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Predslov 

 
Musíme žiť tak, ako by sme mali iba hodinu 
času na vybavenie toho najdôležitejšieho.  
A zároveň tak, ako by to, čo robíme malo 
pokračovať i vo večnosti. 

 
Lev Nikolajevič Tolstoj 

 
Rok 2015 znamenal v živote Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave ďalšiu 

významnú vývojovú etapu. Na konci januára odovzdal, po 8 rokoch pôsobenia vo funkcii dekana, p. prof. 

Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. žezlo vedenia fakulty novozvolenému tímu, pod vedením prof. Ing. Petra 

Markoviča, PhD. Na tomto mieste treba vysloviť úprimnú vďaku p. prof. Szabovi, pretože roky 2007-2014 

neboli jednoduchým obdobím – dve akreditácie študijných programov, zavádzanie nového informačného 

systému, budovanie systému riadenia a hodnotenia kvality a množstvo drobných operatívnych úloh 

vyžadovalo od dekana fakulty plné nasadenie. Vytvoril však základy, na ktorých od 1. 2. 2015 môžeme 

stavať ďalšiu budúcnosť značky FPM. 

 

Ďakujeme. 

 
Prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 

dekan fakulty 
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Úvod 

 
Správa o činnosti Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej 
len „FPM“) za rok 2015 si kladie za cieľ sumarizovať podstatné skutočnosti, ktoré ovplyvnili 
fungovanie fakulty v troch ťažiskových oblastiach – v pedagogickej oblasti, vedecko-výskumnej 
oblasti, medzinárodná a národná spolupráca. Súčasne má poskytovať prehľad o vývojových 
tendenciách, príp. krokoch, ktoré pozitívne i negatívne ovplyvnili niektoré výsledky. 
V neposlednom rade upozorňuje na aktivity, ktorých realizácia, v roku 2016, má zabrániť 
zhoršovaniu kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov. 
 
Činnosť FPM bola v roku 2015 uskutočňovaná v súlade s platných právnymi norami, štatútom 
a vnútorných predpismi EU v Bratislave a FPM. Rozvoj a aktivity FPM vychádzali predovšetkým 
z dokumentu „Dlhodobý zámer rozvoja FPM EU v Bratislave pre funkčné obdobie 2011 – 2015 
s výhľadom  do roku 2019“ a boli zamerané na plnenie konkrétnych úloh, ako aj zámerov 
nového vedenia, prezentovaných na zasadnutí Akademickej obce FPM dňa 12. 5. 2015. 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 2015 podľa jednotlivých oblastí jej 
činnosti, s výnimkou pedagogickej činnosti, ktorá je hodnotená za akademický rok 2014/2015. 
Prezentované skutočnosti sú výsledkom kolektívnej práce všetkých pedagogických a 
nepedagogických pracovníkov, študentov fakulty, externých členov vedeckej rady fakulty 
a samozrejme predstaviteľov hospodárskej praxe. Podrobnejšie informácie sú obsiahnuté 
v správach o činnosti jednotlivých katedier FPM. 

 
Vedenie fakulty 
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Faktografické údaje o FPM EU v Bratislave 

 
I.  Organizačné členenie fakulty 
 

Vedenie FPM EU v Bratislave 

Dekan: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.  
Poverená funkciou prodekanky pre vzdelávaciu činnosť: doc. Ing. Anita Romanová, PhD. 
Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium: doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. 
Prodekanka pre zahraničné vzťahy: Ing. Jana Blštáková, PhD. 
Poverená funkciou prodekanky pre rozvoj a sociálne otázky: Ing. Katarína Grančičová, PhD. 
Prodekan pre informatizáciu fakulty a styk s verejnosťou:  Ing. Marián Smorada, PhD. 
Tajomníčka fakulty: Ing. Žofia Dunová 
 

Vedecká rada FPM EU v Bratislave 

Predseda:  prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan FPM 

Interní členovia:  
 Ing. Jana Blštáková, PhD. prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 
 prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 
 prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD. doc. Ing. Anita Romanová, PhD. 
 doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 
 Ing. Katarína Grančičová, PhD. Ing. Marián Smorada, PhD. 
 doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.  
 doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhásová, PhD. prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. 
 doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.    

