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ÚVOD 
 
 
Činnosť Fakulty podnikového manažmentu  Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
FPM) bola v roku 2008 uskutočňovaná podľa platných právnych noriem, štatútu a vnútorných 
predpisov EU v Bratislave a FPM. Rozvoj a aktivity FPM vychádzali predovšetkým 
z dokumentu „Dlhodobý zámer rozvoja FPM EU v Bratislave pre funkčné obdobie 2007 – 2011 
s výhľadom  do roku 2015“  a boli zamerané na plnenie konkrétnych úloh vyplývajúcich z 
„Plánu hlavných úloh FPM na rok 2008“ ako aj z priebežných úloh Kolégia rektora EU. Plnenie 
týchto úloh bolo riadené a kontrolované dekanom fakulty na zasadnutiach kolégia dekana 
a vedenia fakulty, ktoré sa uskutočňovali podľa harmonogramu, minimálne jedenkrát mesačne. 
 
Predložená správa o činnosti FPM bola vypracovaná v súlade so štatútom fakulty a  
dokumentuje, sumarizuje a hodnotí výsledky  fakulty za rok 2008 podľa jednotlivých oblastí jej 
činnosti, s výnimkou pedagogickej činnosti, ktorá je hodnotená za akademický rok 2007/2008. 
 
Počas celého roku v rámci všetkých aktivít FPM dominovala predovšetkým príprava materiálov 
na komplexnú akreditáciu univerzity, ktorá sa uskutočnila koncom novembra 2008. 
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I. PEDAGOGICKO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ ZA 
AKADEMICKÝ  ROK 2007/2008  

 

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

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

− prebehli prvé štátne skúšky a obhajoby bakalárskych prác na bakalárskom stupni štúdia; 
− dokončili sa podklady na komplexnú akreditáciu univerzity, v ktorej fakulta predkladala 

študijné programy všetkých troch stupňov štúdia; 
− v novembri 2008 sme absolvovali pracovné stretnutie s členmi Akreditačnej komisie 

a čakáme na hodnotiacu správu. 
 
Uvedené skutočnosti, ako aj celý rad operatívnych úloh spôsobili, že pedagogicko-vzdelávacia 
činnosť na úrovni fakulty a katedier tvorila dominantnú časť našich aktivít. Informácie, 
prezentované v tejto časti, vychádzajú zo správ o činnosti jednotlivých katedier FPM a sú 
dopĺňané o prehľady a štatistiky spracované na Študijnom oddelení FPM. 
 

1.1 Vyhodnotenie priebehu a organizácie pedagogického procesu 
 

1.1.1 Organizácia a kontrola pedagogického procesu na fakulte 
 

Pedagogický proces v akademickom roku 2007/2008 prebiehal na všetkých formách a druhoch 
štúdia v zmysle akreditácie a v súlade s vnútornými predpismi univerzity a fakulty. Možno 
konštatovať, že priebeh pedagogického procesu nebol z  hľadiska organizačného zabezpečenia 
narušený.  
 
Pod vplyvom prípravy akreditačných spisov študijných programov prvého a druhého stupňa 
štúdia prebiehala kontrola pedagogického procesu, a to týmito spôsobmi: 

− prerokovávaním zmien a úprav študijných programov a učebných plánov 
v Akademickom senáte FPM a následne schvaľovaných vo Vedeckej rade FPM, za 
účasti zástupcov študentov, 

− prerokovávaním a schvaľovaním nových predmetov v Akreditačnej komisii FPM, 
− prerokovávaním Edičného programu FPM, ktorý obsahuje tituly predpisované 

študentom v rámci fakultných povinných a povinne voliteľných predmetov, v Edičnej 
komisii FPM a následným schvaľovaním v Kolégiu dekana FPM, 

− hospitáciami na pedagogickom procese najmä začínajúcich učiteľov a doktorandov 
v dennej forme štúdia, učiteľmi poverenými vedúcimi katedier, 

− stretnutiami vedenia fakulty so zástupcami študentov (v Študentskom parlamente FPM 
a Akademickom senáte FPM) k aktuálnym pedagogickým otázkam. 

 
Kvalita štúdia v ak. r. 2007/2008 sa nemonitorovala len na strane učiteľov a charakteristike 
prostredia, v ktorom prebiehal pedagogický proces, ale konkrétne dosahy boli aj v náročnosti 
štúdia, čo sa prejavilo v úbytkoch študentov na jednotlivých študijných programoch, 
študijných špecializáciách a formách štúdia na FPM v ak. r. 2007/2008 (tab. 1.1 – 1.5). 
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Tabuľka č. 1.1 

Prerušenie 
štúdia

%
Zanechanie 
Vylúčenie

%
Prestup

ZŠP
% Spolu %

1. 529 39 7,37% 92 17,39% 2 0,38% 133 25,14%
2. 449 14 3,12% 17 3,79% 0 0,00% 31 6,90%
3. 387 26 6,72% 13 3,36% 0 0,00% 39 10,08%

Spolu 1 365 79 5,79% 122 8,94% 2 0,15% 203 14,87%

Úbytok študentov

Denná forma štúdia (1. stupeň)

Počet študentov
v ročníku

 
 

Tabuľka č. 1.2 

Prerušenie 
štúdia

%
Zanechanie 
Vylúčenie

%
Prestup

ZŠP
% Spolu %

1. 84 3 3,57% 47 55,95% 0 0,00% 50 59,52%
2. 56 2 3,57% 7 12,50% 0 0,00% 9 16,07%
3. 89 14 15,73% 13 14,61% 0 0,00% 27 30,34%

Spolu 229 19 8,30% 67 29,26% 0 0,00% 86 37,55%

Úbytok študentov

Externá forma štúdia (1. stupeň)

Počet študentov
v ročníku

 
 

Tabuľka č. 1.3 

Prerušenie 
štúdia

%
Zanechanie 
Vylúčenie

%
Prestup

ZŠP
% Spolu %

1. 42 0 0,00% 1 2,38% 0 0,00% 1 2,38%
2. 37 1 2,70% 1 2,70% 0 0,00% 2 5,41%

Spolu 79 1 1,27% 2 2,53% 0 0,00% 3 3,80%

Úbytok študentov

Externá forma štúdia (2. stupeň)

Počet študentov
v ročníku

 
 

Tabuľka č. 1.4 

Opakov. 
ročníka 

%
Prerušenie 

štúdia
%

Zanechanie
Vylúčenie

%
Prestup

ZŠP
% Spolu %

4. 293 3 1,02% 0 0,00% 8 2,73% 0 0,00% 11 3,75%
5. 265 1 0,38% 12 4,53% 3 1,13% 0 0,00% 16 6,04%

Spolu 558 4 0,72% 12 2,15% 11 1,97% 0 0,00% 27 4,84%

Denná forma inžinierskeho štúdia (dobiehajúce štúdium)

Počet študentov
v ročníku

Úbytok študentov

 
 

Tabuľka č. 1.5 

Opakov. 
ročníka 

%
Prerušenie 

štúdia
%

Zanechanie
Vylúčenie

%
Prestup

ZŠP
% Spolu %

4. 67 1 1,49% 1 1,49% 3 4,48% 0 0,00% 5 7,46%
5. 73 1 1,37% 4 5,48% 1 1,37% 0 0,00% 6 8,22%

Spolu 140 2 1,43% 5 3,57% 4 2,86% 0 0,00% 11 7,86%

Úbytok študentov
Počet študentov

v ročníku

Externá forma inžinierskeho štúdia (dobiehajúce štúdium)

 
 
 
1.1.2 Organizácia a kontrola pedagogického procesu na katedrách  
 

Organizácia pedagogického procesu na FPM v ak. r. 2007/2008 bola v súlade 
s harmonogramom štúdia, zaužívanými akademickými tradíciami, nasadením disponibilných 
materiálnych a personálnych zdrojov. 
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Pozitívne možno hodnotiť aktivitu všetkých katedier fakulty, ktoré sa otázkami priebehu 
a úrovne pedagogického procesu pravidelne zaoberali na svojich zasadnutiach, realizovali 
a vyhodnotili hospitácie na pedagogickom procese. Prínosom pôsobenia katedier sú aj 
permanentné obsahové inovácie študijných programov, najmä v zložke povinných a povinne 
voliteľných predmetov. 
 
Priebeh pedagogického procesu bol niekedy poznačený sťaženými pracovnými podmienkami – 
zimou v posluchárňach (hlavne v posluchárňach B1.xx a C1.xx), čo sa sčasti prejavilo aj na 
účasti študentov. Zástupcovia študentovi na túto skutočnosť upozorňovali na všetkých fórach – 
na zasadnutiach Kolégia dekana FPM, Akademického senátu FPM. 
 
V ďalšej časti sú uvedené informácie o výučbe predmetov na jednotlivých druhoch a formách 
štúdia na FPM a na iných fakultách EU vrátane pripomienok a námetov, v členení podľa 
jednotlivých katedier.  
 
KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA (KPH) 
 
Učitelia KPH v ak. r. 2007/2008 zabezpečovali tieto predmety: 
 

Tabuľka č. 1.6 

Predmety vyučované 
na FPM 

Forma a druh štúdia 

1. stupeň štúdia 
(denná, externá 

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (4. a 5. 

ročník) 

2. stupeň štúdia 
(externá forma) 

1. Podnikové hospodárstvo áno - - 
2. Podnik a podnikanie áno - - 
3. Mikroekonómia áno - - 

4. 
Podnikanie v malých 
a stredných podnikoch 

áno - - 

5. Nákladový controlling áno - - 
6. Odbytová stratégia - áno áno 
7. Riadenie hodnoty podniku - áno áno 
8. Podnikový controlling - áno áno 
9. Podnikateľské riziko - áno áno 
10. Cenové rozhodovanie - áno áno 
11. Podnikanie v stavebníctve áno - - 
12. Neziskové organizácie áno - - 
13. Družstevné podnikanie - - - 
14. Podnikanie v agropotravinárstve áno - - 

15. 
Ochrana konkurencie 
a protimonopolná politika 

- - - 

16. Znalectvo - áno - 
17. Podniková diagnostika - áno - 
18. Etika podnikania - áno - 
19. Podniky v sieťových odvetviach - - - 
20. Realitné maklérstvo - áno - 
21. Mikroekonómia v AJ áno - - 
22. Cenové rozhodovanie v AJ - áno - 
23. Podnikový controlling v AJ - áno - 

 

 

 



 8

Tabuľka č. 1.7 

Predmety vyučované 
na iných fakultách EU v BA 

Forma a druh štúdia 
1. stupeň štúdia 
(denná, externá 

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (4. a 5. 

ročník) 

2. stupeň štúdia 
(externá forma) 

1. 
Podnikové hospodárstvo (NHF, 
OF, FHI, FMV) 

áno - - 

 

Učitelia KPH priebežne prezentovali tieto skúsenosti z pedagogického procesu: 
− Nákladový controlling - v predmete nákladový controlling ochota študentov na 

dobrovoľné spracovanie semestrálnej práce z uvedenej problematiky,  
- účasť na prednáškach v tomto zimnom semestri oproti predchádzajúcim 

obdobiam bola veľmi nízka, je na zváženie zúženie počtu paraleliek. 
- Odbytová stratégia - neustály pokles počtu študentov na prednáškach (relatívne 

negatívum, nakoľko študenti to odôvodňujú najmä dostatkom kvalitnej literatúry) – 
pokračujúci trend zhoršovania dosiahnutých hodnotení na skúške (stále viac študentov 
sa uspokojuje s urobením skúšky bez ohľadu na úroveň dosiahnutého hodnotenia). 

− Podnik a podnikanie  – vynikajúca účasť študentov na  prednáškach a značný záujem 
o predmet.  Študenti sa však priebežne nepripravovali na cvičenia a dochádzalo 
k problémom pri udeľovaní zápočtov. (Na cvičeniach sa cvičiacim osvedčili dve 
kontrolné práce a opakovanie základnej terminológie z prednášok.). 

− Podnikové hospodárstvo vyučované na iných fakultách - vo všeobecnosti klesá 
úroveň študentov prvého ročníka na I. stupni štúdia, študenti nie sú pripravení 
systematicky pracovať, majú slabé logické myslenie, nepripravujú sa počas semestra. 

− Podnikové hospodárstvo (FPM) externá forma štúdia – klesajúca úroveň vedomostí 
študentov 1. ročníka bakalárskeho  štúdia (zvyšuje sa podiel študentov, ktorí skúšku 
neurobia vôbec). 

− Podnikový controling Na diaľkovom štúdiu pri menšom počte študentov je veľmi 
dobrá spolupráca. Na predmete  podnikový controlling (5.r.) a nákladový controlling 
(3.r.) boli slušní, 95 % účasť na konzultáciach. Študenti sa zapájali do diskusie pri 
riešení príkladov a prípadových štúdií. Denní študenti sa nepripravujú pravidelne počas 
semestra. 

− Riadenie hodnoty a realitné maklérstvo: pozitívnou skúsenosťou z výučby je 
skutočnosť, že študenti vyšších ročníkov prejavujú väčší záujem o nové poznatky, majú 
chuť pracovať, ak sa im zdá, že im predmet niečo do budúcnosti prinesie. Študenti 
z vyšších ročníkov prejavili záujem o výučbu nových predmetov v spolupráci s praxou.  

 

KATEDRA MANAŽMENTU (KM Ž) 
 
Učitelia KMž v ak. r. 2007/2008 zabezpečovali tieto predmety: 
 

Tabuľka č. 1.8 

Predmety vyučované 
na FPM 

Forma a druh štúdia 
1. stupeň štúdia 
(denná, externá 

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (4. a 5. 

ročník) 

2. stupeň štúdia 
(externá forma) 

1. Manažment áno - - 
2. Riadenie ľudských zdrojov áno - - 
3. Firemné plánovanie áno - - 
4. Podnikateľské rozhodovanie áno - - 
5. Strategický manažment - áno áno 
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6. 
Medzinárodný manažment 
a medzinárodné podnikanie 

- áno áno 

7. Komunikácia v manažmente - áno - 
8. Manažérske hry - áno - 
9. Manažérske hry v AJ - áno - 
10. Organizačné správanie - áno áno 
11. Organizovanie . áno áno 
12. Kontrola - áno áno 
13. Podniková kultúra - áno - 
14. Organizácia práce - áno - 
15. Odmeňovanie a stimulovanie - áno - 
16. Vzdelávanie a kariéra - áno - 
17. Euromanažment - áno - 
18. Projektový manažment - áno - 
19. Kreatívne techniky v manažmente - áno - 
20. Komunikácia v marketingu - áno - 
21. Manažment zmien - áno - 
22. Správa podniku - áno - 
23. Psychológia áno - - 
24. Podnikanie v agropotravinárstve áno - - 
25. Trh potravín a jeho fungovanie - áno - 

26. 
Personálny manažment 
a marketing 

- áno - 

27. Manažment v AJ áno - - 

 

Tabuľka č. 1.9 

Predmety vyučované 
na iných fakultách EU v BA 

Forma a druh štúdia 
1. stupeň štúdia 
(denná, externá 

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (4. a 5. 

ročník) 

2. stupeň štúdia 
(externá forma) 

1. 
Manažment (NHF, OF, FHI, 
FMV) 

áno - - 

2. Manažment v AJ (všetky) áno - - 
3. Psychológia (NHF, OF) áno - - 
4. Komunikácia v manažmente (FHI) - áno - 
5. Psychológia v obchode (OF) áno - - 

 

Učitelia KMž priebežne prezentovali tieto skúsenosti z pedagogického procesu: 
− Na prednáškach a cvičeniach dochádza k určitej diferenciácii medzi študentmi. 

Vytvorila sa skupina študentov, ktorých štúdium zaujalo, boli aktívni, zapájali sa do 
riešenia úloh, ktoré boli ponúkané externými organizáciami, prípadne sami 
navrhovali témy, ktoré ich zaujímali. Ich nadšenie potvrdzuje, že by učitelia by s touto 
skupinou študentov mali pracovať intenzívnejšie. 

− Pri zadávaní tém bakalárskych prác dôsledne trvať na výbere 1 bakalárskej témy 
z každej katedry. 

− Riešiť v centrálnom rozvrhu spôsob jeho zostavovania, aby prednášky najmä fakultných 
povinných predmetov neboli zaraďované na 17.00 a 19.30 hod. 

− Možnosti ďalšieho skvalitňovania pedagogického procesu spočívajú najmä vo 
zvyšovaní podielu aktívnych metód vo výučbe, vytvorení väčšieho priestoru na 
prednášanie odborníkov z hospodárskej praxe a skúšaní v externom štúdiu ihneď po 
ukončení konzultácií. 

 
 



 10

KATEDRA PODNIKOVÝCH FINANCIÍ (KPF) 
 
Učitelia KPF v ak. r. 2007/2008 zabezpečovali tieto predmety: 
 

Tabuľka č. 1.10 

Predmety vyučované 
na FPM 

Forma a druh štúdia 
1. stupeň štúdia 
(denná, externá 

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (4. a 5. 

ročník) 

2. stupeň štúdia 
(externá forma) 

1. Podnikové financie áno - - 

2. 
Finančno-ekonomická analýza 
podniku 

áno - - 

3. 
Financie malých a stredných 
podnikov 

- áno - 

4. Analýza cenných papierov - áno - 
5. Dlhové financovanie áno - - 
6. Daňové systémy áno - - 
7. Finančný manažment - áno áno 
8. Finančné investície - áno áno 
9. Finančné inžinierstvo - áno - 
10. Dane podnikateľských subjektov - áno - 
11. Controlling - áno - 

12. 
Medzinárodný finančný 
manažment 

- áno áno 

13. 
Finančná analýza a finančné 
plánovanie 

- áno áno 

14. Medzinárodné zdanenie - áno - 
15. Finančné riadenie holdingu - áno - 
16. Analýza cenných papierov - áno - 
17. Účtovný a daňový reporting - áno - 

18. 
Platobný styk a platobná 
schopnosť podniku 

- áno - 

19. Daňové systémy v AJ áno - - 
20.  Podnikové financie v AJ áno - - 

 

Tabuľka č. 1.11 

Predmety vyučované 
na iných fakultách EU v BA 

Forma a druh štúdia 
1. stupeň štúdia 
(denná, externá 

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (4. a 5. 

ročník) 

2. stupeň štúdia 
(externá forma) 

1. 
Podnikové financie (NHF, OF, 
FMV, FHI) 

áno - - 

2. Finančný manažment (FHI) - áno áno 
3. Finančné investície (FHI) - áno - 
4. Finančné inžinierstvo (FHI) - áno - 

5. 
Medzinárodný finančný 
manažment (FHI) 

- áno - 

 

Učitelia KPF priebežne prezentovali tieto skúsenosti z pedagogického procesu: 
− nevhodné vybavenie učební nábytkom, ktorý sťažuje individuálnu prácu študentov – 

napr. výučba predmetu Finančno-ekonomická analýza podniku sa uskutočňuje v 
miestnostiach vybavených len stoličkami s malými výklopnými plochami na písanie, na 
ktoré nie je možné umiestniť výkazy účtovnej závierky; 
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Spolupráca s inými fakultami pri výučbe predmetov katedry je korektná, najmä treba 
vyzdvihnúť spoluprácu s Katedrou účtovníctva a audítorstva FHI, ktorá sa prejavuje v ponuke 
predmetov pre študijný odbor „Finančný manažment podniku“ -  Finančné účtovníctvo, 
Medzinárodné účtovníctvo, Účtovníctvo bánk, Účtovníctvo spoločností a družstiev 
a Konsolidácia účtovnej závierky. 
 

KATEDRA MANAŽMENTU VÝROBY A  LOGISTIKY (KMV AL) 
 
Učitelia KMVaL v ak. r. 2007/2008 zabezpečovali tieto predmety: 

 

Tabuľka č. 1.12 

Predmety vyučované 
na FPM 

Forma a druh štúdia 
1. stupeň štúdia 
(denná, externá 

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (4. a 5. 

ročník) 

2. stupeň štúdia 
(externá forma) 

1. Manažment výroby áno - - 

2. 
Vnútropodnikový manažment 
výroby 

- áno - 

3. Logistika - áno áno 
4. Manažment inovácií podniku - áno - 
5. Manažment kvality - áno - 

6. 
Manažment technologických 
systémov 

- áno - 

7. 
Tvorba a ochrana životného 
prostredia 

- áno - 

8. Procesný manažment - - - 
9. Znalostný manažment - áno - 
10. Manažment inovácií podniku v AJ - áno - 

 

Tabuľka č. 1.13 

Predmety vyučované 
na iných fakultách EU v BA 

Forma a druh štúdia 
1. stupeň štúdia 
(denná, externá 

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (4. a 5. 

ročník) 

2. stupeň štúdia 
(externá forma) 

1. Manažment výroby (FHI) áno - - 

 

Učitelia KMVaL priebežne prezentovali tieto skúsenosti z pedagogického procesu: 
− odstrániť problémy pri tvorbe rozvrhu z predmetov Manažment výroby a Tvorba 

o ochrana životného prostredia (ani neboli viac než dve paralelky), 
− katedra pokračovala v náročnom procese, ktorý podstatným spôsobom ovplyvňuje jej 

kvalitu a rozvoj v oblasti pedagogického a výchovno-vzdelávacieho procesu. Získanie 
Certifikátu ISO 9001:2000, udeleného spoločnosťou SGS, United Kingdom Ltd. 
Systems & Services Certifikation, zastúpenej na Slovensku SGS Slovakia, s. r. o., v 
máji 2006 ako prvej katedre na Slovensku, bolo úspešne v máji 2007 a 2008 potvrdené 
následným auditom. 
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KATEDRA INFORMA ČNÉHO MANAŽMENTU (KIM) 
 
Učitelia KIM v ak. r. 2007/2008 zabezpečovali tieto predmety: 
 

Tabuľka č. 1.14 

Predmety vyučované 
na FPM 

Forma a druh štúdia 
1. stupeň štúdia 
(denná, externá 

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (4. a 5. 

ročník) 

2. stupeň štúdia 
(externá forma) 

1. Informatika I áno - - 
2. Informatika II áno - - 

3. 
Ekonomické aplikácie v MS 
Office 

áno - - 

4. Manažérska informatika áno - - 
5. Automatizácia kancelárie áno - - 
6. Informačný systém podniku - áno áno 

7. 
Manažment podnikových 
informácií 

- áno - 

 

Učitelia KIM nevzniesli žiadne špeciálne pripomienky k priebehu pedagogického procesu. 
 

