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ÚVOD 
 
 
Činnosť Fakulty podnikového manažmentu  Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
FPM) bola v roku 2009 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 2009“ 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 2009 podľa jednotlivých oblastí jej 
činnosti, s výnimkou pedagogickej činnosti, ktorá je hodnotená za akademický rok 2008/2009. 
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I. PEDAGOGICKO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ ZA 
AKADEMICKÝ  ROK 2008/2009  

 

Pedagogicko-vzdelávacia činnosť sa v ak. roku 2008/2009 niesla v znamení týchto významných 
skutočností: 

− ukončilo sa štúdium v spojenom I. a II. stupni v tzv. starých študijných špecializáciách; 
− postupne sa implementoval akademický informačný systém (ďalej AIS) v časti 

Prijímacie konanie – elektronická prihláška; 
− prebehli prijímacie skúšky na I. a II. stupeň štúdia v AIS spolu s vyhodnocovaním 

výsledkov a spracovaním výstupnej agendy; 
− začala sa príprava na štátne skúšky na II. stupni štúdia v nových študijných programoch; 
− od septembra 2009 sa v plnej miere začal využívať AIS v časti Evidencia štúdia 

(evidovanie výsledkov doterajšieho štúdia). 
 
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 2008/2009 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 prebiehajúcej komplexnej akreditácie EU v Bratislave a postupného dopĺňania 
požadovaných podkladov bolo potrebné naďalej zabezpečovať realizáciu kontrolných opatrení 
v súlade so zaužívanou praxou. Išlo predovšetkým o: 

− Prerokovávanie a schvaľovanie zmien a úprav študijných programov v Akademickom 
senáte FPM a  vo Vedeckej rade FPM. 

− Prerokovávanie a schvaľovanie nových predmetov v Akreditačnej komisii FPM 
s dôrazom aj na predmety vyučované v cudzích jazykoch. 

− Prerokovanie Edičného programu FPM na rok 2010 a hodnotenie plnenie Edičného 
programu FPM na rok 2009 – spolupôsobením Edičnej komisie FPM a Kolégia dekana 
FPM. 

− Hospitácie 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. 

 
Z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska bol akademický rok 2008/2009 poznačený snahou 
o zníženie počtu študentov na jedného učiteľa. To sa následne prejavilo v niektorých 
štatistických prehľadoch, zostavených k 31. 10. 2009 (tab. 1.1-1.3). 
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Tabuľka č. 1.1 

2005 2006 2007 2008 2009
denná 1 090 1 327 1 348 1 511 1 410
externá 396 382 226 203 146
spolu 1 486 1 709 1 574 1 714 1 556

% externých na 
celkovom počte

26,65% 22,35% 14,36% 11,84% 9,38%

denná 611 562 550 604 682
externá 298 245 208 185 163
spolu 909 807 758 789 845

% externých na 
celkovom počte

32,78% 30,36% 27,44% 23,45% 19,29%

denná 1 701 1 889 1 898 2 115 2 092
externá 694 627 434 388 309
spolu 2 395 2 516 2 332 2 503 2 401

% externých na 
celkovom počte

28,98% 24,92% 18,61% 15,50% 12,87%

1. stupeň

2. stupeň 

Spolu 

Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2005 – 2009

Stupeň štúdia Forma štúdia
Rok

 
 

Tabuľka č. 1.2 

2005 2006 2007 2008 2009
bakalárske denná - - - 347 416 416
bakalárske externá 47 44 44 62 59 256
bakalárske spolu 47 44 44 409 475 672
inžinierske denná 345 280 286 249 290 1 450
inžinierske externá 134 143 115 102 102 596

inžinierske spolu 479 423 401 351 392 2 046
bakalárske 

a inžinierske
spolu 526 467 445 760 867 2 718

Vývoj počtu absolventov za roky 2005 – 2009

Druh štúdia Forma štúdia
Rok

Spolu
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Tabuľka č. 1.3 

2005 2006 2007 2008 2009
Prihlásení 2 433 2 435 2 717 2 545 2 370

Prijatí 932 1 460 1 238 1 453 1 190
Zapísaní do 1. ročníka 

z novoprijatých
542 730 514 711 519

Zapísaní do 1. ročníka 
celkom

640 789 598 751 520

Prihlásení 92 80 101 558 662
Prijatí 46 41 39 406 510

Zapísaní do 1. ročníka 
z novoprijatých

46 41 39 387 465

Zapísaní do 1. ročníka 
celkom

46 42 42 392 466

Prihlásení 2 525 2 515 2 818 3 103 3 032
Prijatí 978 1 501 1 277 1 859 1 700

Zapísaní do 1. ročníka 
z novoprijatých

588 771 553 1 098 984

Zapísaní do 1. ročníka  
celkom

686 831 640 1 143 986

1. stupeň

2. stupeň

Spolu

Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. ročníka za roky 2005 – 2009 

Stupeň Stav Rok

 
 

1.1.2 Organizácia a kontrola pedagogického procesu na katedrách FPM 
 

Organizácia pedagogického procesu na FPM v ak. r. 2008/2009 bola v súlade 
s harmonogramom štúdia, zaužívanými akademickými tradíciami, nasadením disponibilných 
materiálnych a personálnych zdrojov. 
 
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. 
 
Konkrétne skúsenosti o výučbe predmetov na jednotlivých druhoch a formách štúdia na FPM 
a na iných fakultách EU vrátane pripomienok a námetov sú sumarizované v členení podľa 
jednotlivých katedier.  
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1. KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA (KPH) 
 
Učitelia KPH v ak. r. 2008/2009 zabezpečovali tieto predmety: 

Tabuľka č. 1.4 

Predmety vyučované 
na FPM 

Forma a druh štúdia 

1. stupeň štúdia 
(denná, externá 

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (5. ročník) 

2. stupeň štúdia 
(denná a externá 

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

4. 
Podnikanie v malých 
a stredných podnikoch 

áno - - 

5. Nákladový controling áno - - 
6. Odbytová stratégia - áno áno 
7. Riadenie hodnoty podniku - áno áno 
8. Podnikový controling - áno áno 
9. Podnikateľské riziko - áno - 
10. Cenové rozhodovanie - áno áno 
11. Neziskové organizácie áno - - 
12. Podnikanie v agropotravinárstve áno - - 
13. Znalectvo - áno áno 
14. Podniková diagnostika - áno - 
15. Etika podnikania - áno áno 
16. Realitné maklérstvo - áno - 

17. 
Podnikateľské prostredie 
v Európskej únii 

- - áno 

18. Mikroekonómia v AJ áno - - 
19. Cenové rozhodovanie v AJ - áno - 
20. Podnikový controlling v AJ - áno - 
21. Etika podnikania v AJ - - áno 

 

Tabuľka č. 1.5 

Predmety vyučované 
na iných fakultách EU v BA 

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

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (5. ročník) 

2. stupeň štúdia 
(denná a externá 

forma) 

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

áno - - 

2. 
Podnikanie v malých 
a stredných podnikoch (NHF) 

áno - - 

3. Podnikateľské riziko (NHF) áno áno - 
 
Učitelia KPH priebežne prezentovali tieto skúsenosti z pedagogického procesu: 

- účasť študentov na prednáškach bola v jednotlivých predmetoch diferencovaná, 
čo bolo zrejme veľkou mierou ovplyvnené záujmom študentov o daný predmet 

- vo viacerých prípadoch bola konštatovaná nedostatočná prípravy študentov na 
cvičenia, čo sa následne prejavilo v problémoch pri udeľovaní zápočtov, 

- osvedčili sa kontrolné práce počas semestra, zadávané študentom na cvičeniach, 
- pretrváva nižšia úroveň vedomostí prezentovaných na skúškach u študentov 

externej formy štúdia, 



 8 
 

- nízky rozsah priamej výučby z predmetu Podnikové hospodárstvo v niektorých 
strediskách externého štúdia (napr. Žarnovica – FHI) sa ukazuje ako jedna 
z príčin nízkej úspešnosti študentov na skúškach, 

- študenti vyšších ročníkov prejavujú väčší záujem o nové poznatky, majú chuť 
pracovať počas celého semestra, 

- pretrváva problém prekrývania výučby niektorých voliteľných predmetov 
s povinnými predmetmi, 

- vo viacerých predmetoch sa osvedčilo zapájanie externistov do výučby (najmä 
vo vyšších ročníkoch). 
 
 

2. KATEDRA MANAŽMENTU (KM Ž) 
 
Učitelia KMž v ak. r. 2008/2009 zabezpečovali tieto predmety: 

Tabuľka č. 1.6 

Predmety vyučované 
na FPM 

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

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (5. ročník) 

2. stupeň štúdia 
(denná a externá 

forma) 
1. Euromanažment - - áno 
2. Manažment áno - - 
3. Projektový manažment - - áno 

4. 
Medzinárodný manažment 
a medzinárodné podnikanie 

- - áno 

5. Riadenie ľudských zdrojov áno - - 
6. Podniková kultúra - - áno 
7. Organizácia práce - - áno 
8. Psychológia áno - - 
9. Komunikácia v manažmente - - áno 
10. Komunikácia v marketingu - - áno 

11. 
Personálny marketing 
a personálny manažment 

- - áno 

12. Organizačné správanie - - áno 
13. Firemné plánovanie áno - - 
14. Podnikanie v agropotravinárstve áno - - 
15. Odmeňovanie a stimulovanie - - áno 
16. Kontrola - - áno 
17. Vzdelávanie a kariéra - - áno 
18. Riadenie ľudských zdrojov áno - - 
19. Odmeňovane a stimulovanie - - áno 
20. Kreatívne techniky v manažmente - - áno 
21. Manažérske hry - - áno 
22. Podnikateľské rozhodovanie áno - - 
23. Manažment zmien - - áno 
24. Správa podniku - - áno 
25. Trh potravín a jeho fungovanie áno - - 
26. Euromanažment - - áno 
27. Manažment v AJ áno - - 
28. Manažérske hry v AJ - áno - 
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Tabuľka č. 1.7 

Predmety vyučované 
na iných fakultách EU v BA 

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

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (5. ročník) 

2. stupeň štúdia 
(denná a externá 

forma) 

1. 
Manažment (NHF, OF, FHI, 
FMV) 

áno - - 

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

 

Učitelia KMž priebežne prezentovali tieto skúsenosti z pedagogického procesu: 
− V akademickom roku 2008/2009 katedra v rámci programu zasadnutí katedry venovala 

pozornosť obsahovej náplni vyučovaných predmetov, ich inovácii a aktualizácii. Na 
katedrovom seminári učitelia prezentovali, ako zapracovali do učebných osnov 
najnovšie poznatky z jednotlivých vedných oblastí. Dôsledne sa sledovala príprava 
vyučovacieho procesu z hľadiska pedagogickej dokumentácie na prednášky, cvičenia, 
značná pozornosť bola venovaná jasnej formulácii požiadaviek na udeľovanie zápočtov, 
podmienok absolvovania skúšok a priebežnej kontrole počas semestra. 

− Gestori predmetov vykonávali hospitácie u začínajúcich učiteľov a v pedagogickom 
procese zabezpečovanom doktorandmi. Výsledky týchto kontrol boli prezentované na 
zasadnutiach oddelení. Na základe skúseností z minulých rokov katedra pristúpila 
k dôslednej inovácii tém diplomových prác z hľadiska ich aktuálnosti a odbornej 
náročnosti. Napriek tomu i v tomto akademickom roku bola tendencia zo strany 
študentov prihlasovať sa najmä na témy z oblasti komunikácie, odmeňovania, prípadne 
plánovania. Nové témy, ktoré doposiaľ neboli spracované, majú u poslucháčov menšiu 
odozvu. Vedenie katedry po odovzdaní diplomových a bakalárskych prác kontroluje 
náhodným výberom, či boli pri ich spracovaní dodržané štandardy, kvalitatívna úroveň 
a objektívne hodnotenie vedúcim a recenzentom. Tento prístup prispel k tomu, že 
učitelia katedry manažmentu dôsledne dodržiavajú zásady písania uvedených prác. 
V akademickom roku 2008/2009 pôsobili v pedagogickom procese jeden zahraničný 
profesor, dvaja zahraniční prednášatelia z praxe a dvaja externí spolupracovníci. 

− Oddelenie Manažment I. zabezpečuje výučbu predmetov Manažment, Podnikateľské 
rozhodovanie, Vzdelávanie a kariéra, Organizovanie, Projektový manažment 
a Kontrola. Gestori jednotlivých predmetov spracovali na začiatku každého semestra 
pedagogickú dokumentáciu, ktorá bola záväzná pre všetkých učiteľov príslušného 
predmetu. V predmetoch bola umožňovaná mierna odchýlka od syláb v závislosti od 
aktuálnosti jednotlivých tém. Všetky uvedené predmety sú zabezpečené študijnou 
literatúrou v potrebnom množstve a kvalite. Kontrolu priebehu pedagogického procesu 
zabezpečovali individuálne gestori predmetov. Možnosti ďalšieho skvalitňovania 
pedagogického procesu spočívajú najmä vo zvyšovaní podielu aktívnych metód vo 
výučbe, vytvorení väčšieho priestoru pre prednášanie odborníkov z hospodárskej praxe 
ako aj umožnenie prednášať vybrané témy poslucháčom doktorandského štúdia. 

− Oddelenie Manažment II. nevykázalo v priebehu, organizácii a kontrole 
pedagogického procesu v roku 2009 žiadne negatívne skutočnosti. V rámci oddelenia sa 
realizuje výučba v tradičných predmetoch, ktoré sú súčasťou učebných plánov mnoho 
rokov (Firemné plánovanie, Strategický manažment, Medzinárodný manažment 
a medzinárodné podnikanie, Manažérske hry). Všetky učebné predmety oddelenia sú 
zabezpečené kvalitnou literatúrou (Sprint, Ekonóm) a permanentne inovované. Výučba 
sa realizuje skúsenými, staršími pedagógmi doplnenými mladšími pedagogickými 
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pracovníkmi a doktorandmi, ktorým je venovaná osobitná pozornosť. Uvedená 
kombinácia starších a mladších pedagogických pracovníkov sa osvedčila, lebo na jednej 
strane umožňuje „zblíženie“ s mladšou generáciou a na druhej strane zlepšenie 
pedagogickej zručnosti mladších pedagogických pracovníkov. 

− Oddelenie Personálny manažment zaznamenalo na prednáškach vyšší záujem zo 
strany študentov, čo sa prejavilo najmä v tom, že počas celého semestra neboli 
zaznamenané rušivé momenty, ako napr. skoršie odchody z prednášky, vyrušovanie 
ostatných, atď. Dokonca v čase dekanského voľna študenti prejavili záujem zúčastniť sa 
vyučovania a na prednášku aj skutočne prišli. Atmosféra počas celého semestra bola 
obojstranne prospešná.  
Cvičenia sa nevymykali našim skúsenostiam z predchádzajúcich rokov. Záležalo na 
zložení konkrétneho krúžku, boli krúžky aktívnejšie a rovnako aj pasívnejšie. 
Nevyskytli sa žiadne mimoriadne okolnosti. Študenti mali vo všetkých krúžkoch 
jednotné zadania a podmienky, ktoré si mierne modifikoval jeden pedagóg. Podmienky 
na udelenie zápočtov boli zadané na prvom stretnutí a tieto sa rešpektovali. 

− Oddelenie Komunikácia v manažmente hodnotí priebeh pedagogický proces 
v norme, organizačne aj pedagogicky bol dobre zvládnutý. Počas akademického roka sa 
nevyskytli žiadne vážnejšie problémy. 

 

3. KATEDRA PODNIKOVÝCH FINANCIÍ (KPF) 
 
Učitelia KPF v ak. r. 2008/2009 zabezpečovali tieto predmety: 

Tabuľka č. 1.8 

Predmety vyučované 
na FPM 

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

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (5. ročník) 

2. stupeň štúdia 
(denná a externá 

forma) 
1. Podnikové financie áno - - 
2. Finančno-ekonomická analýza áno - - 

3. 
Financie malých a stredných 
podnikov 

- áno áno 

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

12. 
Medzinárodný finančný 
manažment 

- áno áno 

13. 
Finančná analýza a finančné 
plánovanie 

- áno áno 

14. Medzinárodné zdanenie - áno  áno 
15. Analýza cenných papierov - áno  - 
16. Účtovný a daňový reporting - áno áno 

17. 
Platobný styk a platobná 
schopnosť 

- áno - 

18. 
Ohodnocovanie finančných 
nástrojov 

- - áno 

19. Daňové systémy v AJ áno - - 
20.  Podnikové financie v AJ áno - - 
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Tabuľka č. 1.9 

Predmety vyučované 
na iných fakultách EU v BA 

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

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (5. ročník) 

2. stupeň štúdia 
(denná a externá 

forma) 

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

áno - - 

2. Finančný manažment (FHI) - - 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: 
 

− Spolupráca s inými fakultami pri výučbe predmetov katedry je korektná. Učitelia 
katedry rešpektujú v pedagogickom procese (podmienky k zápočtu a k skúškam) 
špecifiká študijných predpisov príslušnej fakulty. Výučba predmetov pre FHI je 
recipročná v súlade s dlhodobou dohodou medzi našou katedrou a Katedrou účtovníctva 
FHI. Cieľom tejto spolupráce je skvalitniť profil absolventa študijného odboru Finančný 
manažment podniku. Katedra účtovníctva vyučuje na našom študijnom odbore 
predmety: Finančné účtovníctvo, Medzinárodné účtovníctvo, Účtovníctvo bánk, 
Účtovníctvo spoločností a družstiev a Konsolidovaná účtovná uzávierka. Táto 
spolupráca je veľmi cenná a nesporne prispieva ku kvalite profilu absolventa nášho 
študijného odboru. 

− Účasť na prednáškach a miera pozornosti študentov bola determinovaná zaradením 
predmetu do rozvrhu (prednášky aj cvičenia). Tento akademický rok boli prednášky 
zaradené vo výhodnom čase (nie vo večerných hodinách) a z tohto dôvodu účasť ako aj 
pozornosť študentov  boli veľmi dobré v porovnaní s predchádzajúcim akademickým 
rokom. 

− Materiálne vybavenie prednáškových miestností nie je uspokojivé. V veľkých 
prednáškových posluchárňach by malo byť permanentné vybavenie projektorom, aby 
učitelia nemuseli projektory s vlastnými predlžovacími káblami nosiť do posluchární a 
inštalovať ich. Čo sa často krát ani časovo nedá stihnúť medzi jednotlivými 
prednáškami. V  posluchárňach (B1.07-B1.10 a C1.06-C1.09) chýba stacionárny 
dataprojektor. 

− Študenti sa snažia tvorivejšie pristupovať k riešeniu príkladov a prípadových štúdií. Na 
2. stupni štúdia sa zlepšila príprava študentov na skúšku a je vyššia motivácia získavať 
lepšie hodnotenie. 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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4. KATEDRA MANAŽMENTU VÝROBY A  LOGISTIKY (KMV AL) 
 
Učitelia KMVaL v ak. r. 2008/2009 zabezpečovali tieto predmety: 

Tabuľka č. 1.10 

Predmety vyučované 
na FPM 

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

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (5. ročník) 

2. stupeň štúdia 
(denná a externá 

forma) 
1. Manažment výroby áno - - 

2. 
Vnútropodnikový manažment 
výroby 

- - áno 

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

6. 
Manažment technologických 
systémov 

- áno áno 

7. 
Tvorba a ochrana životného 
prostredia 

- áno áno 

8. Znalostný manažment - áno - 
9. Manažment inovácií podniku - - áno 
10. Innovation Management (v AJ) - áno 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 (5. ročník) 

2. stupeň štúdia 
(denná a externá 

forma) 
1. Manažment výroby (FHI) áno - - 

 

Učitelia KMVaL priebežne prezentovali tieto skúsenosti z pedagogického procesu: 
− 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, 2008 a 2009 
potvrdené následným auditom. 
 

5. KATEDRA INFORMA ČNÉHO MANAŽMENTU (KIM) 
 
Učitelia KIM v ak. r. 2008/2009 zabezpečovali tieto predmety: 

Tabuľka č. 1.12 

Predmety vyučované 
na FPM 

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

forma) 

Dobiehajúce 
štúdium (5. ročník) 

2. stupeň štúdia 
(denná a 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 
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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. 2008/2009 
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. 
2008/2009 predmety: 

− povinné, 
− povinne voliteľné. 

 
V ak. r. 2008/2009 FPM zabezpečovala výučbu týchto predmetov v anglickom jazyku – 
Mikroekonómia, Cenové rozhodovanie, Podnikový controlling, Etika podnikania, Manažment, 
Manažérske hry, Daňové systémy, Podnikové financie a Manažment inovácií podniku. 
 
Ponuka povinne voliteľných predmetov sa v ak. r. 2008/2009 sa z kapacitných dôvodov ďalej 
nerozširovala. 
 