Externí členovia: 
 doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD., prezident Slovenskej marketingovej asociácie 
 Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., emeritný profesor FPM EU v Bratislave  
 Ing. Peter Kubrický, generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave 
 Ing. Martina Marhefková, PhD., audítorka, Proctum Consult, s.r.o. 
 doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., Výskumný ústav stavebnej informatiky, s.r.o. 
 Ing. Andrej Révay, prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov  
 prof. Ing. Mária Režňáková, CSc., Fakulta podnikatelská, VUT Brno 
 doc. Mgr. Art. Svetlana Waradzinová, Divadelná fakulta, prorektorka VŠMU Bratislava 
 

Akademický senát FPM EU v Bratislave 

Predseda:  prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

Členovia: Ing. Brigita Boorová, PhD.; prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.; Ing. Anna 
Hamranová, PhD.; doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD.; prof. Ing. Helena 
Majdúchová, CSc.; Ing. Daniela Rybárová, PhD.; prof. PhDr. Miroslava Szarková, 
CSc.; Ing. Pavel Škriniar, PhD.; Ing. Alena Tóthová, PhD.; Melika Abotalebi; 
Miroslav Klucho; Bc. Mária Kozáková; Bc. Bronislava Mateášová; Bc. Peter 
Sagan 
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Kolégium dekana FPM EU v Bratislave 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan  
Ing. Jana Blštáková, PhD., prodekanka 
Ing. Katarína Grančičová, PhD., prodekanka 
doc. Ing. Anita Romanová, PhD., prodekanka 
Ing. Marián Smorada, PhD., prodekan 
doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD., prodekan 
Ing. Žofia Dunová, tajomníčka fakulty 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., vedúci Katedry manažmentu výroby a logistiky, predseda AS EU 
a AS FPM 
doc. 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   
Miroslav Klucho, predseda Študentského parlamentu FPM 
 

FPM EU v Bratislave sa člení na päť katedier 

Katedra podnikovohospodárska vedúci katedry: prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 
Katedra manažmentu vedúci katedry: prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 
Katedra podnikových financií vedúci katedry: doc. 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. 

 
II. Personálny rozvoj fakulty 
 
V roku 2015 sa na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave konali 2 výberové konania 

na voľné miesta vysokoškolských učiteľov odborných asistentov, 2 výberové konanie na 

obsadenie funkcií docentov, 1 výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier.   

 
Prepočítaný evidenčný počet zamestnancov v roku 2015  na Fakulte podnikového manažmentu 

EU v Bratislave bol nasledovný: 95,25 učiteľov, 1,00 vedecko-výskumný zamestnanec,  

14,00 nepedagogických zamestnancov. Podiel profesorov z celkového počtu učiteľov bol  

10,20 %, podiel docentov bol 17,35 %, podiel odborných asistentov bol 72,45 %. Z celkového 

počtu 98 učiteľov bolo 55 žien. Vývoj fyzického evidenčného stavu zamestnancov dokumentuje 

tabuľka 1. 

 
Tabuľka 1 Vývoj počtu zamestnancov na fakulte za roky 2009-2015 (stav k 31. 12. b. r.) 

Kategórie 
zamestnancov 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pedagogickí 119 115 111 108 107 104 98 

Výskumní 1 1 1 1 1 1 1 

Ostatní 15 14 15 15 15 15 14 

Spolu 135 130 127 124 123 120 113 
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Na fakultu boli v roku 2015 prijatí títo zamestnanci: Bolek Vladimír, Ing., PhD.; Dorčák Peter, 

doc. PhDr., PhD.; Kluchová Adriana, Ing.; Markovičová Zuzana, Ing. 

 
Pracovný pomer v roku 2015 skončili títo zamestnanci: Biloruská Gabriela; Molnár Pavol, doc. 