1.2    Inovácia učebných plánov a obsahu predmetov 
 
1.2.1  Štruktúra učebných plánov 
 
FPM v rámci dobiehajúceho štúdia podľa študijných odborov zabezpečovala v ak. r. 2007/2008 
predmety 

− celoškolsky povinné, 
− celoškolsky povinne voliteľné, 
− fakultne povinné (povinné predmety študijného odboru, povinné predmety študijnej 

špecializácie), 
− fakultne voliteľné (voliteľné predmety študijného odboru, voliteľné predmety 

špecializácie). 
 

V rámci štúdia podľa akreditovaných študijných programov FPM zabezpečovala v ak. r. 
2007/2008 predmety 

− povinné, 
− povinne voliteľné. 

 
V ak. r. 2007/2008 FPM zabezpečovala výučbu týchto predmetov v anglickom jazyku – 
Mikroekonómia, Cenové rozhodovanie, Podnikový controlling, Manažment, Manažérske hry, 
Daňové systémy, Podnikové financie a Manažment inovácií podniku. 
 
Ponuka povinne voliteľných predmetov sa v ak. r. 2007/2008 sa z kapacitných dôvodov ďalej 
nerozširovala. 
 

1.2.2 Akreditácia nových učebných predmetov 
 

V ak. r. 2007/2008 neboli akreditované žiadne nové predmety. Fakulta pripravovala podklady 
ku komplexnej akreditácii univerzity a po vnútornom audite vyučovaných predmetov, 
s ohľadom na učiteľskú kapacitu, sa ponechala ponuka predmetov v rovnakej štruktúre ako v ak. 
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r. 2006/2007. Neznamená to však, že predmety neprechádzali permanentnou aktualizáciou pri 
zohľadnení výsledkov výskumu. Všetky uskutočnené zmeny však nevyžadovali zásahy do 
prvotnej dokumentácie predmetov (bližšie pozri 1.2.3). 
 

1.2.3 Obsahová inovácia predmetov 
 
Prehľad o inováciách učebných predmetov na jednotlivých druhoch a formách štúdia sú 
spracované v členení podľa jednotlivých katedier FPM.  
 
KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA (KPH) 
 
− Cenové rozhodovanie – predmet bol obsahovo inovovaný o problematiku cenovej 

regulácie energetických monopolov v SR s dôrazom na elektroenergetiku. 
− Etika podnikania – detailné zameranie na etické formy podnikania založené na rôznej 

teoretickej báze (ekonómia spoločenstva, teória dávania...); interkulturálne aspekty etiky 
medzinárodného podnikania; ekonomické (indikátory výkonnosti) a legislatívne aspekty 
(aktuálne a novelizované zákony) spoločenskej  zodpovednosti podnikov (SZP); 
prezentovanie Global Compact Initiative; obohatenie vedomostí prezentáciami expertov 
v oblasti SZP z praxe (riaditeľka ľudských zdrojov podniku ZENTIVA, riaditeľ SZP 
HOLCIM Slovensko – v SJ) (riaditeľka BLF Slovakia - v AJ); inovácie v oblasti didaktiky 
(kreatívne formy metód). 

− Mikroekonómia  – predmet bol obsahovo inovovaný o problematiku vecnej regulácie 
v monopoloch a oligopoloch v globálnej trhovej ekonomike; v rámci konzultácií pre 
doktorandov inovácia spočíva v tom, že teoretické problémy komparujeme s reálnou praxou 
v rámci diskusie. 

− Nákladový controlling – obsahové inovácie  v oblasti metód kalkulovania nákladov 
a rozpočtovania režijných nákladov. 

− Neziskové organizácie – predmet bol inovovaný o problematiku tvorby rozpočtov  
v neziskových organizáciách; predmet bol inovovaný v zmysle legislatívnej prípravy 
Zákonníka neziskového sektora. 

− Odbytová stratégia – rozpracovanie dimenzie parametra času v marketingových 
stratégiách; zapracovanie súvislostí marketingových stratégií so spoločensky zodpovedným 
správaním sa podnikov. 

− Podnik a podnikanie – inovácie nastali v zmysle novelizácie príslušnej legislatívy 
(predovšetkým Obchodného zákonníka); doplnený o problematiku spoločenskej 
zodpovednosti podnikov ako súčasti sociálnych cieľov podniku. 

− Podniková diagnostika – prednášky boli doplnené o praktické využitie metód 
viackriteriálneho vyhodnocovania variantov s počítačovou podporou a o podnikovú 
terapeutiku.  

− Podnikové hospodárstvo – predmet bol inovovaný v zmysle novely Zákonníka práce 
a o problematiku spoločenskej zodpovednosti podnikov ako súčasti sociálnych cieľov 
podniku. 

− Podnikový controlling (v AJ) – úzka previazanosť controllingu a manažmentu podniku; 
vnútropodnikové zúčtovanie výkonov; 1x praktické cvičenia z predmetu; inovácie v oblasti 
didaktiky(prípadové štúdie , tímová práca). 

− Riadenie hodnoty podniku – z hľadiska obsahového došlo na prednáškach k rozšíreniu 
problematiky nehmotného majetku a výpočtu nákladov vlastného kapitálu a miery 
kapitalizácie; zároveň odchádza k zavádzaniu softvérového vybavenia STRATEX 
a EVALENT v súvislosti s realizáciou projektu Nadácie TATRABANKA; v rámci 
prednášok došlo k rozšíreniu prednášok najmä v oblasti spracovania finančného plánu 
a strategickej analýzy. 



 14

− Znalectvo – z hľadiska obsahového došlo na rozšírenie predmetu o cvičenia, ktoré začnú 
v letnom semestri. Na prednáškach RHP pre externé štúdium boli prezentované výpočty 
hodnoty podniku pomocou softvérového vybavenia STRATEX a EVALENT. 

 

KATEDRA MANAŽMENTU (KM Ž) 
 
− Euromanažment – zaradená nová téma „Požiadavky na manažérov v dcérskych 

spoločnostiach pôsobiacich v SR“ (prednášajúci personálny riaditeľ pre Európu firmy 
Henkel a ekonomický riaditeľ firmy Leoni Slovakia, s.r.o. - témy aj diskusia boli 
v anglickom jazyku); v predmete pôsobil aj Dr. Hanika z Fachhochschule Rosenheim. 

− Firemné plánovanie – príprava novej publikácie (rozpracovaný plánovací algoritmus 
outsourcingu (odčleňovania) aktivít činnosti; doplnená kapitola o Personálnom plánovaní a 
o nových metódach výpočtu potreby pracovníkov a aktualizované údaje o minimálnej mzde 
aj porovnávanie mzdových úrovní v krajinách EÚ; téma Skúsenosti z plánovania 
v slovenských podnikoch bola doplnená o niektoré výsledky z dizertačnej práce Ing. J. 
Janíka z dotazníkového prieskumu podnikov o poznatkoch z plánovania a rozhodovania 
v praxi; v časti o finančnom pláne bola rozpracovaná problematika plánovania cash flow 
a jeho väzby na posudzovanie investícii. Úplne bola prepracovaná kapitola podnikateľskom 
(business) pláne a jeho funkciách v plánovaní podniku). 

− Komunikácia v manažmente – dokončená inovácia obsahovej štruktúry a bola spracovaná 
prvá časť novej učebnice. Zároveň bola k predmetu spracovaná monografia „Komunikačné 
nástroje v systéme riadenia podniku“, ktorá obsahuje výsledky výskumu realizovaného 
v projekte VEGA.  

− Komunikácia v marketingu – dokončená inovácia obsahovej štruktúry a bola spracovaná 
učebnica  „Komunikácia podniku s externým prostredím“. 

− Kontrola – inovácia tém Vzťah kontroly a jednotlivých ostatných funkcií riadenia a 
Klasické formy kontroly doplnené modernými formami (audit, controlling, operačné 
riadenie rizík, Sarbanes Oxley Act).  

− Kreatívne techniky v manažmente –  Predmet otvára problematiku teoretickej a praktickej 
prípravy na tvorivé riešenie problémov v inovačných procesoch podnikovej praxe. 
Študentom sú sprostredkované poznatky o kreatívnych metódach ktoré potom precvičujú na 
modelových situáciách v krátkych tvorivých etudách a komplexnejšie moderujú 
prostredníctvom cvičnej skupiny na zadaných problémoch. 

− Manažment – inovácia predmetu Manažment pre prvý stupeň výučby v tomto 
akademickom roku sa týkala viacerých manažérskych funkcií – plánovania, organizovania 
a kontroly, ako aj manažérskych zručností z oblasti vedenia ľudí, motivácie a komunikácie. 
Nové poznatky budú publikované v učebnici Manažment, ktorej vydanie je plánované na 
jún 2009. 

− Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie – v predmete sa inovovali, 
doplnili a rozšírili témy Presun pozornosti na oblasť multinacionálnych podnikov, Potreba 
zmien fungovania MS (materská spoločnosť) a DS (dcérska spoločnosť) v dôsledku 
globalizácie, Kritériá multinacionality podniku – nové chápanie, Vzťahy medzi MS a DS, 
Role DS s aplikáciou na SR, väčší význam národnej a podnikovej kultúry a ich vzájomný 
vzťah, Zdôvodnenie a meranie rizík medzinárodného podnikania.  

− Manažérske hry – v ak. r. 2007/08 sa prvýkrát využíval program – manažérska simulácia 
Capstone. Program bol podporený grantom na podporu vzdelávania pre univerzity v SR 
z Nadácie Tatra banky na úhradu registračných poplatkov spojených s využívaním 
programu. 

− Manažment zmien – vypracovanie a demonštrovanie nových prípadových štúdií na tému 
neplánovaných zmien, rozvoj témy Príčiny vzniku zmien – identifikácia a interpretácia 
slabých externých a interných signálov, rozvoj témy Adaptabilná organizácia – posilňovanie 
vodcovskej stránky manažérskej práce.  
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− Odmeňovanie a stimulovanie – boli zaradené nové témy o trendoch v tvorbe systémov 
odmeňovania,  o vzťahu odmeňovania zamestnancov a podnikovej kultúry a odlišnostiach v 
legislatívnych podmienkach odmeňovania v krajinách EU. Prednášané témy sa odvíjajú 
od výskumu realizovaného na Katedre manažmentu v rámci Cranfieldského projektu.  

− Organizácia práce – bola zaradená nová prednáška Pracovné právo Európskej únie 
súvisiace s organizáciou práce (podpis a schválenie Lisabonskej zmluvy zo strany SR). 

− Organizačné správanie – predmet je rozširovaný a doplňovaný v tematických okruhoch 
riadenie a vedenie ľudí, používanie moderných trendov riadenia, motivačné nástroje 
riadenia.  

− Organizovanie – inovácie boli zamerané na rozšírenia problematiky uplatňovanie 
horizontálnej organizačnej štruktúry a štíhlych štruktúr, projektových tímov, procesnej 
organizácie a procesných diagramov, organizačných zmien a vyčleňovania podnikových 
činností (outsourcingu), vytvárania aliancií, organizačného usporiadania nadnárodných 
podnikov a v časti predmetu, ktorý sa zaoberá organizáciou práce manažéra bol zvýraznený 
prístupu samoriadenia v čase. Bola vypracovaná nová učebnica a k dispozícií je aj vhodná 
odporúčaná literatúra. 

− Personálny marketing a personálny manažment – vzhľadom na krátku existenciu 
predmetu v ňom prebieha neustála inovácia obsahu a štruktúry.  

− Podnikanie v agropotravinárstve – v predmete boli doplnené a aktualizované časti 
o nástrojoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na obdobie rokov 2008 až 2013, 
o Dlhodobej stratégii rozvoja poľnohospodárstva v SR a o výsledky analýz vývoja 
hospodárenia podnikov za rok 2007. Ďalej boli rozpracované problémy hodnotenia 
konkurenčnej schopnosti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a zaradené 
výsledky analýz konkurenčnej schopnosti za rok 2007. Inovácie sa dotkli aj časti o Pláne 
rozvoja vidieka, najmä v súvislosti  s ekologickým hospodárením a jeho podporou, ako 
alternatívnou formou hospodárenia v poľnohospodárstve. Prednášky boli inovované aj 
zaradením témy o mäkkých nástrojoch manažmentu a ich využívaní v sektore 
agropotravinárstva. 

− Podnikateľské rozhodovanie – predmet bol rozšírený o ďalšie metódy rozhodovania 
v podmienkach rizika a ďalej o metódy čiastkového ohodnocovania variantov (metóda 
váženého poradia, metóda lineárnych funkcií užitočností, metóda bázického variantu, 
metóda PATTERN).  

− Projektový manažment – do predmetu bola zaradená problematika využitia riadenia 
projektov v špecifických podmienkach, t.j. v nevýrobných organizáciách, virtuálnych 
organizáciách, malých a stredných podnikoch, ako aj problematika riadenia projektov PPP.  

− Psychológia – bol inovovaný obsah predmetu (cca 30 %). Do tlače je pripravená 
monografia „Psychológia pre manažérov a podnikateľov“, tretie doplnené vydanie, v ktorej 
boli inovované a doplnené niektoré  témy z psychológie práce a z psychológie riadenia.  

− Psychológia v obchode – obsah predmetu bol upravený vo vzťahu k súčasným trendom 
vývoja v danej oblasti a vzdelávacích požiadaviek OF.  

− Riadenie ľudských zdrojov – uskutočnila sa inovácia v téme Pracovné podmienky. Zvýšil 
sa dôraz na konkrétne časové podmienky práce, a to najmä na neštandardné pracovné 
režimy, ktoré sú dôsledkom nevyhnutnosti vyššej flexibility práce. 

− Strategický manažment – rozvoj tém Predvídanie vývoja vonkajšieho prostredia – úloha 
tvorivej a vodcovskej manažérskej osobnosti, Strategická syntéza – tvorba stratégie 
v prostredí neustálej zmeny, Stratégie vo vybraných situáciách – stratégie v odvetví 
voľného času a zábavy a Riadenie podnikového portfólia – sofistikované deinvestičné 
stratégie. 

− Vzdelávanie a kariéra – obsahová inovácia bol zameraná na témy Charakteristika 
významných medzinárodných aktivít v oblasti celoživotného učenia  a ich význam pri 
rozvoji znalostnej spoločnosti, rozvoji ľudských zdrojov a zamestnateľnosti a Vzdelávací 
program – tvorba nového vzdelávacieho programu, externé a interné vplyvy a životný 
cyklus vzdelávacieho programu. Metodická inovácia mala podobu uplatnenie tímovej práce 
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pri tvorbe vzdelávacieho programu pre konkrétnu cieľovú skupinu zamestnancov 
v podniku. 

 

KATEDRA PODNIKOVÝCH FINANCIÍ (KPF) 
 
− Analýza cenných papierov – bola rozpracovaná problematika psychologických metód 

analýzy cenných papierov. Z hľadiska systému práce študenti naďalej na každom cvičení 
riešili špecifické prípadové štúdie, ktoré vychádzali z poznatkov praxe. 

− Analýza finančných trhov – predmet je permanentne dopĺňaný aktuálnymi informáciami 
z teórie i právnej úpravy vzťahujúcej sa k problematike finančného trhu SR. 

− Controlling – predmet bol inovovaný o výsledky doktorandských dizertačných prác 
prednášajúcich. 

− Dane podnikateľských subjektov – každoročná rozsiahla inovácia predmetu Dane 
podnikateľských subjektov vyplýva z početných novelizácií daňovej legislatívy Slovenskej 
republiky a ich zapracovania do všetkých foriem výučby predmetu – do prednášok 
a cvičení, ako aj každoročného prepracovávania testov a skúškových príkladov. 
V akademickom roku 2007/2008 došlo  k výraznej inovácii predmetu v nasledovných 
tematických okruhoch: dane z príjmov – uznateľné a neuznateľné daňové výdavky/náklady, 
DPH, spotrebné dane a majetkové dane. 

− Daňové systémy – obsahová inovácia predmetu Daňové systémy sa realizuje každý 
akademický rok, v uvedenom akademickom roku boli zrealizované inovácie predovšetkým 
v problémových okruhoch „Legislatívny základ daňového systému“, „daňové systémy 
v Európe“, „harmonizácia daní SR v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie“. Zároveň  
bol tento predmet v uvedenom semestri odprednášaný po siedmy krát v anglickom jazyku 
pre študentov z SR a zahraničných študentov v rámci programu LLP- Erasmus a po piaty 
krát boli zabezpečené aj semináre predmetu Daňové systémy vedené v anglickom jazyku. 

− Dlhové financovanie – predmet bol rozpracovaný o ďalšie témy z  problematiky Basel II. 
Na cvičeniach sa zvýšené nároky kladú na prípravu referátov orientovaných viac na 
praktické riešenia a aktuálne témy. V hodnotenom období to bola najmä svetová úverová 
kríza.  

− Financie malých a stredných podnikov – v predmete sa zohľadňujú sústavné zmeny 
v legislatíve, vo formách finančnej podpory pre MSP z domácich a európskych zdrojov. 
Rozšírili sa časti venované fondom EÚ vrátane rozpočtových zámerov do roku 2013 
(Národný rozvojový rozpočtový rámec na roky 2007 až 2013). Širšie sa venuje 
problematike rizikového kapitálu a hlavne mezanínového financovania.  

− Finančné investície – Priebežné zapracovanie nových legislatívnych zmien sa v predmete 
realizuje hlavne formou referátov, ktoré spracovávajú a diskutujú študenti na cvičeniach. 

− Finančné inžinierstvo – rozpracovanie problematiky kreditných rizík a kreditných 
derivátov s ohľadom na dôsledky aktuálnej krízy úverového financovania. 

− Finančno-ekonomická analýza a Finančná analýza a finančné plánovanie – predmety 
znamenali v hodnotenom období významné obsahové zmeny. Súviseli najmä so zmenami 
v účtovníctve a to na jednej strane v slovenských účtovných predpisoch , ide o novelizáciu 
Zákona o účtovníctve a nadväzujúcich Opatrení MF SR na druhej strane o uplatňovanie 
štandardov IAS/IFRS v slovenských podnikoch. Toto sa premieta do zmien  účtovných 
závierok ktoré sú rozhodujúcim informačným zdrojom pre FA. Ďalšie zmeny súvisia 
s aktualizáciou výsledkov slovenských podnikov za rok 2007. S prostriedkov Nadácie 
Manažér sa zakúpila pre potreby učiteľov a študentov aktuálna databáza INFINET, ktorú 
prevádzkuje firma INFIN s.r.o. Ďalšia modernizácia predmetu sa realizovala v časti metódy 
a modely tvorby finančného plánu. 

− Finančný manažment – obsahová inovácia predmetu sa uskutočnila najmä v časti Platobný 
podnikov a v časti metódy a modely dividendovej politiky. 
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− Medzinárodné zdanenie – predmet Medzinárodné zdanenie bol vyučovaný interným 
učiteľom  KPF a bol inovovaný predovšetkým  v týchto problémových okruhoch: 
medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia  (vo väzbe na nové zmluvy a ich 
analýza) a transférové oceňovanie a konkrétne príklady na  metódy zamedzenia dvojitého 
zdanenia príjmov pri vyplňovaní daňového priznania dane z príjmov fyzických osôb 
a právnických osôb, konkrétne príklady zamedzenia dvojitého zdanenia zahraničných 
príjmov študentov (počas letných prázdnin v USA). Problematika „Transférové 
oceňovanie“ bola odprednášaná externou spolupracovníčkou katedry – pracovníčkou 
Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty. 

− Medzinárodný finančný manažment – obsahová náplň predmetu v hodnotenom období 
bola obohatená o problematiku finančná kríza jej dopad na finančné riadenie firiem a úloha 
štátu pri exporte – úloha EXIMBANKY, jej nástroje. 

− Podnikové financie – jednotlivé témy prednášok boli inovované o výsledky vedecko-
výskumnej práce učiteľov a závažné legislatívne zmeny vo finančnej oblasti. V oblasti 
finančného riadenia podniku sme rozšírili problematiku rizika a v oblasti finančnej analýzy 
sme zahrnuli problematiku IFRS a metódy ratingového hodnotenia podnikov. 