1.2.2 Akreditácia nových učebných predmetov 
 

V ak. r. 2008/2009 na marcovom zasadnutí Akreditačnej komisie FPM došlo k akreditácii 
a reakreditácii týchto predmetov: 

− Finančné riadenie v krízových podmienkach (-/2 zápočet, 3 kredity, 2. ročník II. stupeň, 
letný semester) – určený pre študijný program Podnikové financie. 

− Podnikové hospodárstvo v nemeckom jazyku (2/2 zápočet a skúška, 7 kreditov 1.  ročník 
I. stupeň, letný semester) – určený pre študijné programy Ekonomika a manažment 
podniku a Finančný manažment. 

− Realitné maklérstvo – rozšírenie predmetu o prednášky – určené pre študijné programy 
Ekonomika podniku a Manažment a ekonomické znalectvo. 

 

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.  
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1. KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA (KPH) 
 
− Cenové rozhodovanie – predmet bol obsahovo inovovaný o problematiku spotrebiteľské a 

nákupné  správanie, vnímanie hodnoty spotrebiteľom, vplyv na cenotvorbu. 
− Etika podnikania (Etika podnikania v AJ)  – predmet bol inovovaný doplnením 

informácii o najnovších trendoch v oblasti integrovanej aplikovanej etiky. V predmete sú 
zaradené nové prípadové štúdie a praktické modely z konkrétnych podnikov. Prednášky boli 
obohatené o domácich a zahraničných expertov. Doplnenie vedomostí na „SUMMER 
UNIVERSITY OF THE CORPORATE RESPONSIBILITY“ (Letná univerzita 
zodpovedného podnikania). 

− Mikroekonómia  – predmet bol obsahovo inovovaný o problematiku rovnováhy v 
globalizovanej ekonomike. Inovácia študijnej literatúry v ak. r. 2008/2009: Fendek, M. – 
Fendeková, E.: Mikroekonomická analýza. Bratislava : IURA EDITION, 2008. 

− Nákladový controlling – obsahové inovácie v oblasti metód kalkulovania nákladov a 
rozpočtovania režijných nákladov. Inovácia študijnej literatúry v ak. r. 2008/09: Foltínová, 
A. a kol.: Nákladový controlling – príklady a prípadové štúdie. 

− Odbytová stratégia – obsahové inovácie sa týkali  rozpracovania marketingových stratégií 
v oblasti komunikácie, širšieho rozpracovania súvislostí marketingových stratégií s 
prieskumom zákazníkov. 

− Podnik a podnikanie – predmet bol inovovaný v zmysle legislatívy Obchodného 
zákonníka a v súvislosti s prechodom na EUR. Pripravila sa prepracovaná učebná pomôcka 
: Podnik a podnikanie – Príklady a prípadové štúdie. V skriptách boli prepracované zadania 
v súvislosti s prechodom meny na euro a doplnené nové príklady. 

− Podnikateľské riziko – obsahové inovácie sa týkali úpravy procesu manažmentu rizika 
podľa normy STN 01 0380 Manažérstvo rizika, AS/NZS 4360:19990. Inovácia študijnej 
literatúry o doplnkovú literatúru: Čunderlík, D. – Rybárová, D.: Riziká tvorby a hodnotenia 
podnikateľských projektov.  Bratislava : Vydavateľstvo EKÓNOM, 2009. 

− Podnikové hospodárstvo – predmet bol inovovaný v zmysle noviel relevantnej legislatívy 
(napr. Zákonník práce, Obchodný zákonník, Zákon o dani z príjmu a pod.) a v súvislosti s 
prechodom meny na euro. Bola pripravená nová učebná pomôcka – skriptum – Podnikové 
hospodárstvo – prípadové štúdie a príklady, ktorá bola prepracovaná v súvislosti s 
prechodom na euro. 

− Podnikový controlling – obsahové inovácie  v oblasti  reportingu, projektového a 
finančného controllingu. Prednášky sú zamerané na úzku previazanosť controllingu a 
manažmentu podniku. Predmet bol inovovaný  v oblasti informácie o najnovších smeroch  v 
oblasti podnikového controllingu (Fuzzy logic, Artificial neural network, Genetic algorithm, 
Chaos theory, Global Controlling). Inovácia predmetu sa týkala aj  oblasti didaktiky (nové 
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. V rámci prednášok došlo k rozšíreniu prednášok najmä v oblasti spracovania 
finančného plánu a strategickej analýzy. 

 

2. KATEDRA MANAŽMENTU (KM Ž) 
 
− Euromanažment – nakoľko tento predmet sa vyučuje formou seminárov, umožňuje 

zaraďovať do jeho obsahovej náplne aktuálne témy. V tomto akademickom roku bola 
polovica výučby zabezpečovaná v anglickom jazyku. V predmete pôsobil Dr. Helmut 
Hanika z Fachhochschule Rosenheim. Ako inovácia v predmete bola zaradená téma 
„Riadenie ľudských zdrojov v podmienkach EÚ“, ktorú na príklade spoločnosti Henkel 
Slovensko, s.r.o. vyučoval J. Hope, riaditeľ ľudských zdrojov pre Európu. 
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− Firemné plánovanie – pre predmet bola pripravená a vydaná nová vysokoškolská učebnica 
v ktorej boli inovované témy „Podnikateľský plán a metodika jeho zostavovania“, „Postup 
tvorby marketingových plánov, „Outsourcing a plánovanie materiálových potrieb 
výroby“, „Krízové plánovanie“, „Transformácia korún na Euro v metodickom riešení 
plánovacích problémov“. 

− Kontrola  – bola zaradená nová téma „Opatrenia v oblasti kontroly prijímané v dôsledku 
globálnej krízy v medzinárodných organizáciách a v SR“. 

− Kreatívne techniky v manažmente – v obsahu a metodike vedenia predmetu je 
zvýraznený rozvoj zručnosti pri používaní kreatívnych technik v manažérskej práci ako 
významnej manažérskej kompetencii. Praktické osvojenie a aplikácia kreatívnych techník je 
spájaná s komplexnejším prístupom ku kreativite, ktorý spočíva v objasňovaní a 
praktických ukážkach vytvárania podmienok celkového prostredia pre kreatívne riešenie 
problémov v organizácii. 

− Manažérske hry – v predmete boli použité aktualizované verzie manažérskych simulácií 
Capstone Simulation a Global Marketplace Simulation. Na ich prevádzku a nákup licencie 
bol poskytnutý grant od Tatrabanky. 

− Manažment – inovácia predmetu Manažment pre prvý stupeň výučby v tomto 
akademickom roku sa týkala viacerých manažérskych funkcií, ako aj manažérskych 
zručností z oblasti vedenia ľudí, motivácie a komunikácie. Nové poznatky sú publikované v 
učebnici Manažment, ktorej vydanie bolo realizované v novembri 2009. Prof. Porvazník 
spracoval a prednášal novú tému „Ohodnocovanie manažérskej spôsobilosti“. 

− Manažment zmien – vypracovanie a demonštrovanie nových prípadových štúdií na tému 
neplánovaných zmien, rozvoj témy „Príčiny vzniku zmien“ a rozvoj témy „Adaptívne 
riadenie – profesionalizácia vodcovstva“. 

− Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie – predmet je zabezpečený 
novou študijnou literatúrou „Strategické rozhodovanie v medzinárodnom podnikaní (Sprint 
2008)“ a „MMMP – Faktografické údaje a prípadové štúdie (Ekonóm 2009)“. V roku 2009 
sa inovácia predmetu sústredila najmä do oblasti nových prípadových štúdií (analýza 
svetového automobilového priemyslu, stratégia Volkswagen 2018, premena montážnej 
jednotky Porsche Györ na kompetenčné centrum, princípy Toyota a ďalšie). 

− Odmeňovanie a stimulovanie – v predmete boli inovované a zaradené témy súvisiace s 
odmeňovaním v rámci Európskej únie. Bola nadviazaná spolupráca so špecialistami v 
otázkach odmeňovania zamestnancov z podnikovej praxe (SPP). 

− Organizácia práce – v súvislosti s Lisabonskou zmluvou a rolou národnej legislatívy z 
hľadiska subsidiarity bola zaradená prednáška o vplyve sekundárnej legislatívy EU na 
pracovné právo jednotlivých národných štátov. 

− Organizovanie – rozšírenie problematiky tímových rolí manažéra a časového manažmentu 
v práci manažéra na seminároch. 

− Personálny marketing a personálny manažment – v predmete sa uskutočnila obsahová 
inovácia, ktorá sa týkala obmeny, resp. zaradenia troch tém „Modifikácia funkcií 
personálneho marketingu v podmienkach globálnej hospodárskej krízy“, „Modifikácia 
funkcií personálneho manažmentu v podmienkach globálnej hospodárskej krízy“, 
„Protikrízové opatrenia štátu v oblasti RĽZ/personálneho manažmentu podnikov“. 

− Podnikanie v agropotravinárstve – v predmete boli inovované témy „Aktualizácia údajov 
o postavení poľnohospodárstva a potravinárstva v národnom hospodárstve v horizonte 
rokov 2005 – 2008“, „Zhodnotenie vplyvu prijatia agrárnej politiky EÚ na výsledky 
poľnohospodárstva, najmä v oblasti podporných prostriedkov“, „Rozpracovanie 
multifunkcionality poľnohospodárstva a jeho podpory prostredníctvom plánu rozvoja 
vidieka“, „Cesty zvyšovania konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárstva 
SR a ich podpora strategickým rozhodovaním v podnikateľských subjektoch“. 
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− Podniková kultúra – bola zaradená nová téma „Organizačné metafory v kontexte zmeny 
podnikovej kultúry“ a doplnená študijná literatúra o titul Schein, E. H.: Organizational 
Culture and Leadership (Third Edition). San Francisco, CA: Joessey-Bass, 2004. 

− Podnikateľské rozhodovanie – prednášky boli rozšírené o modelovanie rozhodovacích 
procesov. Do prednášok bola zaradená nová téma o informačnom zabezpečení 
rozhodovania. 

− Projektový manažment – v rámci inovácie obsahu výučby bola do predmetu 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. Uvedené inovácie sú publikované v novej učebnici 
Projektový manažment, vydanej v marci 2009. 

− Strategický manažment – rozvoj tém Predvídanie vývoja vonkajšieho prostredia – úloha 
tvorivej a vodcovskej manažérskej osobnosti, Strategická syntéza – tvorba stratégie v 
prostredí neustálej zmeny, Implementácia stratégie – princípy spravodlivého procesu“. 

− Trh potravín a jeho fungovanie – inovácia sa v rámci prednášok dotkla tém „Dôsledky 
vstupu do EÚ na fungovanie agrárnych a potravinárskych trhov v SR“,  „Vývoj svetových 
cien agrárnych komodít“, „WTA a EÚ a rokovanie o clách a podpore poľnohospodárstva“, 
„Potravinové reťazce a ich vplyv na agrárne a potravinové trhy“, „Vývoj 
poľnohospodárstva krajín EÚ v posledných rokoch“. 

− Vzdelávanie a kariéra – obsahová inovácia sa týkala doplnenia o problematiku 
„Uplatnenie marketingových aktivít pri príprave produktu vzdelávania“. Metodická 
inovácia spočívala vo vytvorení stálych projektových tímov zo študentov, ktorí boli 
zapájaní aktívne do riešenia problémov vyplývajúcich z vybraných projektov. 

 

3. 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. Priebežne sa 
aktualizovali témy s ohľadom na dosahy finančnej krízy a zavedenia novej meny. 

− Analýza finančných trhov – predmet je permanentne dopĺňaný aktuálnymi informáciami z 
teórie i právnej úpravy vzťahujúcej sa k problematike finančného trhu SR. Obsahová 
inovácia o zmeny spôsobené súčasnou a finančnou krízou, ktoré sa premietli do 
problematiky ohodnocovania finančných nástrojov. 

− Controlling  – predmet bol inovovaný prednášajúcimi o nové poznatky, ktoré boli 
výsledkom doktorandských dizertačných prác riešených v tejto oblasti. 

− Dane podnikateľských subjektov – každoročná rozsiahla inovácia predmetu vyplýva z 
početných novelizácií daňovej legislatívy SR a ich zapracovania do všetkých foriem výučby 
predmetu – do prednášok a cvičení, ako aj každoročného prepracovávania testov a 
skúškových príkladov. Inovácie sa dotýkali týchto tematických okruhoch: dane z príjmov – 
uznateľné a neuznateľné daňové výdavky/náklady, DPH, spotrebné dane a majetkové dane. 

− Daňové systémy – obsahová inovácia predmetu 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 prednášaný po 8-krát v anglickom jazyku pod názvom „ Tax 
systems“ pre študentov z SR a zahraničných študentov v rámci programu LLP- Erasmus a 
po ôsmy krát boli zabezpečené aj semináre predmetu Daňové systémy vedené v anglickom 
jazyku. 

− Dlhové financovanie – predmet bol zdokonalený v problematike 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. 
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− 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. Inováciou v 
predmete je tiež doplnenie o aktuálne formy a zámery dotačnej politiky Európskej únie a 
finančnej podpory malých a stredných podnikov. 

− Finančná analýza a finančné plánovanie – predmet znamenal 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 2008. Ďalšia modernizácia predmetu sa realizovala 
v časti metódy a modely tvorby finančného plánu. Prednášky boli inovované o moderné 
metódy hodnotenia a riadenia výkonnosti podniku (benchmarking a BSC). 

− Finančné investície – priebežne sa zapracovávali nové legislatívne zmeny. Realizácia 
prebiehala hlavne formou referátov, ktoré spracovávajú a diskutujú študenti na cvičeniach. 
Boli použité problémy matematického aparátu v teórii portfólia, aplikovali sa prístupy 
behaviorálnych financií, súčasný stav kolektívneho investovania vo svete a v SR. 

− Finančné inžinierstvo – priebežne sa aktualizovali témy s ohľadom na dosahy finančnej 
krízy a zavedenia novej meny. 

− Finančno-ekonomická analýza podniku – predmet bol inovovaný najmä v súvislosti so 
zavedením Eura a súvisiacimi zmenami v účtovnej závierke podniku a výkazoch účtovnej 
závierky, ktoré sú hlavným zdrojom informácií analytika. 

− Finančný manažment – obsahová inovácia predmetu sa uskutočnila najmä v časti Platobný 
podnikov a v časti metódy a modely dividendovej politiky. Finančná kríza a finančný 
manažment podniku. Prednášky v predmete boli inovované o nové metódy  v oblasti 
dividendovej politiky (model nákladov agentstva) a modely optimalizácie kapitálovej 
štruktúry (signalizačný model). 

− 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 (napríklad počas letných 
prázdnin v zahraničí). Problematika „Transférové oceňovanie“ bola prednášaná 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, globalizácia a fúzie a akvizície,  
medzinárodné finančné trhy a finančná kríza. 

− Ohodnocovanie finančných nástrojov – ide o nový predmet, začal sa vyučovať v 
študijnom programe „Manažment a ekonomické znalectvo“. V podstatnej miere sa 
sústreďuje na vysvetlenie základnej terminológie finančných nástrojov vo väzbe na ich 
znalecké skúmania a ohodnocovanie. V máji 2009 vyšlo k tomuto predmetu vo 
vydavateľstve EKONÓM skriptum s rovnomenným názvom, čím sa predmet vybavil 
základnou literatúrou na prednášky a cvičenia. 

− Platobný styk a platobná schopnosť podniku – aktuálnou študijnou literatúrou sú skriptá 
s rovnomenným názvom „Platobný styk a platobná schopnosť podniku“, ktoré boli vydané 
v januári 2009. Za posledné štyri akad. roky sa záujem študentov o predmet postupne 
zvyšoval aj  vzhľadom na zaradenie aktuálneho stavu moderných platobných nástrojov 
elektronického bankovníctva, ako aj Európskeho platobného systému do vyučovacieho 
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procesu. Okrem toho sme napr. zistili záujem študentov aj o novodobú históriu v oblasti  
vývoja a reformy platobných systémov a platobného styku podniku na území SR na 
prelome 20. a 21. storočia. 

− Podnikové financie – jednotlivé témy prednášok boli inovované o výsledky vedecko-
výskumnej práce učiteľov a závažné legislatívne zmeny vo finančnej oblasti. Inováciou v 
predmete je nastolenie otvorených problémov podnikových financií a ako ovplyvňujú 
procesy globalizácie a finančná kríza princípy finančného hospodárenia podnikov. Tieto 
otázky odzrkadľuje aj nová vysokoškolská učebnica „Podnikové financie“ a „Praktické 
aplikácie a zbierka príkladov“ vydané v roku 2009. 

 

4. KATEDRA MANAŽMENTU VÝROBY A LOGISTIKY (KMV AL) 
 
− Manažment výroby – doplnenie tém poslanie a úloha výrobného marketingu v rozvoji 

výroby; manažment výroby a trvalo udržateľný rozvoj. 
− Logistika – doplnenie tém Quick response (QR) a Efficient consumer response (ECR) 

v logistike; aplikácia a uplatnenie Fourth party logistics (4PL) v logistike podniku. 
− Manažment kvality – doplnenie tém nehmotné aktíva v znalostnom manažmente kvality; 

hedonizácia v kritériách kvality. 
− Manažment inovácií podniku – doplnenie tém inovácie a licenčné obchodovanie; 

akceptácia zmien v produktovej, technologickej a organizačnej inovácii. 
− Manažment technologických systémov – doplnenie tém manažment technologických 

systémov a Spin-off; technologický foresight a technologický roadmapping. 
− Tvorba a ochrana životného prostredia – doplnenie tém Ekodizajn v rozvoji podniku; 

zelené verejné obstarávanie (GPP). 
− Vnútropodnikový manažment výroby – doplnenie tém controling vo vnútropodnikovom 

manažmente výroby; Kaizen a Gemba kaizen v strategickom riadení výroby. 
 

5. KATEDRA INFORMA ČNÉHO MANAŽMENTU (KIM) 
 
− Automatizácia kancelárie – bola doplnená časť elektronické obchodovanie a 

aktualizovaná časť zaručený elektronický podpis. 
− Informa čný systém podniku – boli aktualizované dve časti, problematika systémovej a 

medzipodnikovej integrácie a problematika auditu IS/IT. 
− Informatika I.  – boli aktualizované a doplnené o nové technológie tieto časti – 

programové vybavenie počítača, technické vybavenie počítača a aktualizovaná časť 
vírusy. Pripravilo sa nové vydanie učebnice Informatika (Sprint 2009). 

− Manažérska informatika – po zrealizovanej analýze funkcionality dostupného typového 
aplikačného softvéru využiteľného v podmienkach malých a stredných podnikov v SR sme 
zaradili do pedagogického procesu aplikácie od spoločnosti Kros. Ide o 3 samostatné 
aplikácie pod názvami Alfa, Omega, Olymp. Program ALFA obsahuje všetky náležitosti  
pre vedenie agendy jednouchého účtovníctva fyzických osôb, skladové hospodárstvo, 
evidencia majetku, jazdy a cestovné príkazy, ostatné podporné evidencie pre platiteľov aj 
neplatiteľov DPH, pomocou programu je taktiež možné komplexne sledovať finančný a 
ekonomický vývoj firmy. OMEGA predstavuje komplexné riešenie v oblasti vedenia 
účtovnej agendy, podvojného účtovníctva, skladového hospodárstva, fakturácie, 
dlhodobého a krátkodobého majetku, cestových príkazov, evidencie jázd, a ostatných 
podporných evidencií, pomocou programu je možné komplexne sledovať finančný a 
ekonomický vývoj firmy. Program OLYMP slúži na spracovanie personálnej a mzdovej 
agendy malých a stredných podnikov.  
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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. 2008/2009 štátna skúška absolventov dennej a externej formy 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. 1.13. 
 
Výsledky štátnej skúšky na dennom inžinierskom štúdiu v  ak. roku 2008/2009 v porovnaní s 
ak. rokom 2007/2008 umožňujú konštatovať, že: 
− celková úspešnosť na štátnych skúškach z počtu zúčastnených študentov sa nezmenila  

(ak. rok 2007/2008 – 100%, ak. rok 2008/2009 – 100%) – pod čo sa podpísala aj 
organizácia opravných štátnych skúšok v tom istom akademickom roku; 

− dosiahnutý prospech v skupine predmetov Podniková ekonomika sa medziročne mierne 
zhoršil (z 1,71 na 1,84), v skupine predmetov Podnikový manažment I. sa zhoršil (z 1,70 
na 1,82), k miernemu zhoršeniu v skupine predmetov špecializácií  (z 1,75 na 1,78) 
a k miernemu zhoršeniu pri obhajobách  DP (z 1,53 na 1,60); 

− lepšie priemerné výsledky z Podnikovej ekonomiky a Podnikového manažmentu I.  sa 
dosiahli na študijnom odbore Finančný manažment podniku, na druhej strane lepšie 
priemerné výsledky z Predmetu špecializácie sa dosiahli na študijnom odbore Ekonomika 
a manažment podniku (denná forma štúdia); 

− obhajoby diplomových prác z hľadiska priemerného hodnotenia lepšie dopadli na 
študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku (denná forma štúdia). 