Ing., CSc.; Borovíková Veronika, Ing. (nenachádza sa vo fyzickom evidenčnom stave 

zamestnancov, nakoľko skončila pracovný pomer počas rodičovskej dovolenky); Neumannová 

Anna, doc. Ing., CSc.; Lichnerová Linda, Ing., PhD. (nenachádza sa vo fyzickom evidenčnom 

stave zamestnancov, nakoľko skončila pracovný pomer počas rodičovskej dovolenky); 

Ondrášová Iveta, Ing., PhD.; Lovíšková Jana, Ing., PhD.; Oravský Pavol, Ing., PhD.; Májková 

Elena; Thomasová Elena, doc. Ing., PhD. 

 
Na materskú a rodičovskú dovolenku nastúpili: Grisáková Nora, doc. Ing., PhD.; Marečková 

Zuzana, Mgr., PhD.; Remeňová Katarína, Ing., PhD. 

  
Po skončení rodičovskej dovolenky nastúpila do zamestnania: Beláňová Benita, Ing., PhD. 
 
Na pracovné voľno bez náhrady mzdy nastúpila Skyvová Marcela.    

 
Tabuľka 2 Kvalifikačná štruktúra učiteľov na fakulte za roky 2010-2015 (stav k 31. 12. b. r.) 

 
Rok 

 

Počet učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra 

Profesori Docenti 
Odborní 
asistenti 

Asistenti Spolu 

2010 13 22 78 2 115 

2011 14 20 75 2 111 

2012 13 20 74 1 108 

2013 15 17 74 1 107 

2014 13 17 75 0 105 

2015 10 17 71 0 98 

 
Tabuľka 3 Vývoj počtu študentov na jedného učiteľa za roky 2010-2015 

Rok Denné štúdium Všetky formy štúdia 

2010 17,15 19,68 

2011 16,38 18,50 

2012 15,85 17,81 

2013 13,92 15,96 

2014 12,63 14,68 

2015 12,54 14,95 

 
III. Finančná situácia fakulty 
 
Informácia o finančnej situácii fakulty za rok 2015 obsahuje údaje o celkovom objeme 

pridelených finančných zdrojov a objeme mzdových prostriedkov, pre príslušný počet 

zamestnancov fakulty (tabuľka 4). 
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Tabuľka 4 Vybrané aspekty finančného hospodárenia fakulty za roky 2009-2015 

Položka 
Celkový 
rozpočet 

Mzdové 
prostriedky 

Počet učiteľov 
Počet 

zamestnancov 

2009 1 434 734,00 1 342 892,92 119 135 

2010 1 893 164,82 1 487 623,00 115 130 

2011 1 666 693,00 1 461 673,50 111 127 

2012 1 569 363,00 1 435 669,14 108 124 

2013 1 479 642,00 1 364 118,55 107 123 

2014 1 702 523,00 1 391 794,00 104 120 

2015 1 767 176,00 1 371 000,00 98 113 

 
Na základe uvedených hodnôt možno kvantifikovať niektoré skutočnosti, ktoré lepšie 
zobrazujú skutočnú výkonnosť fakulty a dôvody, prečo musí dôjsť k posilneniu publikačnej 
a projektovej činnosti. Súčasne treba podotknúť, že pre potreby ďalších prepočtov sa bude 
pracovať iba s počtom učiteľov FPM (keďže svojimi výkonmi generujú rozpočtové prostriedky). 