 

KATEDRA MANAŽMENTU VÝROBY A LOGISTIKY (KMV AL) 
 
− Manažment výroby – vplyvy globalizačných trendov na strategické rozhodovacie 

procesy orientácie  výroby, informačno-technologická podpora a kontrola výrobného 
procesu. 

− Logistika – zoštíhľovanie a environmentalizácia logistiky podniku využívaním 
informatizácie využívajúcej technológie čiarových kódov a RFID, rozvoj problematiky 
reverznej logistiky. 

− Manažment kvality – zjednocujúci euromodel výnimočnosti. 
− Manažment inovácií podniku – koncepčné otázky národného inovačného programu v 

podmienkach SR, proinovačná atmosféra a znalostný manažment, synergia inovačných 
aktivít a znalostného manažérstva, synergické aspekty inovačného rozvoja a time-
managementu.. 

− Manažment technologických systémov – existencia a  možnosti zužovania inovačnej a 
technologickej medzery prostredníctvom využívania „Technology Fosesight“. 

− Tvorba a ochrana životného prostredia – EMAS,  ETAP (Environmental Technology 
Action Plan) EU, Ekolabeling, environmentálne vhodný výrobok - EVV, európsky kvet.ia 
obnoviteľných zdrojov energie. 

− Znalostný manažment – procesy organizačného učenia sa, prvky učiacej sa organizácie, 
znalostné úrovne podnikových systémov, paralely manažérstva kvality, znalostných úrovní 
a učiacich sa organizácií. 

 

KATEDRA INFORMA ČNÉHO MANAŽMENTU (KIM) 
 
− Informatika I  – boli aktualizované a doplnené o nové technológie tieto časti – 

programové vybavenie počítača, technické vybavenie počítača, vírusy, komunikačné 
služby, informačná spoločnosť, legislatíva. 

− Ekonomické aplikácie v MS Office – bola doplnená problematika tvorby SQL dotazov v 
databázovom programe MS Access.  
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1.3 Výsledky štátnych skúšok na inžinierskom a bakalárskom štúdiu 
 
1.3.1  Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu 
 
V ak. r. 2007/2008 štátna skúška absolventov denného a externého inžinierskeho štúdia  
pozostávala z troch skupín predmetov a obhajoby diplomovej práce. Prvú skupinu predmetov 
pod spoločným názvom „Podniková ekonomika“, tvorili predmety spoločné pre všetkých 
absolventov FPM. Druhú skupinu pod názvom „Podnikový manažment I.“ predstavovali 
predmety príslušného študijného odboru. Tretiu skupinu tvorili „Predmety špecializácie“ a ich 
štruktúra bola preto pre každú špecializáciu iná. 

 
Štruktúra predmetov zaradených do jednotlivých skupín v závislosti od študijného odboru je 
v tabuľke č. 1.15. 
Výsledky štátnej skúšky na dennom inžinierskom štúdiu v  ak. roku 2007/2008 v porovnaní s 
ak. rokom 2006/2007 umožňujú konštatovať, že: 
− celková úspešnosť na štátnych skúškach z počtu zúčastnených študentov sa nezmenila  

(ak. rok 2006/2007 – 100%, ak. rok 2007/2008 – 100%); 
− došlo k miernemu zlepšeniu dosiahnutého prospechu v skupine predmetov Podniková 

ekonomika (z 1,74 na 1,71), v skupine predmetov Podnikový manažment I. (z 1,71 na 
1,70), zhoršeniu v skupine predmetov špecializácií  (z 1,65 na 1,75) a k miernemu 
zhoršeniu pri obhajobách  DP (z 1,49 na 1,53); 

− lepšie priemerné výsledky z Podnikovej ekonomiky sa dosiahli na študijnom odbore 
Ekonomika a manažment podniku, na druhej strane lepšie priemerné výsledky 
z Podnikového manažmentu sa dosiahli na študijnom odbore Finančný manažment 
podniku; 

− obhajoby diplomových prác z hľadiska priemerného hodnotenia lepšie dopadli na 
študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku. 

 
Na základe výsledkov ŠS na externom inžinierskom štúdiu možno konštatovať, že došlo: 

− k zvýšeniu úspešnosti z 98,72% na 100,00% z počtu zúčastnených študentov,  
− k miernemu zlepšeniu dosiahnutého prospechu v skupine  predmetov Podniková 

ekonomika (z 1,96 na 1,95), v skupine predmetov Podnikový manažment I. sa 
dosiahnutý prospech zlepšil (z 2,01 na 1,84), v skupine predmetov špecializácií  
prišlo k zlepšeniu (z 1,86 na 1,72) a obhajoby DP (z 1,96 na 1,82).  

− u študenti II. stupňa externej formy inžinierskeho štúdia v študijnom odbore 3.3.16 
Ekonomika a manažment podniku v študijnom programe Všeobecný manažment 
podniku s nasledovným prospechom: Podnikový manažment I. (zhoršenie z 1,65 na 
1,97); predmet špecializácie (zhoršenie z 1,88 na 1,91); obhajoba diplomovej práce 
(zlepšenie z 1,89 na 1,83). 

 
Súhrnné výsledky štátnej skúšky v ak. roku 2007/2008 na dennom a externom štúdiu podľa 
jednotlivých odborov a špecializácií poskytujú tabuľky č. 1.16 a 1.17. 
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Tabuľka č. 1.15 

Študijný odbor „Ekonomika 
a manažment podniku“ 

1. Skupina 
Podniková ekonomika 

2. Skupina 
Podnikový manažment I. 3. Skupina 

Ekonomika podnikateľského 
subjektu 

Finančno-ekonomická 
analýza podniku; 

Nákladový controlling; 
Mikroekonómia; 

Podnikové financie; 
Podnikové hospodárstvo; 

Finančný manažment; 
Manažment; Firemné 
plánovanie; Riadenie 
ľudských zdrojov; 

Manažment výroby; 
Odbytová stratégia; 

Strategický manažment; 
Medzinárodný manažment 

a medzinárodné podnikanie; 

Hodnotové procesy podniku:  
Cenové rozhodovanie; Podnikateľské riziko; Riadenie 

hodnoty podniku; Podnikový controlling; 

Personálny manažment 

Personálny manažment:  
Komunikácia v manažmente; Organizovanie; 

Organizačné správanie; Podniková kultúra; Stimulácia 
zamestnancov a tvorba systémov odmeňovania 

Všeobecný manažment 

Podnikový manažment II.: 
Finančná analýza a finančné plánovanie; Komunikácia 

v manažmente; Manažérska informatika; 
Organizovanie; Organizačné správanie; 

Manažment výroby a logistika 

Manažment inovácií a kvality: 
Logistika; Manažment inovácií podniku; Manažment 

technologických systémov; Manažment kvality; 
Vnútropodnikový manažment výroby; 

Študijný odbor „Finan čný 
manažment podniku“ 

1. Skupina 
Podniková ekonomika 

2. Skupina 
Podnikový manažment I. 3. Skupina 

 
Finančný manažment 
a účtovníctvo podniku 
 

Finančno-ekonomická 
analýza podniku; 

Nákladový controlling; 
Mikroekonómia; 

Podnikové financie; 
Podnikové hospodárstvo; 

Analýza finančných trhov; 
Daňové systémy; Finančný 

manažment; Dlhové 
financovanie; Manažment; 

Firemné plánovanie; 
Strategický manažment; 

Medzinárodný manažment 
a medzinárodné podnikanie; 

Finančný manažment a účtovníctvo podniku: 
Finančné účtovníctvo; Medzinárodné účtovníctvo; 

Controlling; Finančné investície; 

Podnikové financie 

Podnikové financie: 
Dane podnikateľských subjektov; Finančné 

inžinierstvo; Finančné účtovníctvo; Medzinárodný 
finančný manažment; 
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Tabuľka č. 1.16 

Počet % Počet % Počet %
VMž 36 1 86,11% 31 100,00% 0 0,00% 1,43 1,90 1,80 1,60
MVaL 38 38 100,00% 38 100,00% 0 0,00% 1,76 1,82 1,84 1,45
PMž 25 23 92,00% 23 100,00% 0 0,00% 1,65 1,70 1,57 1,43
EPS 70 66 94,29% 66 100,00% 0 0,00% 1,62 1,65 1,73 1,44
EaMP 169 158 93,49% 158 100,00% 0 0,00% 1,61 1,75 1,75 1,47
PF 66 62 93,94% 62 100,00% 0 0,00% 1,89 1,66 1,75 1,65
FMÚP 30 29 96,67% 29 100,00% 0 0,00% 1,93 1,52 1,79 1,59
FMP 96 91 94,79% 91 100,00% 0 0,00% 1,90 1,61 1,77 1,63

SPOLU 265 249 93,96% 249 100,00% 0 0,00% 1,71 1,70 1,75 1,53

Dosiahnutý prospech
Podniková 
ekonomika

Podnikový 
manažment I.

    Denná forma štúdia

Špecializácia
Počet

študentov
v ročníku

Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli
Predmet 

špecializácie
Obhajoba

DP

 
 

Tabuľka č. 1.17 

Počet % Počet % Počet %
Ing. štúdium (starí) 73 67 92,00% 67 100,00% 0 0,00% 1,95 1,84 1,72 1,82
II. stupeň (noví) 37 35 94,59% 35 100,00% 0 0,00% 0 1,97 1,91 1,83
SPOLU 110 102 92,73% 102 100,00% 0 0,00% 1,95 1,88 1,79 1,82

Nevyhoveli
Dosiahnutý prospech

Podniková 
ekonomika

Podnikový 
manažment I.

Predmet 
špecializácie

Obhajoba
DP

    Externá forma štúdia

Špecializácia
Počet 

študentov v 
ročníku

Zúčastnení Vyhoveli
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1.3.2 Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu 
 

V ak. r. 2007/2008 sa prvýkrát uskutočnili štátne skúšky na bakalárskom štúdiu v rámci 
akreditovaných študijných programov „Ekonomika a manažment podniku“ (št. odbor 3.3.16 
Ekonomika a manažment podniku) a „Finančný manažment“ (3.3.13 Finančný manažment). 
 
Štátna skúška na bakalárskom štúdiu prebiehala pred 4-člennou komisiou, zostavenou v súlade 
so zákonom o VŠ, vnútornými predpismi EU v BA a vnútornými predpismi FPM. Samotná 
štátna skúška pozostávala z dvoch blokov (v rámci nich boli naformulované teoretické otázky, 
ktoré obsahovo tvorili ťažisko študijného programu), v závislosti od študijného programu: 
 

− Ekonomika a manažment podniku  
o Blok I.: Podniková ekonomika (zastúpený predmetmi – Podnikové 

hospodárstvo a Podnikové financie) 
o Blok II.: Podnikový manažment (zastúpený predmetmi – Manažment 

a Manažment výroby) 
 

− Finančný manažment 
o Blok I.: Podniková ekonomika a manažment (zastúpený predmetmi – 

Podnikové hospodárstvo, Manažment a Manažment výroby) 
o Blok II.: Podnikové financie (zastúpený predmetom – Podnikové financie). 

 
Následne sa uskutočnila obhajoba záverečnej bakalárskej práce. 
 
Súhrnné výsledky štátnych skúšok na bakalárskom štúdiu na externej forme štúdia sú uvedené 
v tabuľkách č. 1.18 a 1.19. 
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Tabuľka č. 1.18 

Počet % Počet % Počet %
EaMP 298 274 91,95% 274 100,00% 0 0,00% 1,75 1,76 1,61
FM 89 74 83,15% 73 98,65% 1 1,35% 1,55 1,71 1,53
SPOLU 387 348 89,92% 347 99,71% 1 0,29% 1,65 1,74 1,57

Predmet II.
Obhajoba

BcP

    Denná forma štúdia

Program
Počet

študentov
v ročníku

Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli
Dosiahnutý prospech

Predmet I.

 
 

Tabuľka č. 1.19 

Počet % Počet % Počet %
EaMP 89 63 70,79% 62 98,41% 1 1,59% 1,87 2,13 1,76

Podniková 
ekonomika

Obhajoba
BcP

    Externá forma štúdia

Program
Počet 

študentov v 
ročníku

Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli
Dosiahnutý prospech

Podnikový 
manažment
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1.4  Prijímacie konanie 
 
1.4.1 Denná a externá forma bakalárskeho štúdia 
 

V ak. r. 20072008 sa konali prijímacie skúšky na akreditované študijné programy I. stupňa 
štúdia už po štvrtýkrát, a to v dňoch od 16.6. do 20.6.2008. Náhradný termín prijímacích skúšok 
sa nekonal. Priebeh a vyhodnotenie prijímacích pohovorov bol v súlade so Zásada prijímacieho 
konania na EU v BA a FPM (schválené AS FPM). 
 
Prijímacie skúšky sa konali písomne (formou testov) z predmetov Matematika, Svetový jazyk, 
Základy ekonómie a ekonomiky. Záujemcovia o štúdium zo zahraničia museli vykonať 
prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. 
 
Testy prijímacích skúšok sa aj v roku 2008 vyhodnocovali anonymne pomocou skenera. 
Uvedený spôsob možno považovať za veľmi významnú zmenu, ktorá: 

− zabezpečuje objektivizáciu a vylučuje chybné vyhodnocovanie testov,  
− výrazne urýchľuje zverejnenie výsledkov uchádzačov o štúdium v jednotlivých dňoch 

(spravidla do 30-40 minút po ukončení posledného testu) v miestnostiach, kde sa 
prijímacie skúšky konali a na internete, 

− v značnej miere znižuje nároky na personálne zabezpečenie prijímacích skúšok (len 
dozor pri písomných testoch). 

 
V ďalšej časti sú uvedené výsledky prijímacieho konania a počty študentov na jednotlivých 
druhoch a formách štúdia v rokoch 2003-2008 (tabuľky č. 1.20-1.22). 
 

Tabuľka č. 1.20 

Položka 2003 2004* 2005** 2006 2007 2008
Prihlásení 1 487 2 187 2 433 2 792 2 717 2 515
Zúčastnení 1 176 1 441 2 059 2 187 2 232 2 091
Prijatí 723 938 1 067 1 463 1 238 1 450
Zapísaní 611 529 542 730 523 715

* do r. 2004 - inžinierske štúdium ** od r. 2005 - bakalárske štúdium (1. stupeň)

Prijímacie konanie - záujem o všetky formy štúdia - 1. stupeň

 
 

Tabuľka č. 1.21 

Položka 2003 2004* 2005** 2006 2007 2008
Prihlásení 911 1 693 2 041 2 413 2 403 2 241
Zúčastnení 756 1 144 1 780 1 923 2 038 1 891
Prijatí 449 616 871 1 248 1 042 1 330
Zapísaní 377 342 451 591 448 626

* do r. 2004 - inžinierske štúdium ** od r. 2005 - bakalárske štúdium (1. stupeň)

Prijímacie konanie - záujem o dennú formu štúdia - 1. stupeň
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Tabuľka č. 1.22 

Položka 2003 2004* 2005** 2006 2007 2008
Prihlásení 455 399 392 379 314 274
Zúčastnení 342 239 277 264 194 200
Prijatí 130 141 196 215 196*** 120
Zapísaní 128 79 91 139 75 89

* do r. 2004 - inžinierske štúdium *** Počet zúčastnených študentov nezohľadňuje prijatých

** od r. 2005 - bakalárske štúdium (1. stupeň) bez prijímacích skúšok

Prijímacie konanie - záujem o externú formu štúdia - 1. stupeň

 
 

1.4.2 Prijímacie konanie absolventov bakalárskeho štúdia na II. stupeň štúdia 
 
V zmysle Zásad prijímacieho konania absolventov bakalárskeho štúdia na II. stupeň štúdia sa 
dňa 25.8.2008 uskutočnili prijímacie pohovory na II. stupeň štúdia akreditovaných študijných 
programov. Prijímaciemu konaniu sa museli podrobiť aj absolventi I. stupňa štúdia (bakalárske 
štúdium) FPM, ktorí ukončili svoje štúdium úspešným absolvovaním štátnych skúšok v júni 
2008. Prijímaciu skúšku na II. stupeň štúdia museli, v zmysle Zásad prijímacieho konania na 
FPM, absolvovať len absolventi bakalárskeho štúdia z iných fakúlt EU a iných vysokých škôl. 
 
Prijímacia skúška bola realizovaná anonymným spôsobom formou testu, ktorý bol 
vyhodnocovaný skenerom, z týchto vybraných odborných predmetov – Manažment, Podnikové 
hospodárstvo, Podnikové financie, Nákladový controlling, Riadenie ľudských zdrojov, Firemné 
plánovanie, Finančno-ekonomická analýza podniku, Manažment výroby. Prijímaciu skúšku 
muselo absolvovať 116 uchádzačov, na prijímaciu skúšku sa dostavilo 59 uchádzačov a úspešne 
ju zvládlo 5 uchádzačov – 4 boli prijatí na externú formu štúdiu a 1 na dennú formu štúdia. 
 
Celkové výsledky prijímacieho konania sú sumarizované v tabuľkách 1.23 až 1.25. 
 

Tabuľka č. 1.23 

Položka 2007 2008
Prihlásení 101 558
Zúčastnení 62 460
Prijatí 36 406
Zapísaní 41 387

Prijímacie konanie - záujem o všetky formy štúdia - 2. stupeň

 
 

Tabuľka č. 1.24 

Položka 2007 2008
Prihlásení - 407
Zúčastnení - 356
Prijatí - 329
Zapísaní - 313

Prijímacie konanie - záujem o dennú formu štúdia - 2. stupeň
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Tabuľka č. 1.25 

Položka 2007 2008
Prihlásení 101 151
Zúčastnení 62 104
Prijatí 36 77
Zapísaní 41 74

Prijímacie konanie - záujem o externú formu štúdia - 2. stupeň

 
 

S ohľadom na celkové počty prijatých študentov došlo k otvoreniu týchto študijných programov 
II. stupňa štúdia: 

− Ekonomika podniku (denná forma štúdia), 
− Všeobecný manažment (denná forma štúdia), 
− Všeobecný manažment (externá forma štúdia), 
− Manažment výroby a logistika (denná forma štúdia), 
− Personálny manažment podniku (denná forma štúdia), 
− Manažment a ekonomické znalectvo (denná forma štúdia), 
− Podnikové financie (denná forma štúdia), 
− Finančný manažment a účtovníctvo podniku (denná forma štúdia). 

 

1.5 Ocenenia absolventov a študentov  FPM  
 

− Cena dekana FPM a Nadácie Manažér 12 študentov dennej formy štúdia  
(z toho 5 absolventov bakalárskeho 
štúdia) 

− Cena dekana FPM 1 študentka externej formy štúdia 
− Cena rektora EU v BA 1 študentka dennej formy štúdia 
− Cena Penta 1 študent dennej formy štúdia 

 

 
1.6  Sociálne zabezpečenie študentov 
 
1.6.1 Ubytovanie študentov 
 
Pravidlá pre ubytovanie študentov FPM v Študentských domovoch EU v Bratislave upravujú 
Zásady prideľovania ubytovania študentom FPM v ŠD EU, ktoré vychádzajú zo Zásad 
prideľovania ubytovania v študentských domovoch EU v Bratislave  a pre ubytovávanie 
v akademickom roku 2008/2009 boli schválené Kolégiom dekana dňa 31.3.2008. 
 
Platné kritériá obsahujú predovšetkým dve hlavné hľadiská, a to:  

1. vzdialenosť trvalého bydliska študenta od školy, 
2. študijné výsledky študenta. 

 
K ďalším hľadiskám/aktivitám, ktoré sa dotujú bodmi patrí: sociálna situácia študenta( 
osirelosť, poberanie sociálneho štipendia) študentská vedecká činnosť, ocenenia udelené 
Ekonomickou univerzitou či fakultou a darcovstvo krvi. Na základe počtu získaných bodov sa 
zostavuje poradovník. 
 
Rozdeľovanie pridelených ubytovacích kapacít v ŠD je v kompetencii ŠP v spolupráci 
s ubytovacou komisiou FPM. Prideľovanie miest pre prvý ročník je v kompetencii dekanátu.   
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 Z celkovej kapacity  miest v ŠD EU v Bratislave, bolo FPM pre akademický rok 
2008/2009 pridelených 635 miest. Z celkového počtu 1 016 žiadostí o ubytovanie, tak 
FPM mohla uspokojiť dopyt len na 62,5%. V porovnaní s akademickým rokom 
2007/2008  však ide  o porovnateľný výsledok. Prehľad o štruktúre žiadateľov a 
 rozdelení ubytovacích kapacít na základe platných kritérií je uvedený v tabuľke č. 1.26. 
 

Tabuľka č. 1.26 

Ročník 
Počet žiadostí o ubytovanie Pridelené ubytovanie 

Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu 
1. 130 213 343 68 130 198 
2. 66 146 212 28 93 121 
3. 76 127 203 44 75 119 
4. 38 86 124 45 60 105 
5. 58 76 134 31 61 92 

Spolu 368 648 1016 216 419 635 
 
V nasledujúcom období je cieľom vedenia fakulty v tejto oblasti  podieľať sa v koordinácii s EU 
na realizácii programu  priebežného zlepšovania ubytovacieho štandardu existujúcich 
ubytovacích kapacít.  
 