 
Súhrnné výsledky štátnej skúšky v ak. roku 2008/2009 na dennom a externom štúdiu podľa 
jednotlivých odborov a špecializácií poskytujú tabuľky č. 1.14 a 1.15. 
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Tabuľka č. 1.13 

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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1.3.2 Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu 
 

V ak. r. 2008/2009 sa 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 5-člennou komisiou, zostavenou v súlade 
so zákonom o VŠ, vnútornými predpismi EU v BA a vnútornými predpismi FPM. Samotná 
štátna skúška pozostávala skladala z dvoch blokov (v rámci nich boli naformulované teoretické 
otázky, ktoré obsahovo kopírovali jadro znalostí 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. 1.16 a 1.17. 
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Tabuľka č. 1.14 

Počet % Počet % Počet %
VMž 40 39 86,11% 39 100,00% 0 0,00% 1,54 1,90 1,69 1,59
MVaL 59 58 100,00% 58 100,00% 0 0,00% 1,79 1,84 1,88 1,45
PMž 41 41 92,00% 41 100,00% 0 0,00% 1,70 1,83 1,63 1,39
EPS 56 56 94,29% 56 100,00% 0 0,00% 1,79 1,77 1,79 1,55
EaMP 196 194 93,49% 194 100,00% 0 0,00% 1,73 1,83 1,76 1,49
PF 53 53 93,94% 53 100,00% 0 0,00% 1,67 1,63 1,81 1,69
FMÚP 44 44 96,67% 44 100,00% 0 0,00% 1,68 1,66 1,75 1,41
FMP 97 97 94,79% 97 100,00% 0 0,00% 1,67 1,65 1,78 1,56

SPOLU 293 291 93,96% 291 100,00% 0 0,00% 1,71 1,77 1,77 1,52

    Denná forma štúdia

Špecializácia
Počet

študentov
v ročníku

Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli
Predmet 

špecializácie
Obhajoba

DP

Dosiahnutý prospech
Podniková 
ekonomika

Podnikový 
manažment I.

 
 

Tabuľka č. 1.15 

Počet % Počet % Počet %
Ing. štúdium (starí) 67 62 92,00% 62 100,00% 0 0,00% 2,12 2,11 1,85 1,72
II. stupeň (noví) 42 40 94,59% 40 100,00% 0 0,00% - 1,83 1,73 1,78
SPOLU 109 102 92,73% 102 100,00% 0 0,00% 2,12 1,97 1,79 1,75

Dosiahnutý prospech
Podniková 
ekonomika

Podnikový 
manažment I.

Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli
Predmet 

špecializácie
Obhajoba

DP

    Externá forma štúdia

Špecializácia
Počet 

študentov v 
ročníku
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Tabuľka č. 1.16 

Počet % Počet % Počet %
EaMP 367 348 94,82% 348 100,00% 0 0,00% 1,60 1,63 1,54
FM 77 69 89,61% 69 100,00% 0 0,00% 1,52 1,54 1,43
SPOLU 444 417 93,92% 417 100,00% 0 0,00% 1,56 1,59 1,49

Predmet II.

    Denná forma štúdia

Program
Počet

študentov
v ročníku

Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli
Dosiahnutý prospech

Predmet I.
Obhajoba

BcP

 
 

Tabuľka č. 1.17 

Počet % Počet % Počet %
EaMP 65 60 92,31% 58 96,67% 2 3,33% 1,81 1,84 1,58

Obhajoba
BcP

    Externá forma štúdia

Program
Počet 

študentov v 
ročníku

Zúčastnení Vyhoveli
Dosiahnutý prospech

Podnikový 
manažment

Nevyhoveli
Podniková 
ekonomika
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1.4  Prijímacie konanie 
 
1.4.1 Denná a externá forma bakalárskeho štúdia 
 

V ak. r. 2008/2009 sa konali prijímacie skúšky na akreditované študijné programy I. stupňa štúdia, a to 
v dňoch od 15. 6. do 18. 6. 2009. 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 v roku 2009 vyhodnocovali anonymne pomocou skenera a údaje boli 
postupne preklápané do AIS. 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), 

− umožňuje vytvárať kvalitatívne a kvantitatívne prehľady úspešných/neúspešných uchádzačov. 
 
V ďalšej časti sú uvedené výsledky prijímacieho konania a počty študentov na jednotlivých druhoch 
a formách štúdia v rokoch 2004-2009 (tabuľky č. 1.18-1.20). 
 

Tabuľka č. 1.18 

Položka 2004* 2005** 2006 2007 2008 2009
Prihlásení 2 187 2 433 2 792 2 717 2 515 2 370
Zúčastnení 1 441 2 059 2 187 2 232 2 091 1 808
Prijatí 938 1 067 1 463 1 238 1 450 1 190
Zapísaní 529 542 730 523 715 519

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

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

 
 

Tabuľka č. 1.19 

Položka 2004* 2005** 2006 2007 2008 2009
Prihlásení 1 693 2 041 2 413 2 403 2 241 2 141
Zúčastnení 1 144 1 780 1 923 2 038 1 891 1 659
Prijatí 616 871 1 248 1 042 1 330 898
Zapísaní 342 451 591 448 626 459

* 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. 1.20 

Položka 20041* 20052* 2006 2007 2008 2009
Prihlásení 399 392 379 314 274 223
Zúčastnení 239 277 264 194 200 149

Prijatí 141 196 215 1963* 120 2924*

Zapísaní 79 91 139 75 89 60

1* r. 2004 - inžinierske štúdium

2* od r. 2005 - bakalárske štúdium (1. stupeň)

3* Počet zúčastnených študentov nezohľadňuje prijatých bez prijímacích skúšok

4* Počet zohľadňuje aj preradených neúspešných uchádzačov z dennej formy

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 26. 
6. 2009 uskutočnili prijímacie pohovory na II. stupeň štúdia akreditovaných študijných programov 
a následne 25. 8. 2009 sa uskutočnil ešte náhradný termín. Prijímaciemu konaniu sa museli podrobiť aj 
absolventi I. stupňa štúdia (bakalárske štúdium) FPM, ktorí ukončili svoje štúdium úspešným 
absolvovaním štátnych skúšok v júni/auguste 2009. Prijímaciu skúšku na II. stupeň štúdia museli, 
v zmysle Zásad prijímacieho konania na FPM, absolvovať len absolventi bakalárskeho štúdia z iných 
vysokých škôl mimo EU v Bratislave. 
 
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 
107 uchádzačov, na prijímaciu skúšku sa dostavilo 59 uchádzačov a úspešne ju zvládli 2 uchádzači. 
 
Celkové výsledky prijímacieho konania sú sumarizované v tabuľkách 1.21 až 1.23. 
 

Tabuľka č. 1.21 

Položka 2007 2008 2009

Prihlásení 101 558 662
Zúčastnení 62 460 615
Prijatí 36 406 510
Zapísaní 41 387 469

Pri jímacie konanie - záujem o všetky formy štúdia - 2. stupeň
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Tabuľka č. 1.22 

Položka 2007 2008 2009

Prihlásení - 407 523
Zúčastnení - 356 472
Prijatí - 329 422
Zapísaní - 313 379

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

 
 

Tabuľka č. 1.23 

Položka 2007 2008 2009

Prihlásení 101 151 139
Zúčastnení 62 104 119
Prijatí 36 77 96
Zapísaní 41 74 90

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). 

 

1.5   Ocenenia absolventov a študentov  FPM  
 

V roku 2009 boli udelené tieto ocenenia absolventom a študentom FPM: 

− Cena dekana FPM 36 študentov dennej formy štúdia (z toho 17 absolventov 
bakalárskeho štúdia), 

− Cena dekana FPM 2 študentky externej formy inžinierskeho štúdia, 
− Cena rektora EU v BA 2 študenti dennej formy inžinierskeho štúdia, 
− Cena Nadácie SPP 3 študenti dennej formy inžinierskeho štúdia, 
− Cena Nadácie Tatra banky  13 študenti, z toho 5 študentov dennej formy bakalárskeho 

štúdia a 8 študentov dennej formy inžinierskeho štúdia. 
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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 
2009/2010 boli schválené Kolégiom dekana dňa 30.3.2009. 
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.   
 
Z celkovej kapacity  miest v ŠD EU v Bratislave, bolo FPM pre akademický rok 2009/2010 
pridelených 613 miest. (t.j. o 22 miest resp. o 3,46%  menej ako v ak. r. 2008/2009  predovšetkým 
z dôvodu rekonštrukcie časti ŠD HOPA, zvýšenia rezervy pre zahraničných študentov a vytvorenia 
kapacity pre novovzniknutú fakultu). Z celkového počtu 993 žiadostí o ubytovanie, tak FPM mohla 
uspokojiť dopyt len na 61,73 %. V porovnaní s akademickým rokom 2008/2009 však ide  
o porovnateľný výsledok (o 0,77% menej ako v ak.r.2008/2009). Prehľad o štruktúre žiadateľov a 
rozdelení ubytovacích kapacít na základe platných kritérií je uvedený v tabuľke č. 1.26. 
 
 Štruktúra žiadateľov a rozdelenie ubytovacích kapacít FPM na ak. r. 2009/2010 Tabuľka č. 1.26 

Ročník 
Počet žiadostí o ubytovanie Pridelené ubytovanie 

Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu 
1. 78 201 279 37 139 176 
2. 96 165 261 47 98 145 
3. 41 129 170 24 77 101 
4. 52 96 148 44 68 112 
5. 50 85 135 28 51 79 

Spolu 317 676 993 180 433 613 
 
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 sú upravené v súlade s 
novelou 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 2009 poskytovala FPM štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu a tiež štipendiá zo 
Štipendijného fondu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej ŠF EU v BA).  
 
Na účel sociálneho štipendia bola z prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2009 vyplatená celková 
suma 246 721,54,- Eur, pričom priemerný počet štipendistov bol 175. 
Zároveň bola tiež poskytnutá jednorazová sociálna výpomoc (podľa čl. 4, odseku 3 písmena f 
Štipendijného poriadku EU v BA) zo ŠF EU v BA 17-tim študentom FPM v celkovej výške 4286,- 
Eur. Uvedená jednorazová sociálna výpomoc bola poskytnutá študentom, ktorých počas ak. r. postihla 
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zvlášť nepriaznivá sociálna situácia alebo študentom, ktorým nebolo priznané sociálne štipendium, 
pretože ich rozhodujúci príjem minimálne prekračoval stanovenú hranicu príjmu, pri ktorej by dostali 
najnižšie štipendium, t.j. 15,- Eur mesačne. 
 
Na účel motivačného štipendia bola z rozpočtových prostriedkov pre študentov FPM na kalendárny 
rok 2009 pridelená suma 71 000,- Eur. Prehľad o rozdelení týchto prostriedkov uvádza tabuľka 1.27. 
 
Rozdelenie rozpočtových prostriedkov pridelených pre študentov FPM na motivačné štipendiá na rok 2009         
           Tabuľka č. 1.27 

Kritérium 

Počet študentov 
Výška štipendia 
(Eur)/študent 

Celková 
výška 

štipendia 
(Eur) 

Denná 
forma 
štúdia 

Externá 
forma 
štúdia 

Vynikajúce študijné výsledky - študijný 
priemer do 1,4 

89 2 
Od 809,- Eur do 370,- Eur 

(odstupňovaná podľa 
dosiahnutého priemeru) 

42 350,-  

Vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, 
výskumu, vývoja - t.j. štúdium ukončené 

s vyznamenaním, kvalitná záverečná práca 
114 2 Od 400,- do 100,-  28 130,- 

Vynikajúce výsledky v oblasti športovej 
a umeleckej činnosti - reprezentácia EU 

resp. FPM v uvedenej oblasti 
4 x 130,- Eur 520,- 

Spolu 71 000,- 
            

Motivačné štipendiá z vlastných zdrojov univerzity (ŠF EU v BA) boli v roku 2009 poskytnuté 
študentom FPM v celkovej výške 8 672,- Eur. Prehľad o rozdelení uvedenej finančnej čiastky uvádza 
tabuľka č. 1.28. 
 
Rozdelenie prostriedkov z vlastných zdrojov EU v BA študentom FPM na motivačné štipendiá na rok 2009  
                        Tabuľka č.1.28 

Kritérium 

Počet študentov 
Výška štipendia 
(Eur)/študent 

Celková 
výška 

štipendia 
(Eur) 

Denná 
forma 
štúdia 

Externá 
forma 
štúdia 

Vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, výskumu, 
vývoja - t.j. účasť a umiestnenie v ŠVČ, 

kvalitná záverečná práca 
12 x Od 100,- do  265,- 2162,- 

Vynikajúce výsledky v oblasti športovej 
a umeleckej činnosti - reprezentácia EU resp. 

FPM v uvedenej oblasti 
32 x Od 100,- do 330,-  6 510,- 

Spolu 8 672,- 
                                                                                                                          
Presný zoznam študentov FPM poberajúcich motivačné štipendium v roku 2009 je uvedený v prílohe 
č.3. tejto správy. 
 
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 2009 podalo žiadosť o 
študentskú pôžičku 27 študentov FPM. ŠPF odporučil pôžičku pre všetkých 27  žiadateľov. 
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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 2009 
 
Orientácia výskumu FPM v roku 2009 bola zameraná na problémy podnikateľskej praxe a vychádzala 
z podnikových procesov v období hospodárskej krízy. Stratégia výskumu vychádza zo zamerania 
jednotlivých pracovísk a z možnosti uplatnenia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v hospodárskej 
praxi. Profilácia bola v súlade so schválenými projektmi Vedeckej grantovej agentúry a zameraním  
jednotlivých katedier:  
 

Katedra podnikovohospodárska (ďalej KPH) sa orientovala predovšetkým na skúmanie 
a kvantifikovanie týchto problémov: 
- Diagnostika rizika, nákladov, životného cyklu podniku a marketingu podniku.  
- Konkretizácia variantných riešení foriem spolupráce malých a stredných podnikov v 

jednotlivých regiónoch SR.   
- Zovšeobecnenia praktických postupov vo väzbe na integráciu do Európskej únie po zavedení 

Euro-meny.  
- Analýza súčasného stavu podnikovej sféry v SR a vybraných krajinách sveta v oblasti 

controllingu nákladov.  
- Analýza, resp. porovnávanie ekonomických, finančných a manažérskych aspektov malého 

a stredného podnikania na Slovensku po vstupe do Európskej únie.  
- Analýza konkurencieschopnosti podnikov v podmienkach SR, ich efektívnosti, výkonnosti.  
- Stanovenie tvorby hodnoty podnikov.   
- Vplyv cien na hodnotu podniku. Metódy tvorby cien.  

 
Katedra manažmentu (ďalej KMž) bola zameraná  najmä na skúmanie problémov: 

- Uplatňovanie moderných trendov manažmentu a ich vplyv na úspešnosť podnikov. 
- Systémy, procesy a metódy strategického manažmentu. 
- Metodologické východiská výberu komunikačných nástrojov v podnikateľských aktivitách 

malých a stredných podnikov v SR a v podmienkach interkultúrneho trhu Európskej únie. 
- Rozvoj a implementácia projektového manažmentu v malých a stredných podnikoch.  
- Flexibilita pracovnej sily ako dôležitý predpoklad prosperity podnikov na Slovensku.  

 
Katedra podnikových financií (ďalej KPF) sa orientovala predovšetkým na analýzu 
a kvantifikovanie nasledujúcich oblastí: 
- 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. 
- Vplyv globalizácie finančných trhov na medzinárodný finančný manažment. 

Katedra manažmentu výroby a logistiky (ďalej KMVL) bola zameraná  najmä na: 
- Environmentálne aspekty rozvoja podnikov v SR, ktoré nadväzovali na predchádzajúce 

výsledky výskumu z oblastí manažment kvality, logistiku podniku, inovačné procesy vo 
výrobe. 

 
Katedra informačného manažmentu (ďalej KIM) v spolupráci s KMž skúmala tieto oblasti 
z hľadiska prenosu a spracovania informačných technológií: 
- Systémy a  procesy strategického manažmentu. 
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- Komunikačné nástroje a technológie v podnikateľských aktivitách malých a stredných 
podnikov v SR a v podmienkach Európskej únie. 

 
2.1.2 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 
 

V roku 2009 došlo k miernemu zníženiu počtu projektov VEGA a ťažisko sa presunulo na kvalitu 
výstupov, ako aj na zvýšenie počtu pracovníkov riešiacich grantové projekty.  
 
Štruktúra projektov riešených v r. 2008 – 2009                             Tabuľka č. 2.1 

Typ projektov r. 2008 r. 2009 

Projekty VEGA 18 15 
Projekty KEGA 2 1 
Inštitucionálne projekty 1 0 
Projekty mladých prac. do 30 r. 3 2 
Iné projekty* 3 3 
*participácia na projektoch iných univerzít.  
 

Problémom je nedostatok finančných prostriedkov na obnovu informačných technológií, ale 
aj na zahraničné služobné cesty a konferencie.  
 
Od roku 2010 sa  začína riešiť projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce  (SR - ČR). 
Výsledky výskumu sa publikujú nielen vo fakultnom vedeckom časopise, ale aj vo  vedeckých 
karentovaných časopisoch, vedeckých a odborných časopisoch. 
 

Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov                                         Tabuľka č. 2.2 

Typ projektov 

Získané finančné prostriedky na FPM 

2008 v  Sk (Eur) 2009 v Eur 

BV KV BV KV 

Projekty EÚ (6 a 7.RP)         

Projekty ŠPVaV         

Projekt 
y APVV + AV 

        

Projekty VEGA 
 1 413 000 
(46 903 €) 

 325 000 
(10 788 €) 

 38 959  9 738 

Projekty KEGA 
 210 000 
(6 970 €) 

   3 398   

Projekty hosp. praxe          

Projekty MVTS         

Inštitucionálne projekty 
 46 000 

(1 527 €) 
      

Projekty mladých prac. do 30 r.  
 133 000 
(4 415 €) 

   3 259   

Iné projekty      10 894,65   

Finančné prostriedky spolu 

  
1 802 000 
(59 815 €) 

 

   325 000 
(10 788 €) 

 56 510,65  9 738 

*BV - bežné výdavky 
*KV - kapitálové výdavky 
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FPM získala v roku 2009 spolu 66 248,65 Eur, pričom prevažujúcim zdrojom financií sú projekty 
VEGA, ktoré činia až 70 % bežných prostriedkov a 100 % kapitálových prostriedkov. Na jedného 
tvorivého pracovníka pripadalo v roku 2009 len 781,42 Eur bežných výdavkov a 114,86 Eur 
kapitálových výdavkov. Aj keď je trend vývoja stúpajúci, sú veľké rozdiely vo financovaní 
jednotlivých projektov.  
 
2.1.3 Vyhodnotenie plnenia zámerov výskumu za rok 2009 

 
      Zámery výskumu sa hodnotili jednak priebežne na zasadnutiach katedier, jednak na 
medzinárodných vedeckých konferenciách a výsledky boli spracované okrem externých publikácií aj 
do záverových jednotlivých výskumných správ. 

 
Katedra podnikovohospodárska       

 
Názov, kategória a vedúci projektu: Diagnostikovanie hodnotových vzťahov a trhových aktivít   
v podniku, VEGA , prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 
Ciele výskumu na rok 2009 a ich plnenie: 
Na základe výsledkov z rokov 2007 a  2008, z ktorých vzišli zovšeobecnenia z poznatkov teórie 
podnikovej diagnostiky boli pre rok 2009 formulované ciele overiť tieto poznatky vo vybraných 
podnikoch. Skúmané boli najmä oblasti riadenia rizika, nákladov, životného cyklu podniku 
a marketingu podniku.  
Výsledky boli publikované na vedeckých konferenciách, vo vedeckých časopisoch a tiež v jednej 
monografii. 
Silnou stránkou výskumu je početný a dobre štruktúrovaný (kvalifikačne) riešiteľský kolektív.  
Slabou stránkou je preťaženosť niektorých riešiteľov pedagogickou činnosťou a nízky finančný 
rozpočet pridelených prostriedkov.  
 