 
Tabuľka 5 Situačná analýza generovania rozpočtových prostriedkov za roky 2010-2015 

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Priemerná mzda
1)

 11 443,3 11 509,2 11 578,0 11 090,4 11 598,3 12 132,7 

Rozpočet na učiteľa
2)

 16 462,3 15 015,3 14 531,1 13 828,4 16 370,4 18 032,4 

14,25 % publikačná činnosť
3)

 211 986 208 289 204 583 194 387 198 331 195 368 

Hodnota 1 bodu publikačnej 
činnosti

4)
 

19,83 23,55 25,57 16,74 18,22 19,72 

Objem miezd na výstupy A1, A2 
a B

5) 
 

Norma 

 
30 082 
95 283 

 
30 026 

109 578 

 
30 331 

116 471 

 
34 903 
75 749 

 
38 535 
80 952 

 
33 918 
81 108 

Minimálna publikačná 
výkonnosť učiteľov

6) 

Skutočná publikačná výkonnosť 
učiteľov

7) 

% podiel plnenia normy
8)

 

 
4 805 

 
1 517 
31,57 

 
4 653 

 
1 275 
27,40 

 
4 555 

 
1 185 
26,02 

 
4 525 

 
2 085 
46,08 

 
4 443 

 
2 115 
47,60 

 
4 113 

 
1 720 
41,82 

Počet hodín práce
9)

 
Počet hodín výskumnej práce

10)
 

Cena hodiny práce
11)

 
Počet bodov za hodinu práce

12)
 

176 813 
115 000 

8,41 
0,084 

177 663 
111 000 

8,23 
0,084 

166 050 
108 000 

8,65 
0,084 

164 513 
107 000 

8,29 
0,085 

159 900 
104 000 

8,70 
0,085 

150 675 
98 000 

9,10 
0,084 

Poznámky: 
1)

  Mzdové prostriedky : Počet zamestnancov 
2)

  Rozpočtové prostriedky : Počet učiteľov 
3)

  14,25 % rozpisu dotácie na mzdové prostriedky pripadá na výkony v oblasti publikačnej činnosti 
4)

  
3)

 : Celkový počet bodov za publikačnú činnosť (tabuľka 2.6) 
5)

  Hodnota 1 bodu publikačnej činnosti x Počet bodov za výstupy A1, A2, B (tabuľka 2.6) 
6)

  (50 % z minimálneho počtu bodov za výstupy pripadajúce na kategóriu A1, A2 a B (podľa Internej smernice  
č. 1/2016) x Počet zamestnancov danej kategórie) : 2 roky (výsledná hodnota je v bodoch) 

7)
  Stĺpec „Spolu za A1, A2, B“ v tabuľke 2.6 

8)
  (Skutočná publikačná výkonnosť učiteľov : Minimálna publikačná činnosť učiteľov) x 100 

9)
  Počet odpracovaných hodín učiteľmi za rok » (250 pracovných dní – 45 dní dovolenky) x 7,5 hodiny x počet 

učiteľov 
10)

  1 000  x Počet učiteľov 
11)

  Mzdové prostriedky : Počet odpracovaných hodín učiteľmi za rok 
12)

  (2 x Minimálna publikačná výkonnosť učiteľov) : Počet hodín výskumnej práce 
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1 Pedagogická oblasť za akademický rok 2014/2015 

 
Pedagogická činnosť bola v akademickom roku 2014/2015 poznačená viacerými významnými 

udalosťami, z ktorých treba vyzdvihnúť: 

 oboznámenie sa s výsledkami komplexnej akreditácie EUBA, hlavne so skutočnosťami, 

ktoré sa dotýkali FPM; 

 úprava študijných programov 1., 2. a 3. stupňa štúdia v nadväznosti na zmeny 

v organizácii štúdia; 

 otvorenie 1. ročníka na 1. a 2. stupni dennej formy štúdia v súlade 

s novoakreditovanými študijnými programami; 

 čiastočné prispôsobenie štúdia na 3. stupni, s ohľadom na zmeny vyvolané 

pozastavením akreditácie študijného programu Finančný manažment podniku; 

 príprava štátnych skúšok na 1. a 2. stupni štúdia (pre ak. r. 2015/2016) a priradenie 

kreditov jej jednotlivým súčastiam; 

 transformácia študijného programu Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku) do 

podoby akreditovaného študijného programu Všeobecný manažment (v anglickom 

jazyku); 

 participácia fakulty na úpravách Akademického informačného systému (ďalej len 

„AiS2“). 