1.6.2 Štipendiá študentov 
 
Oblasť poskytovania štipendií študentom FPM upravujú vnútorné predpisy EU v Bratislave, 
a to: „Štipendijný poriadok EU v Bratislave“  a “Pravidlá pre priznávanie motivačného 
štipendia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave“. Uvedené predpisy boli upravené 
v súlade novela zákona č. 363/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 
o vysokých školách a platia od 10.12.2007. 
Počas roku 2008 poskytovala FPM len štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na účel 
sociálneho štipendia bola v roku 2008 vyplatená celková suma 7 084 200,- Sk, pričom 
priemerný počet štipendistov bol 171. 
Prehľad o rozdelení prostriedkov pridelených FPM na účel motivačného štipendia 
v kalendárnom roku 2008 uvádza tabuľka 1.27. 
 

           Tabuľka 1.27 

Prostriedky ur čené na motivačné štipendium Rozdelenie pridelených prostriedkov 
Prostriedky  pridelené 
na rok 2008 

2 375 000,- Sk 
Jún/2008 
„mimoriadne štipendium“ 

816 000,- Sk 

Zostatok z roku 2007 

30 000,- Sk 

November/2008 
„prospechové štipendium“  

1 352 000,- Sk 

November/2008 
„mimoriadne štipendium“ 

237 000,- Sk 

Spolu 2  405 000,- Sk Spolu 2 405 000,- Sk 
 
 
Prehľad o poskytnutých motivačných štipendiách študentom FPM v kalendárnom roku 2008 
uvádza tabuľka č. 1.28. 
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Tabuľka  1.28 

Celkový prehľad o poskytnutých motivačných štipendiách študentom FPM 
Kritérium Výška štipendia/študenta Počet študentov 

„prospechové štipendium“ - 
študijný priemer do 1,4 

Odstupňovaná podľa 
dosiahnutého 

priemeru 
30 000,- - 20 000,- Sk 

56 študentov dennej 
formy štúdia 

2 študenti externej 
formy štúdia 

„mimoriadne štipendium“ - 
reprezentácia EU resp. FPM 
v oblasti - šport,   umenie 

7 000,- Sk – 5 000,- 
Sk 

28 študentov dennej 
formy štúdia 

x 

„mimoriadne štipendium“ - 
vynikajúce študijné 
výsledky t.j. štúdium 
ukončené s vyznamenaním, 
kvalitná záverečná práca, 
účasť a umiestnenie vo ŠVČ 

20 000,- Sk až  
7 000,- Sk 

79 študentov dennej 
formy štúdia 

x 

  
Presný zoznam študentov FPM poberajúcich motivačné štipendium v roku 2008 je uvedený 
v prílohe č. 3. 
 

1.6.3 Študentské pôžičky 
 
Pôžičky na študijné účely poskytuje študentom vysokých škôl Študentský pôžičkový fond (ŠPF) 
pri MŠ SR. FPM v tejto oblasti preto plní len úlohu sprostredkovateľa, t.j.  preberá a odosiela 
žiadosti na ŠPF. 
V zmysle zákona č. 221/2000 Z. z.  o študentskom pôžičkovom fonde  si v roku 2008 podalo 
žiadosť o študentskú pôžičku 18 študentov FPM. Vzhľadom k tomu, že ŠPF pre ak. roku 
2008/2009 predĺžil lehotu na podávanie žiadostí  o študentské pôžičky (zrejme pre pomerne 
nízky záujem) sme dodnes (31.1.2009) nedostali informáciu o počte schválených žiadostí 
študentov FPM. 
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II. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ 
ŠTÚDIUM  

 
2.1 Štruktúra a výsledky výskumných úloh 
 
2.1.1 Profilácia výskumných pracovísk a ciele výskumu v roku 2008 
 
Profilácia výskumu FPM bola tradične orientovaná do podnikateľskej sféry. Podnikateľské 
subjekty boli analyzované z viacerých aspektov, najmä :   

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

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

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

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

Profilácia FPM bola predovšetkým orientovaná na zhodnotenie dynamiky rozvoja 
podnikov a zoskupení podnikov v procese integrácie, a to v súlade so zameraním 
jednotlivých katedier:  

KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA (KPH) 
� podnikovej diagnostiky, najmä výskumu riadenie rizika, nákladov, životného cyklu 

podniku a marketingu podniku, 
� neziskových organizácií ako integrálnej súčasti ekonomického systému krajiny hlavne 

spoločensky zodpovedného podnikania a úloh neziskových organizácií v napĺňaní tejto 
novej stratégie podnikov, 

� modelovania vývoja spotrebiteľských cien v rôznych trhových štruktúrach  v závislosti 
od zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty, zmeny sadzby obchodnej marže s akcentom 
na cenové faktory, 

� zhodnotenia zmien podnikateľských štruktúr v dôsledku integračných procesov pri 
kooperácii malých a stredných podnikov, osobitne družstiev, 

� analýzy podpory controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých 
controllingových systémov v krajinách EU. 

 
KATEDRA MANAŽMENTU (KM Ž) 
� tvorba koncepcií neformálnych systémov a procesov strategického plánovania 

a informačných systémov na jeho podporu, 
� identifikácia moderných trendov manažmentu a ich vzťah k výsledkom podnikov, 
� zistenie a potvrdenie možnosti uplatnenia projektového manažmentu v malých 

a stredných podnikoch, 
� prieskum komunikačných nástrojov v malých a stredných podnikoch. 

 
KATEDRA PODNIKOVÝCH FINANCIÍ (KPF) 
� rozvoj finančnej a daňovej teórie, 
� moderné metódy a modely analýzy výkonnosti a predikcie finančnej situácie 

slovenských podnikov, 
� interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast trhovej 

hodnoty podniku, 
� moderné prístupy v manažmente finančných rizík podnikov pri uplatnení princípov 

behaviorálnych financií, 
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� vplyv globalizácie finančných trhov na medzinárodný finančný manažment. 
 

KATEDRA MANAŽMENTU VÝROBY A LOGISTIKY (KMV AL)  
� riešenie problematík súvisiacich s manažmentom výroby a logistikou, chápanou  ako 

súbor systematických systematicky vykonávaných činností, podstatne determi-
nizujúcou nielen samotný proces výroby - transformácie,  

� podporné a obslužné činnosti predchádzajúce a nasledujúce proces transformácie 
(projektovanie, inovačno-investičný rozvoj, financovanie, personalistika, obstarávaco-
odbytové strategické rozhodovanie ako aj strategické rozhodovanie samotné). 

 
KATEDRA INFORMA ČNÉHO MANAŽMENTU (KIM) 

� vývoj a implementácia projektových a analytických metodológií, techník a nástrojov na 
zabezpečenie komplexného vývoja IS/IT, 

� výskum organizačných, ekonomických, legislatívnych, technických aspektov 
implementácie a prevádzky IS/IT, ako aj outsourcingu v oblasti IS/IT, 

� riešenie problémov a princípov systémovej integrácie, 
� vývoj komplexného referenčného modelu na riadenie IS/IT, 
� prístupy a možnosti riešenia, využitia rôznych prostriedkov a technológií pre špecifické 

úlohy v rámci IS/IT, napr. CRM, SCM, elektronické podnikanie, business intelligence, 
atď. 

 
2.1.2 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 
 
Spolu na FPM je 26 projektov. Ťažiskovými projektmi sú projekty vedeckej grantovej agentúry 
MŠ SR – VEGA, ktorých má FPM 18.  
Do projektov je zapojených všetkých 5 katedier, a to nielen tvoriví pracovníci, ale aj denní 
doktorandi. V priemere na jeden projekt pripadajú 4 tvoriví a 1,77 denného doktoranda. 
Okrem toho sa riešili aj dva projekty Kultúrnej a edukačnej agentúry KEGA a projekty mladých 
vedeckých pracovníkov. Ostatné projekty sa riešia v spolupráci s inými pracoviskami. 

          Tabuľka č. 2.1 
Štruktúra projektov riešených v r. 2005 – 2008 

Typ projektov r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 

Projekty EÚ ( 6 a 7. RP)       
  

Projekty ŠPVaV       
  

Projekty APVV + AV       
  

Projekty VEGA 16 17 17 18 

Projekty KEGA 2 1 2 2 

Projekty hosp. praxe     
  

Projekty MVTS 3 1 1 
  

Inštitucionálne projekty 4   1 

Projekty mladých prac. do 30 r. 7 6 4 31 

Iné projekty  1 5 3 
 

                                                 
1 Jeden projekt je v kooperácii s FHI. Do internej grantovej úlohy č. IGPM 2317118/08 „Teoretické a 
praktické prístupy k modelovaniu recyklačných procesov v kontexte Európskej environmentálnej 
perspektívy“ riešenej na Katedre operačného výskumu a ekonometrie na FHI EU BA sa zapojili Mgr. Z. 
Marečková a Ing. L. Lichnerová. 
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Ťažisko získaných finančných prostriedkov je na projektoch VEGA, pričom podstatný podiel 
majú bežné prostriedky /v roku 2008 bol priemer BV na tvorivého pracovníka cca 17 tis. Sk/, 
kapitálové výdavky sú podstatne nižšie a sú len 1/6 z BV. Vedecko-výskumná činnosť je 
finančne nedostatočne zabezpečená z vonkajších zdrojov a bude nevyhnuté viac 
motivovať a aktivizovať pracovníkov v uvedenej oblasti v roku 2009. 

          Tabuľka č. 2.2 
Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov 

Typ projektov 

Získané finančné prostriedky (v tis. SK) 

2005 2006 2007 2008 

BV KV BV KV BV KV BV KV 

Projekty EÚ (6 a 7.RP)           

Projekty ŠPVaV           

Projekty APVV + AV           

Projekty VEGA 905 346 1147 200 1572 600  1413  325 

Projekty KEGA 55  18  251 139  210   

Projekty hosp. praxe            

Projekty MVTS 87  36  36      

Inštitucionálne projekty 44  121 56 121 23 85  46   

Projekty mladých prac. do 30 r.  101 51 45 91 51 181  133   

Iné projekty     143 71     

Finančné prostriedky spolu 1192 518 1302 412 2076 1076  1802  325 

*BV - bežné výdavky 
*KV - kapitálové výdavky 
 
 
Projekty mladých  prac. do 30 rokov mali len 133 tis. Sk, lebo počet riešených projektov bol 
nízky. Problémom bolo predčasné dokončenie jedného projektu, lebo všetci 5 členovia 
riešiteľského kolektívu úspešne dokončili denné doktorandské štúdium a odišli pracovať do 
hospodárskej praxe. 
          Tabuľka č. 2.3 
Projekty ESF riešené v rokoch 2005 – 2008 (počet projektov) 

Projekty ESF 2005 2006 2007 2008 

Projekty ESF, v ktorých je  
EU v Bratislave koordinátor 

1 3 3 2 

Projekty ESF, v ktorých je 
EU v Bratislave participant 

0 2 1 1 

Projekty ESF spolu 1 5 4 3 

   
Z dôvodu, že projekty sú celouniverzitné,  kvantifikácia  získaných finančných prostriedkov sa 
sleduje na úrovni EU. 
 



 31 

2.1.3 Vyhodnotenie plnenia zámerov výskumu z roku 2008 
 
Plnenie zámerov výskumu jednotlivých katedier na rok 2008 boli nasledovné: 

KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA (KPH) 
� Rozpracovanie poznatkov z teórie podnikovej diagnostiky do metodík diagnostiky 

vo vybraných oblastiach podnikových činností, najmä riadenie rizika, nákladov, 
životného cyklu podniku a marketingu podniku. Vykonanie viacerých analýz 
v podnikovej sfére, najmä prostredníctvom dizertačných prác doktorandov 
zúčastnených na projekte, ako aj prostredníctvom diplomových prác vedených členmi 
riešiteľského kolektívu. 

� Zameranie neziskových organizácií ako integrálnej súčasti ekonomického systému 
krajiny na monitoring existujúcich prieskumov renomovaných inštitúcií, napr. Svetová 
banka, Nadácia Pontis, UNDP apod. a vytypovanie najčastejších oblastí záujmu 
podnikateľskej sféry o aplikáciu stratégie CSR. 

� Testovanie (porovnávanie) univerzálnych modelov pre prognózovanie vybraných 
makroekonomických a mikroekonomickýc ukazovateľov najmä: vývoj spotrebiteľských 
cien, vývoj objemu dane z pridanej hodnoty, vývoj objemu obchodnej marže a vývoj 
objemu výrobnej marže, keď sa menia endogénne a exogénne parametre funkcií dopytu 
a ponuky. 

� Analýza podnikateľského prostredia na Slovensku - hlavne zhodnotenie zmien 
podnikateľských štruktúr v dôsledku integračných procesov pri kooperácii podnikov. 

� Realizácia dotazníkovej metódy pre požadované využitie controllingových nástrojov 
pre prax podnikov  a analýza súčasného stavu podnikovej sféry v SR a vybraných 
krajinách   sveta.. 

 
KATEDRA MANAŽMENTU (KM Ž) 

� Štúdium najnovších poznatkov teórie a praxe manažmentu v domácej a zahraničnej 
literatúre za účelom identifikovania moderných trendov manažmentu a ich vzťah 
k úspešnosti podnikov. 

� Zber a spracovanie podkladových údajov do začínajúcich projektov. 
� Výskum výskytu neformálnych procedúr strategického plánovania, ktorý je zriedkavý, 

no aj tak primárny podnet takmer vždy pochádza od vrcholného vedenia. Východiskom 
z komplikovaného, meniaceho sa a nejednoznačného kontextu plného konfliktných 
záujmov a nepredvídaných nárokov je posilňovanie vodcovského rozmeru manažérskej 
práce, ktoré napomôže hľadať jednoduchosť v zložitosti a správny smer v dynamike. 

� Prieskum štandardov kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch 
podniková ekonomika a manažment a prestížnych asociácií vysokoškolského 
vzdelávania v študijných programoch podniková ekonomika a manažment a ich 
nárokov na kvalitné vzdelávanie v študijných programoch podniková ekonomika 
a manažment. 

KATEDRA PODNIKOVÝCH FINANCIÍ (KPF) 
 

� Rozvoj vybraných aspektov finančnej a daňovej teórie po vstupe SR do EÚ. 
� Výskum metód analýzy výkonnosti a predikcie finančnej situácie slovenských 

podnikov. 
� Riadenie finančných procesov podniku a holdingových zoskupení. 
� Rozpracovanie teoreticko-metodologických aspektov dlhodobých kapitálových 

a finančných rozhodnutí. 
� Ohodnocovanie nehmotného majetku v podmienkach SR. 
� Identifikácia faktorov pôsobiacich na manažment rizika. 
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KATEDRA MANAŽMENTU VÝROBY A LOGISTIKY (KMV AL)  

� Získavanie, hodnotenie a teoretické zvládnutie nových trendov a postupov v tvorbe a 
ochrane životného prostredia.  

� Všestranné skúmanie environmentálnych činností v rozvoji podniku (oblastiach): 
projektovanie, výroba, inovačný rozvoj, logistika.  

 
KATEDRA INFORMA ČNÉHO MANAŽMENTU (KIM)  

� Aplikovanie získaných výsledkov prieskumu a následný výskum slovenského trhu 
informačných systémov z pohľadu zákazníkov ako aj a používateľov (metódou bottom-
up) a následné odporúčanie zaradenia konkrétneho informačného systému do výučby 
(v rámci predmetu Manažérska informatika). 

� Kvantifikácia vplyvu moderných aplikačných aspektov informačných systémov na 
zefektívnenie podnikových procesov. Komparácia efektívnosti využívania aplikačných 
metód informačných systémov malými a strednými podnikmi na Slovensku 
s globálnymi paradigmami. 

 

Silnou stránkou VVČ na FPM bola možnosť spolupráce s hospodárskou praxou a 
výmena informácií na vedeckých konferenciách katedier a na konferencii doktorandov. Všetky 
konferencie sa realizovali v nadväznosti na 55. výročie založenia fakulty. Niektorí Doktorandi 
majú z roka na rok lepšiu vybavenosť IT. 

Slabou stránkou bola menej priaznivá štruktúra projektov (chýbali medzinárodné 
projekty), veľký počet kolektívov VEGA (18), ktorý spôsobil roztrieštenosť pridelených 
finančných zdrojov, čiže prezentácia v zahraničí je väčšinou len v ČR. Problémom sú aj časté 
zmeny riešiteľských kolektívov (z dôvodu ukončenia doktorandského štúdia alebo pracovného 
pomeru) a preťaženosť riešiteľov v pedagogickom procese. V roku 2008 zamestnával 
vybraných pracovníkov FPM aj proces akreditácie, lebo bolo potrebné pripraviť  množstvo 
dokumentov za roky 2002-2007. Pre denných doktorandov motivačne pôsobila nezrušená 
smernica  MŠ SR dosiahnuť max. 50 tis. Sk za každú prácu ukončenú v štandardnej dĺžke 
štúdia, čo sa však nerealizovalo v plnej výške. 

 Tradi čné prekážky rozvoja výskumu na FPM sú: nízka hmotná zainteresovanosť 
pracovníkov fakulty na výstupoch z VVČ. Demotivačne pôsobia spôsoby obstarávania 
a byrokracia v obstarávaní dlhodobého majetku a dlhé doby čakania publikovania príspevku 
v niektorých vedeckých časopisoch, najmä karentovaných. 

Motivačné aktivity na podporu výskumu na FPM sú: 
Možnosť ocenenia najlepších publikačných výstupov : 

� tvorivých pracovníkov  
� doktorandov,  a to jednak ŠVČ,  a jednak najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu. 

Obidve akcie sú podporované a  oceňované Nadáciou Manažér. 
Na úrovni EU bola v roku 2008 možnosť získať ocenenie rektorom EU za najlepšie publikačné 
výstupy. 
Ďalšie motivačné aktivity na FPM:  

� možnosť publikovania vo fakultnom vedeckom časopise Ekonomika a manažment 
a v univerzitnom časopise Ekonomické rozhľady 

� možnosť publikovania v ďalších časopisoch 
� možnosť publikovania v zborníkoch z medzinárodnej vedeckej konferencie 

(doktorandov) FPM EU a z vedeckých konferencií katedier 
� možnosť účasti tvorivých pracovníkov a doktorandov na rôznych súťažiach 

a konferenciách. 
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2.2 Prehľad výsledkov publikačnej činnosti FPM 
 

Výsledky publikačnej činnosti sú uvedené v tabuľkách č. 2.4 až 2.5. Tvoriví pracovníci FPM 
publikovali za rok 2008 spolu 444 výstupov. Vedecká výkonnosť tvorivých pracovníkov  v roku 
2008 vzrástla o 15,38 % oproti predchádzajúcemu obdobiu, t. j. na 4,27 výstupu na jedného 
tvorivého pracovníka.          
           Tabuľka 2.4 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 7 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 6 
BCB Učebnice pre základné a stredné školy 1 
BCI Skriptá a učebné texty 9 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
5 

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

monografiách 
1 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

10 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 

9 

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

(konferenčných aj nekonferenčných) 
1 

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

1 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 5 
GHG Práce zverejnené na internete 1 
GII Iné, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 4 
Medzisúčet  423 
DAI Dizertačné práce 21 
Súčet  444 

 

     Tabuľka 2.5 

Súhrnný počet evidovaných publikovaných titulov za obdobie rokov  2000-2008 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Publikované 
tituly celkom 
za FPM EU 

 
363 

 
298 

 
278 

 
337 

 
261 

 
386 

 
268 

 
390 

 
444 

 

Rozhodujúci podiel – až dve tretiny výstupov tvoria dva druhy publikácií: publikované 
príspevky na domácich vedeckých konferenciách a odborné práce v domácich nekarentovaných 
časopisoch. 

V roku 2008 bolo zaznamenaných v Slovenskej ekonomickej knižnici 114 ohlasov na 
publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov FPM, z toho 11 v zahraničí (v ČR). 
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2.2.1 Oceňovanie najlepších publikovaných výstupov 
 
Cena rektora EU za najlepšiu publikáciu získali: 
- v kategórii Vedecké monografie: 
prof. Ing. Karol ZALAI, CSc.       
doc. Ing. Jana ŠNIRCOVÁ, PhD. 
doc. Ing. Ľudmila KALAFUTOVÁ, CSc. 
„Finančno-ekonomická analýza podniku“. SPRINT, Bratislava 2007. 
- v kategórii Vysokoškolské učebnice:        
doc. Ing. Alžbeta FOLTÍNOVÁ, CSc.       
Ing. Mgr. Gabriela DUBCOVÁ, PhD.      
Ing. Pavol SERINA, PhD.        
Ing. Slávka ŠAGÁTOVÁ        
Ing. Miroslav TÓTH, PhD.        
 „Nákladový controlling“. SPRINT, Bratislava 2007. 
 
2.3 Vedecké konferencie a vydávanie vedeckých časopisov 
 

2.3.1 Vedecké konferencie v r. 2008 
 
Veľkou príležitosťou pre prezentáciu výsledkov VVČ sú konferencie na úrovni fakulty 
a katedier. V roku 2008 pri príležitosti 55. výročia založenia fakulty bolo viacero akcií, a to: 
medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu, 
medzinárodná vedecká konferencia Katedry podnikovohospodárskej, tri vedecké semináre 
katedier – Katedry manažmentu, Katedry podnikových financií a Katedry manažmentu výroby 
a logistiky a jedno vedecké zasadnutie Katedry manažmentu. 
 