Názov, kategória a vedúci projektu: Zhodnotenie zmien podnikateľských štruktúr v dôsledku 
integračných procesov pri kooperácii malých a stredných podnikov, osobitne družstiev, 
VEGA, doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. 
Ciele výskumu na rok 2009 a ich plnenie: Analýza podnikateľského prostredia v SR. V roku 2009 
bola publikované zodpovednou riešiteľkou viaceré články a súčasne výsledky teoretickej 
a aplikačnej činnosti uviedli vo svojich dizertačných prácach denní doktorandi školiteľky: Ing. 
Mária Hudáková Hricová, zahraniční doktorandi Ing. Raed Iriqat ako aj Ing. Martina Heigl Murauer. 
Medzi silné stránky výskumu hodnotíme vybavenosť doktorandov väčšinou počítačovou technikou, 
ako aj veľmi dobrá spolupráca s hospodárskou praxou. Výsledky skúmania: pozitíva a negatíva 
podnikateľského prostredia v SR a v zahraničí, uvedené v dizertačnej práci obhájili  doktorandi 
v štandardnej dobe  doktorandského štúdia. Slabými stránkami výskumu sú problémy pri získavaní 
podkladových údajov pre spracovanie pre zaneprázdnenosť podnikateľov, respondentov. 

Názov, kategória a vedúci projektu:Modelovanie vývoja spotrebiteľských cien v rôznych 
trhových štruktúrach (dokonalá konkurencia, nedokonalá konkurencia, monopol) v závislosti 
od zmeny sadzby obchodnej marže s akcentom na cenové faktory po vstupe SR do eurozóny, 
VEGA, doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. 
Ciele výskumu na rok 2009 a ich plnenie: 
V súlade s cieľom projektu bola odvodená a dokázaná platnosť rovníc pre výpočet indexov 
spotrebiteľských cien, indexov výroby, indexov objemu obchodnej marže. Rovnice indexov majú 
univerzálnu platnosť pre všetky trhové štruktúry (dokonalá a nedokonalá konkurencia). Použiteľnosť 
rovníc indexov bola overená na dvoch konkrétnych situáciách. Po prvé bol testovaný názor 
niektorých ekonómov na Slovensku, že oživovanie ekonomiky v čase krízy možno aplikovať ako 
jedno z opatrení zníženia sadzby DPH z 19% na 16%. Po druhé bolo testované rozhodnutie vlády 
ČR zvýšiť sadzbu DPH o jedno  percento za účelom zníženia deficitu štátneho rozpočtu na rok 2010. 
V oboch prípadoch boli alternatívne overované možné dopady zmeny sadzby DPH na spotrebiteľa 
(vývoj spotrebiteľských cien), na štátny rozpočet  (vývoj objemu DPH), na výrobcov (vývoj objemu 
výroby) a na obchodníkov (vývoj objemu obchodnej marže).  
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Výsledky boli publikované na vedeckých konferenciách, vo vedeckých časopisoch a tiež v jednej 
monografii. V decembri bola vypracovaná záverečná správa projektu v zmysle pokynov VEGA, kde 
bolo konštatované, že všetky ciele projektu boli splnené, čo bolo dokladované požadovanými 
prílohami správy.  
 
Názov, kategória a vedúci projektu:Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa 
vyspelých controllingových systémov v krajinách EÚ, VEGA,  doc. Ing. Alžbeta Foltínová, 
CSc. 
Ciele výskumu na rok 2009 a ich plnenie: 
Štúdium odbornej literatúry zo zahraničných zdrojov – priebežne sa plní. Analýza súčasného stavu 
podnikovej sféry v SR a vybraných krajinách sveta – priebežne sa plní. Realizácia dotazníkovej 
metódy pre požadované využitie controllingových nástrojov pre prax podnikov – priebežne sa plní. 
Výsledky výskumu boli publikované na vedeckých medzinárodných konferenciách, domácej 
katedrovej vedeckej konferencii v sekcii Controlling s výstupmi, vo vedeckých časopisoch, vo 
vysokoškolskej učebnici, v monografii. Medzi slabé stránky výskumu v roku 2009 boli  problémy 
s dotazníkovým prieskumom. V rámci prekážok výskumu v r. 2009 je hlavne to, že všetci riešitelia 
projektu, pociťujú  nedostatočné finančné prostriedky  na prezentáciu výsledkov výskumu 
v zahraničí (okrem ČR). Brzdou boli aj neskoro pridelené finančné prostriedky z MŠ SR. 
 
Názov, kategória a vedúci projektu: Ekonomické, finančné a manažérske aspekty malého 
a stredného podnikania na Slovensku po vstupe do Európskej únie, projekt mladých 
riešiteľov, Ing. Peter Kardoš, PhD. 
Ciele výskumu na rok 2009 a ich plnenie: 
Projekt bol ukončený záverečnou správou, ktorej cieľom bolo zhodnotenie plnenia cieľov 
a sumarizácia výstupov jednotlivých členov za rok 2009. Kolektív sa v roku 2009 zameriaval na 
problematiku ochranných známok, know-how a goodwillu. Zároveň sa pripravujú články z oblasti 
realít, z problematiky malých a stredných podnikov. Riešitelia grantu pripravovali výstupy týkajúce 
sa najmä financovania malých a stredných podnikov.  
 
Názov, kategória a vedúci projektu: Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti 
a tvorby hodnoty podnikov, projekt mladých riešiteľov, Ing. Jana Kissová 
Ciele výskumu na rok 2009 a ich plnenie: 
Hlavným cieľom projektu je analýza konkurencieschopnosti podnikov v podmienkach SR,  ich 
efektívnosti, výkonnosti a s tým súvisiaca tvorba ich hodnoty. Vzhľadom k tomu, že na projekte sú 
viacerí spoluriešitelia, projekt predpokladá riešenie niekoľkých tém s vlastnými cieľmi, ktoré sú 
konkretizáciou hlavného cieľa, s analýzou kľúčových faktorov a následné prepojenie medzi 
jednotlivými témami. Počas roku 2009 boli riešené nasledovné oblasti: 
1. V rámci problematiky konkurencieschopnosti  bolo riešené: 

- zhodnotenie pozície podnikov na základe najdôležitejších  faktorov 
- identifikovanie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb v rámci SWOT analýzy, 
využitie reklamy ako jedného z možných nástrojov na ovplyvnenie konkurenčnej schopnosti 
podnikov  

2.  V rámci problematiky tvorby hodnoty  bolo vyriešené: 

- stanovenie najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich celkovú  hodnotu  výrobkov z pohľadu 
vnímania spotrebiteľov 
- stanovenie metód hodnoty majetku, proces ohodnocovania, komparácia ohodnocovania 
európskej a medzinárodnej úrovni  ako jeden z vplyvov ceny na hodnotu podniku    
- z manažérskeho aspektu riešený pojem dobrovoľníctvo ako  nový prínos hodnoty pre 
zlepšenie činnosti podniku. 

 
Názov, kategória a vedúci projektu: Ohodnocovanie duševného vlastníctva, projekt Nadácie 
VÚB, Ing. Martin Matušovi č 
Ciele výskumu na rok 2009 a ich plnenie: 
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Hlavným cieľom projektu bolo skvalitňovanie výučby a vytvorenie predmetu Ohodnocovanie 
duševného vlastníctva, úlohou projektu bolo zabezpečenie predmetu kvalitnou povinnou literatúrou. 
Pre realizáciu primárneho cieľa boli definované aj sekundárne ciele, a to zabezpečenie predmetu 
aktuálnou literatúrou, aplikácia nových prístupov k ohodnocovaniu duševného vlastníctva 
a skvalitňovanie výučby o nové teoretické a praktické poznatky. 
 
Názov, kategória a vedúci projektu:  Your Business – (Y)our Future, projekt Nadácie SPP , Ing. 
Branislav Rajčáni, denný doktorand KPH FPM EU 
Ciele výskumu na rok 2009 a ich plnenie: 
Hlavným cieľom projektu bolo zrealizovať interaktívny seminár v oblasti rozvoja podnikania pre 
mladých ľudí vo veku 18-30 rokov, vzbudiť pozitívny záujem o realizovanie sa v podnikaní 
u cieľovej skupiny, znížiť u mladých ľudí predsudky o podnikaní, vytvoriť fórum pre diskusiu pre 
mladých ľudí o týchto témach, pozitívne vplývať na rozvoj etiky v podnikaní, rozvíjať zodpovedný 
prístup mladých ľudí a propagovať ich aktívnu participáciu. 

 

Katedra manažmentu       
 
Názov, kategória a vedúci projektu: Rozvoj a implementácia projektového manažmentu 
v malých a stredných podnikoch, VEGA, doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. 
Hlavné výsledky dosiahnuté v danom projekte v roku 2009:  
Hlavnou prednosťou výskumu v danom projekte je aktuálnosť problematiky z dôvodu možnosti 
čerpania prostriedkov z eurofondov v plánovanom období 2007 – 2013 ako aj perspektíva 
spolupráce malých a stredných podnikov na projektoch v eurozóne. Určitým nedostatkom sa javil 
diapazón malých a stredných podnikov, ktorý sme rozšírili aj o nevýrobné organizácie. Výskum 
poukazuje na novšie možnosti participácie malých a stredných podnikov pri riadení projektov 
hlavne v klastroch a PPP projektoch. 
 
Názov, kategória a vedúci projektu: Systémy, procesy a metódy strategického manažmentu, 
VEGA, prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 
Hlavné výsledky dosiahnuté v danom projekte v roku 2009:  
Proaktívne konanie slúži na zdokonalenie finančného výkonu podniku a zabezpečenie 
konkurenčného predstihu a nevyhnutné reakcie sú dôsledkom nepredvídaného vývoja a aktuálnych 
trhových podmienok. Problémom môže byť, že rozhodovací režim je charakterizovaný skôr 
reaktívnymi (dodatočnými) riešeniami na existujúce problémy než proaktívnym hľadaním nových 
príležitostí. Stratégia je rozdrobená a posúva podnik vpred inkrementálne, po malých krokoch. Je 
zrejmé, že oba do istej miery protikladné koncepty majú svoje limity. Tradične vnímaný 
a praktizovaný proces strategického manažmentu preferuje analýzu pred tvorivosťou. Problémom 
analýz je, že nie sú previazané so špecifickými strategickými voľbami, pred ktoré je podnik 
postavený. Formálny proces zostavovania stratégie je rovnako dôležitý, ak nie viac, ako jeho 
výsledky. Plánovací proces neslúži len na zostavovanie plánu, je to aj vedomý a cielený proces 
poznávania a učenia, ktorý v organizačnom prostredí ťažko nachádza rovnocennú náhradu. Stratégia 
by mala byť teda zmesou racionálneho myslenia a tvorivosti, analýzy a experimentovania, 
plánovania a učenia sa. Efektívne strategické myslenie by malo byť tvorivé a intuitívne (skôr než len 
racionálne) a malo by byť podporované (ale nie nahradzované) analýzou. Efektívne strategické 
myslenie je proces neustáleho kladenia otázok a rozmýšľanie o problémoch tvorivým spôsobom. 
Dobrá stratégia musí byť rovnováhou emocionálneho s logickým a racionálnym, procesu myslenia a 
aplikácie a implementácie nápadov (ideí), kreatívnych skokov a analýzy faktov. 
 
Názov, kategória a vedúci projektu: Uplatňovanie moderných trendov manažmentu a ich vplyv 
na úspešnosť podnikov, VEGA, prof. Ing.  Ľuboslav Szabo, CSc. 
Hlavné výsledky dosiahnuté v danom projekte v roku 2009: 
Boli analyzované a zhodnotené postupy a metódy plánovania používané v súčasnej 
podnikovej praxi a nové plánovanie postupy v teoretickej literatúre. Rozpracovali sa tiež  
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prístupy ku krízovému plánovaniu a metódam rozhodovania v krízových podmienkach. Výsledky 
boli publikované v monografii Teória a prax podnikového plánovania a vo  
vysokoškolskej učebnici Firemné plánovanie vydaných v r. 2009. K týmto témam boli  
publikované aj príspevky na konferenciách a seminároch. 
Medzi ďalšie výsledky riešenia projektu patria oblasti inovácii a priemyselných parkov ako faktora 
rozvoja podnikov a podnikania, v oblasti rozhodovania sa riešitelia venovali strategickému 
rozhodovaniu, ďalej mäkkým faktorom manažmentu a ich využívaniu, vzdelávaniu ľudských 
zdrojov, manažmentu outsourcingu. 
 
Názov, kategória a vedúci projektu: Metodologické východiská výberu komunikačných 
nástrojov v podnikateľských aktivitách malých a stredných podnikov v SR a v podmienkach 
interkultúrneho trhu Európskej únie, VEGA, prof. Ph Dr. Miroslava Szarková, CSc. 
Hlavné výsledky dosiahnuté v danom projekte v roku 2009: 
Projekt riešil vysoko aktuálnu a zložitú, vnútorne štruktúrovanú problematiku stanovenia kritérií na 
výber účinných a efektívnych komunikačných nástrojov používaných v malých a stredných 
podnikoch  z hľadiska posúdenia možností ich adaptácie,  identifikácie a zosúlaďovania v 
interkultúrnom vnútropodnikovom a mimopodnikovom prostredí globalizujúceho sa európskeho 
trhu.  Na základe analýzy a syntézy  domácich a zahraničných zdrojov z oblasti teórie 
interpersonálnej, marketingovej a masovej komunikácie bol zostavený ucelený prehľad súčasných  
teoretických názorových prúdov a metodologických prístupov, ktorý vytvoril dostatočnú bázu na 
realizáciu aplikovaného výskumu  v oblasti skúmania kritérií výberu efektívnych 
vnútropodnikových a mimopodnikových komunikačných nástrojov použiteľných v malých a 
stredných podnikoch (MSP). V rámci aplikovaného výskumu boli vypracované a overené postupy a 
metódy na stanovenie kritérií výberu komunikačných nástrojov . Zovšeobecnením získaných 
výsledkov boli vymedzené objektívne a subjektívne limity  uplatňovania kritérií výberu  
komunikačných nástrojov v MSP podnikajúcich  na slovenskom a na európskom globalizujúcom sa 
a interkultúrnom trhu.  Boli vymedzené  metódy a postupy na  stanovenie kritérií na výber 
komunikačných nástrojov používaných v procese vnútropodnikovej komunikácie MSP 
podnikajúcich v SR, pričom boli zvlášť identifikované postupy na stanovenie kritérií na výber 
komunikačných nástrojov vhodných pre MSP podnikajúce v SR so zahraničnou kapitálovou účasťou 
a pre MSP so slov. kapitálovou účasťou. Výsledky výskumu potvrdili, že stanovenie kritérií pre 
výber komunikačných nástrojov je faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť podniku, a tvorí východisko 
na adaptáciu jednotlivých komunikačných nástrojov vo vzťahu k požiadavkám eurotrhu a potrebám 
MSP z hľadiska posilňovania jeho konkurencieschopnosti na eurotrhu.  
 
Názov, kategória a vedúci projektu: Flexibilita pracovnej sily ako dôležitý predpoklad prosperity 
podnikov na Slovensku, VEGA , Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. 
Hlavné výsledky dosiahnuté v danom projekte v roku 2009:  
Cieľom riešenia projektu v 2. roku bolo overovanie najnovších poznatkov z teórie a praxe riadenia 
ľudských zdrojov v domácej a zahraničnej literatúre za účelom realizácie výskumu v podnikoch na 
Slovensku, ktorý by identifikoval moderné trendy organizácie práce a preskúmal ich vzťah 
k prosperite podnikov. 
 
Názov, kategória a vedúci projektu: Princípy a metódy tvorby študijných programov 
v študijných odboroch Manažment a Ekonomika a manažment, KEGA , prof. Ing. Štefan 
Slávik, CSc. 
Hlavné výsledky dosiahnuté v danom projekte v roku 2009: 
Študijné programy v 3.3.15 Manažment by mali sledovať líniu funkcií manažmentu, ktoré slúžia na 
koordináciu pracovného úsilia menšieho či väčšieho počtu ľudí sústredeného na efektívnu realizáciu 
konkrétneho účelu, ktoré možno zobraziť ako: 
- základné disciplíny manažmentu: napríklad manažment, plánovanie,  
- nadstavbové disciplíny manažmentu: napríklad: prevádzka (operácie, výroba), ľudské zdroje, 

stratégia,  
- doplnkové disciplíny manažmentu: matematika, informatika  
- praxeologické disciplíny: Ekonómia (makro a mikro), Národohospodárstvo  
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Študijné programy v 3.3.15 Manažment by nemali profilovať manažérsku kvalifikáciu len pre 
podnikanie (akéhokoľvek druhu, akékoľvek odvetvie), ale aj pre oblasť verejnej správy 
a nevládnych a neziskových organizácií, manažment je organicky spojený s akýmkoľvek 
spoločenstvom ľudí, ktoré vykazuje znaky organizovanosti za účelom realizácie nejakého cieľa. 
Študijné programy v 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku by mali sledovať líniu 
hodnototvorných procesov a proces premeny vložených zdrojov na efektívne výstupy 
(maximalizácia pridanej hodnoty, minimalizácia nákladov, zhodnocovanie vložených zdrojov), ktoré 
možno zobraziť ako: 
- primárne podnikové procesy: podniková ekonomika, podnikové procesy a ďalšie 
-  sekundárne podnikové procesy: manažment, plánovanie, organizovanie, atď. 
- analytické a kontrolné procesy: štatistika, účtovníctvo, atď. 
- doplnkové disciplíny: matematika, informatika atď. 
- praxeologické disciplíny: Ekonómia, Národohospodárstvo, atď. 
Študijné programy v 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku by mali profilovať manažérsku 
kvalifikáciu najmä pre podnikanie (akéhokoľvek druhu, akékoľvek odvetvie), možno aj pre oblasť 
verejnej správy a nevládnych a neziskových organizácií (efektívne využívanie zdrojov). 
Rozdiel medzi študijnými programami v 3.3.15 Manažment na 1. a 2. st. VŠ by mal viesť medzi 
základnými a nadstavbovými funkciami manažmentu 
Rozdiel medzi študijnými programami v 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na 1. a 2. st. VŠ 
by mal viesť medzi základnými a nadstavbovými disciplínami podnikovej ekonomiky, resp. medzi 
podnikovou ekonomikou (väčšie zastúpenie na 1. st. VŠ) a manažmentom (väčšie zastúpenie na 2. 
st. VŠ). 

 
Názov, kategória a vedúci projektu: Inovatívne manažérske simulácie vo výučbe podnikového 
manažmentu, projekt Nadácie VÚB , Ing. Zuzana Roby, PhD. 
Ciele výskumu na rok 2009 a ich plnenie: 
Hlavným cieľom projektu bolo získanie (licencia) a aplikácia najnovších manažérskych simulácií vo 
výučbe vysokoškolského predmetu Manažérske simulácie pre študentov 2. stupňa štúdia FPM EU 
v manažérskych simuláciách Capstone Simulation a GlobalMarketplace Simulation. 

 
Katedra podnikových financií 
 
Názov projektu: Globalizácia finančných trhov a jej dopad na medzinárodný finančný 
manažment, VEGA, doc. Dr. Ing. Polednáková 
Hlavné výsledky dosiahnuté v danom projekte v roku 2009: 
- analýza súčasného stavu finančného riadenia v kontexte riadenie medzinárodných spoločností,  
- zostavenie modelov na ohodnocovanie finančných nástrojov na medzinárodných finančných 
trhoch, 
- analýza financovania národných a medzinárodných spoločností na globálnom trhu.  
  
Názov, kategória a vedúci projektu: Interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných 
rozhodnutí a ich vplyv na rast trhovej hodnoty podniku, VEGA, Ing. Eduard Hyránek, PhD. 
Hlavné výsledky dosiahnuté v danom projekte v roku 2009: 
V  roku 2009 sa riešitelia zameriavali na rozpracovanie vzájomného pôsobenia rozhodnutí o 
projektoch rozvoja podniku, kapitálovej štruktúre, dividendovej politike a ich vplyv na trhovú 
hodnotu podniku. Rozpracovanie teoreticko-metodologických aspektov dlhodobých rozhodnutí v 
oblasti optimálnej alokácie kapitálu, projektov rozvoja podniku, kapitálovej štruktúry a dividendovej 
politiky tvorí ďalšiu časť výskumu. Súčasťou bola identifikácia interakcií uvedených rozhodnutí, 
formulácia možných synergických efektov týchto rozhodnutí a ich vplyv na trhovú hodnotu 
podniku, výber a ďalšie rozpracovanie moderných metód hodnotenia parciálnych dlhodobých 
rozhodnutí na trhovú hodnotu ako i metód hodnotenia výkonnosti podniku ako celku. a 
zovšeobecnenie získaných poznatkov.  

Názov, kategória a vedúci projektu: Metódy a modely analýzy výkonnosti a predikcie finančnej 
situácie slovenských podnikov, VEGA, prof. Ing. Karol Zalai, CSc. 
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Hlavné výsledky dosiahnuté v danom projekte v roku 2009: 
V 2. roku riešenia sa riešitelia sústredili na tie ciele, ktoré si vytýčili pri predložení projektu, a to na 
podklade vedeckých poznatkov zistených štúdiom a výskumom zmapovaných skutočností z praxe 
slovenských podnikov. 