 
1.1 Priebeh, organizácia a kontrola pedagogického procesu 

 
Pedagogický proces v ak. r. 2014/2015 prebiehal na všetkých formách a druhoch štúdia 

v zmysle akreditácie a v súlade s vnútornými predpismi EUBA a FPM. Zabezpečenie nerušeného 

priebehu, aj s ohľadom na ďalšie akademické roky vyžadovalo: 

 Prerokovanie a schválenie úprav študijných programov v Akademickom senáte FPM a 

vo Vedeckej rade FPM – poskytnutie možnosti dokončenia štúdia v zmysle starej 

akreditácie. 

 Prerokovávanie a schvaľovanie predmetov v Akreditačnej komisii FPM. 

 Prerokovanie Edičného programu FPM a priebežné hodnotenie jeho plnenia – 

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 ako aj hospitácie 

v zmysle systému hodnotenia kvality pedagogického procesu. 

 Realizácia procesov hodnotenia kvality pedagogickej činnosti, konkrétne predmetov 

zabezpečovaných fakultou. 

 Stretnutia vedenia fakulty so zástupcami študentov (v Študentskom parlamente FPM 

a Akademickom senáte FPM) k aktuálnym pedagogickým otázkam ako aj ku 

skúsenostiam so študijných pobytov v rámci Erasmus+. 
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Z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska bol akademický rok 2014/2015 ovplyvnený snahou 

o udržanie primeraného počtu študentov na jedného učiteľa, zachovanie málopočetných 

krúžkov, optimalizáciou rozvrhu, zapájaním odborníkov z praxe do pedagogického procesu. 

Podrobnejšie informácie sú sumarizované v tab. 1.1-1.2 (zostavené k stavu 31. 10. 2015). 

 
Tabuľka 1.1 Vývoj počtu študentov na jednotlivých stupňoch a formách štúdia v r. 2009-2015 

Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. stupeň 
denná 1 410 1 265 1 082 930 869 848 747 

externá 146 159 153 131 128 116 105 

2. stupeň 
denná 682 707 736 782 620 478 475 

externá 163 132 83 81 91 99 131 

3. stupeň 
denná 51 57 53 38 25 26 27 

externá 86 105 75 55 46 37 34 

Spolu 
denná 2 143 2 029 1 873 1 750 1 514 1 352 1 249 

externá 395 396 311 267 265 252 270 

Celkový počet 
študentov  

2 538 2 425 2 182 2 017 1 779 1 604 1 519 

 
Tabuľka 1.2 Vývoj počtu absolventov na jednotlivých stupňoch za roky 2009-2015 

Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. stupeň 
denná 416 352 438 404 264 206 250 

externá 59 38 21 32 30 28 32 

2. stupeň 
denná 290 295 367 318 393 351 251 

externá 102 69 76 40 30 37 34 

3. stupeň 
denná 20 11 11 17 18 10 7 

externá 14 28 21 13 15 9 7 

Spolu 
denná 726 658 816 739 675 567 508 

externá 175 135 118 85 75 74 73 

 
Organizácia pedagogického procesu na FPM v ak. r. 2014/2015 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 predmetov. 

 
Hodnotenie pedagogického procesu možno uskutočniť v dvoch rovinách: 

 z pohľadu prednášok – pretrváva nízka účasť študentov na tomto pedagogickom 

podujatí, čo sa následne prejavuje v nedostatočnej pripravenosti študentov na 

cvičenia/semináre; 

 z pohľadu cvičení/seminárov – dominujú názory na aktivitu študentov na 

cvičeniach/seminároch, avšak nie vždy sa uvedená skutočnosť  prejaví na výsledku 

(zápočte, skúške). Celkové hodnotenie študentov na predmetoch, v dôsledku ich 
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nízkych ambícií, zvyčajne nezodpovedá skutočným schopnostiam/zručnostiam 

a študenti sa uspokojujú aj s horším hodnotením. 