Charakteristika medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov na FPM 
 
a) Názov a typ podujatia:  „ Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov FPM 

„Ekonomika, financie a manažment podniku II.“ 
b) Dátum konania: 15.10.2008 – v predtemíne, od 10.30 – 17.00 hod. na FPM EU Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: FPM EU Bratislava 
d) Účastníci podujatia / cieľové skupiny: pracovníci 46 denných doktorandov z FPM, ako aj 

ďalších doktorandov a učiteľov  z iných fakúlt /92/  
e) Obsahové zameranie: podmienky a prezentácia doktorandského štúdia na FPM 
Prednášajúci / prezentátori: v pléne na rokovaní: 
doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., - dekan FPM o význame vedeckej práce a PhD. 
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. – prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium, o koncepcii 

a organizácii doktorandského štúdia,  
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc. o metodike vedeckej práce   
prof. Ing. Karol Zalai, CSc. o štruktúre dizertačnej práce 
prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. – vedúci Katedry manažmentu a podpredseda Odborovej komisie 

3.3.16, o prezentácii vedeckej práce,  
Sekcie na katedrách: prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.  – vedúci  KPH a  predseda Odborovej 

komisie 3.3.16, vedenie sekcie na Katedre podnikovohospodárskej,   
prof. Ing. Karol Zalai, CSc. predseda Odborovej komisie 3.3.13,   
Ing. Eduard Hyránek, PhD. vedúci na Katedre podnikových financií, 
doc. Ing. Ľubica Füzyová, CSc., zástupca vedúceho Katedry manažmentu,  
doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. vedúci Katedry informačného manažmentu    
prof. Ing. Andrej  Dupaľ, CSc. vedúci Katedry manažmentu výroby a logistiky  
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f) Výstupy konferencie  - zborník na CD nosiči, k dispozícii je v Informačno-dokumentačnom 
oddelení FPM (p. Anna Kupsáková) a na referáte pre vedu a doktorandské štúdium (pani 
Ing. Ľudmila Lulkovičová). 

 
Charakteristika konferencie Katedry podnikovohospodárskej: 
 

a) Názov a typ (medzinárodná, domáca) konferencia / workshop / seminár 
 Medzinárodná vedecká konferencia „Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem“ 
b) Dátum konania  
 15. 5. – 16. 5. 2008 Podhájska 
c) Organizujúci subjekt / katedra  
 Katedra podnikovohospodárska (v spolupráci s firmou RODFIN, a.s.) 
d) Účastníci (domáci / zahraniční) + cieľové publikum 
 KPH 29, hostia SR 12, hostia PR 3, hostia ČR 16, cieľové publikum: vedeckí 

a pedagogickí pracovníci univerzít a vysokých škôl, odborníci z praxe.  
e) Obsahové zameranie 

- prezentácia výsledkov výskumu učiteľov Katedry podnikovohospodárskej, 
- výmena poznatkov z výskumu a praxe zúčastnených pracovísk, 
- hľadanie námetov na nové výskumné projekty a spoluprácu s partnerskými 
univerzitami a hospodárskou praxou, 
- sekcie (tematické zameranie):         
Podnikateľské prostredie – meranie výkonnosti podnikov, vplyv globalizácie na 
trhové správanie sa podnikov, oceňovanie podnikov, združovanie podnikov, 
protimonopolná politika,  
Špecifické formy podnikania – zameranie na družstevnú formu podnikania, živnosť 
a slobodné povolania, význam a postavenie MSP v trhovej ekonomike,                  
Spoločenská zodpovednosť firiem  -  otázky etiky a morálky, etický kódex 
podnikov, vzťah podnik. subjektov k spotrebiteľom a k životnému prostrediu. 

f) Výstupy konferencie 
Zborník príspevkov z MVK na CD, ISBN 978-80-225-252-7  
Zborník abstraktov z MVK, vydavateľ. EKONÓM 2008, ISBN 978-80-225-252-7 

 
   Charakteristika vedeckých podujatí Katedry manažmentu 
 

a) Názov a typ: Vedecký seminár Katedry manažmentu 
b) Dátum konania: február 2008 
c) Organizujúci subjekt / katedra: Katedra manažmentu FPM 
d) Účastníci (domáci / zahraniční) + cieľové publikum: učitelia Katedry manažmentu 
e) Obsahové zameranie: Prezentácia výsledkov výskumných projektov VEGA a KEGA 
f) Výstupy konferencie: Priebežné publikovanie vo vedeckých časopisoch a zborníkoch 

z vedeckých konferencií. 
 

a) Názov a typ: Vedecké zasadnutie Katedry manažmentu 
b) Dátum konania: december 2008 
c) Organizujúci subjekt / katedra: Katedra manažmentu FPM 
d) Účastníci (domáci / zahraniční) + cieľové publikum: učitelia Katedry manažmentu 
e) Obsahové zameranie: Prezentácia výsledkov výskumných projektov VEGA a KEGA 
f) Výstupy konferencie: Priebežné publikovanie vo vedeckých časopisoch a zborníkoch 
z vedeckých konferencií. 

 
Charakteristika vedeckého seminára Katedry podnikových financií 
 

a) Vedecký seminár Rozvoj finančnej a daňovej teórie po vstupe SR do EÚ  
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b) Dátum konania: 16.12.2008 v Bratislave v priestoroch Ekonomickej univerzity 
c) Vedecký seminár organizovala Katedra podnikových financií 
d) Seminára sa zúčastnili domáci účastníci 
e) Cieľom seminára bola prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej práce učiteľov katedry 

so zameraním na riešené úlohy, ktorých doba riešenia končila v roku 2008 
f) Publikačným výstupom seminára bol Zborník vedeckých prác. 

 
Charakteristika vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky 
 

a) Názov a typ:  Ved. seminár KMVL  „Environmentálne aspekty rozvoja podnikov v SR„ 
b) Dátum konania: 3. 9. 2008 
c) Organizujúci subjekt / katedra: Katedra manažmentu výroby a logistiky 
d) Účastníci: tvoriví pracovníci a doktorandi  katedry  
e) Obsahové zameranie: Environmentálne aspekty rozvoja podnikov v SR – zistenie 

skutočnej situácie v legislatívnom rámci v SR a v EU.  
f) Výstupy konferencie: zborník  na CD – nosiči. 

 
2.3.2 Vydávanie vedeckého  časopisu 

 
FPM EU v Bratislave vydáva v spolupráci s Nadáciou Manažér: 

a)   Názov a typ časopisu: „Ekonomika a manažment“, vedecký časopis 
a) Periodicita vydávania: tri čísla za rok 
b) Vychádza od roku 2003 
c) Obsahové zameranie: Ekonomika podnikateľských subjektov, podnikový manažment, 
podniková diagnostika, strategický manažment, finančný manažment podniku, finančno-
ekonomická analýza a ďalšie.  

 

V roku 2008 boli vydané tri čísla vedeckého časopisu FPM EU v Bratislave „Ekonomika  
a manažment“. V prvom čísle bolo uverejnených 8 autorských príspevkov, v druhom čísle 10 
autorských príspevkov a v treťom 8 autorských príspevkov. 

 
2.4 Doktorandské štúdium  
 
Prehľad akreditovaných vedných odborov a študijných programov sumarizuje tabuľka č. 
2.6. 
 
Akreditované odbory, v ktorých FPM realizuje štúdium 3. stupňa štúdia                      Tabuľka 2.6 

Akreditované vedné odbory 
Akreditované študijné odbory a 

programy 3. stupňa štúdia 

číslo 
odboru 

Názov 
číslo 

odboru 
Názov 

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

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

 
Študijné programy na treťom stupni sa orientujú v rámci študijnej časti programu na rozšírenie 
poznatkov zo zahraničnej literatúry z podnikovej ekonomiky a z manažmentu /3.3.16/ 
a z podnikových financií /3.3.13/. Veľký dôraz sa kladie na samoštúdium, písomné spracovanie 
štúdií ku skúškam, ako aj na publikovanie poznatkov z oblasti teórie a z praxe. 
 



 37 

Na FPM pôsobí 38 školiteľov, pričom takmer všetci v súčasnosti pôsobia aj vo vedných 
odboroch a aj v akreditovaných študijných programoch súbežne. Prehľad o štruktúre 
a vyťaženosti školiteľov na FPM je uvedený v tabuľkách 2.7 a 2.8. 

Štruktúra školiteľov na fakulte       Tabuľka č. 2.7   

Odbor doktorandského štúdia 
Počet interných 

školiteľov 

Počet 
externých 
školiteľov 

Počet školiteľov 
celkom 

 62-70-9 Riadenie a ekonomika podnikov 15  15 

 62-90-9 Podnikový manažment 22  22 

 3.3.13 Finančný manažment podniku 11  11 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 25  25 

 
 Štruktúra vy ťaženia školiteľov v roku 2008     Tabuľka č. 2.8 

Indikátor Údaj 
Počet denných študentov 3. stupňa k 31.12.2008 46 
Počet externých študentov 3. stupňa k 31.12.2008 106 
Počet školiteľov na fakulte 38 
ID/ školiteľa 1,21 
ID + ED/ školiteľa 4,0 
Počet absolventov 3. stupňa štúdia v dennej forme 9 

 
Počet denných študentov každoročne rastie, a to od roku 2004 do roku 2008 sa zvýšil na 321,4 
%. Naopak, počet externých doktorandov klesol na 74,0 %. V štruktúre zahraničných študentov 
majú prevahu nemeckí študenti, ktorých je až 44,6 % zo všetkých externých študentov na FPM. 
 

Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na EU za roky 2005 – 2008   Tabuľka č. 2.9 

Roka 

Študenti 3. stupňa štúdia 
 zo SR 

Zahraniční študenti  
3. stupňa štúdia 

Absolventi 
3. stupňa 

štúdia 
spolu Interní Externí Interní Externí 

Rok 2005 19 102 1 18 5 
Rok 2006 38 100 2 25 9 
Rok 2007 41 90 2 27 14 
Rok 2008 45 74 1 32 21 

 
V roku 2008 bol percentuálny podiel absolventov na celkovom počte študentov 3. stupňa štúdia 
13,8 %, kým v predchádzajúcom roku len 8,8 %, čo znamená pozitívny nárast v úspešnosti 
štúdia na 3. stupni o 5 %. 
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 Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia  v roku 2008            Tabuľka č. 2.10 

Riadok Ukazovateľ Celkový počet 

1. Zaradení v 3. stupni štúdia spolu 119 
2. 

z toho 
(z r. 1) 

pre potrebu škol. pracoviska 63 
6. pre iné pracoviská  
4. v dennej (internej forme)  45 
5. v externej forme 74 
6. Novoprijatí na 3. stupeň štúdia 29 
7. 

z toho 
( z r. 6) 

pre potrebu škol. pracoviska 14 
8. pre iné pracoviská 11 
9. denní (interní) študenti  13 
10. externí študenti  12 
11. štud. 3. stupňa z prac. škol. prac. 1 
12. V roku 2008 štúdium 3. stupňa ukončili 21 

13. 
z toho 

(z r. 12) 
v plánovanom termíne 21 
v novourčenom termíne  

14. Počet zrušených štud. 3. stupňa 28 
15. Počet zahraničných študentov 3. stupňa 33 

16. 
z toho 

(z r. 15) 
počet "vládnych štipendistov" 1 

17. 
z toho 

(z r. 15) 
počet študentov 3. stupňa študujúcich na vlastné 
náklady  

Pozn.: v riadku 1. a 6. nie sú zahrnutí zahraniční študenti 
 
Absolventi 3. stupňa  štúdia za rok 2008     Tabuľka č. 2.11 

Odbor 3. stupňa štúdia Počet absolventov 

Vedné odbory: 
62-70-9 Riadenie a ekonomika podnikov 1 

 62-90-9 Podnikový manažment 7 

 Študijné odbory  

 3.3.13 Finančný manažment 4 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 5 

Spolu 17 
*Pozn.: Počet absolventov vo všetkých formách štúdia bez zahraničných študentov 
 
Z 21 absolventov doktorandského štúdia je 17 domácich absolventov a 4 sú zahraniční, čo činí 
23,5 % - ný podiel. 
 
Zahraniční absolventi 3. stupňa štúdia za rok 2008     Tabuľka č. 2.12 

Odbor 3. stupňa štúdia 
(aj číslo odboru) 

Počet zahr. 
absolventov 

 Študijné odbory interní externí 
 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 1 3 
 SPOLU 1 3 

 
V rámci študijnej časti v prvej polovici štúdia nemajú študenti podstatné problémy so 
zvládnutím teórie, v rámci vedeckej časti štúdia  v druhej polovici sa dostávajú do problémov 
pri spracovaní samotnej dizertačnej práce. Problémy sú predovšetkým : 

� pri získaní podkladových údajov z hospodárskej praxe,  
� pri štatistickom spracovaní údajov /neúplné údaje zo strany podnikov/,  
� časová a pracovná zaneprázdnenosť doktorandov  v externej forme štúdia. 
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Hodnotených bolo celkom  131 doktorandov dennej a externej formy štúdia v dvoch vedných 
odboroch a v dvoch študijných programoch. Výsledky ročného hodnotenia (k 31.8.2008) 
a návrhov školiteľov v číselnom vyjadrení uvádza tabuľka č. 2.13. 

Tabuľka 2.13 

 
Riadenie 

a ekonomika 
podnikov 

Ekonomika 
a manažment 

podniku 

Podnikový 
manažment 

Finančný 
manažment 

podniku 
SPOLU 

pokračovať  61 1 41 103 
vylúčiť  11  7 18 
vyradiť 3  6  9 
SPOLU 3 72 7 48 130 

 

Štúdium má prerušené 6 doktorandov, ktorí neboli hodnotení.  

FPM venuje pozornosť aj prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium. Prijímací 
pohovor na doktorandské štúdium na FPM EU v Bratislave sa konal dňa 28. júna 2008. 
Náhradný termín prijímacieho pohovoru bol dňa 25. augusta 2008. 

Pozvaných uchádzačov bolo 35, z toho 7 uchádzačov zo SRN. Prijímacej skúšky sa zúčastnilo 
30 uchádzačov.  
Prijatých bolo celkom: 30 uchádzačov, z toho na dennú formu 13 a 17 na externú formu. Zápis 
sa konal dňa 17. septembra, všetci prijatí poslali, v zmysle zákona návratku, že sa zapíšu. 
Zapísalo sa 29 prijatých uchádzačov. 
 
Počet prijatých do I. ro čníka na dennú a externú formu štúdia   Tabuľka 2.14 

Študijný odbor 
Denná           
forma 

Externá forma Spolu 
Počet 

zapísaných 
3.3.16 Ekonomika a manažment 
podniku, z toho:  

8 13 21 20 

KPH 4 3 7 7 
z toho zahraniční (SRN)  1 1 1 
KM, z toho: 4 8 12 12 
z toho zahraniční(SRN)  3 3 1 
KMVaL  1 1  
z toho zahraniční (SRN)     
KIM  1 1 1 
3.3.13 Finančný manažment podniku: 
KPF 

5 4 9 9 

z toho zahraniční   1 1 1 
Spolu 13 17 30 29 

 

Na školiacom pracovisku FPM sa k 31.12.2008 konalo celkom 21 obhajob dizertačných prác.  

Vo vednom odbore 62-70-9 Riadenie a ekonomika podnikov sa konala 1 obhajoba dizertačnej 
práce (Ing. Šagátová-pracovníčka KPH, školiteľ prof. Kupkovič).  

Vo vednom odbore 62-90-9 Podnikový manažment sa konalo 7 obhajob dizertačných  prác 
(Ing. Moravčíková- pracovníčka, KPF, školiteľ prof. Kráľovič, Ing. Polednák, školiteľka doc. 
Hrvoľová, Ing. Podolinský, školiteľka  doc. Miková, Ing. Roby, pracovníčka KMž, školiteľka 
doc. Sršňová, Ing. Mikloš, školiteľka doc. Hrvoľová, Ing. Paulen, školiteľ doc. Lipták, Ing. 
Joniaková, pracovníčka KMž, školiteľka doc. Kachaňáková).   

V študijnom odbore 3.3.13 Finančný manažment  sa konali 4 obhajoby denných doktorandov 
(Ing. Škriniar, školiteľ prof. Kráľovič, Ing. Nagy, školiteľka doc. Fetisovová, Ing. Balogová, 
školiteľ prof. Kráľovič, Ing. Majková, školiteľka doc. Fetisovová). 
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V študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku sa konalo spolu 9 obhajob 
dizertačných prác, z toho 5 obhajob denných doktorandov (Ing. Bielik, školiteľka doc. 
Majdúchová, Ing. Zelina, školiteľ doc. Kokles, Ing. Kovaľov, školiteľka doc. Šúbertová, Ing. 
Jakubec, školiteľka doc. Šúbertová, Ing. Ďuriš, školiteľka doc. Šúbertová,) a 4 obhajoby 
externých doktorandov (Wiggen, doktorand SRN, školiteľ prof. Stern, Ing. Šubjak, školiteľka 
doc. Šúbertová, Skupin, doktorand SRN, školiteľka doc. Fendeková, Kaltenbrunner, doktorand 
SRN, školiteľka doc. Fendeková). Od začiatku roka sa konalo 39 dizertačných skúšok, z toho 
v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku  24 a v študijnom odbore 3.3.13 
Finančný manažment  15.  

V publikačnej činnosti doktorandov (tabuľka č. 2.15) jednoznačne prevažujú pri publikačnej 
činnosti hlavne príspevky v zborníkoch z konferencií. Externí doktorandi dosahujú nižšiu 
výkonnosť ako denní doktorandi, čo je spôsobené ich pracovnou zaťaženosťou. 

Absolútne hodnoty /nie podielové/ sú v prílohe správy, spolu bolo u denných dokotorandov 77 
výstupov /z toho 54 príspevkov na konferenciách/ a u externých 59 výstupov /z toho 39 na 
konferenciách/.  

Publikačné výstupy doktorandov       Tabuľka č. 2.15 

Typ publikácie* 
Doktorandi v 

dennej forme štúdia 
Doktorandi v 

externej forme štúdia 
Monografie, učebnice, 
vysokoškolské učebné texty 

0,5 0,9 

State vo vedeckých 
časopisoch (karentované) 

- 1,0 

Nekarentované / domáce / 
zahraničné 

4,5 2,5 

State v odborných časopisoch 
domáce / zahraničné 

12,5  

Príspevky v zborníkoch z 
konferencií (v zahraničí) 

2,5 8,0 

Príspevky v zborníkoch z 
konferencií (domáce) 

53,3 39,0 

*Autorstvo uvádzať podielovým spôsobom (u dvoch autorov 1/2, u troch 1/3 a pod 
 
2.5 Kvalifikačný rast 
 
Na fakulte sa konali v minulom roku 3 inauguračné konania, 2 v odbore Ekonomika 
a manažment podniku (doc. Szabo, doc. Szarková) a 1 v odbore Finančný manažment (doc. 
Hrvoľová). 
Doc. Szabo bol vymenovaný  20. januára 2009 prezidentom Slovenskej republiky za profesora 
v odbore Ekonomika  a manažment podniku, materiály doc. Hrvoľovej a doc. Szarkovej boli 
prerokované na VR EU v Bratislave, dňa 29. 1. 2009 
      

2.6 Študentská vedecká činnosť 
 
Súťažné kolo ŠVČ sa na FPM uskutočnilo dňa 7.5.2008. Hodnotiaca komisia pracovala 
v nasledovnom zložení: 
 prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. – predseda 
 prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. – člen 
 prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. – člen 
 prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. – člen 
 doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. – člen 
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Súťaže sa zúčastnili štyria študenti 1. a 2. stupňa štúdia – 2 práce a štyria študenti 3. stupňa 
štúdia.  Študenti prezentovali obsah prác s dôrazom na dosiahnuté výsledky v predmetnej 
oblasti (cca 10 min.). V ďalšej časti reagovali na pripomienky, resp. otázky recenzenta 
a následne v rozprave reagovali na otázky členov komisie. 
Komisia hodnotila práce v zmysle „súťažného poriadku“ t. j. – podľa stanovených kritérií 
a posudku recenzenta. Komisia konštatovala, že témy prác sú aktuálne, boli použité adekvátne 
metódy riešenia a práce mali i požadovanú formálnu úpravu. Rovnako pozitívne bolo hodnotené 
i vystúpenie súťažiacich. 
Hodnotiaca komisia stanovila nasledovné poradie (ocenenie) prác: 
Študenti 1. a 2. stupňa štúdia 

1. miesto –  Šrenkel Ľudovít, Smorada Marian, téma: Aplikácia EVA na vybranom 
subjekte v SR 

2. miesto –  Krajčovič Marek, Kurilová Andrea, téma: Riešenie diskriminácie 
v pracovných vzťahoch podľa zdravotného stavu. 