 
Názov, kategória a vedúci projektu:Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a 
holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ, VEGA, Ing. Alena Tóthová, PhD.   
Hlavné výsledky dosiahnuté v danom projekte v roku 2009: 
Spracovaná bola analýza a modelovanie vplyvu globalizačných a integračných procesov v EÚ na 
smerovanie voľných finančných zdrojov a finančných kompenzácií za ich dočasné zapožičanie, 
riadenie finančných procesov v rámci podniku alebo medzi podnikmi zoskupenia a jeho informačná 
podpora prostredníctvom účelného systému reportingu a plánovacích systémov. V oblasti 
medzinárodného finančného výkazníctva (IAS/IFRS) bola skúmaná metodika ohodnocovania 
úverových a menových rizík podniku a holdingu pre účely prezentácie účtovnej závierky a metodiku 
prezentácie finančných informácií v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti (za 
holding ako celok) s maximalizáciou vypovedacej schopnosti pre jej používateľov 
 
Názov, kategória a vedúci projektu: Moderné prístupy v manažmente finančného rizika 
podnikov pri  uplatnení princípov behaviorálnych financií, VEGA, doc. Ing. Peter Markovič, 
PhD. 
Projekt sa koncentruje na identifikáciu významných zmien posledných rokov, ktoré pôsobili na 
manažment finančného rizika, t.j. na kvantifikáciu rizika, tvorbu hedgingových stratégií, bilančné 
zachytenie ziskových/stratových potenciálov vo väzbe na jeden z významných faktorov 
ovplyvňujúcich finančné rozhodovanie podnikov, a to je vplyv teórie behaviorálnych financií.  
  
Názov, kategória a vedúci projektu: Nové trendy finančného rozhodovania podniku a ich vplyv 
na rast trhovej hodnoty podniku, VEGA, doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. 
Hlavné dosiahnuté výsledky:  
Analýza súčasného stavu v predmetnej oblasti vo vybraných podnikov využitím výsledkov 
plánovaného dotazníkového prieskumu, ako i výsledkov už uskutočnených prieskumov riešiteľmi. 
Na predmetný projekt neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky. To považujeme za brzdu 
výskumu na tejto úlohe a tiež na fakulte. 
 
Katedra manažmentu výroby a logistiky 
 
Názov, kategória a vedúci projektu: Environmentálne aspekty rozvoja podnikov v SR, VEGA, 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
Hlavné dosiahnuté výsledky: 
Cieľom výskumu katedry na rok 2009 bolo na základe získavania, hodnotenia a teoretického 
zvládnutia trendov a postupov v tvorbe a ochrane životného prostredia, tiež všestranného skúmania 
environmentálnych činností v rozvoji podniku (projektovanie, výroba, inovačný rozvoj či logistika) 
formulovať zásadné predpoklady a podmienky  v environmentálnej stratégii podniku. Naplnenie 
cieľa výskumu na druhú etapu riešenia grantovej úlohy VEGA bolo prezentované v  zborníku 
z medzinárodnej vedeckej konferencie katedry na CD nosiči s názvom: Synergické aspekty logistiky 
a tvorby a ochrany životného prostredia. 
 
Katedra informačného manažmentu       
 
Katedra participuje na dvoch  projektoch VEGA Katedry manažmentu : 
- Metodologické východiská výberu komunikačných nástrojov v podnikateľských aktivitách malých 
a stredných podnikov v SR a v podmienkach interkultúrneho trhu Európskej únie,  
- Systémy, procesy a metódy strategického manažmentu. 
Okrem toho sa podieľala na riešení projektu mladých vedeckých pracovníkov. 



37 
 

Názov, kategória a vedúci projektu: Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na 
výber informačného systému pre malé a stredné podniku, projekt mladých, Ing. Anita 
Romanová, PhD. 
Hlavné dosiahnuté výsledky: 
Preskúmanie vzťahov na výber kritérií informačného systému a možnosťou uplatnenia softvéru 
v praxi z hľadiska jeho funkčnosti. 
       

Celkovo možno silné a slabé stránky výskumu na fakulte v roku 2009 stručne charakterizovať 
nasledovne:  

Silné stránky: zlepšila sa publikačná aktivita všetkých pracovníkov, najmä mladých vedeckých 
pracovníkov a doktorandov, ich aktivita často závisí aj od práce školiteľov. Zvýšil sa záujem o prácu 
na projektoch. 

Slabé stránky: Nízka dotácia finančných prostriedkov na projekty VEGA, nerovnomerná 
participácia členov projektu na riešení a publikačných výstupoch. Naďalej je publikovaných málo 
výstupov v karentovaných časopisoch, sú veľké rozdiely v publikačnej činnosti pracovníkov 
z hľadiska počtu a významnosti výstupov.  

Prekážky rozvoja výskumu: Zaťaženie niektorých učiteľov pedagogickými povinnosťami, 
zastaraná výpočtová technika a nedostatok prostriedkov na jej obnovu. Nedostatočná je aj motivácia 
pracovníkov riešiť projekty Vedeckej grantovej agentúry z dôvodu nízkeho objemu finančných 
prostriedkov na riešenie projektov. 

Motivačné aktivity na podporu výskumu  
Možnosť ocenenia najlepších publikačných výstupov: 
− tvorivých pracovníkov  
− doktorandov,  a to jednak ŠVČ,  a jednak najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu. 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, vedeckej 

konferencie doktorandov FPM EU a z vedeckých konferencií katedier 
− možnosť účasti tvorivých pracovníkov a doktorandov na rôznych súťažiach a konferenciách. 
− zohľadnenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a publikačnej činnosti pri navrhovaní 

osobných príplatkov a odmien 
− pravidelné hodnotenie publikačnej činnosti každého pracovníka vedúcimi katedier a v Kolégiu 

dekana FPM EU. 
 

2.2  Prehľad výsledkov publikačnej činnosti 
 
V roku 2009 sa zvýšil počet  publikačných výstupov oproti roku 2008 o 39,64 %. Významný podiel 
mali na zvýšení publikačnej činnosti doktorandi, osobitne externí a z nich najmä učitelia fakulty. 

Súhrnný počet evidovaných publikovaných titulov za obdobie rokov  2000-2009                          Tabuľka č. 2.3 

   2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Publikované 
tituly celkom 
za FPM EU 

 

   363 

 

  298 

 

278 

 

337 

 

261 

 

386 

 

268 

 

390 

 

444 

 

620 

 
        
Výsledky publikačnej činnosti za fakultu od 1.11.2008 -31.10.2009 sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke. Na jedného pracovníka pripadá v priemere 5,4 publikácie. Viac ako jednu tretinu (38,4 %) 
tvoria výstupy – publikované články na domácich vedeckých konferenciách, čo je kvantitatívny nárast 
oproti roku 2008.  Naďalej chýbajú publikácie v karentovaných časopisoch vo väčšom rozsahu.  
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Štatistika: kategória publikačnej činnosti 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 10 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 8 
BCI Skriptá a učebné texty 11 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

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

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 2 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 17 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 31 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
6 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

8 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 

14 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 12 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 43 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 238 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 1 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 4 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 183 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 
1 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 1 
AFL Postery z domácich konferencií 1 
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 
1 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 8 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 5 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 
9 

Súčet  620 
 
Publikačná činnosť denných doktorandov - Štatistika: kategória publikačnej činnosti 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 4 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
1 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 3 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 54 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 14 
Súčet  77 

 
V roku 2009 sa zvýšila publikačná činnosť externých doktorandov. Externí doktorandi boli 
autormi, resp., spoluautormi 91 výstupov.  Prakticky sa podieľali na publikovaní v každej z kategórií, 
ale vzhľadom na ich zaneprázdnenosť dominujúce ostali príspevky z vedeckých konferencií (56 %). 
  
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 
BCI Skriptá a učebné texty 4 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 3 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 6 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
3 
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AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 

5 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 6 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 8 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 51 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 3 
Súčet  91 

 
V roku 2009 bolo zaznamenaných v Slovenskej ekonomickej knižnici 276 ohlasov na publikačnú 
činnosť tvorivých pracovníkov FPM v tejto štruktúre: 

1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze 
SCOPUS (1) 
2 Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze 
SCOPUS (1) 
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (38) 
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (231) 
5 Recenzie v zahraničných publikáciách (1) 
6 Recenzie v domácich publikáciách (4) 
Súčet  (276) 

 

2.2.1 Oceňovanie najlepších publikovaných výstupov 

Cenu rektora EU za najlepšiu publikáciu v kategórii vedecké monografie získala doc. Ing. Eleonora  
Fendeková, PhD. za monografiu FENDEK, Michal - FENDEKOVÁ, Eleonora. Mikroekonomická 
analýza. Bratislava: Iura Edition, 2008. 575 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-180-4. 

Cenu Imricha Karvaša za najlepšiu dizertačnú prácu získal Ing. Michal Šinský, PhD., ktorú vypracoval 
na tému: Behaviorálne financie ako prístup vysvetľovania existencie psychologických fenoménov vo 
finančnom manažmente podnikov s dôrazom na kapitálové rozpočtovanie. 
 
 

2.3  Vedecké konferencie a vydávanie vedeckých časopisov 
 

2.3.1 Vedecké konferencie v roku 2009 
 

Na FPM sa realizovalo v roku 2009 až 6 konferencií – z toho dve na úrovni FPM a 4 na katedrách. 
Súčasne sa konali 3 vedecké semináre. 

 
Názov a typ: Medzinárodná vedecká konferencia: „Ekonomika, financie a manažment podniku – 
rok 2009“, sa konala pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. 
Dátum konania: 17.-18.9.2009 Bratislava 
Organizujúci subjekt: FPM 
Účastníci (domáci / zahraniční) + cieľové publikum: učitelia FPM, hostia z ČR. Poľska, Nemecka 
Obsahové zameranie: Prezentácia výsledkov výskumných projektov VEGA  
Výstupy konferencie: CD - nosič 
 
Názov a typ: Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov „Ekonomika, financie 
a manažment podniku III“, sa konala pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU 
v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. 
Dátum konania: 5.11.2009 Bratislava 
Organizujúci subjekt:  FPM 
Účastníci (domáci / zahraniční) + cieľové publikum: doktorandi FPM, ako aj externí doktorandi z ČR 
a Nemecka 
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Obsahové zameranie: Teória a problémy kvantifikácie výsledkov výskumu  v oblasti podnikovej 
ekonomiky, podnikovej financií a manažmentu. Prezentácia časti projektov dizertačných prác. 
Výstupy konferencie: CD - nosič 
 
Názov: Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009, konferencia sa konala pod záštitou 
dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. 
Dátum konania: 14.5. 2009 Bratislava 
Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska FPM 
Účastníci: Vysokoškolskí a univerzitní vedeckí a pedagogickí pracovníci zo zahraničných ako aj 
domácich univerzít, odborníci z praxe zo SR a ČR, doktorandi. Zahraniční účastníci PR – 3, ČR – 11, 
domáci účastníci 40 
Obsahové zameranie: Teória a prax v oblasti podnikovej ekonomiky, mikroekonómie, marketingu, 
controllingu, oceňovania podnikov, znalectva, etiky, právnych foriem podnikania, protimonopolnej 
politiky, cenového rozhodovania, neziskových organizácií a iných nadväzujúcich vedeckých odborov. 
Výstupy konferencie: CD - nosič - zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie na CD ISBN 978-
80-225-2738-5 
 
Názov a typ: Vedecký seminár Katedry manažmentu 
Dátum konania: február 2009 
Organizujúci subjekt / katedra: Katedra manažmentu FPM 
Účastníci (domáci / zahraniční) + cieľové publikum: učitelia Katedry manažmentu 
Obsahové zameranie: Prezentácia výsledkov výskumných projektov VEGA a KEGA 
Výstupy konferencie: Priebežné publikovanie vo vedeckých časopisoch a zborníkoch z vedeckých 
konferencií. 
 
Názov a typ: Vzdelávací seminár Katedry manažmentu 
Dátum konania: apríl 2009 
Organizujúci subjekt / katedra: Katedra manažmentu FPM 
Účastníci (domáci / zahraniční) + cieľové publikum: učitelia Katedry manažmentu 
Obsahové zameranie: Prezentácia aplikácie výskumných projektov VEGA a KEGA do vyučovacích 
predmetov 
Výstupy konferencie: Priebežné publikovanie vo vysokoškolských učebniciach  vysokoškolských 
učebných textoch 
 
Názov: Financie vo vede a výučbe. Rok 2009. Medzinárodná vedecká konferencia sa konala pod 
záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc.,  
typ konferencie: Medzinárodná vedecká konferencia katedier financií VŠ a univerzít SR a ČR  
Dátum konania: 4.- 5. Februára 2009 v Podkylave  
Organizujúci subjekt: Katedra podnikových financií 
Konferencie sa zúčastnili domáci a zahraniční účastníci 
Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej práce učiteľov katedier so 
zameraním na riešené úlohy a skúseností z pedagogickej práce 
Publikačným výstupom seminára bol Zborník vedeckých statí. 
 

Názov: Globalizácia finančných trhov a jej dopad na medzinárodný finančný manažment 
Typ:   medzinárodný vedecký seminár KPF   
Dátum konania: 6. november 2009 v Bratislave  
Organizujúci subjekt: Katedra podnikových financií 
Konferencie sa zúčastnili domáci a zahraniční účastníci, učitelia a doktorandi 
Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej práce učiteľov a doktorandov. 
Publikačným výstupom seminára bol Zborník vedeckých statí. 
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Názov a typ: Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia Medzinárodná 
vedecká konferencia (pri príležitosti Týždňa vedy), ktorá sa konala pod záštitou dekana Fakulty 
podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc.,  
Dátum konania: 3.11.2009 Bratislava 
Organizujúci subjekt / katedra: Katedra manažmentu výroby a logistiky 
Účastníci: zamestnanci katedry, interní doktorandi katedry, zahraniční hostia 
Obsahové zameranie: Prezentácia výsledkov výskumu učiteľov katedry a hostí, vzájomná výmena 
vedeckých poznatkov, hľadanie východísk pri formulovaní nových trendov a predpokladov vzťahov 
logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia. 
Výstupy konferencie: zborník na CD - nosiči 
 
Názov a typ: Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného 
systému pre MSP -  vedecký seminár 
Dátum konania: 15.12.2009 
Organizujúci subjekt / katedra: Katedra informačného manažmentu  
Účastníci: zamestnanci katedry, denní doktorandi katedry,  
Obsahové zameranie: Prezentácia výsledkov výskumu mladých učiteľov KIM 
Výstupy konferencie: zborník na CD - nosiči 
 
Okrem toho mali 26 pracovníci FPM vyžiadané príspevky na konferenciách, z toho 14 v zahraničí 
a 12 na domácich konferenciách (viď publikačná činnosť FPM EU). 
 

2.3.2      Vydávanie vedeckých časopisov 
 

Fakulta 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 2009 boli vydané tri čísla vedeckého časopisu FPM EU v Bratislave „Ekonomika  
a manažment“. V prvom čísle bolo uverejnených 9 autorských príspevkov, v druhom čísle 8 
autorských príspevkov a v treťom 9 autorských príspevkov. 

 
2.4  Doktorandské štúdium 

 
Prehľad akreditovaných vedných odborov a študijných programov sumarizuje tabuľka 2. 
 
Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia na FPM v roku 2009                 Tabuľka č. 2.4    

Akreditované študijné odbory Akreditované študijné programy 

číslo 

odboru 
Názov Názov 

 62-70-9  Riadenie a ekonomika podnikov 
 Finančný manažment podniku v rámci  
 študijného odboru 3.3.13 Finančný manažment 

 62-90-9  Podnikový manažment 
 Ekonomika a manažment podniku v rámci 
 študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment 
 podniku 
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Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave za roky 2008 – 2009                     Tabuľka č. 2.5 

Rok 

Študenti 3. stupňa štúdia 
 (zo SR) 

Študenti 3 stupňa štúdia  
(zahraniční) 

Absolventi 
3. stupňa štúdia 

spolu Interní Externí Interní Externí 

Rok 2008         45          74  1 32          21 

Rok 2009         51          71 - 24          33 

 

 

 

Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave v roku 2009                                       Tabuľka č. 2.6  

Riadok Ukazovateľ Celkový počet 

1. Zaradení v 3. stupni štúdia spolu 122 

2. 

z toho 
(z r. 1) 

pre potrebu škol. pracoviska 68 

3. pre iné pracoviská 54 

4. v dennej (internej forme)  51 

5. v externej forma 71 

6. Novoprijatí na 3. stupeň štúdia 32 

7. 

z toho 
( z r. 6) 

pre potrebu škol. pracoviska 32 

8. pre iné pracoviská 21 

9. denní (interní) študenti  11 

10. externí študenti  20 

11. štud. 3. stupňa z prac. škol. prac. 12 

12. V roku 2009 štúdium 3. stupňa ukončili 33   

13. 
z toho 

(z r. 12) 
v plánovanom termíne 33 

v novourčenom termíne  

14. Počet zrušených štud. 3. stupňa 5 

15. Počet zahraničných študentov 3. stupňa 24 

16. 
z toho 

(z r. 15) 
počet "vládnych štipendistov" 

0 

17. 
z toho 

(z r. 15) 
počet študentov 3. stupňa študujúcich na vlastné 
náklady 0 

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

Na školiacom pracovisku FPM sa k 31.12.2009 konalo celkom 33 obhajob dizertačných prác.  

Vo vednom odbore 62-70-9 Riadenie a ekonomika podnikov sa konala 2 obhajoby dizertačnej práce 
(Ing. Ftáčniková, školiteľka doc. Chodasová, Ing. Jakubec M., školiteľka doc.Strinková), vo vednom 
odbore 62-90-9 Podnikový manažment sa konali 4 obhajoby dizertačných  prác (Ing. Kolláriková, 
školiteľka doc. Kachaňáková, Ing. Krajčovič, školiteľ prof. Slávik, Ing. Lalinský, školiteľ prof. Grznár, 
Ing. Marhefka, školiteľ prof. Kráľovič). 

V študijnom odbore 3.3.13 Finančný manažment  sa konalo 12 obhajob (dipl.-. Ing. Altmayer, 
školiteľka doc. Lénártová, dipl. Ing. Schlör, školiteľka doc. Lénártová, dipl. Ing. Haberland, školiteľka 
doc. Sršňová, dipl. Ing. Wienen, školiteľ doc. Markovič, dipl. Ing. Kiesel, školiteľ doc. Markovič, dipl. 
Ing. Herch, školiteľ doc. Markovič, Ing. Šinský, školiteľ doc. Markovič, Ing. Hucová, školiteľka doc. 
Fetisovová, Ing. Melicheríková, školiteľka doc. Fetisovová, Ing. Dudáš, školiteľka doc. Fetisovová, 
dipl. Ing. Stein, školiteľ doc. Markovič) z toho 4 obhajoby denných doktorandov (Ing. Šinský, školiteľ 
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doc. Markovič, Ing. Hucová, školiteľka doc. Fetisovová, Ing. Melicheríková, školiteľka doc. 
Fetisovová, Ing. Dudáš, školiteľka doc. Fetisovová). 

V študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku sa konalo spolu 16 obhajob 
dizertačných prác (Mgr. Lániková, školiteľka doc. Füzyová, dipl. Ing. Ventura, školiteľ doc. Molnár, 
Ing. Fabian, školiteľka doc. Majdúchová, Ing. Iriqat, školiteľka doc. Šúbertová, Ing. Krajčovič, 
školiteľka doc. Neumannová, Ing. Križan, školiteľka doc. Majdúchová, Mgr. Marečková, školiteľ prof. 
Dupaľ, Ing. Milecová, školiteľ prof. Grznár, Ing. Ďurišová, školiteľka doc. Kachaňáková, Ing. 
Mončeková, školiteľka doc. Matulčíková, Ing. Vérffy, školiteľka doc. Füzyová, Ing. Hricová 
Hudáková, školiteľka doc. Šúbertová, dipl. Ing. Heigl- Murauer, školiteľka doc. Šúbertová, Ing. 
Vaďurová, školiteľka doc. Kachaňáková, Ing. Priečková, školiteľ prof. Slávik), z toho 12 obhajob 
denných doktorandov (Ing. Fabian, školiteľka doc. Majdúchová, Ing. Iriqat, školiteľka doc. Šúbertová, 
Ing. Krajčovič, školiteľka doc. Neumannová, Ing. Križan, školiteľka doc. Majdúchová, Mgr. 
Marečková, školiteľ prof. Dupaľ, Ing. Milecová, školiteľ prof. Grznár, Ing. Ďurišová, školiteľka doc. 
Kachaňáková, Ing. Mončeková, školiteľka doc. Matulčíková, Ing. Vérffy, školiteľka doc. Füzyová, 
Ing. Hricová Hudáková, školiteľka doc. Šúbertová, Ing. Vaďurová, školiteľka doc. Kachaňáková, Ing. 
Priečková, školiteľ prof. Slávik).  