 
1.2 Výsledky štátnych skúšok na prvom a druhom stupni štúdia 

 
Štátne skúšky na prvom stupni štúdiu 
 
Štátne skúšky sa v ak. r. 2014/2015 uskutočnili v súlade s požiadavkami akreditovaných 

študijných programov „Ekonomika a manažment podniku“ (študijný odbor 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku) a „Finančný manažment“ (študijný odbor 3.3.13 Finančný 

manažment). Pozostávali z dvoch skupín predmetov a obhajoby záverečnej (bakalárskej) 

práce. Predmetové skupiny tvorili ťažiskové predmety jadra znalostí študijného odboru, 

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 1.3-1.5. 

 
Tabuľka 1.3 Výsledky štátnych skúšok na dennej forme štúdia v ak. r. 2014/2015 

Študijný program 
Počet 

študentov 
Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli 

Počet % Počet % Počet % 

EaMP 210 196 93,33 194 98,98 2 1,02 

FM 64 56 87,50 56 100,00 0 0,00 

Poznámka: EaMP (Ekonomika a manažment podniku), FM (Finančný manažment) 

 
Tabuľka 1.4 Výsledky štátnych skúšok na externej forme štúdia v ak. r. 2014/2015 

Študijný program 
Počet 

študentov 

Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli 

Počet % Počet % Počet % 

EaMP 43 32 74,42 32 100 0 0,00 

Poznámka: EaMP (Ekonomika a manažment podniku) 
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Tabuľka 1.5 Vývoj percenta zúčastnených na štátnych skúškach k počtu študentov v ročníku  
v r. 2009-2015 (údaje sú v %) 

Študijný 
program 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EaMP 
(denná forma) 

94,82 86,87 81,61 92,43 88,85 82,56 93,33 

EaMP 
(externá forma) 

92,31 91,04 81,70 88,12 77,78 81,03 87,50 

FM 
(denná forma) 

89,61 92,68 52,50 68,00 60,78 66,67 74,42 

Poznámka: EaMP (Ekonomika a manažment podniku), FM (Finančný manažment) 

 
Štátne skúšky na druhom stupni štúdiu 
 
Štátne skúšky sa v ak. r. 2014/2015 uskutočnili v súlade s požiadavkami akreditovaných 

študijných programov „Ekonomika podniku“ (študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment 

podniku), „Manažment a ekonomické znalectvo“ (študijný odbor 3.3.13 Finančný manažment 

a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku), „Manažment výroby a logistika“ (študijný odbor 

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku), „Personálny manažment podniku“ (študijný odbor 

3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku), 

„Podnikové financie“ (študijný odbor 3.3.13 Finančný manažment) a „Všeobecný manažment“ 

(študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku). Pozostávali zo skupiny predmetov 

a obhajoby záverečnej (diplomovej) práce. Predmetovú skupinu tvorili ťažiskové predmety 

jadra znalostí študijného odboru, v závislosti od študijného programu (tab. 1.6). 

 
Tabuľka 1.6 Obsahová náplň predmetovej časti štátnej skúšky (podľa študijných programov) 

Študijný program Predmety štátnej skúšky 

Ekonomika podniku 
Strategický manažment; Finančný manažment; Odbytová stratégia; Cenové 
rozhodovanie; Podnikový controlling; Podniková diagnostika 

Manažment a ekonomické 
znalectvo 

Strategický manažment; Finančný manažment; Podnikateľské riziko; 
Riadenie hodnoty podniku; Znalectvo; Podniková diagnostika 

Manažment výroby a logistika 
Strategický manažment; Finančný manažment; Logistika; Manažment 
kvality; Vnútropodnikový manažment výroby; Manažment inovácií podniku 

Personálny manažment podniku 
Strategický manažment; Finančný manažment; Komunikácia v manažmente; 
Organizácia práce; Personálny manažment a marketing 

Podnikové financie 
Strategický manažment; Finančný manažment; Finančné inžinierstvo; Dane 
podnikateľských subjektov; Finančná analýza a finančné plánovanie; 
Medzinárodný finančný manažment; Finančné inžinierstvo 

Všeobecný manažment 
Strategický manažment; Finančný manažment; Organizovanie; Kontrola; 
Organizačné správanie; Medzinárodný manažment a medzinárodné 
podnikanie 

 
Súhrnné výsledky štátnej skúšky v ak. roku 2014/2015 podľa jednotlivých študijných 

programov poskytujú tabuľky 1.7-1.9. 