Študenti 3. stupňa štúdia 
1. miesto –  Ing. Budinský, téma: Reporting – zdroj informácií pre manažérske 

rozhodovanie 
2. miesto –  Ing. Majková, M., téma: Možnosti alternatívneho financovania podnikov 

v SR 
3. miesto – Ing. Frianová, V., téma: Osobitosti marketingovej komunikácie 

v podnikoch služieb a Ing. Chariš, M., téma: Riadenie podnikových zásob 
modelom EOQ 

 
2.7 Činnosť informačno-dokumentačného oddelenia (IDO) 
 

Na podporu vedecko-výskumnej činnosti učiteľov má FPM zriadené Informačno-dokumentačné 
pracovisko. Slúži na zabezpečenie prekladateľských, rešeršných a literárno-akvizičných aktivít. 
V uplynulom roku sa činnosť IDO orientovala na nasledujúce oblasti: 

• zber a odovzdávanie formulárov a kópií publikačnej činnosti do SEK, 
• vydávanie Informátora IDO s periodicitou  12xročne, v ktorom sú uvádzané prírastky 

literatúry a rešerše významnejších článkov z ekonomických časopisov, je vydávaný 
elektronickou formou, 

• komplexné zabezpečovanie špecializovaných knihovníckych, bibliografických a 
informačných agend, 

• realizáciu  vecnej archivácie celej publikačnej činnosti učiteľov fakulty, 
• realizáciu prekladov odborných textov z a do nemeckého jazyka, 
• významné obohatenie knižničného fondu fakulty nákupom kníh z prostriedkov 

grantových projektov, 
• sledovanie a evidovanie citácií učiteľov fakulty, 
• poskytovanie kopírovacích služieb učiteľom, 
• príprava materiálov k akreditácii fakulty. 
 

V knižničnom fonde pribudlo za rok 2008 spolu 93 kníh, ktoré boli zakúpené z grantových 
prostriedkov VEGA a 483 kníh zakúpených z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.  
V časopiseckom fonde sme získali 12 titulov kúpou a  3 tituly darovaním. 
V IDO a prostredníctvom IDO v SEK EU bolo vypracovaných 188 rešerší.  
Priamo v  IDO sa prostredníctvom internetu poskytujú informácie a rešerše  z hľadanej 
problematiky. 
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III. DOMÁCE A ZAHRANI ČNÉ STYKY  
 
V roku 2008 FPM pokračovala v aktívnej spolupráci s hospodárskou praxou, zahraničnými 
vysokými školami a univerzitami, domácimi a zahraničnými inštitúciami. Napĺňaním 
existujúcich zmlúv o spolupráci sa fakulta snaží o vytváranie priestoru pre širšiu spoluprácu 
s inštitúciami a podnikmi, tak v oblasti vzdelávacej, ako aj  oblasti  vedy a výskumu. Tendencia 
vedenia fakulty a jej jednotlivých katedier naďalej smerujú k vytváraniu vhodného prostredia aj 
pre individuálnu spoluprácu učiteľov. 
 
3.1 Spolupráca s hospodárskou praxou 
V hodnotiacom období fakulta pokračovala v nadväzovaní spolupráce s domáci národnými aj 
nadnárodnými podnikateľskými subjektmi, ako aj s ďalšími organizáciami a inštitúciami 
pôsobiacimi na Slovensku. Ťažisko aktivít spadalo hlavne do konzultačnej a poradenskej  
činnosti, ktoré zabezpečovali jednotlivé katedry. Jednotliví členovia katedier sa zúčastňovali 
prác v rôznych komisiách, dozorných radách, redakčných radách, od podnikateľskej sféry až po 
úroveň viacerých ministerstiev. 

3.1.1 Konzultačná činnosť 

Realizovaná konzultačná činnosť podľa jednotlivých katedier a ich pracovníkov: 

Katedra podnikovohospodárska        

Meno priezvisko Názov organizácie 

Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. 
Nadácia Pontis, Bratislava – spoločensky zodpovedné podnikanie 
(SZP) firiem 

doc. Ing. Alžbeta Foltínová, PhD. 
Z oblastí nákladov, rozpočtov, daní , účtovníctva – rôzne 
obchodné spoločnosti, nadácie, verejný sektor 

Ing. Miroslav Jakubec 
CORPORA, a.s. Bratislava, znalecká činnosť 
Inštitút ekonomického znalectva a expertíz, Bratislava, znalecká 
činnosť 

Ing. Peter Kardoš, PhD.  externý spolupracovník znaleckej organizácie 
Ing. Milan Kubica pracovník znaleckej organizácie 

doc. Ing. Helena Majdúchová, PhD.  

pre Ústav súdneho inžinierstva  v Žiline – podnikateľská metóda,  
pre Ministerstvo spravodlivosti SR – príprava vyhlášok vo veci 
stanovenia všeobecnej hodnoty akcií pre účely  squeez-ot 
a cezhraničných fúzií 

 
Katedra manažmentu        

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Ľuba Füzyová, CSc. 

QSCert, s.r.o. Zvolen – posúdenie systému kvality podľa 
AQAP2120 
QECON, s.r.o. B. Bystrica - posúdenie systému kvality podľa ISO 
9001: 2000 
QUALIFORM, s.r.o. Bratislava – posúdenie podľa systému 
kvality ISO 14001:2005 

doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. Ministerstvo pôdohospodárstva SR – likvidácia podnikov 
doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Agroinštitút, Nitra, Príprava vzdelávacích projektov. 

doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. 

Chemosvit, a.s.,  
Volkswagen Slovakia, a.s., 
 Omnia, a.s., 
 Slovnaft, a.s., 
 SPP, as. 

prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 
Prvá slovenská investičná skupina, a. s. Bratislava 
Mercator, s. s r.o., Bratislava 
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Katedra podnikových financií       
Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 

Slovenská komora znalcov – prezident, prezentácia znaleckej 
činnosti v médiách, 
Ministerstvo spravodlivosti SR – príprava vyhlášok vo veci 
stanovenia všeobecnej hodnoty akcií, 
Expertízny a edukačný inštitút BVŠP – znalecká činnosť, 
DataAudit,s.r.o – audítorská  a poradenská činnosť 

doc. Ing. Peter Markovič, PhD. 
EMPIRIA CONSULT, a. s. 
finančné analýzy, posudzovanie podnikateľských zámerov, 
účtovné a daňové poradenstvo 

 
Katedra manažmentu výroby a logistiky      
Meno priezvisko Názov organizácie 

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. Ekonom-Servis Bratislava 

doc. Ing. Pavol Molnár, CSc. 
Matador Machinery, a. s. Dubnica nad Váhom, IDEFEKT, s. r. o., 
Hlohovec 

doc. Ing. Fedor Svatý, CSc. BIC Group Slovakia - UNIDO, 

doc. Ing. Júlia Vybíralová, CSc. 
Ministerstvo životného prostredia, Bratislava, 
Natural Alimentaria, s. r. o Bratislava, 

 
Katedra informa čného manažmentu      

Meno priezvisko Názov organizácie 

Ing. Anna Hamranová 
Konfederácia športových zväzov, Bratislava – metodické 
usmerňovanie v oblasti IT. 

doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 

Ministerstvo školstva SR - oponentské posudky;  
APVV,  
GAČR;  
Hotel Senec, s. r. o. – konzultačná činnosť pre vrcholový 
manažment v oblasti zavádzania informačných systémov;  
SAP Slovensko, s. r. o, Bratislava – konzultačná činnosť v oblasti 
IS/IT. 

Ing. Anita Romanová, PhD. 
Digit, s. r. o., Svätý Jur - konzultačná činnosť v oblasti IS/IT;  
e-Focus - špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a IT. 

 

3.1.2 Prednášková činnosť 

Spolupráca s hospodárskou praxou formou prednáškovej činnosti podľa jednotlivých katedier: 
 
Katedra podnikovohospodárska       

Meno priezvisko Názov organizácie 

Ing. Darina Bujnová prednášková činnosť v ČESMAD Slovakia 

Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. 

Transparency International Slovensko, Bratislava – etika 
podnikania 
Rakúsko - Slovenská obchodná komora, Bratislava  – etika 
podnikania  
Centrum ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave 

doc. Ing. Alžbeta Foltínová, PhD. 
Institute for Internacional Research Praha 
Zväz slovenského polygrafického priemyslu, Bratislava 
Agroinštitút Nitra,   
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CĎV Bratislava, 

Ing. Katarína Grančičová, PhD.  
Divadelná fakulta VŠMU Bratislava - prednášky k vybraným 
problémom podnikovej ekonomiky,  

Ing. Miroslav Jakubec 
Inštitút ekonomického znalectva a expertíz, Bratislava, odborné 
minimum, špecializované vzdelávanie 

Ing. Peter Kardoš, PhD. 
Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity – kurz 
ohodnocovania majetku podniku, odborné minimum znalcov, 

Ing. Milan Kubica 

Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity – kurz 
ohodnocovania majetku podniku, odborné minimum znalcov,  
Ústav súdneho znalectva STU Bratislava – kurz ohodnocovania 
nehnuteľností 

doc. Ing. Helena Majdúchová, PhD. 

Ústav súdneho inžinierstva v Žiline,  
Institut oceňování majetku v Prahe, 
Centrum ďalšieho vzdelávania pri EU, 
pre Ministerstvo spravodlivosti – školenia znalcov 

Ing. Daniela Rybárová 
CĎV pri Ekonomickej univerzite v Bratislave – podnikové 
hospodárstvo, projekty 
TRANSFER Slovensko spol. s r.o. – projekty ESF 

doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. CĎV EU v Bratislave 

 
Katedra manažmentu        

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Ľuba Füzyová, CSc. 

UNMS, Bratislava, prednášky v akreditovaných kurzoch 
UNMS, Bratislava, prednášky „Interný auditor“ 
UNMS, Bratislava, prednášky „Manažér kvality“ 
VIK, s.r.o., Bratislava, prednášky „Enviromentálny manžérsky 
systém“. 

Dr.h.c., prof. Ing. Miroslav Grznár , 
DrSc. 

CĎV EU Bratislava, prednáška v kurze pre oceňovanie podnikov, 
4 hod. 
VŠPaE, Bratislava, prednáška v kurze pre ohodnocovanie 
podnikov 4 hodiny 

Ing. Ivana Hudáková, PhD. 
CĎV, Bratislava, cvičenia z predmetu Strategický manažment – 
MBA štúdium 

doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. MTF STU Trnava, konzultácie na doktorandskom štúdiu 

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.  
Ústav histórie na Univerzite v Nanjingu, Čína, vyzvaná prednáška 
na tému Ekonomické aspekty demokratizačného procesu 
a pražskej jari v roku 1968  

PhDr. Ľudmila Suntingerová  
Skanska, a.s., Prievidza, Tréning sociál.-psychologických 
zručnosti 

Ing. Peter Šinský 
Expertízny a edukačný inštitút, Bratislava, Lektorovanie 
v špecializovanom znaleckom štúdiu – Ekonomika a riadenie 
podnikov. 

doc. Ing. Elena Thomasová, PhD. 

CĎV EU Bratislava Univerzita 3. veku pre UK Bratislava 
„Moderné koncepcie manažmentu u nás a vo svete “. 2 hodinová 
výučba v  2. ročníku kurzu Univerzita tretieho veku - odbor 
EKONOMIKA I. Dňa 3.10.2008 od 10-12 hod.  

 
Katedra podnikových financií       

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 
Expertízny a edukačný inštitút BVŠP – prednášková činnosť 
v znaleckej oblasti, 
DataAudit,s.r.o – audítorská  a poradenská činnosť 

prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. 
Institut oceňovaní podniku pri VŠE Praha 
Vysoká škola Karola Engliše v Brne 
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doc. Ing. Peter Markovič, PhD. 

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov – lektorská činnosť 
v kurze „Manažérske financie“ – apríl a november 2008. 
Centrum ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave – lektorská činnosť 
v kurze pre znalcov s témou „Ohodnocovanie derivátových 
kontraktov“ – september 2007. 

doc. Dr. Ing. Anna Polednáková 
Burza cenných papierov Bratislava – Finančné deriváty a ich 
využitie v praxi. 

 
Katedra manažmentu výroby a logistiky      

Meno priezvisko Názov organizácie 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. Ekonom-Servis Bratislava 
Ing. Martina Džubáková, PhD. Eurocontrol Slovakia, s. r. o., Bratislava 
prof. Ing. Michal Leščišin, DrSc. Chemko, a. s., Strážske 
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc. 
 

Škola manažérov, Stará Turá 
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Bratislava 

doc. Ing. Fedor Svatý, CSc. BIC GROUP Slovakia – UNIDO 

 
Katedra informa čného manažmentu      

Meno priezvisko Názov organizácie 

Ing. Anna Hamranová 
Telegrafia, a. s., Košice, Equal, s.r.o., Bratislava 
Eurovat, a.s., Alekšince. 

Ing. Benita Juríková Telegrafia, a. s., Košice, Equal, s.r.o., Bratislava. 

doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 
Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu so sídlom 
v Žiline, Telegrafia, a. s., Košice, Equal, s.r.o., Bratislava. 

Ing. Anita Romanová, PhD. 
Telegrafia, a. s., Košice, Equal, s.r.o., Bratislava 
Eurovat, a.s., Alekšince. 

 
3.1.3 Činnosť v komisiách a v iných orgánoch mimo školy 

Pôsobenie jednotlivých zamestnancov fakulty v komisiách a iných orgánoch mimo školy 
v členení podľa jednotlivých katedier: 
 
Katedra podnikovohospodárska       

Meno priezvisko Názov organizácie 

Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. 
predsedníčka OZ Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike 
Via Bona Slovakia – národná cena za filantropiu pre spoločensky 
zodpovedné firmy a podnikateľov 

doc. Ing. Alžbeta Foltínová, PhD. 

SKAU – člen výboru pre kontrolu audítorských služieb , 
OZ pri VŠ – člen revíznej komisie, 
člen odboru ekonomiky a manažmentu SAPV, 
člen redakčnej rady vedeckého časopisu, Pardubice 

Ing. Katarína Grančičová, PhD.  
Divadelná fakulta VŠMU Bratislava - člen komisie na 
záverečných bakalárskych skúškach 

Ing. Peter Kardoš, PhD.  
člen pracovnej skupiny Služby realitných kancelárií, zastrešovanej 
Slovenským ústavom technickej normalizácie 

Ing. Milan Kubica člen pracovnej komisie pre znaleckú činnosť pri MS SR. 

doc. Ing. Helena Majdúchová, PhD. 

komisia pre obhajobu dizertačnej skúšky na STU Stavebná 
fakulta,  
člen oponentskej rady výskumnej úlohy KEGA na STU Stavebná 
fakulta 

prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.  
člen vedeckej rady Fakulty managementu UK v Bratislave 
člen vedeckej rady Ekonomicko-správnej fakulty MU v Brne 
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člen odborovej rady študijného programu Ekonomika 
a management na ESF MU v Brne 

Ing. Daniela Rybárová 
externý hodnotiteľ pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií 
a technologických transférov, Ministerstvo hospodárstva SR 

doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. 

členka odborovej komisie na FEM v Nitre a na a EF UMB 
v Banskej Bystrici 
členka skúšobnej komisie pre dizertačné skúšky na Fakulte 
podnikateľskej VUT v Brne, FEM v Nitre a  na EF UMB 
v Banskej Bystrici 
členka redakčnej rady Ekonomické rozhľady a Vedecké listy STU 
Bratislava 

doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. 
Rada pre rozvoj a financovanie pri RVŠ SR (člen) 
Odborová komisia pre študijný odbor 3.3.16 v Nitre (člen) 

doc. Ing. Alena Tršťanská, PhD. 
členka Odboru ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie 
pôdohospodárskych vied Bratislava 

 
Katedra manažmentu        

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Ľuba Füzyová, CSc. 

Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava – vedúci 
posudzovateľ pre akreditačné orgány 
Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava – vedúci 
posudzovateľ pre akreditáciu skúšobných laboratórií 

Dr.h.c., prof. Ing. Miroslav Grznár, 
DrSc. 

Člen vedeckej rady VÚEPP v Bratislave 
Člen redakčnej rady časopisu Ekonomika poľnohospodárstva 
Čestný člen Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied  
v Nitre 
Člen odboru ekonomiky a manažmentu SAPV Nitra 

doc. Ing. Jan Kráčmar, CSc. 
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, člen komisie pre 
dizertačné skúšky a pre obhajobu doktorských dizertačných prác. 

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. 

Predseda redakčnej rady časopisu Manažment podnikania a vecí 
verejných, ktorý vydáva Slovenská akadémia manažmentu, o.z.  
Člen redakčnej rady časopisu Výchova a vzdelávanie dospelých, 
ktorý vydáva Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých 
Člen vedeckej rady BVŠP, člen vedeckej rady Fakulty ekonómie 
a podnikania BVŠP 

prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 

Člen spoločnej odborovej komisie v odbore Manažment na FM 
UK 
Člen skúšobnej komisie pre doktorské dizertačné skúšky na FM 
UK v Bratislave 
Člen obhajobnej komisie pre dizertačné práce na FM UK 
v Bratislave 
Člen redakčnej rady časopisov Ekonomika a manažment 
a Manažment priemyselných podnikov 
Člen pracovnej skupiny 8. Ekonómia a manažment Akreditačnej 
komisie vlády SR 

doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. 

Člen Vedeckej rady FPH VŠE Praha, 
Člen Vedeckej rady FEM SPU Nitra, 
Člen Spoločnej odborovej komisie FEM SPU Nitra, 
Člen redakčnej rady Agricultural Economics CZ Praha, 
Člen redakčnej rady Acta oeconomica et informatica FEM SPU 
Nitra, 
Riadny člen SAPV, 
Člen odboru  Ekonomika a manažment SAPV, 
Člen habilitačných komisií FPH VŠE Praha, 
Člen habilitačných komisií a komisií pre obhajoby 
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doktorandských prác FEM SPU v Nitre, 
Oponent projektov VEGA. 

doc. PhDr. Miroslava Szarková, 
CSc. 

Členka VR  FMK UCM v Trnave 

 
Katedra podnikových financií       

Meno priezvisko Názov organizácie 
doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. Členka VR EF UMB v Banskej Bystrici 

doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 

Člen redakčnej rady „Dane a účtovníctvo v praxi“. IURA 
EDITION, 
Člen komisie záverečných skúšok kurzov znalcov, 
Prezident Slovenskej komory znalcov, 
Člen akademickej rady BVŠP, 
Člen vedeckej rady FEP BVŠP, 
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu „Ekonómia 
a podnikanie“, BVŠP, Bratislava, 
Člen redakčnej rady vedeckého časopisu „Acta Academica 
Periodica“, VŠKE, Brno 

doc. Ing. Božena Hrvoľová, CSc. 
Vedúca metodickej komisie Slovenskej asociácie ekonomických 
znalcov 

prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. 

Člen VR FFaÚ, VŠE Praha 
Člen Akademickej rady, VŠKE, Brno 
Člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium, ESF MU 
Brno 
Člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium, FMaE, 
Univerzita T.B., Zlín 
Člen redakčnej rady časopisov: Finančný manažér SAF, 
Znalectvo – ÚSI ŽU Žilina, Periodica Academica, VŠKE Brno 
Člen VR EF VSB-TU Ostrava 

doc. Ing. Gizela Lenártová, CSc. Členka Slovenskej asociácie podnikových finančníkov 

doc. Ing. Peter Markovič, PhD. 

Člen pracovnej skupiny pre kapitálový trh (Národná riadiaca 
komisia na posilnenie kapacít účtovníctva, finančného 
výkazníctva a audítorstva), 
Zástupca Ekonomickej univerzity v Bratislave v Konzorciu pre 
medzinárodné dvojité diplomy (CIDD), 
Spolugarant štúdia Master of Business Administration (MBA) 
v spolupráci s ESCP-EAP Europäische Wirschaftshochschule 
Berlin, 
Člen redakčnej rady „Editorial Board“ karetovaného časopisu 
Journal for East European Management Studies (JEEMS) – 
vydavateľ Technische Universität Chemnitz. 
Člen odborovej komisie v študijnom odbore doktorandského 
štúdia „Finančný manažment podniku“. 

prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. 
Člen redakčnej rady časopisov: Ekonomický časopis, 
Účtovníctvo, auditorstvo, daňovníctvo 
Člen VR ÚS a SE SAV Bratislava 

prof. Ing. Karol Zalai, CSc. 

Člen VR EF VŠB – TU Ostrava  
Člen Odborovej rady doktorandského štúdia na Fakulte 
managementu a ekonomiky  
Univerzity T. Baťu v Zlíne, štúdijný program Hospodárska 
politika a správa, odbor Finance  
Člen „Rady starších „ s náplňou práce Dozornej rady pri 
Slovenskej asociácii podnikových finančníkov  
Člen Redakčnej rady vedeckého časopisu  Fakulty PEGAS ŽU „ 
Ekonomicko – manažérske spektrum“ 
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Katedra manažmentu výroby a logistiky      

Meno priezvisko Názov organizácie 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. Člen Vedeckej rady Ekonom-Servis Bratislava 

doc. Ing. Pavol Molnár, CSc. 
 