Od začiatku roka sa konalo 30 dizertačných skúšok, z toho v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika 
a manažment podniku  18 (1 doktorand neuspel) a v študijnom odbore 3.3.13 Finančný manažment  
12.  

 

Absolventi 3. stupňa  štúdia na EU v Bratislave za rok 2009                                                              Tabuľka č. 2.7 
Vedný odbor / Študijný odbor 3. stupňa štúdia 

(aj číslo odboru) 
Počet absolventov 

 62-70-9 Riadenie a ekonomika podnikov 2 

 62-90-9 Podnikový manažment 4 

 3.3.13   Finančný manažment 4 

 3.3.16   Ekonomika a manažment podniku 13 

Spolu 23 
*Pozn.: Počet absolventov vo všetkých formách štúdia bez zahraničných absolventov 
 

Zahraniční absolventi 3. stupňa štúdia za rok 2009                                                                            Tabuľka č. 2.8 

Vedný odbor / Študijný odbor 3. stupňa štúdia 
(aj číslo odboru) 

Počet zahr. 
absolventov 

  interní externí 

 3.3.13 Finančný manažment   7 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 1 2 

 Spolu 1 9 

 
 
Na FPM je 45 školiteľov, denných študentov bolo 51, čiže na 1 školiteľa pripadá 1,13 denného 
doktoranda. Na 1 školiteľa pripadá celkom 3,24 doktoranda.  
 

Štruktúra zaťaženia školiteľov v roku 2009                                                                                        Tabuľka č. 2.9 

Indikátor   

Počet denných študentov 3. stupňa  
štúdia k 31.12.2009 

 51 

Počet externých študentov 3. stupňa 
štúdia k 31.12.2009 

 95 
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Počet školiteľov na fakulte  45 

Počet denných doktorandov /  
školiteľa 

 1,13 

Počet denných a externých doktorandov /  
školiteľa 

 3,24 
 

Počet absolventov 3. stupňa štúdia 
v dennej forme 

  
 16 

 
 
Aktivity študentov 3. stupňa štúdia                                                                                                   Tabuľka č. 2.10 

Typ publikácie 
Študenti 3. stupňa  v 
dennej forme štúdia 

Študenti 3. stupňa v 
externej forme štúdia 

Monografie, učebnice, 
vysokoškolské učebné texty 

1 5 

State vo vedeckých 
časopisoch (karentované) 

0 1 

Nekarentované / domáce / 
zahraničné 

1 9 

State v odborných časopisoch 
domáce / zahraničné 

1 3 

Príspevky v zborníkoch z 
konferencií (v zahraničí) 

4 8 

Príspevky v zborníkoch z 
konferencií (domáce) 

46 51 

 

Denní doktorandi spolu publikovali 53 významných výstupov, ale celkove bolo publikovaných 
dennými doktorandami až 70 výstupov, ktoré sú v prílohe Správy o vedecko-výskumnej činnosti FPM. 
Podobne externí študenti doktorandského štúdia publikovali spolu 74 významných výstupov, ale spolu 
bolo publikovaných až 91 výstupov. Publikačná činnosť externých doktorandov je prílohou uvedenej 
správy. 
 
Publikačná činnosť doktorandov je orientovaná na prezentáciu výsledkov výskumu na vedeckých 
konferenciách. Postupne sa zvyšuje aktivita aj v publikovaní externých doktorandov. 
 
Prijímacie konanie  na doktorandské štúdium v akademickom roku 2009/2010 
v študijných odboroch 3.3.13 Finančný manažment a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 
Prijímací pohovor na doktorandské štúdium na Fakulte podnikového manažment EU v Bratislave sa 
konal dňa 29. júna 2009 a náhradný termín dňa 31. augusta 2009.  
Zápis sa konal dňa 2. septembra 2009. Na dennú formu v našich študijných odboroch sa zapísalo 20 
študentov 3. stupňa a na externú formu sa zapísalo 15 študentov 3. stupňa. 
Počet zapísaných študentov dennej a externej formy 3. stupňa v prvom ročníku je 35 zapísaných. 
Poznámka: rozdiel medzi tabuľkou počet uchádzačov/účasť a počtom prijatých/zapísaných v kategórii prijatých 
externých uchádzačov je v tom, že na základe rozhodnutia prijímacej komisie boli niektorí preradení z dennej 
formy na externú. 
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Počet uchádzačov/účasť                                                                                                      Tabuľka č. 2.11 
Študijný odbor Denná   forma 

prihlásení/účasť 
Externá forma  
prihlásení/účasť 

  Spolu EMP+FM 
prihlásení/účasť 

3.3.16 Ekonomika a manažment 
podniku, z toho:  

30/28 11/10 41/38 

- ženy 14/13 5/5 19/18 
- muži 16/15 6/5 22/20 
- absolventi EU 29/27 7/6 36/33 
- absolventi iných univerzít 1/1 4/4 5/5 
3.3.13 Finančný manažment podniku, 
z toho:  

12/12 3/3 15/15 

- ženy 3/3 1/1 4/4 
- muži 9/9 2/2 11/11 
- absolventi EU 12/12 - 12/12 
- absolventi iných univerzít - 3/3 2/2 
Spolu EMP+FM 42/40 14/13 56/53 
 
Počet prijatých/zapísaných                                                                                               Tabuľka č. 2.10 
Študijný odbor Denná   forma 

prijatí/zapísaní 
Externá forma  
prijatí/zapísaní 

  Spolu EMP+FM 
prijatí/zapísaní 

3.3.16 Ekonomika a manažment 
podniku, z toho:  

14/14 15/12 29/26 

- ženy 8/8 7/6 15/14 
- muži 6/6 8/6 14/12 
- absolventi EU 13/13 9/8 22/21 
- absolventi iných univerzít 1/1 6/4 7/5 
3.3.13 Finančný manažment podniku, 
z toho:  

6/6 3/3 9/9 

- ženy - 1/1 1/1 
- muži 6/6 2/2 8/8 
- absolventi EU 6/6 - 6/6 
- absolventi iných univerzít - 2/2 2/2 
Spolu EMP+FM 20/20 18/15 38/35 
 
Úroveň znalostí prijatých uchádzačov zodpovedala požiadavkám 3. stupňu štúdia. 
 

2.5  Kvalifika čný rast 
 
Za profesorov boli prezidentom Slovenskej republiky v roku 2009 vymenovaní: doc. Szabo,  doc. 
Szarková (obaja odbor Ekonomika a manažment podniku) a doc. Hrvoľová (odbor  Finančný 
manažment). 
Na fakulte sa konalo v minulom roku 1 inauguračné konanie v odbore Ekonomika a manažment 
podniku (doc. Fendeková), ktorá bola prezidentom Slovenskej republiky vymenovaná dňa 25. januára 
2010 za profesorku. 
 

 

2.6   Študentská vedecká činnosť 
 

Súťažné kolo sa uskutočnilo dňa 6. mája 2009.   
Súťaže sa zúčastnili sedem študentov 1. a 2. stupňa štúdia so 6 prácami a 4 súťažiaci 3. stupňa štúdia. 
Študenti prezentovali obsah prác s dôrazom na dosiahnuté výsledky v predmetnej oblasti. 
V ďalšej časti reagovali na pripomienky, resp. otázky recenzenta a následne v rozprave reagovali na 
otázky členov komisie. 
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Súťažná 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: 
1. a 2. stupeň: 

1. miesto: Marian Smorada a Ľudovít Šrenkel za prácu Aplikácie modelu EVA na podmienky 
SR, vedúca práce Ing. Moravčíková 

2. miesto: Dominik Orfánus za prácu Vplyv čiernej ekonomiky v časoch hospodárskej krízy, 
vedúca práce doc. Neumannová a Marian Rosina za prácu Integrovaný prístup k tvorbe 
stratégie, vedúca práce Ing. Hudáková 

3. miesto: Ivana Baranová za prácu Efektívny nástroj sledovania a merania procesov, vedúca 
práce Ing. Mgr. Dubcová, Vladimír Šebej za prácu Finančný controlling a jeho aplikácia 
v praxi, vedúca práce doc. Foltínová a Zuzana Tirpáková za prácu Náklady a výnosy podniku, 
vedúca práce Ing. Mgr. Dubcová. 

3. stupeň: 
1. miesto: Ing. Viera Frianová s prácou Aktuálne prístupy k riešeniu marketingovej  

komunikácie v podnikoch služieb, školiteľ a vedúci práce prof. Majtán a Ing. Michal  
      Šinský, PhD. s prácou Quo vadis teória rozhodovania v podmienkach rizika?, školiteľ  
      a vedúci práce doc. Markovič 
2. miesto: Ing. Soňa Ďurišová, PhD. s prácou Outsourcing v personálnych činnostiach,  

          školiteľka a vedúca práce doc. Kachaňáková a Ing. Miroslava Milecová, PhD. s prácou   
          Outsourcing: rozhodovanie sa o vyčlenení podnikovej aktivity a riadenie  
          outsorcingového projektu, školiteľ a vedúci práce prof. Grznár. 

 
Ing. Smorada a Ing. Šrenkel obsadili 1. miesto v súťaži EDAMBA v Mojmírovciach, ktorá sa 
konala dňa 8.10.2009. 
 
 

2.7 Činnosť Informa čno-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 2009 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 2009 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 subjektami, 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. 
Holcim Slovensko, Bratislava – štúdia zodpovedného podnikania 
SUTN Bratislava – Hodnotiaca správa k ISO 26000 Spoločenská 
zodpovednosť 

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

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

Ing. Peter Kardoš, PhD. 
CORPORA, a.s. Bratislava, znalecká činnosť Inštitút 
ekonomického znalectva a expertíz, Bratislava, znalecká činnosť 

Ing. Milan Kubica 
CORPORA, a.s. Bratislava, znalecká činnosť Inštitút 
ekonomického znalectva a expertíz, Bratislava, znalecká činnosť 

doc. Ing. Helena Majdúchová, PhD. 
INSERVIS, s.r.o. – výpočet škody a ušlého zisku pri poistných 
udalostiach 

doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. 

COOPPRODUCT Slovensko – zabezpečenie podkladov pre 
diplomové práce, podklady pre grant VEGA. 
Slovenská asociácia malých podnikov v Bratislave – zabezpečenie 
podkladov pre diplomové práce, podklady pre grant VEGA. 

 
Katedra manažmentu 

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Ľuba Füzyová, CSc. 

Technický skúšobný ústav, š.p. Piešťany, posúdenie EMS a SMK 
TUV SUD Slovakia, s.r.o. Bratislava, posúdenie EMS 
Výskumný ústav zváračský-PI, Bratislava, posúdenie EMS, SMK a 
OHSAS 
VÚSAPL a.s. Nitra, posúdenie SMK a EMS 
Ascert, s.r.o. Zvolen, posúdenie SMK 

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

VÚEPP v Bratislave, konzultácie pri tvorbe výskumného 
zamerania ústavu na roky 2010-2013 
MP SR Bratislava, posudzovanie materiálu na zameranie 
ekonomického výskumu v rezorte poľnohospodárstva 
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doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. Ministerstvo pôdohospodárstva SR – likvidácia podnikov 
doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. Trexima, Bratislava, spolupráca pri riešení projektov 
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. OSAN Bratislava, a.s. – odbyt strojov a nástrojov  
Ľudmila Suntingerová, PhDr. Skanska a.s., Prievidza, rozvoj manažérskych kompetencií 

prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.  Omnia, a.s. Bratislava, konzultácia 
Chemosvit, a.s., Svit, konzultácia 

prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. Prvá slovenská investičná skupina, a. s. Bratislava 
Mercator, s. s r.o., Bratislava 

       
 

Katedra podnikových financií       

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Anna Harumová, PhD. Slovenská komora znalcov – poradenstvo pre znalcov 
Business valuation institute – ekonomické poradenstvo  

doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD. 

KPMG  Bratislava – spolupráca v pedagogickom procese 
PriceWaterhouseCoopers – spolupráca v pedagogickom procese 
Deloitte Audit, k. s.- spolupráca v pedagogickom procese 
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty – spolupráca 
v pedagogickom procese 

doc. Ing. Peter Markovič, PhD. 
EMPIRIA CONSULT, a.s.; analytické práce, 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. Fedor Svatý, CSc. BIC Group Slovakia - UNIDO, 

doc. Ing. Júlia Vybíralová, CSc. Ministerstvo životného prostredia, Bratislava, 

Natural Alimentaria, s. r. o Bratislava, 

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

Mgr. Zuzana Marečková, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR - Odbor environmentálnej 
politiky 

   
 
Katedra informa čného manažmentu      

Meno priezvisko Názov organizácie 

Ing. Anna Hamranová 

EQUAL, s.r.o., Bratislava,  konzultácie v oblastí výučby 
programov Word, Excel, 
SSTZ (Slovenský stolnotenisový zväz), metodické usmerňovanie 
v oblasti IT, spracovanie údajov pri  organizovaní medzinárodných 
športových podujatí. 

doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 
Ministerstvo školstva SR - oponentské posudky;  
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: 
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Katedra podnikovohospodárska       

Meno priezvisko Názov organizácie 

Ing. Michal Budinský CĎV Bratislava 
Ing. Peter Fabian, PhD. CĎV Bratislava 

doc. Ing. Alžbeta Foltínová, PhD.  
Agroinštitút Nitra,   
CĎV Bratislava 
Divadelná fakulta VŠMU 

Ing. Katarína Grančičová, PhD.  
CĎV Bratislava 
Divadelná fakulta VŠMU 

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

Ing. Peter Kardoš, PhD. CĎV Bratislava 

Ing. Milan Kubica 
CĎV Bratislava, Inštitút ekonomického znalectva a expertíz, 
Bratislava 
Ústav súdneho znalectva  STU Bratislava 

doc. Ing. Helena Majdúchová, PhD.  
CĎV – odhodnocovanie majetku podniku, odborné minimum pre 
znalcov a tlmočníkov, MBA, firemné vzdelávanie 
FINET, s.r.o. – prednáška pre audítorov o právnych formách NZO 

Prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. v rámci kurzov CĎV (v programoch ďalšieho vzdelávania) 
Ing. Daniela Rybárová CĎV Bratislava 
Doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. CĎV Bratislava 

 

Katedra manažmentu        

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Ľuba Füzyová, CSc.  
SMUS, Bratislava, manažér kvality, akreditovaný kurz MŠ SR 
SMUS Bratislava, interné audity v akreditovaných organizáciách – 
akreditovaný kurz MŠ SR 

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

Expertný  a edukačný inštitút pri BVŠP 4 hod. 
CĎV EU, kurz Ohodnocovanie podnikov, 4 hod. 

Ing. Ivana Hudáková, PhD.  

UK Bratislava – Univerzita tretieho veku, prednášky z predmetu 
Strategický manažment 
EU v Bratislave, CĎV – MBA štúdium, semináre z predmetu 
Strategický manažment 

doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. MTF STU Trnava, konzultácie na doktorandskom štúdiu 
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Sales Academy – Viedeň – organizovanie MBA 
Ing. Peter Šinský Expertízny a edukačný inštitút, Znalecký ústav 

doc. Ing. Elena Thomasová, PhD. 
CĎV EU Bratislava, lektorovanie predmetu Organizovanie 
v programe CeMBA (VS 1331) 10 hodín 

 
Katedra podnikových financií 

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Anna Harumová, PhD FM UK Bratislava – znalecké prednášky 

prof. Ing. Hrvoľová Božena, CSc.  
IEZaE pri CĎV EU Bratislava 
Ústav súdneho inžinierstva v Žiline 

prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc.  VŠE Praha, Znalecký ústav 
VŠKE Brno                                                    

doc. Ing. Peter Markovič, PhD.  

eurias Dresden; účasť na kolokviu doktorandov, oponovanie 
projektov dizertačných prác 
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov; lektorská činnosť v 
kurze „Manažérske financie“ – máj a november 2009 

doc. Dr. Ing. Anna Polednáková 
BCPB, Bratislava  prednášky na tému Aplikácia finančných 
derivátov v praxi,  
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Katedra manažmentu výroby a logistiky      

Meno priezvisko Názov organizácie 

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

Ing. Martina Džubáková, PhD. Eurocontrol Slovakia, s. r. o., Bratislava 

 
Katedra informa čného manažmentu      

Meno priezvisko Názov organizácie 
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. Eurovat, 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. 

členka výkonného výboru Global Compact Slovakia 
členka komisie Via Bona Slovakia – národná cena za filantropiu 
pre spoločensky zodpovedné firmy a podnikateľov 
predsedníčka OZ Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike 

doc. Ing. Eleonora Fendeková, PhD. Člen Rady Protimonopolného úradu SR 

doc. Ing. Alžbeta Foltínová, PhD. 
člen odboru ekonomiky a manažmentu SAPV, 
člen redakčnej rady vedeckého časopisu, Pardubice 
SKAU,  OZ pri VŠ –  člen revíznej komisie, 

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

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

Ing. Jakub Kintler 

EBEN-EZER spevokol , Bratislava, občianske združenie, člen 
výkonného výboru 
BETÁNIA BRATISLAVA, n. o., Bratislava, Aktivačno-geriatrické 
centrum, člen dozornej rady 
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prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 

člen vedeckej rady Fakulty managementu UK v Bratislave 
člen vedeckej rady Ekonomicko-správnej fakulty MU v Brne 
člen odborovej rady študijného programu Ekonomika 
a management na ESF MU v Brne 
člen Odborovej komisie na sledovanie a hodnotenie 
doktorandského štúdia v študijnom odbore Podnikový manažment 
na FM UK v Bratislave 
člen Odborovej komisie na sledovanie a hodnotenie 
doktorandského štúdia v študijnom odbore Manažment na FM UK 
v Bratislave 

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

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 
podnikatelskej VUT v Brne, FEM v Nitre a  na EF UMB v Banskej 
Bystrici 
Členka redakčnej rady vedeckých časopisov: SCIPAP Pardubice,  
Ekonomické rozhľady – EU Bratislava a MANEKO STU 
Bratislava, 

 
Katedra manažmentu        

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Ľuba Füzyová, CSc. 
Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava, člen hodnotiacej 
komisie pre certifikačné orgány 

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

Člen Vedeckej rady VÚEPP v Bratislave 
Člen redakčnej rady časopisu Ekonomika poľnohospodárstva, 
vydáva VÚEPP v Bratislave 
Člen Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied a člen jej 
odboru pre ekonomiku a manažment, Nitra 
Člen OK na FM UK Bratislava 

doc. Ing. Jan Kráčmar, CSc. 
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, člen komisie pre 
obhajobu dizertačných prác vo vednom odbore 92-60-9 policajný 
manažment, sociológia, psychológia a etika. 

doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. 
Slovenská spoločnosť pre projektové riadenie, Bratislava, člen 
komisie pre vzdelávanie 

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. 
Člen vedeckej rady na Fakulte ekonómie a podnikania BVŠP 
Člen vedeckej rady na Fakulte ekonómie a podnikania na Vysokej 
škole v Sládkovičove 

prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. 
. 

Člen Vedeckej rady-  FEM SPU Nitra, Fakulta podnikatelská VUT 
Brno, Fakulta podnikovohospodářska  VŠE Praha,  
Člen redakčnej rady: Agricultural Economics, Praha, Acta 
oeconomica et informatica, FEM SPU Nitra,  
člen SAPV Nitra a člen jej odboru ekonomiky a manažmentu 
Člen odborovej komisie FEM SPU Nitra, v študijnom odbore 
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 

prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. Členka akreditačnej rady KV MŚ SR 
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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 

 
Katedra podnikových financií       

Meno priezvisko Názov organizácie 

doc. Ing. Fetisovová Elena, CSc. Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, člen Vedeckej rady 

doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 

BVŠP Bratislava – člen vedeckej rady Fakulty ekonómie a 
podnikania 
BVŠP Bratislava – školiteľ 
Zlatá minca – člen odbornej poroty   

prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. VŠE Praha, FFaÚ, člen VR 
VŠB – TU, EF Ostrava, člen VR 

 
 
Katedra manažmentu výroby a logistiky      

Meno priezvisko Názov organizácie 

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. člen Vedeckej rady Ekonom-Servis Bratislava, 

člen habilitačnej komisie na VŠB, TU Ostrava 

doc. Ing. Pavol Molnár, CSc. člen štátnicovej komisie Materiálovotechnologickej fakulty, STU 
Trnava, 

predseda Slovenského komitétu pre vedecké riadenie, ZSVTS 
Bratislava, 

člen Kontrolnej komisie Spotrebiteľského inštitútu SR, 

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. 
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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. 