13 
 

Tabuľka 1.7 Výsledky štátnych skúšok na dennej forme štúdia v ak. r. 2014/2015 

Študijný program 
Počet 

študentov 
Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli 

Počet % Počet % Počet % 

EP 76 70 92,11 70 100,00 0 0,00 

MEZ 20 18 90,00 18 100,00 0 0,00 

MVL 25 25 100,00 25 100,00 0 0,00 

PMP 36 36 100,00 36 100,00 0 0,00 

PF 60 58 96,67 58 100,00 0 0,00 

VMž 44 44 100,00 44 100,00 0 0,00 

Poznámka: EP (Ekonomika podniku), MEZ (Manažment a ekonomické znalectvo), MVL (Manažment výroby 
a logistika); PMP (Personálny manažment podniku), PF (Podnikové financie), VMž (Všeobecný manažment) 

 
Tabuľka 1.8 Výsledky štátnych skúšok na externej forme štúdia v ak. r. 2014/2015 

Študijný program 
Počet 

študentov 

Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli 

Počet % Počet % Počet % 

VMž 41 34 82,93 34 100,00 0 0,00 

Poznámka: VMž (Všeobecný manažment) 

 
Tabuľka 1.9 Vývoj percenta zúčastnených na štátnych skúškach k počtu študentov v ročníku  
v r. 2009-2015 (údaje sú v %) 

Študijný 
program 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EP 94,29 98,63 98,17 100,00 97,85 96,70 92,11 

MEZ - 100,00 96,83 100,00 96,94 91,23 90,00 

MVL 100,00 95,56 94,44 100,00 100,00 95,83 100,00 

PMP 92,00 96,67 97,44 100,00 94,64 92,86 100,00 

PF 93,94 93,75 98,08 85,37 98,61 98,44 96,67 

VMž 
(denná forma) 

86,11 95,83 100,00 100,00 95,59 100,00 100,00 

VMž 
(externá forma) 

92,73 88,16 87,36 82,35 88,24 72,55 82,93 

Poznámka: EP (Ekonomika podniku), MEZ (Manažment a ekonomické znalectvo), MVL (Manažment výroby 
a logistika); PMP (Personálny manažment podniku), PF (Podnikové financie), VMž (Všeobecný manažment) 

 
1.3 Prijímacie konanie na všetky stupne štúdia 

 
Prijímacie konanie na všetky tri stupne štúdia bolo realizované v súlade so Zásadami 

prijímacieho konania schválenými Akademickým senátom FPM v roku 2014. 

 
Bakalársky stupeň štúdia 
 
V ak. r. 2014/2015 sa konali prijímacie skúšky na akreditované študijné programy 1. stupňa 

štúdia v dňoch 17. a 18. 6. 2015. Prijímacia skúška sa realizovala písomne (formou testov) 

z predmetov Matematika (max. 100 bodov), Svetový jazyk (max. 100 bodov), Základy 

ekonómie a ekonomiky (max. 100 bodov). Po sčítaní všetkých bodov za jednotlivé časti bolo 

vytvorené poradie uchádzačov a následne generované rozhodnutia o výsledku prijímacieho 

konania. Celkový počet prihlášok bol 947, z toho prijímacej skúšky sa zúčastnilo 767 
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uchádzačov. Komisia pre prijímacie konanie spracovala návrh na prijatie 383 uchádzačov, 

z ktorých sa na štúdium zapísalo 317 uchádzačov. Vývoj záujmu o bakalárske študijné 

programy sú prezentované v tab. 1.10. 