Člen štátnicovej komisie Materiálovotechnologickej fakulty, STU 
Trnava 
predseda Slovenského komitétu pre vedecké riadenie, ZSVTS 
Bratislava 
podpredseda Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností 
Bratislava 

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

Člen výboru BIAC (podvýbor OECD) 
Člen Vedeckého kolégia SAV pre ekonomické vedy 
Člen M.E.S.A. 10 - Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy 
Člen Vedeckého poradného zboru Ekonomickej univerzity 
Budapešť, Maďarsko 
Predseda Paneurópskeho hnutia na Slovensku 
Predseda Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničné 
styky 
Člen Vedeckej rady Inštitútu pre dunajský priestor a strednú 
Európu, Viedeň – Rakúsko 
Člen predstavenstva Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru v Bruseli 

 
Katedra informa čného manažmentu      

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 

Výkonná rada Spoločnosti pre systémovú integráciu – pobočka 
Informačné systémy,  

Výskumný ústav stavebnej informatiky, Košice, člen redakčnej 
rady časopisu Ekonomika a manažment podniku (vydáva 
Výskumný ústav stavebnej informatiky, Košice),  

Predseda štátnicovej komisie na UMB v Banskej Bystrici, 
Ekonomická fakulta. 

Ing. Anita Romanová, PhD. Členka redakčnej rady časopisu Systémová integrácia. 

 
3.1.4. Iné formy spolupráce 

Ostatná činnosť v oblasti spolupráce s hospodárskou praxou a inými organizácia na úrovni 
katedier: 
 
Katedra podnikovohospodárska       

Meno priezvisko Názov organizácie 

Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. 
Organizovanie založenia slovenskej národnej platformy OSN 
Global Compact Initiative, vrátane vstupu EU v Bratislave do 
GCI ako zakladajúceho člena  

Ing. Katarína Grančičová, PhD.  
Divadelná fakulta VŠMU Bratislava - recenzie bakalárskych 
a diplomových prác,  

Ing. Peter Kardoš, PhD.  

Spolupráca s Národnou asociáciou realitných kancelárií /predmet 
Realitné maklérstvo/. 
Znalecká činnosť: znalec v odbore Ekonómia a manažment, 
odvetvie Kontroling a financie, interný znalec CĎV EU 
v Bratislave – súbežný pracovný pomer. 

Ing. Milan Kubica Spolupráca s USI TU Žilina /predmet Znalectvo/.  
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Znalecká činnosť: znalec v odbore Ekonómia a manažment, 
odvetvie Kontroling a financie, znalec v odbore Stavebníctvo, 
ohodnocovanie nehnuteľností, predseda predstavenstva znaleckej 
organizácie CORPORA, a.s. zodpovedný za znaleckú činnosť. 

prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 

ako vedúci Inštitútu ekonomického znalectva a expertíz pri CĎV 
(koordinácia znaleckej činnosti na základe objednávok 
z hospodárskej praxe a zo súdov, ako aj koordinácie vzdelávania 
znalcov v súlade so  znaleckou legislatívou a v kooperácii 
Ministerstva spravodlivosti SR) 

doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. 
V rámci predmetu Podnikanie v malých a stredných podnikoch 
pre 3. ročník denného štúdia realizovaný projekt "Bližšie k praxi", 
v spolupráci s Nadáciou Tatra banka, 

   
Katedra manažmentu        

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. 
Centrum pre výskum regiónov, n. o. Modra, Spolupráca v oblasti 
výskumu ľudských zdrojov a trhu práce. 

 
Katedra podnikových financií       

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 
Znalecká činnosť – znalec v odbore Ekonómia a manažment, 
odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo, kontroling a financie. 

 
Katedra manažmentu výroby a logistiky 

Na KMVL iné formy spolupráce neevidujú podľa jednotlivých členov.    
   

Názov organizácie 

BIC Slovakia, Bratislava; Eurocontrol Slovakia, s. r. o, Bratislava; Gordon, s. r. o., Hlohovec; Holcim, 

s. r. o., Rohožník; Chemko, a.s.,  Strážske; Chemolak, a. s., Smolenice; Chemosvit, a. s., Svit; Matador-

automotive, a.s.; Matador Púchov, a.s.; SLCP (Slovenské Centrum Produktivity), s.r.o. Žilina; Slovnaft, 

a. s. , Bratislava; Spotrebiteľský Inštitút ZSVTS; SPP - Distribúcia, a. s.; Tech-Holding, Nové Mesto 

nad Váhom; Whirpool, Praha 
 
Katedra informa čného manažmentu      

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 
Kros, a. s., Bratislava, SAP Slovensko, s. r. o., e-Focus, odborný 
časopis z oblasti IT. 

 
3.1.5 Ostatná činnosť v oblasti spolupráce s hospodárskou praxou a inými 
organizáciami na úrovni fakulty 

 
FPM má v súčasnosti uzatvorených celkovo 10 rámcových dohôd o spolupráci.  
V priebehu roka 2008 v rámci napĺňania jednotlivých zmlúv boli realizované: 

� spoločnosťou Slovnaft, a. s. prednáška pre študentov FPM v rámci projektu 
groww 2008, súťaž o najlepšiu diplomovú prácu, 

� Slovenskou sporiteľňou, a. s. prednášky pre študentov FPM, 
� SPP, a. s. súťaž pre študentov s tematickým zameraním na oblasť controllingu, 

oceňovanie diplomových prác, 
� rokovania so spoločnosťou Bureau van Dijk Electronic Publishing o možnostiach 

získania a aplikovania do pedagogického procesu databázy finančných informácií 
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AMADEUS – Paneurópska databáza obsahujúca informácie o privátnych 
a verejných spoločnostiach /cca 11 mil. spoločnosti/, 

� koncom roka boli zrealizované úvodné konzultácie o možnostiach spolupráce so 
spoločnosťou IBM na najbližšie obdobie. 

 
3.2 Spolupráca so zahraničím 
 
V roku 2008 FPM dynamicky rozvíjala spoluprácu s vysokými školami, univerzitami 
a inštitúciami z krajín Európskej únie i mimo EÚ. 
 
3.2.1 Študentské mobility 

Realizácia študentských mobilít (študijných pobytov a stáží) v zahraničí v roku 2008 prebiehala 
rôznych programoch. Detailnejšie záujem o tieto mobility znázorňuje tab. 3.1.:  
                                                                                                                                                 Tabuľka č. 3.1 

Typ programu Počet študentov 
LLP/Erasmus 19 
CEEPUS 1 
Letná škola DANUBIA (júl 2007) – Wien, Praha, Bratislava, Zagreb, Budapešť 1 

 
Dominantnú pozíciu na fakulte zastáva program LLP/Erasmus. Štruktúru študentských mobilít 
v rámci tohto programu demonštruje nasledovná tabuľka:  
                                                                                                                                                Tabuľka č. 3.2   

ŠTÚDIUM (UNIVERZITY A VŠ) 
LETNÝ SEMESTER A.R.2007/8 

Krajina 
ZIMNÝ SEMESTER A.R.2008/9 

Pohlavie Počet Počet Pohlavie 

Ž
 E

 N
 A

 

  Fínsko 2 

Ž
 E

 N
 A

 

2 Francúzsko 4 
1 Nemecko   
2 Nórsko   
  Portugalsko 1 
  Španielsko 1 
1 Taliansko   

SPOLU 6  8 SPOLU 

M
 U

 Ž
 

  Francúzsko 1 M
 U

 Ž
 

  Holandsko 2 
  Portugalsko 1 
  Švédsko 1 

SPOLU   5 SPOLU 
STÁŽE (PODNIKY) 

LETNÝ SEMESTER A.R.2007/8 ZIMNÝ SEMESTER A.R.2008/9 
ŽENA / MUŽ 0  0 ŽENA / MUŽ 

 

Programy LLP/Erasmus, CEEPUS, Letná škola DANUBIA sú organizované na celouniverzitnej 
úrovni Oddelením medzinárodných vzťahov. Súčasne študenti FPM majú možnosť využiť 
programy koordinované Ústavom medzinárodných programov: 
♦ Finančný manažment podniku v nemeckom jazyku  
♦ Medzinárodný manažment v anglickom jazyku. 
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Ďalšie možnosti dáva študentom program „Dvojité diplomy“, ktorý predstavuje štúdium s 
dvojitým diplomom a realizuje sa medzi Fakultou podnikového manažmentu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave a Fakultät fuer Betriebswirtschaft der Fachhochschule Rosenheim. 

 
Študenti, na základe svojim vynikajúcim študijných výsledkov, obdržali niekoľko štipendií, 
napr. od Kultusministerium Bayern, Foerderverein der Fachhochschule Rosenheim, čím im bolo 
umožnené vykryť všetky svoje pobytové náklady, a aj napriek zavedeniu školného na 
bavorských vysokých školách im je priznaný status bezplatného študenta, čím dostáva tento 
program konkurenčnú výhodu.. 

  
 

3.2.2 Učiteľské a zamestnanecké mobility  

Medzinárodný program LLP ERAZMUS umožňuje nielen študentské ale i  učiteľské mobility a 
zamestnanecké mobility, a to realizované obojstranne (odchádzajúci / prichádzajúci). V roku 
2008 boli tieto možnosti na FPM využívané len v malej miere (podľa nasledovných oblastí) 
 
a) Mobility u čiteľov v rámci programov 
                                                                                                                                                 Tabuľka č. 3.3   

UČITEĽSKÉ MOBILITY 
P. 
Č. 

UČITEĽ/KA KRAJINA UNIVERZITA/VŠ  DRUH 
MOBILITY 

Katedra manažmentu 

1. 
prof. Ing. Š. 
Slávik, CSc. 

SRN 
University of Technology, 
Business and Design, Wismar, 

Prednáškový 
pobyt v rámci 
učiteľskej 
mobility 
programu 
Socrates, 6 dní, 
máj 2007 

 
 
b)  Mobility  zamestnancov  
                                                                                                                                                 Tabuľka č. 3.4  

ZAMESTNANECKÉ MOBILITY 

ZAMESTNANEC / KY ŇA PRACOVISKO  KRAJINA  UNIVERZITA / VŠ 

Ing. Dunová Žofia Dekanát ČR VŠE v Prahe 

 
c)  Návštevy  učiteľov  v zahraničí (mimo mobilít) 

Tabuľka č. 3.5 

NÁVŠTEVY  V ZAHRANI ČÍ  
(MIMO MOBILÍT) 

UČITEĽ/KA KRAJINA INŠTITÚCIA DRUH NÁVŠTEVY 
Katedra manažmentu výroby a logistiky 

doc. Ing. P. Molnár, 
CSc. 

Izrael 
Technion - Israel 

Institute of 
Technology 

9th Biennial ASME Conference 
on Design and Analysis 
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USA  
9th ASME Engineering Systems 
Design and Analysis Conference 
ESDA 2008:  

Estónsko  
Pracovné stretnutie zástupcov 
krajín EU: Celebration and 
Evaluation meeting M3 & M4 

Belgicko  

Pracovné stretnutie zástupcov 
krajín EU: Media and 
presentation skills v rámci 
aktivít Spotrebiteľský Inštitút 
ZSVTS 

ČR VŠE Praha 

Letná škola VŠE Praha - CESP 
(Central and East European 
Studies Program): Knowledge 
Society - Management of 
Knowledge 

Ing. M. Jemala 

Spojené arabské 
emiráty 

 
17th International conference on 
management of technology 

Portugalsko 
Universidade de 

Lisboa 
náhrada za člena Rady kvality 

Mgr. Z. Marečková ČR 
Univerzita 
Pardubice 

mezinárodní vědecká konference 

Katedra podnikových financí 

prof. Ing. J. Královič, 
CSc. 

ČR 

OPF, 
 Slezská 

univerzita v 
Karviné 

mezinárodní vědecká konference 

Ing. E. Hyránek, 
PhD. 

ČR 

OPF, 
 Slezská 

univerzita v 
Karviné 

mezinárodní vědecká konference 

Katedra podnikovohospodárska 

Ing. Mgr. G. 
Dubcová, PhD. 

Španielsko 
Instituto de 

Empresa Business 
School, Madrid 

projektová spolupráca 

doc. Ing. A. 
Foltínová, PhD. 

ČR VŠE Praha 

Spolupráca v oblasti aplikácie 
a využívania controllingu 
v slovenských a českých 
podnikoch 

Ing. K. Grančičová, 
PhD. 

ČR VŠE Praha Vedecká konferencia  

Ing. I. Kufelová ČR 
Univerzita 
Tomáše Bati ve 
Zlíne  

Vedecká konferencia 

prof. Ing. Š. Majtán, 
PhD. 

 
 
ČR 

 

 
 
 
ESF MU v Brne  
 
 

• Zasadnutie vedeckej rady 
ako jej riadny člen – 3 krát 
• Členstvo v odborovej rade 
študijného programu 
doktorandského štúdia – 
korešpondenčná spolupráca 

ČR VŠE Praha Vedecká konferencia – 2x 

Poľská republika 

Szkola Glówna 
Gospodarstva 
Wiejskiego 
Varšava 

Vedecká konferencia  
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Poľská republika 

Akadémia 
Ekonomiczna im. 
K. Adamieckiego 
v Katowiciach 

Vedecká konferencia 

Ing. D. Rybárová ČR VŠE Praha Vedecká konferencia – 2x 

doc. Ing. E. 
Šúbertová, PhD. 

ČR 

Fakulta 
ekonomicko-
správni 
Univerzity 
v Pardubiciach 
 

vyžiadaná prednáška v rámci 
akcie „Týden teorie a praxe 
v ekonomice“ 

ČR 
Slezská univerzita 
v Opave 

Vedecká konferencia 

ČR 
Fakulta 
podnikatelská 
VUT, Brno  

Medzinárodná konferencia 
„Management, Economics and 
Business Development in the 
New European Conditions“ 

ČR VŠE Praha Vedecká konferencia 
Katedra manažmentu 

doc. PhDr. M. 
Szarková, CSc. 

ČR 
Policajná 
akadémia ČR 
(Praha) 

Pracovno-projektové stretnutie  

Dr.h.c., prof. Ing. M. 
Grznár, DrSc. 

ČR 
 

VŠE Praha, FPE 
Seminár k vydaniu knihy  
Manažment hodnotových 
inovací,  

FP VUT Brno Vedecká konferencia 

Ing. I. Hudáková, 
PhD. 

Veľká Británia 

Leeds University 
Business Schoul 
Maurice 
Keyworth 
Building  
The University of 
Leeds Leeds LS2 
9JT, United 
Kingdom 

Oboznámenie sa so systémom 
zabezpečenia a zdokonaľovania 
kvality – cesta plánovaná. 

prof. Ing. J. 
Porvazník, CSc. 

Čína 
Írsko 

Nanjing 
university 
Univerzita v 
Limericku 

Vyzvaná prednáška 
Projektové stretnutie 

Ing.  Z. Roby, PhD. USA 
Management 
Simulations, Inc. 

školenie 

Ing. M. Vogl, PhD. Nemecko 
Hochschule 
Wismar 

projektové stretnutie 

prof. Ing. Š. Slávik, 
CSc. 
 

Holandsko 
Maastricht School 
of Management 

Študijný pobyt v rámci 
výskumného projektu KEGA 
(tvorba študijných programov 
v študijnom odboroch 
Manažment a Podniková 
ekonomika) 

Poľsko 
Cracow 
University of 
Economics 

Vyzvaná prednáška na vedeckej 
konferencii E-leader Conference 

doc. Ing. M. Majtán, 
CSc. 
 

 
Zlín, UTB 
VŠE Praha 

Výmena skúseností v oblasti 
spoločenskej užitočnosti firiem 
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doc. Ing. J. Sršňová, 
CSc. 

SRN ESCP-EAP Berlín 
Promócia absolventov štúdia 
MBA 

Katedra informa čného manažmentu 

Ing. B. Juriková 
ČR 

 

Univerzita 
Tomáše Bati 

v Zlíne, Fakulta 
managementu 
a ekonomiky 

medzinárodná vedecká 
konferencia 

Univerzita Hradec 
Králove, Fakulta 

informatiky 
a managementu 

medzinárodná vedecká 
konferencia 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci, 
Filozofická 

fakulta 

medzinárodná vedecká 
konferencia 

 

d) Prijatia  zahrani čných  hostí   (v rámci mobilít) 
      Tabuľka č. 3.6 

PRIJATIA  ZAHRANI ČNÝCH  HOSTÍ   

ZAHRANI ČNÝ 
HOSŤ INŠTITÚCIA KRAJINA 

OBLASŤ 
SPOLUPRÁCE 

Katedra podnikovohospodárska 

prof. Ing. L. Blažek, 
CSc. 

Katedra podnikového 
hospodářství     
Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykova univerzita  

ČR 
Vedecká 
konferencia 
KPH 

prof. Ing.  M. 
Hučka, CSc. 

Ekonomická fakulta  
Vysoká škola báňska – Technická 
univerzita Ostrava 

ČR 
Vedecká 
konferencia 
KPH 

doc. Ing. J. Jánský, 
CSc. 

Ústav podnikové ekonomiky  
 Fakulta provozně ekonomická  
Mendelova zemědělská a lesnická 
univerzita v Brně 

ČR 
Vedecká 
konferencia 
KPH 

Ing. L. Šiška, PhD. 
 

Katedra podnikového 
hospodářství 
Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykova univerzita v Brne  

ČR 
Vedecká 
konferencia 
KPH 

prof. Ing. Z. 
Mikoláš, CSc. 

Katedry podnikohospodářské  
Ekonomická fakulta  
Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

ČR 
Vedecká 
konferencia 
KPH 

doc. Ing. I. 
Neumaierová, CSc. 

Fakulta podnikohospodářská 
      Vysoká škola ekonomická 

ČR 
Vedecká 
konferencia 
KPH 

doc.  Ing. J. 
Novotný, CSc. 

Ekonomicko-správní fakulta 
      Masarykova univerzita v Brně 
 

ČR 
Vedecká 
konferencia 
KPH 

doc. Ing. J. Srpová, 
CSc. 

Fakulta podnikohospodářská 
Katedra managementu 
Vysoká škola ekonomická 
v Praze 

ČR 
Vedecká 
konferencia 
KPH 

prof. dr. hab. inž. K. Kierownik Pracowni Badaň Poľsko Vedecká 
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Krupa Komputerowych  
 Uniwersytet Rzeszowski 

konferencia 
KPH 

prof. zw. dr. hab. H. 
Bieniok 

Kierownik Katedry Systemów 
i Metod Zarzadzania   
 Akademia Ekonomiczna 
Im.Karola Adamieckiego w 
Katowiciach   

Poľsko 
Vedecká 
konferencia 
KPH 

prof. dr. hab. T. 
Krasnická 

Kierownik Katedry 
Przedsiebiorczości I Zarzadzania 
Innowacyjnego  
Akademia Ekonomiczna 
Im.Karola Adamieckiego w 
Katowiciach   

Poľsko 
Vedecká 
konferencia 
KPH 

Ing. V. Kunz 
Katedra marketingové 
komunikace 
Vysoká škola finanční a správní 

ČR 
Vedecká 
konferencia 
KPH 

prof. P. Kelley  
prof. V Gupta + 22 
št. 

Simmons College School of 
Management, Boston 

USA 
projektová 
spolupráca 

Katedra manažmentu 

Dr. H. Helmut Fachhochschule Rosenheim Nemecko 
Prednášky 
z predmetu 
Euromanažment 

prof. K. Neumann Fachhochschule Wismar Nemecko 
konzultácie 
k predmetu 
Manažérske hry 

prof. O. Bassus Fachhochschule Wismar Nemecko 
konzultácie 
k predmetu 
Manažérske hry 

doc. S. Chaudhuri  Sopron Egyetem Maďarsko 

vyučovanie 
v predmetoch 
RĽZ,  
Odmeňovanie a 
stimulovanie  

Katedra podnikových financií 
prof. Ing. M. Mařík, 
PhD. 

VŠE Praha ČR 
Oponentské 
konania 

prof. RNDr. PhDr. 
S. Polouček, CSc. 

SU OPF Karviná ČR 
Oponentské 
konania 

 
Intenzita vzťahov v oblasti medzinárodných mobilít a spolupráce je evidentné adekvátna 
veľkosti katedry a jazykovým dispozíciám pracovníkom (pedagogickým a nepedagogickým) na 
FPM. 
 
 
3.2.3 Participácia učiteľov na medzinárodných projektoch 
 
Na FPM v roku 2008 pretrvával stav kooperácie individuálnych členov katedier na 
medzinárodných projektov (tab. 3.7) , bez priamej projektovej koordinácie medzinárodného 
projektu na fakulte. 
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Tabuľka č. 3.7 

PARTICIPÁCIA NA MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH  

UČITEĽ/KA 
NÁZOV 

PROJEKTU  
DRUH 

PROJEKTU 
POZÍCIA V 
PROJEKTE 

PROJEKT. 
LÍDER 

ČLENOVIA 
PROJEKTU 

Katedra manažmentu výroby a logistiky 

doc. Ing. P. 
Molnár, CSc. 

DG 
SANCO/20
06/B1/008 

DOLCETA koordinátor  
SKVR ZSVTS 
Bratislava 

THENEXO
M 

SOCRATES člen   

THENEXO
M 

SOCRATES člen   

Katedra podnikovohospodárska 

Ing. Mgr. G. 
Dubcová, 
PhD 

Acceleratin
g CSR in 
the new EU 
Member 
States and 
Candidate 
Countries 
to promote 
harmonizati
on, 
competitive
nessand 
social 
cohesion 

výskumno - 
vzdelávací 

člen projektu UNDP 

z každej 
krajiny 

reprezentant 
ministerstva, 
VŠ a NGO 

doc. Ing. E. 
Šubertová, 
PhD. 