Business Leader Fórum Slovakia a Nadácia pontis – organizovanie 
1. ročníka „SUMMER UNIVERSITY OF THE CORPORATE 
RESPONSIBILITY“ –  LETNÁ   UNIVERZITA 
ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA 

Ing. Peter Kardoš, PhD 
Spolupráca s Národnou asociáciou realitných kancelárií /predmet 
Realitné maklérstvo/, spolupráca s vybranými developermi 

Ing. Peter Kardoš, PhD 

znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Kontroling 
a financie, v odbore Priemyselné vlastníctvo, interný znalec Centra 
ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave – 
súbežný pracovný pomer. 

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 koordinácia vzdelávania 
znalcov v súlade so  znaleckou legislatívou a v kooperácii 
Ministerstva spravodlivosti SR) 

 
Katedra manažmentu 

Meno priezvisko Názov organizácie 

Dr.h.c., prof. Ing. Miroslav Grznár , DrSc. 
Oponentúra doktorandských dizertačných prác., habilitačných prác 
a inauguračných pokračovaní na FEM SPU Nitra, FM UK 
Bratislava 

Ing. Zuzana Roby, PhD. 
Management Simulations, Inc. (USA) – organizácia poskytujúca 
licencie pre CAPSTONE simuláciu 

prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. Slovnaft, a.s, a SPP, a.s. Bratislava – oceňovanie študentských prác  

       

 
Katedra podnikových financií       

Meno priezvisko Názov organizácie 

Harumová, Anna, doc. Ing. PhD.                
IURA EDITION – člen redakčnej rady Dane a účtovníctvo v praxi 
VŠKE Brno – člen redakčnej rady Periodica Academica 

 
Katedra manažmentu výroby a logistiky 

Meno priezvisko Názov organizácie 

Na katedre sa kontakty neevidujú podľa 
jednotlivých členov 

- BIC Slovakia, Bratislava 
- Eurocontrol Slovakia, s. r. o, Bratislava 
- Holcim, s. r. o., Rohožník 
- Chemko, a.s.,  Strážske 
- Chemosvit, a. s., Svit 
- Matador-automotive, a.s. 
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- SLCP (Slovenské Centrum Produktivity), s.r.o. Žilina 
- Slovnaft, a. s. , Bratislava 
- Spotrebiteľský Inštitút ZSVTS 
- 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 2009 
v rámci napĺňania jednotlivých zmlúv boli realizované hlavne odborné prednášky pre študentov 
a súťaže diplomových prác. V rámci spolupráce bol  počas roka realizovaný projekt so spoločnosťou  
IBM – „IBM IT & Management Systems Education Workplace”. Ďalšie aktivity boli realizované v 
rámci spolupráce so spoločnosťou SAP Slovensko o možnostiach realizácie projektu zameraného na 
prípravu školiaceho balíka pod názvom “Informačný systém podniku” využiteľného v pedagogickom 
procese. 
 

 

3.2 Spolupráca so zahraničím 

Rozvoj FPM v roku 2009 pokračoval úspešne dynamickým tempom i v oblasti medzinárodných 
vzťahov vo viacerých oblastiach na báze realizácie spolupráce s vysokými školami, univerzitami 
a rôznymi inštitúciami z krajín Európskej únie i mimo EÚ. 
 

 3.2.1 Študentské mobility 

Študentské mobility (študijných pobytov a stáží) v zahraničí v roku 2009 zaznamenali nárast nielen 
z hľadiska počtu participantov (LLP/Erasmus v roku 2008 – 19 študentov) ale aj z aspektu záujmu 
o ďalšie formy rôznych programov (SAIA program) a nový projekt Letná škola SUMMER 
UNIVERSITY OF THE CORPORATE RESPONSIBILITY. Detailizovaný prehľad participácie na 
študentských mobilitách ilustruje nasledovná tabuľka:  

                                                                                                                                                 Tabuľka č. 3.1 

ŠTUDENTSKÉ MOBILITY  

TYP PROGRAMU 
POČET 

ŠTUDENTOV 

LLP/Erasmus 
Študijné pobyty                               43 študentov 

48 
Podnikové stáže                                5 študentov  

CEEPUS 1 

Letná škola DANUBIA 2 

SAIA program 1 

Letná škola  SUMMER UNIVERSITY OF THE CORPORATE RESPONSIBILITY 5 
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Štruktúru záujmu o študentské mobility podľa semestrov znázorňuje nižšie uvedený graf. 
Potvrdzuje dlhodobý trend – študenti s prevažujúci záujmom vycestujú na zahraničnú 
univerzitu  v zimnom semestri (60,42%).   

 
 

PARTICIPÁCIA ŠTUDENTOV FPM NA ERASMUS MOBILITÁCH

LS

ZS

60,42% 39,58%

 

Možnosti pre študentov participovať na konkrétnom programe určuje systém organizácie každého 
individuálneho programu.  Programy LLP/Erasmus, CEEPUS, Letná škola DANUBIA sú centrálne 
organizované na celouniverzitnej úrovni Oddelením medzinárodných vzťahov, SAIA programy 
administrované agentúrou SAIA nezávisle od univerzity, s možnosťou uznania štúdia v zahraničí.  
Letnú školu  SUMMER UNIVERSITY OF THE CORPORATE RESPONSIBILITY organizuje FPM 
v spolupráci s BLF a je určená pre všetky fakulty EU.  

 
II. stupeň štúdia majú možnosť  študenti FPM absolvovať v rámci cudzojazyčných programov 
koordinovaných Ústavom medzinárodných programov: 
♦ Medzinárodný manažment v anglickom jazyku 
♦ Finančný manažment podniku v nemeckom jazyku 
♦ Manažment predaja vo francúzskom jazyku.  

 
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 für Betriebswirtschaft der Fachhochschule Rosenheim.  

 
3.2.1 Učiteľské a zamestnanecké mobility  

Úspešnosť medzinárodného programu LLP ERAZMUS je determinovaná nielen možnosťou 
študentských ale i učiteľských mobilít a zamestnaneckých mobilít, a to realizované obojstranne 
(odchádzajúci / prichádzajúci). V roku 2009 bola FPM disponovaná lepšie využiť učiteľské mobility 
(v predchádzajúcom roku 1 učiteľ). Problematické sa javí dlhodobo využívanie zamestnaneckých 
mobilít. Dve nasledujúce tabuľky názorne vyjadrujú širokú škálu cieľového využitia mobilít učiteľmi 
jednotlivých katedier: 
 

 

 

Graf č. 3.1 



56 
 

a) Mobility u čiteľov FPM v rámci programov 
                                                                                                                                                              Tabuľka č. 3.2 

UČITEĽSKÉ MOBILITY 

KATEDRA UČITEĽ/KA KRAJINA UNIVERZITA/VŠ  
DRUH 

MOBILITY 

KMž 

Ing. Z. Roby Fínsko University of Tampere Erasmus 

Ing. Z. Roby Nórsko 
Telemark University 
College 

Erasmus 

Ing. M. Vogl Nemecko 
Technische Universität 
Chemnitz 

Erasmus 

 
 
b)  Návštevy  učiteľov FPM v zahraničí (mimo mobilít) 

Tabuľka č. 3.3 
 

NÁVŠTEVY  V ZAHRANIČÍ  

(MIMO MOBILÍT)  

UČITEĽ/KA KRAJINA INŠTITÚCIA DRUH NÁVŠTEVY 

Katedra manažmentu výroby a logistiky 

doc. P. Molnár Ruská federácia 
MIET (Moskovský 
inštitút elektronic. 

technológií) 
spolupráca 

Mgr. Z. Marečková Česká republika 
Masarykova 

univerzita v Brně 
spolupráca 

Katedra podnikových financií 

doc. P. Markovič Nemecko 
Fachhochschule 

Rosenheim 
pedagogická spolupráca 

Katedra podnikovohospodárska 

Ing. Mgr. G. Dubcová Španielsko 
Universidad de 

Granada 
projektový míting 

GERN 

Ing. Mgr. G. Dubcová Chorvátsko 
The Economy of 

Communion, 
Croatia 

projektová spolupráca 

Ing. Mgr. G. Dubcová Belgicko 
centrála EFMD, 

Brusel 
výročná konferencia 

Ing. Mgr. G. Dubcová Litva LSB Lithuania Regionálny workshop SR 

Ing. K. Grančičová Česká republika 
Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíne  
Medzinárodná vedecká konferencia 

Ing. K. Grančičová Česká republika VŠE, Praha 
spolupráca v oblasti publikačnej 

činnosti 

Ing. D. Rybárová Česká republika 
Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíne 
Medzinárodná vedecká konferencia 



57 
 

Doc. E. Šúbertová Česká republika 
Univerzita Tomáša 

Baťu v Zlíne 
Medzinárodná vedecká konferencia 

Doc. E. Šúbertová Česká republika 
Fakulta 

podnikatelská 
VUT, Brno 

Obhajoby dizertačných prác 

Doc. E. Šúbertová Česká republika 
VŠB Ostrava - 

Nošovice 
Pracovný workshop 

Doc. E. Šúbertová Česká republika 

Fakulte 
ekonomicko-

správni Univerzity 
v Pardubiciach 

Vyžiadaná prednáška 

Katedra manažmentu 

Ing. Z. Roby USA 
Innovative 

Learning Solutions, 
Inc. 

školenie pre učiteľov Global 
Marketplace Simulation 

Doc. J. Sršňová Nemecko ESCP Berlín učebné plány MBA 

Doc. J. Sršňová Nemecko 
Hochschule 
Rosenheim 

spolupráca a výmena študentov 

Prof. Ľ. Szabo, Česká republika 

FPH VŠE Praha, 
FP VUT Brno, 
Masaraykova 

univerzita Brno 

Zasadnutia vedeckých rád,  
konferencie, odborné semináre 

Ing. M. Vogl Nemecko 
Hochschule 

Wismar 
školenie 

Doc. M. Majtán Česká republika VŠE Praha Projektové stretnutie 

doc. M. Szarková Česká republika 
Univerzita Tomáša 

Baťu v Zlíne 
Medzinárodná vedecká konferencia 

Ing. B. Juriková Česká republika 
Univerzita Tomáša 

Baťu v Zlíne 
Medzinárodná vedecká konferencia 

prof. Š.  Slávik Belgicko 
Academic 

Cooperation 
Association, Brusel 

Odborný seminár 

 

c) Prijatia  zahraničných  hostí  na  FMP  
 
Jednotlivé katedry v roku 2009 prijímali zahraničných hostí za účelom zabezpečenia prednáškovej 
činnosti renomovaných expertov v danej špecializácii ale i s cieľovým zameraním zorganizovať 
úspešné a reprezentatívne vedecké semináre a vedecké konferencie, realizovať obhajoby dizertačných 
prác a inauguračné prednášky, apod. Všetky aktivity kategórie Prijatia  zahraničných  hostí na FPM 
demonštrujú detailne dve nasledujúce tabuľky:   

     
Prednášková činnosť v rámci pedagogického procesu 

Tabuľka č. 3.4 
 

PRIJATIA  ZAHRANI ČNÝCH  HOSTÍ 
Prednášková činnosť v rámci pedagogického procesu 

ZAHRANI ČNÝ HOSŤ INŠTITÚCIA  KRAJINA 
OBLASŤ 

SPOLUPRÁCE 
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Katedra podnikových financií 

Doc. J Lojda VŠKE Brno Česká republika 
prednáška k predmetu 
Finančný manažment 

Katedra manažmentu 

Prof. H. Helmut 
Fachhochschule 

Rosenheim 
Nemecko 

Prednášky z predmetu 
Euromanažment 

Doc. S. Chaudhuri Sopron Egyetem Maďarsko 
vyučovanie v predmetoch 

RĽZ,  Odmeňovanie a 
stimulovanie 

Prof . M. Linnert Sales Academy Rakúsko prednáška, MBA 

Katedra podnikovohospodárska 

Prof. M. Shapiro, 

Simmons College School 
of Management, Boston 

USA 
vyžiadaná prednáška 
projektová spolupráca 

Prof. S. Trefalt 

15 študentiek 

generálny riaditeľ 
I. Jaquotot 

Intesa Sanpaolo Taliansko 
prednáška z predmetu 

Etika podnikania 

 
 
 
 
Iné formy realizácie prijatí 

Tabuľka č. 3.5 
 

PRIJATIA  ZAHRANI ČNÝCH  HOSTÍ 
Iné formy realizácie prijatí 

ZAHRANI ČNÝ HOSŤ INŠTITÚCIA  KRAJINA 
OBLASŤ 

SPOLUPRÁCE 

Katedra podnikových financií 

Doc. J. SedláčekCSc. 
Masarykova univerzita, 

Brno 
Česká republika Vedecký seminár 

Doc. M. Svoboda 
Masarykova univerzita, 

Brno 
Česká republika Vedecký seminár 

Ing. P. Valouch 
Masarykova univerzita, 

Brno 
Česká republika Vedecký seminár 

Ing. Z. Gallová 
Obchodne podnikatelská 

fakulta SU 
Česká republika Vedecký seminár 

Doc. D. Stavárek 
Obchodne podnikatelská 

fakulta SU 
Česká republika Vedecký seminár 

RNDr . J. Šlechtová. 
Obchodne podnikatelská 

fakulta SU 
Česká republika Vedecký seminár 
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Ing. P. Vodová 
Obchodne podnikatelská 

fakulta SU 
Česká republika Vedecký seminár 

Prof. D. Dluhošová VŠB - TU Ostrava Česká republika Vedecký seminár 

Prof. Z. Zmeškal VŠB - TU Ostrava Česká republika Vedecký seminár 

Ing. I. Ratmanová VŠB - TU Ostrava Česká republika Vedecký seminár 

Ing. M. Čulík VŠB - TU Ostrava Česká republika Vedecký seminár 

Prof. S. Polouček 
Vysoká škola sociálne-

správní Havířov 
Česká republika Vedecký seminár 

Prof. L. Kulhánek 
Vysoká škola sociálne-

správní Havířov 
Česká republika Vedecký seminár 

Prof.  M. Mařík VŚE, Praha Česká republika Oponentské konania 

Katedra manažmentu 

Prof. A. Kupich Univerzita v Sosnowe Poľsko Edičná činnosť 

Prof. K. Neumann Fachhochschule Wismar Nemecko 
konzultácie k predmetu 

Manažérske hry 

Prof. O. Bassus Fachhochschule Wismar Nemecko 
konzultácie k predmetu 

Manažérske hry 

Katedra podnikovohospodárska 

Prof. T. Kraśnicka 
Akademia Ekonomiczna 

im. Karola 
Adamieckiego, Katowice 

Česká republika Konferencia KPH 

Prof. H.k Bieniok 
Akademia Ekonomiczna 

im. Karola 
Adamieckiego, Katowice 

Česká republika Konferencia KPH 

Doc. J. F. Palán 
Bankovní institut vysoká 

škola, a.s., Praha 5 
Česká republika Konferencia KPH 

Prof. E. Kislingerová 
Vysoká škola 

ekonomická v Praze, 
Praha 

Česká republika Konferencia KPH 

Doc. J Eisler 
Vysoká škola 

ekonomická v Praze, 
Praha 

Česká republika Konferencia KPH 

Prof. M. Hučka. 
Ekonomická fakulta 
VŠB-TU Ostrava 

Česká republika Konferencia KPH 

Doc. L. Ludvík. 
Ekonomická fakulta 
VŠB-TU Ostrava 

Česká republika Konferencia KPH 

Prof. Z. Mikoláš. 
Ekonomická fakulta 
VŠB-TU Ostrava 

Česká republika Konferencia KPH 

Prof. L. Blažek 
Ekonomicko správní, 

Masarykova universita, 
Brno 

Česká republika Konferencia KPH 

Doc. J. Novotný 
Ekonomicko správní, 

Masarykova universita, 
Česká republika Konferencia KPH 
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Brno 

Ing. P. Odehnalová 
Ekonomicko správní, 

Masarykova universita, 
Brno 

Česká republika Konferencia KPH 

Ing. P. Smutný 
Ekonomicko správní, 

Masarykova universita, 
Brno 

Česká republika Konferencia KPH 

FPM 

Prof. J. Erneker 
Vysoká škola európskych 

a regionálnych štúdií, 
České Budejovice 

Česká republika obhajoba DP a inaugurácia 

Doc. R.  Myšková Univerzita Pardubice Česká republika obhajoba DP 

Doc. M. Režňáková VUT Brno Česká republika obhajoba DP 

Prof. P. Schmidt-
Endrullis 

Hochschule Abstadt Nemecko obhajoba DP 

Doc. B. Petrjánošová ES MU Brno Česká republika obhajoba DP 

Doc. S. Chaudhuri Univerzita Sopron Maďarsko obhajoba DP 

Doc. D.  Pavelková Univerzita T. Baťu Zlín Česká republika zasadanie OK 

Prof. J. Veber PHF VŠE Praha Česká republika zasadanie VR FPM EU 

Prof. P. Fiala VŠE Praha Česká republika inauguračná prednáška 

Prof. P.  Mikulecký 
Univerzita Hradec 

Králové 
Česká republika inauguračná prednáška 

Prof. D.  Dluhošová EF VŠB-TU OStrava Česká republika zasadanie OK 

 
Frekvencia a intenzita zahraničných 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 
 

 V roku 2009 bola FPM zapojená do medzinárodných projektov financovaných priamo EÚ (v jednom 
prípade aj kofinancovanie zo zdrojov UNDP) na báze individuálneho členstva učiteľov katedier 
v medzinárodnom projekte, bez projektovej priamej koordinácie medzinárodného projektu na fakulte. 
 
Dôvodom je redukovaný záujem učiteľov o medzinárodné projekty, nakoľko už samotná akceptácia zo 
strany Ministerstva školstva SR je extrémne limitujúca (koordinácia medzinárodného výskumného 
projektu s priamym financovaním z verejných zdrojov fondov EU na báze transparentného 
výberového konania). Nižšie uvedená tabuľa bližšie objasňuje základné charakteristiky 4 
medzinárodných projektov, na riešení ktorých participujú i traja učitelia FPM: 
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Tabuľka č. 3.6 
 

PARTICIPÁCIA FPM NA MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH  

UČITEĽ/KA NÁZOV  DRUH  GARANT  POZÍCIA  LÍDER ČLENOVIA  

Katedra manažmentu 

Ing. Š. Marsina 

HUMAN AND 
ORGANIZATIONAL 

FACTORS IN 
INDUSTRIAL 

PLANNING AND 
SCHEDULLING                                                

(EUROPEAN 
PROGRAM - COST) 

výskumný 
Európska 
komisia 

člen 
projektu 

Európska 
komisia 

európske VŠ 

Katedra podnikovohospodárska 

Ing. Mgr. G. 
Dubcová 

ENHANCING 
TRANSPARENCY 

AND CREDIBILITY 
OF CSR PRACTICES 

THROUGH 
ESTABLISHMENT 

OF CSR 
PERFORMANCE 

ASSESSMENT AND 
MONITORING 

SYSTEMS IN NEW 
EU MEMBER 

STATES 

výskumno - 
vzdelávací 

Európska 
komisia + 

OSN 

člen 
projektu 

UNDP 

VŠ, NGO, 
podniky v 
Poľsku, 
Litve, 

Maďarsku, 
Bulharsku 

a na 
Slovensku 

Katedra manažmentu výroby a logistiky 

Doc. P. Molnár 

DG 
SANCO/2006/B1/008 
(DOLCETA) 

vzdelávací 
Európska 
komisia 

koordináto
r projektu 

EUCEN 

štandardiz. 
subjekty 
členských 
krajín EU 

THENEXOM 
(SOCRATES) 

vzdelávací 
Európska 
komisia 

člen 
projektu 

EUROMA európske VŠ 

 
 
3.2.4 Participácia učiteľov na výučbe v cudzích jazykoch 

 
Zabezpečovanie vyučovania odborných predmetov v cudzích jazykoch učiteľmi FPM sa uskutočňuje  
pre dve základné cieľové skupiny: 

♦ v rámci programu LLP/ Erasmus pre študentov zo zahraničných univerzít a paralelne 
študentov denného štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave 

♦ v rámci cudzojazyčných programov II. stupňa koordinovaných Ústavom 
medzinárodných programov: 

– Medzinárodný manažment v anglickom jazyku 
– Finančný manažment podniku v nemeckom jazyku. 
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Podrobnú štruktúru odborných predmetov v cudzích jazykoch realizovaných učiteľmi FPM v rámci 
programu LLP/ Erasmus s detailizovanými sprievodnými informáciami ilustruje nasledovná tabuľka:  

Tabuľka č. 3.7 
 

 
PARTICIPÁCIA NA VÝU ČBE V CUDZÍCH JAZYKOCH 

V rámci programu Erasmus 
 

ODBORNÝ 
PREDMET 

CUDZÍ 
JAZYK 

UČITEĽ/
KA 

SEMESTER  ROČNÍK 
ZÁUJEM 

ŠTUDENTOV 
EUBA 

ZÁUJEM 
ŠTUDENTOV  

ZO 
ZAHRANI ČIA 

Katedra podnikových financií 

Tax Systems 
(Daňové 
systémy) 

AJ 
Doc. G. 

Lénártová 
4 2/I.stupeň 8 16 

Corporate 
Finance 
(Podnikové 
financie) 

AJ 
Ing. M. 

Strižencov
á 

3 2/I.stupeň 4 28 

Katedra podnikovohospodárska 

Internal 
Controlling 
(Podnikový 
controlling) 

AJ 
Ing. Mgr. 

G. 
Dubcová 

2 1/II.stupeň 12 9 

Business Ethics 
(Etika 
podnikania) 

AJ 
Ing. Mgr. 

G. 
Dubcová 

1 1/II.stupeň 11 10 

Enterprise 
Economy               
(Podnikové 
hospodárstvo) 

AJ 
Ing. Mgr. 

G. 
Dubcová 

2 1/I.stupeň neprebiehal neprebiehal 

Price Decision 
Making  
(Cenové 
rozhodovanie) 

AJ 
Doc. E. 

Fendekov
á 

1,3 
1,2 / 

II.stupeň 
2 25 

Microeconomic
s 
(Mikroekonomi
a) 

AJ 
Doc. E. 

Fendekov
á 

4 2/I.stupeň neprebiehal neprebiehal 

Katedra manažmentu 

Management  
(Manažment) 

AJ 

Ing. Š. 
Marsina 
Doc. E. 

Papulová 

3 2/I.stupeň 6 13 

Management  
(Manažment) 

AJ 

Ing. Š. 
Marsina 
Doc. E. 

Papulová 

3 2/I.stupeň 
len pre 

zahraničných 
študentov 

31 

 
Management 
Simulations                         
(Manažérske 
hry) 

AJ 
Ing. Z. 
Roby 

2,4 
1,2 / 

II.stupeň 

len pre 
zahraničných 

študentov 
50 



63 
 

 

Katedra manažmentu výroby a logistiky 

Inovation 
Management 
(Manažment 
inovácií) 

AJ 
doc. P. 
Molnár 

1 
1 / 

II.stupeň 
0 57 

 
 

3.2.5 Prehľad aktívnych a pasívnych stykov  členov katedier  

Členovia Katedry manažmentu a Katedry manažmentu výroby a logistiky v roku 2009, tak ako je to 
demonštrované v dvoch nasledovných tabuľkách,  rozvíjali viaceré aktívne a pasívne styky, prospešné 
pre rozvoj a popularizáciu celej FPM:  

Tabuľka č. 3.8 
 

AKTÍVNE STYKY 

UČITEĽ/KA KRAJINA INŠTITÚCIA FORMA SPOLUPRÁCE 

Katedra manažmentu výroby a logistiky 

Prof. A. Dupaľ 
Česká 

republika 
VŠE Praha Členstvo VR 

Doc.  P. Molnár 

India 
Indická obchodná a priemyselná 

komora, Delhi, Chennai 
Projektová spolupráca 

Nemecko Európska komisia, Berlín Európska komisia - DG SANCO 

Belgicko 
 

Európska komisia, Bruxelles Európska komisia - DG SANCO 

Katedra manažmentu 

Doc. M. Majtán Rakúsko WU Wien Projektové stretnutie 

Doc. M.  Matulčíková 
Česká 

republika 
Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha 

Výskumná oblasť – projektové 
stretnutia, výstupom bude 

publikácia 

PhDr. Ľ. Suntingerová 

Nemecko 
Europäische Wirtschaftshoch- 

schule, Berlin 
Konzultácie na študijnom 

programe MBA 

Nemecko 
Wirtschafts-wissenschaftliche 

Fakultät, Martin-Luther 
Universität, Halle-Witenberg 

Vypracovanie posudkov 
záverečných prác „Masterarbeit“ 

 
Tabuľka č. 3.9 

 

PASÍVNE STYKY 

UČITEĽ/KA KRAJINA INŠTITÚCIA FORMA SPOLUPRÁCE 

Katedra manažmentu 

PhDr. Ľ. Suntingerová Rakúsko 
Wirtschafts Universität, 
Wien 

Konzultácie 
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Nemecko Frei Universität, Berlin Konzultácie 

Doc. E.   Thomasová Rakúsko 
Zentrum für 
Auslandsstudien, 
Wirtschaftsuniversität, Wien   

členka International Association of 
Cross Cultural Competence and 
Management 

 

Nižšie uvedený tabuľkový prehľad prezentuje zaujímavé informácie o zahraničných služobných 
cestách učiteľov fakulty, podľa katedry, krajiny a početnosti. Skúmané cesty učiteľov do zahraničia, 
v nižšej početnosti ako v predchádzajúcom roku 2008 (143),  sa uskutočnili 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. 3.10 

PREHĽAD  POČETNOSTI ZAHRANI ČNÝCH 
SLUŽOBNÝCH CIEST UČITEĽOV FPM 

Katedra Krajina Počet 

KMž 

Belgicko 1 
ČR 30 
Fínsko 1 
Kanada 1 
Nórsko 1 
Poľsko 2 
Rakúsko 6 

KPF 
ČR 11 
Rakúsko 15 
SRN 2 

KPH 

Belgicko 1 
ČR 33 
Chorvátsko 1 
Litva 1 
Nemecko 4 
Poľsko 1 
Španielsko 1 

SPOLU 112 
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4. ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FPM 
 
4.1 Organizačné členenie fakulty 
 
Vedenie Fakulty podnikového manažmentu: 
 
DEKAN:  prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.  
 
Prvý prodekan, prodekan pre vzdelávaciu činnosť: doc. Ing. Peter Markovič, PhD. 
Prodekanka pre zahraničné vzťahy: Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. 
Prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky: Ing. Katarína Grančičová, 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:  
          prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc., dekan FPM 
Interní členovia: 
 Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. 
 prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 
 doc. Ing. Eleonora Fendeková, PhD. doc. Ing. Peter Markovič, PhD. 
 doc. Ing. Ľubica Füzyová, CSc. Ing. Anita Romanová, PhD. 
 doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.  
 Ing. Katarína Grančičová, PhD. doc. Ing. Jana Sršňová, CSc. 
 Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. 
 doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. 
 prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. 
 prof. Ing. Michal Leščišin, DrSc. prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. 
 doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD. prof. Ing. Karol Zalai, CSc 
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. Vladimír Kestler, predseda predstavenstva OMNIA, a. s., Bratislava 
 Ing. Michal Ľach, generálny riaditeľ Chemosvit, a.s., Svit 
 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 
 
Akademický senát Fakulty podnikového manažmentu: 
Predseda AS:  

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
Členovia AS: 
 doc. Ing. Eleonora Fendeková, CSc. 
 Ing. Eduard Hyránek, PhD. 
 Ing. Benita Juriková 
 doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 
 doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 
 doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. 
 doc. Ing. Oľga Miková, CSc. 
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 Ing. Daniela Rybárová 
 prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. 
 Zuzana Bartošová 
 Stanislav Béreš  
 Lucia Litvová 
 Dominika Mireková 
 Maroš Šinský 
 
Kolégium dekana fakulty podnikového manažmentu: 
 prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.,  dekan fakulty 
 doc. Ing. Peter Markovič, PhD., prvý prodekan  
 Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., prodekanka  
 Ing. Katarína Grančičová, 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., vedúci Katedry podnikových financií 
 doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD., vedúci Katedry informačného manažmentu  
 prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., vedúci Katedry podnikovohospodárskej 
 prof. Ing. Štefan Slávik, CSc., vedúci Katedry manažmentu 
 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: Ing. Eduard Hyránek, PhD. 
Katedra manažmentu výroby a logistiky 
vedúci katedry: prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
Katedra informačného manažmentu  
vedúci katedry: doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 

 
4.2 Personálny rozvoj fakulty 
 
V roku 2009 sa na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave konali 4 výberové konania na 
voľné miesta vysokoškolských učiteľov a jedno výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho 
Katedry podnikových financií. 
   
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov v roku 2009  na Fakulte podnikového 
manažmentu EU v Bratislave bol nasledovný: 102,85 učiteľov, 1,00 vedeckovýskumný zamestnanec, 
15,11 nepedagogických zamestnancov. Podiel profesorov z celkového počtu učiteľov bol 10,92 %, 
podiel docentov bol 22,69 %, podiel odborných asistentov bol 63,87 % a podiel asistentov bol 2,52 % 
(stav k 31.12.2009). 
 
Vývoj a stav zamestnancov na fakulte (fyzický evidenčný stav) dokumentuje tabuľka č. 4.1. 
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Tabuľka č. 4.1 

Kategórie zamestnancov Stav k 1. 1. 2009 Stav k 31. 12. 2009 
Pedagogickí zamestnanci 
Výskumní pracovníci 
Ostatní zamestnanci 

105 
1 
15 

119 
1 
15 

Spolu 121 135 

 
Na fakultu boli v roku 2009 prijatí títo zamestnanci: 
Biloruská Gabriela Križan Martin, Ing., PhD. 
Bodzsarová Veronika, Ing. Marečková Zuzana, Ing., PhD. 
Dudáš Ladislav, Ing., PhD. Melicheríková Zuzana, Ing., PhD. 
Ďurišová Soňa, Ing., PhD. Milecová Miroslava, Ing., PhD. 
Fabian Peter, Ing., PhD. Mončeková Katarína, Ing., PhD. 
Gajdová Denisa Ing. Priečková Katarína, Ing., PhD. 
Gálik Rudolf, Ing., PhD. Šinský Michal, Ing., PhD. 
Hucová Elena, Ing., PhD.  Vaďurová Zuzana, Ing., PhD. 
Chodasová Alena, doc. Ing., PhD. Vérffy Michal, Ing., PhD. 
Kováčová Eva Zmeškal Zdeněk, prof. Dr. Ing. 
  
Pracovný pomer v roku 2009 skončili títo zamestnanci: 

Blatnický Dobroslav, Ing. Sabová Erika 
Kovarovičová Ingrid Surovi Pavel, Ing. 
Laučíková Zuzana, Ing. Valigurská Svetluška 
Luptáková Alica, Ing. Víghová Agneša, PhDr. 
Nagy Ladislav, Ing., PhD.  

 
Na rodičovskú dovolenku nastúpila Ing. Mgr. Lucia Zachar-Ninčák. Po rodičovskej dovolenke 
nastúpili do zamestnania Ing. Stanislava Deáková a Marcela Skyvová. 
 
Súčasný fyzický evidenčný stav učiteľov podľa jednotlivých katedier:   

– Katedra podnikovohospodárska = 32 učiteľov, 
– Katedra manažmentu = 37 učiteľov, 
– Katedra podnikových financií = 30 učiteľov, 
– Katedra manažmentu výroby a logistiky = 12 učiteľov, 
– Katedra informačného manažmentu = 8 učiteľov. 

 
Kvalifikačná štruktúra tvorivých pracovníkov na fakulte k 31.12.2009                         Tabuľka č. 4.2 
Katedra Prof. Mim. 

Prof. 
Doc. OA 

s PhD. 
OA bez 
PhD. 

A Spolu Index  
2009/2008 

KPH 1,00 1,00 7,97 9,97 12,00 0,00 31,95 1,12 
KMž 4,00 0,00 8,00 17,92 6,53 0,00 36,45 1,26 
KPF 4,00 0,00 6,99 12,96 5,53 0,00 29,48 1,15 
KMVaL 2,99 0,00 2,99 2,99 2,00 1,00 11,96 1,26 
KIM 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 2,00 8,00 1,14 
FPM 
Spolu 

11,99 1,00 26,95 44,84 30,07 3,00 117,84 1,18 

Poznámka: Prepočítaný evidenčný stav k 31.12.2009 
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Kvalifikačná štruktúra učiteľov fakulty za obdobie 2005 – 2009                                                Tabuľka č. 4.3 

 
Rok 

 

Počet učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra 

Profesori Mimoriadni 
profesori 

Docenti  OA A Lektori Spolu 

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 
2009 12 1 27 76 3 0 119 

Poznámka: Fyzický evidenčný stav k 31.12 príslušného roku                    
 
 

Vývoj počtu študentov 1. a 2. stupňa štúdia na jedného učiteľa za roky 2005 - 2009 Tabuľka č.4.4 
                                   

Počet študentov na jedného 
učiteľa 2005 2006 2007 2008 2009 

Denné štúdium 14,92 17,17 17,57 20,34 17,58 
Všetky formy a druhy štúdia  21,01 22,87 21,58 24,07 20,18 
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4.3 Počty študentov v jednotlivých ročníkoch a formách štúdia 
 

Podrobnejšie informácie o počte študentov v jednotlivých ročníkoch podľa druhov a foriem štúdia 
uvádza tabuľka č. 4.5. 

 

 

 

                 Graf č. 4.1
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  Tabuľka č. 4.5 

1. 2. 3. 4. 5.
denná (SR) 459 545 406 - - 1 410

denná (zahr.) 2 2 - - - 4
externá (SR) 61 44 41 - - 146

externá (zahr.) - - 1 - - 1
denná (SR) 378 302 - - - 680

denná (zahr.) 1 1 - - - 2
externá (SR) 88 75 - - - 163

externá (zahr.) 2 1 - - - 3
denná (SR) - - - - 2 2

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

externá (zahr.) - - - - - -
denná (SR) 837 545 406 - 2 1 790

denná (zahr.) 3 - - - - 3
externá (SR) 149 119 41 - - 309

externá (zahr.) 2 1 1 - - 4
denná (SR + 

zahr.)
840 545 406 - 2 1 793

externá (SR + 
zahr.)

151 120 42 - - 313

Stav študentov k 31. 10. 2009 podľa ročníkov

Stupeň štúdia Forma štúdia Ročník štúdia Spolu

Spolu

1. stupeň

2. stupeň

spojený
1. a 2. stupeň

Spolu 

 
 

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. 
V spolupráci s nadáciou Manažér sa inovovali v tomto roku 2 počítačové učebne v celkovom počte 40 
ks PC a obstarali sa 3 dataprojektory. 
 
1. Stav v oblasti hardvérových prostriedkov 

                Tabuľka č. 4.6 

I. Vybavenie fakulty osobnými počítačmi (PC) 
Stav k 

31.12.2009 
Osobné počítače v kusoch spolu  233 

v tom používané prevažne:    
v pedagogickom procese  65 
v administratíve  168 
prenajaté a vypožičané PC  0  
notebook, laptop, PC tablet  48  
s pripojením na internet  233  

Servery  1  
Tlačiarne v kusoch spolu  120  

z toho multifunkčné tlačiarne  30  
Interaktívne tabule v kusoch  0  
Dataprojektory v kusoch  12 
Skenery v kusoch  12  
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Tabuľka č. 4.7 

II. Zdroje nadobudnutia výpočtovej techniky v 
počtoch kusov 

Spolu 

z rozpočtových prostriedkov  48 
z mimorozpočtových prostriedkov  0  
bezplatným prevodom  0  
darom  43 
z projektov    
z projektov Európskej únie  0  
z projektov iných  0  
Spolu 91 

 

 

 

2. Využívané softvérové produkty na fakulte 
          Tabuľka č. 4.8 
 

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) 
 

Od 2.1.2009 bol do ostrej prevádzky implementovaný Akademický informačný systém. 
Tomuto stavu predchádzalo veľké množstvo čiastkových úloh, ktoré bolo nevyhnutné zabezpečiť 
a zrealizovať tak, aby bol systém pripravený do ostrej prevádzky. 
Postupne sa do plnej prevádzky aktivovali jednotlivé moduly a transakcie v súlade s harmonogramom 
akademického roka. Postupne boli zrealizované nasledujúce činnosti: 

- Úprava kódov predmetov o označenie fakulty na ktorej sa predmet vyučuje 
- Preklopenie študijných programov a predmetov na akademický rok 2009/10 
- Preklopenie historických dát zo starého systému  
- Zápis hodnotení za LS do AISu, zápis realizovali jednotliví učitelia fakulty.  
- Prijímacie konanie na 1., 2. aj 3. stupeň štúdia bolo kompletne realizované prostredníctvom 

AIS, ako aj využitie možnosti podania elektronickej prihlášky. Priebežne boli identifikované 
nedostatky, ktoré boli zo strany UPJS KE a v spolupráci s UVT postupne v systéme 
odstraňované.   
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- Zápis študentov do jednotlivých ročníkov štúdia bol realizovaný na základe podkladov zo 
starého systému, následne sa priebežne realizoval zápis do AIS. 

- Zápis študentov 1. ročníka bol realizovaný priamo na základe podkladov z AISu. 
- Zrealizovanie vypisovania tém záverečných prác na bakalárskom aj inžinierskom stupni 

štúdia, následné prihlasovanie študentov na jednotlivé témy, ako aj akceptácia zo strany 
vyučujúcich. 

- Vypisovanie termínov skúšok na ZS a následný zápis hodnotení do systému na všetkých 
katedrách FPM. 

- Zo strany vedenia FPM boli spracované k jednotlivých činnostiam manuály, ako pre študentov 
tak aj pre vyučujúcich. 
 

Ďalšie návrhy, potreby a požiadavky vyplývajúce z realizácie jednotlivých činností vo väzbe na 
realizované procesy v AIS: 

- Pred zavedením ďalšej funkcionality do používania zrealizovať školenie na reálnych dátach 
konkrétnej fakulty. 

- K jednotlivým častiam systému spracovať z pozície univerzity alebo ÚVT jednotné metodické  
pokyny s konkrétnym návodom pozostávajúcim z jednotlivých úkonov, ako aj 
vyšpecifikovaním ďalších nevyhnutných nastavení v systéme, ktoré danú funkcionalitu 
ovplyvňujú. 

- Vypracovanie konkrétnych smerníc, ktoré budú upravovať detailnejšie prevádzku 
a používanie AIS na úrovni univerzity a následne na úrovni jednotlivých fakúlt.  

- Zavedenie ďalších modulov do plnej prevádzky realizovať postupne počas akademického roka 
v súlade s harmonogramom akademického roka. Je potrebné dbať na zrealizovanie 
prípravných činností a následné zaškolenie v primeranom predstihu. 

- Neustále propagovať možnosť podania elektronickej prihlášky na všetky stupne štúdia. 
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ZÁVER 
 
Na záver možno konštatovať, že úlohy v  roku 2009 boli splnené s prispením všetkých katedier, 
pedagogických pracovníkov a funkcionárov fakulty. Okrem bežných úloh, ktoré sa každoročne 
opakujú možno zvlášť zdôrazniť tieto aktivity: 
 

• Nárast publikačnej činnosti oproti roku 2008 o 39,64 %. Významný podiel mali na zvýšení 
publikačnej činnosti doktorandi, osobitne externí, ktorí sú zároveň aj učiteľmi fakulty. 

• Vymenovanie 3 pracovníkov fakulty za profesorov prezidentom Slovenskej republiky v roku 
2009 – prof. Szabo, prof. Hrvoľová, prof. Szarková,. 

• Konanie ďalšej inaguračnej prednášky - doc. Fendekovej (odbor Ekonomika a manažment 
podniku). 

• Zvýšenie úspešnosti ukončenia doktorandského štúdia o 22,6%, na fakulte sa konalo celkom 
33 obhajob dizertačných prác. 

• Vydanie už 6. ročníka fakultného vedeckého časopisu Ekonomika a manažment (3 čísla). 
• Uskutočnenie až 6 medzinárodných vedeckých konferencií, z toho dve na úrovni FPM a 4 na 

katedrách. Súčasne sa konali 3 vedecké semináre. 
• Udelenie Ceny rektora EU za najlepšiu publikáciu v kategórii vedecké monografie – doc. 

Fendeková. 
• Udelenie Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú prácu – Ing. M. Šinský. 
• Permanentné obsahové inovácie študijných programov pri súčasnom zohľadňovaní výsledkov 

výskumu. 
• Nárast počtu účastníkov na študentských mobilitách ERASMUS - študijných pobytov 

a stážach,  v zahraničí (48). 
• Inicializácia a realizácia nového projektu Letná škola SUMMER UNIVERSITY OF THE 

CORPORATE RESPONSIBILITY (jún 2009). 
• Participácia učiteľov FPM na 4 medzinárodných projektoch. 
• Zvýšenie záujmu učiteľov na učiteľských mobilitách ERASMUS. 
• Pokračovanie prác na implementácii Akademického informačného systému na FPM v súlade 

s implementáciou na celej EU – v plnej miere sa začal využívať AIS v časti Prijímacie 
konanie a Evidencia štúdia. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



74 
 

 
 
 
 