Enterprene
urship in 
higher 
education, 
especially 
within non-
business 
studies  

výskumno - 
vzdelávací 

člen projektu 

Enterprise 
Direktoriát, 
Európska 
komisia  

 

krajiny EU 

Katedra manažmentu 
prof. Ing. J. 
Porvazník, 
CSc. 

PENR3L PASCAL pozorovateľ 
Norman 

Longworth 
23 krajín  

 

3.2.4 Participácia učiteľov  na výučbe v cudzích jazykoch 
 

V roku 2008 učitelia FPM sa podieľali na výučbe odborných predmetov v cudzích jazykoch 
(tab. 3.8) univerzity pre študentov zo zahraničných univerzít (v rámci programu LLP/ Erasmus 
a študentov denného štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave): 
 

Tabuľka č. 3.8 

PARTICIPÁCIA NA VÝU ČBE V CUDZÍCH JAZYKOCH  

ODBORNÝ 
PREDMET 

CUDZÍ 
JAZYK 

UČITEĽ/KA 
SEMES- 

TER  
ROČNÍK 

ZÁUJEM ŠTUDENTOV 

EUBA 
ZO 

ZAHRANI ČIA 
Katedra manažmentu výroby a logistiky 
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Innovation 
Management 
(Manažment 
inovácií) 

AJ 
doc. Ing. P. 
Molnár, CSc. 

8 4  30 23 

Katedra podnikovohospodárska 
Internal 
Controlling 
(Podnikový 
controlling) 

AJ 
Ing. Mgr. G. 
Dubcová, 
PhD. 

8 4 8 11 

Business 
Ethics 
(Etika 
podnikania) 

AJ 
Ing. Mgr. G. 
Dubcová, 
PhD. 

7 4 25 34 

Enterprise 
Economy 
(Podnikové 
hospodárstvo) 

AJ 

Ing. Mgr. G. 
Dubcová, 
PhD. 
Ing. E. 
Kováčová 

2 1 13 3 

Microeconomi
cs 
(Mikroekonom
ia)  

AJ 
Doc. Ing. E. 
Fendeková, 
PhD.  

4 2 12 8 

Price Decision 
Making 
(Cenové 
rozhodovanie) 

AJ 
Doc. Ing. E. 
Fendeková, 
PhD.  

7 
9 

4 
5 

- 33 

Katedra manažmentu 
 
Management 
Simulations 
(Manažérske 
hry) 

AJ 
Ing. Z. Roby, 
PhD. 

8, 10 4,5 25 20 

Management 
(Manažment) 

AJ 

doc. E.  
Papulová, 
CSc. 
Ing. 
Š.Marsina, 
PhD. 

3, 4 2 30 30 

Katedra podnikových financií 
Tax Systems 
(Daňové 
systémy) 

AJ 
doc. Ing. G. 
Lénártová, 

PhD. 
6 3 8 23 

Corporate 
Finance 
(Podnikové 
financie) 

AJ, NJ 

Ing. M. 
Strižencová, 

PhD.  
Ing. Vavrová 

4 2 13 38 

Financial 
Management 
(Finančný 
manažment) 

AJ 
Ing. M. 

Strižencová, 
PhD. 

5 4 15 4 

Katedra informa čného manažmentu 

Business 
information 

system 
(Podnikateľský 

AJ 
Ing. Róbert 

Hanák 
1. 1. 18 1 
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informačný 
systém) 

 

 

 

3.2.5 Prehľad aktívnych a pasívnych stykov  členov katedier  

V tabuľke 3.9 je prezentovaný prehľad o zahraničných služobných cestách učiteľov fakulty, 
podľa katedry, krajiny a početnosti. Analyzované cesty učiteľov do zahraničia sa uskutočnili 
v roku 2008 za účelom: 

− príprava výskumných projektov,  
− účasť na vedeckých radách zahraničných univerzít,  
− účasť na vedeckých konferenciách,  
− participácia na workshopoch a meetingoch v rámci projektov,  
− účasť na vedeckých kolokviách,  
− návšteva knižníc,  
− prerokovanie spolupráce v pedagogickej a vedeckovýskumnej práci  atď. 
 

                                                                                                                                                 Tabuľka č. 3.9 

PREHĽAD  POČETNOSTI ZAHRANI ČNÝCH SLUŽOBNÝCH CIEST U ČITEĽOV FPM 

Katedra Krajina Počet 

KIM ČR 2 

KMVaL 
ČR 2 
Izrael 1 

KMž 

Čína 1 
ČR 51 
Holandsko 2 
Maďarsko 2 
Nemecko 9 
Nórsko 1 
Poľsko 1 
Rakúsko 10 
Rusko 2 
SAE 1 
Švajčiarsko 1 
USA 1 

KPF 
ČR 28 
Rakúsko 15 
SRN 4 

KPH 

ČR 53 
Poľsko 5 
Rakúsko 2 
Španielsko 1 
Švajčiarsko 1 
Taliansko 1 

SPOLU 143 
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4. ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FPM 
 
4.1 Organizačné členenie fakulty 
 
Vedenie Fakulty podnikového manažmentu: 
 
DEKAN doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.  
 
Prvý prodekan, prodekan pre vzdelávaciu činnosť doc. Ing. Peter Markovič, PhD. 
Prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky Ing. Katarína Grančičová, PhD. 
Prodekanka pre zahraničné vzťahy Ing.Mgr.Gabriela Dubcová, PhD. 
(do 31.8.2008 doc.Ing.Gizela Lenártová,PhD.) 
Prodekanka pre informatizáciu a styk s verejnosťou Ing. Anita Romanová, PhD. 
Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. 
Tajomníčka Ing. Žofia Dunová 
 
Vedecká rada Fakulty podnikového manažmentu: 
 
Predseda 
          doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., dekan FPM 
 
Interní členovia 
 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.                                                 doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. 
doc. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.                                       prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 
doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc.                                            doc. Ing. Peter Markovič, PhD. 
doc. Ing. Ľubica Füzyová, CSc.                                              Ing. Anita Romanová, PhD. 
Ing. Katarína Grančičová, PhD.                                              prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.                             doc. Ing. Jana Sršňová, CSc. 
Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., od 1.11.2008                  Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. 
doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc., do 31.10.2008               doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. 
doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD.                                               doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.                   
prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc.                                                prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. 
prof. Ing. Michal Leščišin, DrSc.                                             prof. Ing. Karol Zalai, CSc. 
doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD.                            
 
 
Externí členovia: 

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekan FEM SPU Nitra 
prof. Ing. Félix Hutník, DrSc.,  Prognostický ústav SAV, Bratislava 
prof. Ing. Prokop Jurášek, DrSc. 
Ing. Michal Ľach, generálny riaditeľ Chemosvit, a.s., Svit 
Ing. Vladimír Kestler, predseda predstavenstva OMNIA, a. s., Bratislava 
doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA, UnicreditBank, a. s., Bratislava  
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., dekan PHF EU v Košiciach, Košice  
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., dekan PHF VŠE Praha 
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Akademický senát Fakulty podnikového manažmentu: 
 
Predseda AS 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
 
Členovia AS 
doc. Ing. Eleonora Fendeková, CSc. 
doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 
doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 
doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. 
doc. Ing. Oľga Miková, CSc. 
doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. 
Ing. Eduard Hyránek, PhD. 
Ing. Benita Juriková 
Ing. Daniela Rybárová 
Petra Abrmanová 
Zuzana Bartošová 
Stanislav Béreš 
Lucia Litvová 
Maroš Šinský 
 
Kolégium dekana fakulty podnikového manažmentu: 
 
doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.,  dekan fakulty 
doc. Ing. Peter Markovič, PhD., prvý prodekan  
Ing. Katarína Grančičová, PhD., prodekanka 
Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., prodekanka  
Ing. Anita Romanová, PhD., prodekanka 
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD., prodekanka 
Ing. Žofia Dunová, tajomníčka fakulty 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., vedúci Katedry manažmentu výroby a logistiky 
Ing. Eduard Hyránek, PhD., poverený vedením Katedry podnikových financií, od 01.10.2008 
doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD., vedúci Katedry informačného manažmentu  
prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc., vedúci Katedry podnikových financií, do 30.9.2008 
prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., vedúci Katedry podnikovohospodárskej 
prof. Ing. Štefan Slávik, CSc., vedúci Katedry manažmentu 
Ing. Peter Šinský, predseda OZ PŠaV na FPM   
Maroš Šinský, predseda Študentského parlamentu FPM 
 
Fakulta  podnikového manažmentu má 5 katedier: 
 
Katedra podnikovohospodárska 
vedúci katedry: prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 
Katedra manažmentu 
vedúci katedry: prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 
Katedra podnikových financií 
vedúci katedry: prof. Ing. Jozef Kráľovič, PhD., do 30.09.2008 
poverený vedením: Ing. Eduard Hyránek, PhD., od 01.10.2008 
Katedra manažmentu výroby a logistiky 
vedúci katedry: prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
Katedra informačného manažmentu 
vedúci katedry: doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 
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4.2 Personálny rozvoj fakulty 
 
Vývoj a stav zamestnancov na fakulte (evidenčný stav) dokumentuje tabuľka č. 4.1. 

Tabuľka č. 4.1 

Kategórie zamestnancov Stav k 1. 1. 2008 Stav k 31. 12. 2008 
Pedagogickí zamestnanci 
Výskumní pracovníci 
Ostatní zamestnanci 

108 
1 
15 

104 
1 
15 

Spolu 124 120 
 
Na fakultu boli v roku 2008 prijatí títo zamestnanci: 

Ing. Dobroslav Blatnický Elena Májková 
Ing. Miloš Bodiš Ing. Ladislav Nagy, PhD. 
Mgr. Peter Broniš Erika Sabová 
Anna Čačaná Ing. Pavel Škriniar, PhD. 
Ing. Jakub Kintler Ing. Miroslav Uhliar 
Ingrid Kovarovičová PhDr. Agneša Víghová 
Ing. Zuzana Laučíková  

  
Pracovný pomer v roku 2008 skončili títo zamestnanci: 

Ing. Peter Beňo Ing. Pavol Mihál 
Dana Dankovičová Dana Milošovičová 
Viera Horváthová PhDr. František Okruhlica, CSc. 
doc. Ing. Alena Chodasová, PhD. Mgr. Viera Piešová 
Ing. Tomáš Janíček doc. Ing. Jana Šnircová, PhD. 
doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc. Anna Šošková 
Ing. Eva Kováčová Ing. Ivan Záleský 
 Ing. Darina Zúbriková 

 
Na materskú dovolenku nastúpili Ing. Jana Blštáková, Ing. Martina Džubáková, PhD. a Ing. 
Jana Hlaváčiková, PhD. Po materskej dovolenke nastúpila do zamestnania Ing. Mgr. Lucia 
Zachar-Ninčák. 
Fyzický stav pedagogických zamestnancov podľa jednotlivých katedier:   

– Katedra podnikovohospodárska = 29 zamestnancov, 
– Katedra manažmentu = 30 zamestnancov, 
– Katedra podnikových financií = 27 zamestnancov, 
– Katedra manažmentu výroby a logistiky = 11 zamestnancov, 
– Katedra informačného manažmentu = 7 zamestnancov. 

 
Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov fakulty – 8 profesorov, 4 mimoriadni 
profesori,  27 docentov, 59 odborných asistentov a 6 asistentov. 

Tabuľka č. 4.2 

 
Rok 

 

Počet učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra 

Profesori 
Mimoriadni 

profesori 
docenti OA A Lektori Spolu 

2004 11 0 32 59 9 0 111 
2005 11 0 31 61 11 0 114 
2006 10 0 32 59 9 0 110 
2007 10 0 32 58 8 0 108 
2008 8 4 27 59 6 0 104 

Poznámka: Fyzický stav k 31.12 príslušného roku                   
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         Tabuľka č. 4.3 

Počet študentov na jedného 
učiteľa 

Rok 
2004 2005 2006 2007 2008 

Denné štúdium 15,24 14,92 17,17 17,57 20,34 
Všetky formy a druhy štúdia  23,16 21,01 22,87 21,58 24,07 

 
 
 
4.3 Počty študentov v jednotlivých ročníkoch a formách štúdia 
 
Podrobnejšie informácie o počte študentov v jednotlivých ročníkoch podľa druhov a foriem 
štúdia uvádzajú tabuľky č. 4.4-4.7. 

Graf č.  1

                                 Graf č. 2                                  Graf č. 3
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Tabuľka č. 4.4 

1. 2. 3. 4. 5.
denná (SR) 657 413 438 - - 1 508

denná (zahr.) 1 - 2 - - 3
externá (SR) 93 45 63 - - 201

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

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

externá (zahr.) 1 - - - - 1
denná (SR) - - - - 288 288

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

externá (zahr.) - - - - 1 1
denná (SR) 970 413 438 - 288 2 109

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

externá (zahr.) 1 1 1 - 1 4
denná (SR + 

zahr.)
972 413 440 - 290 2 115

externá (SR + 
zahr.)

171 88 64 - 65 388

Stav študentov k 31. 10. 2008 podľa ročníkov

Stupeň štúdia Forma štúdia Ročník štúdia Spolu

Spolu

1. stupeň

2. stupeň

spojený
1. a 2. stupeň

Spolu 

 
 

Tabuľka č. 4.5 

2004 2005 2006 2007 2008
denná 993 1 090 1 327 1 348 1 511
externá 549 396 382 226 203
spolu 1 542 1 486 1 709 1 574 1 714

% externých na 
celkovom počte

35,60% 26,65% 22,35% 14,36% 11,84%

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

% externých na 
celkovom počte

32,42% 32,78% 30,36% 27,44% 23,45%

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

% externých na 
celkovom počte

34,33% 28,98% 24,92% 18,61% 15,50%

Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2004 – 2008

Stupeň štúdia Forma štúdia
Rok

1. stupeň

2. stupeň 

Spolu 
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Tabuľka č. 4.6 

2004 2005 2006 2007 2008
bakalárske denná - - - - 347 347
bakalárske externá 82 47 44 44 62 279
bakalárske spolu 82 47 44 44 409 626
inžinierske denná 268 345 280 286 249 1 428
inžinierske externá 100 134 143 115 102 594

inžinierske spolu 368 479 423 401 351 2 022
bakalárske 

a inžinierske
spolu 450 526 467 445 760 2 648

Vývoj počtu absolventov za roky 2004 – 2008

Druh štúdia Forma štúdia
Rok

Spolu

 
 

Tabuľka č. 4.7 

2004 2005 2006 2007 2008
Prihlásení 1 818 2 433 2 435 2 717 2 545

Prijatí 827 932 1 460 1 238 1 453
Zapísaní do 1. ročníka 

z novoprijatých
529 542 730 514 711

Zapísaní do 1. ročníka 
celkom

686 640 789 598 751

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

Zapísaní do 1. ročníka 
z novoprijatých

- 46 41 39 387

Zapísaní do 1. ročníka 
celkom

- 46 42 42 392

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

Zapísaní do 1. ročníka 
z novoprijatých

529 588 771 553 1 098

Zapísaní do 1. ročníka  
celkom

686 686 831 640 1 143

Poznámka: Rok 2004 1. stupeň obsahuje aj počty študentov, ktorí boli prijatí na spojený 1. a 2. stupeň štúdia

1. stupeň

2. stupeň

Spolu

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

Stupeň Stav
Rok

 
 

4.4 Využitie informa čných technológií na fakulte 
 

Informatizáciu môžeme hodnotiť v troch oblastiach: v oblasti vybavenia informačnými 
technológiami (hardvérové prostriedky), využívania programových prostriedkov 
v pedagogickom procese a vo vedecko-výskumnej oblasti a v oblasti implementácie nového 
Akademického informačného systému. 
 
1. Stav v oblasti hardvérových prostriedkov 

                Tabuľka č. 4.8 

I. Vybavenie fakulty osobnými počítačmi (PC) 
Stav k 

31.12.2008 
Osobné počítače v kusoch spolu  244  

v tom používané prevažne:    
v pedagogickom procese  71  
v administratíve  173  
prenajaté a vypožičané PC  0  
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notebook, laptop, PC tablet  39  
s pripojením na internet  205  

Servery  1  
Tlačiarne v kusoch spolu  117  

z toho multifunkčné tlačiarne  9  
Interaktívne tabule v kusoch  0  
Dataprojektory v kusoch  8  
Skenery v kusoch  12  

 
      Tabuľka č. 4.9 

II. Zdroje nadobudnutia výpočtovej techniky v 
počtoch kusov 

Spolu 

z rozpočtových prostriedkov  33  
z mimorozpočtových prostriedkov  0  
bezplatným prevodom  0  
darom  0  
z projektov    
z projektov Európskej únie  0  
z projektov iných  0  
Spolu 33  

 

2. Využívané softvérové produkty na fakulte 
          Tabuľka č. 4.10 
 

P.č. Katedra Názov softvéru 
Využitie 
(PP, VV) 

Názov predmetu 

1. KMž LUDUS PP Manažérske hry 
2. KMž JUNIOR ACHIEV. PP Manažérske hry 
3. KMž Capstone PP Manažérske hry 
4. KMž SPSS VV   
5. KMž Slovník AJ-SJ VV   
6. KPH Stratex, Evalent PP Riadenie hodnoty podniku 
7. KPH EFINA 3.0 PP Podnikateľské riziko 
8. KPF Firemný lustrátor PP,VV Finančno-ekonomická analýza 
9. KPF Reuters Spectrum PP FI, MFM 
10. KIM Omega, Alfa, Olymp PP Manažérska informatika 

11. KIM 
MILLENIUM (Riadenie predaja 
a nákupu, sklady 

PP Manažérska informatika 

12. KIM SAP R/3 PP Informačný systém podniku 
PP – pedagogický proces, VV – veda-výskum 

3. Implementácia Akademického informačného systému (AIS2) 
 
Harmonogram implementácie nového Akademického informačného systému pozostával 
z veľkého množstva čiastkových úloh, ktoré bolo nevyhnutné zabezpečiť a zrealizovať tak, aby 
bol systém pripravený do ostrej prevádzky od 2.1.2009. 

Všetky čiastkové úlohy vyplývajúce zo stanoveného harmonogramu boli na úrovni 
FPM úspešne zrealizované napriek enormnému vyťaženiu všetkých zúčastnených. 

Boli zrealizované nasledovné činnosti: 
- zhodnotenie zrealizovaných úloh v uplynulých obdobiach (v prípravných fázach 

v roku 2007), 
- zosumarizovanie stavu a kvality dát v doterajšej inštalácii AIS, 
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- účasť na všetkých realizovaných videokonferenciách , 
- transformácia dát zo systému „Študent“ do AIS, 
- aktualizácia dát o študentoch a štúdiách študentov, 
- aktualizácia študijných programov,  
- aktualizácia informačných listov, 
- realizácia všetkých prípravných procesov pre realizáciu prijímacieho konania 

v AIS, 
- možnosť podania elektronickej prihlášky. 
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ZÁVER 
 
Na záver možno konštatovať, že úlohy na rok 2008 boli splnené s prispením všetkých katedier, 
pedagogických a nepedagogických pracovníkov a funkcionárov fakulty. Okrem bežných úloh, 
ktoré sa v každom roku opakujú je potrebné zvlášť zdôrazniť predovšetkým tieto aktivity: 

 
• Usporiadanie 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov FPM EU – 

„Ekonomika, financie a manažment podniku II.“ 
• Vydanie už 5. ročníka fakultného vedeckého časopisu „Ekonomika a manažment“ (3 

čísla). 
• Konanie celkom 21 obhajob dizertačných prác. 
• Uskutočnenie 3 inauguračných konaní – doc. Szabo, doc. Hrvoľová, doc. Szarková. 
• Nárast počtu výstupov publikačnej činnosti oproti minulému roku o 15,38%. 
• Udelenie Ceny rektora v dvoch kategóriách: Vedecké monografie  a Vysokoškolské 

učebnice. 
• Výučba v cudzích jazykoch  – 12 predmetov v anglickom jazyku a 1 predmet 

v nemeckom jazyku a rastúci záujem o ich výučbu zo strany študentov. 
• Permanentné obsahové inovácie študijných programov, najmä v zložke povinných 

a povinne voliteľných predmetov, pri súčasnom zohľadňovaní výsledkov výskumu. 
• Úspešný audit (máj 2008) certifikátu ISO 9001 : 2000 udeleného Katedre manažmentu 

výroby a logistiky spoločnosťou SGS, United Kingdom Ltd. Systems & Services 
Certifikation, zastúpenou na Slovensku spoločnosťou SGS Slovakia, s. r. o. v máji 
2006, ako prvej katedre na Slovensku. 

• Príprava materiálov a absolvovanie komplexnej akreditácie univerzity. 
• Pokračovanie prác na implementácii Akademického informačného systému na FPM 

v súlade s implementáciou na celej EU, s tým súvisiaca migrácia dát, školenie 
užívateľov, vybudovanie a udržiavanie Centrálneho registra študentov na EU FPM 
v štruktúre požadovanej MŠ SR. 

 
 
Plnenie týchto úloh bolo vzhľadom na vysoké zaťaženie v pedagogickom procese náročné, ale 
pre fakultu nevyhnutné a prospešné. 
 
 
 
 
 