 
Tabuľka 1.10 Vývoj záujmu o študijné programy na prvom stupni štúdia 

Študijný 
program 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EaMP 
(denná forma) 

1 991 1 551 1 514 1 194 900 786 729 

EaMP 
(externá forma) 

514 186 160 119 80 74 82 

FM 
(denná forma) 

308 210 200 206 203 135 126 

FM 
(externá forma) 

40 30 20 17 19 17 10 

Poznámka: EaMP (Ekonomika a manažment podniku), FM (Finančný manažment) 

 
Inžiniersky stupeň štúdia 
 
V ak. r. 2014/2015 sa nekonali prijímacie skúšky na akreditované študijné programy 2. stupňa 

štúdia. Na základe rozhodnutia Akademického senátu FPM bola prijímacia skúška odpustená 

všetkým uchádzačom, ktorí splnili podmienky na prijatie. Celkový počet prihlášok bol 431. 

Komisia pre prijímacie konanie spracovala návrh na prijatie 378 uchádzačov, z ktorých sa na 

štúdium zapísalo 328 uchádzačov. Vývoj záujmu o inžinierske študijné programy sú 

prezentované v tab. 1.11. 

 
Tabuľka 1.11 Vývoj záujmu o študijné programy na druhom stupni štúdia 

Študijný 
program 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EP 139 119 138 128 105 58 89 

MEZ 66 97 120 70 20 37 27 

MVL 64 25 34 41 29 28 36 

PMP 85 102 127 81 58 41 53 

PF 90 56 97 85 80 82 74 

VMž 
(denná forma) 

96 113 116 106 68 40 52 

VMž 
(externá forma) 

123 140 137 105 91 95 100 

Poznámka: EP (Ekonomika podniku), MEZ (Manažment a ekonomické znalectvo), MVL (Manažment výroby 
a logistika); PMP (Personálny manažment podniku), PF (Podnikové financie), VMž (Všeobecný manažment) 

 
Doktorandský stupeň štúdia 
 
Prijímacie konanie na doktorandský stupeň štúdia na ak. r. 2015/2016 sa na FPM konalo dňa 

26. 6. 2015. Podaných bolo celkom 24 prihlášok, z toho na dennú formu štúdia bolo podaných 

12 prihlášok a na externú formu 12 prihlášok. Prijímacieho konania sa zúčastnilo 22 
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uchádzačov o 3. stupeň štúdia, z toho na dennú formu 11 a na externú 11. Na externú formu sa 

prihlásili 4 uchádzači zo SRN. Prijatých bolo celkom 22 uchádzačov, z toho na dennú formu 9 a 

na externú 13, z toho 4 zo SRN. Vývoj záujmu o inžinierske študijné programy sú prezentované 

v tab. 1.12. 

 
Tabuľka 1.12 Vývoj záujmu o študijné programy na druhom stupni štúdia 

Študijný 
program 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EaMP 
(denná forma) 

31 33 27 14 11 17 7 

EaMP 
(externá forma) 

11 11 5 6 2 6 5 

FMP 
(denná forma) 

11 13 7 8 6 2 5 

FMP 
(externá forma) 

3 4 3 2 1 3 7 

Poznámka: EMaP (Ekonomika a manažment podniku), FM (Finančný manažment podniku) 

 
Súhrnne možno prezentovať výsledky prijímacieho konania a počty študentov na jednotlivých 
stupňoch štúdia za roky 2009-2015 (tab. 1.13). 

 
Tabuľka 1.13 Výsledky prijímacieho konania na jednotlivých stupňoch štúdia za roky 2009-2015 

Stupeň 
štúdia 

Stav 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. stupeň 

Prihlásení 2 370 1 977 1 894 1 536 1 202 1 012 947 

Prijatí 1 190 804 416 405 463 426 383 

Zapísaní 520 400 374 399 425 356 317 

2. stupeň 

Prihlásení 662 652 769 616 447 381 431 

Prijatí 510 399 465 425 300 279 378 

Zapísaní 466 379 438 423 298 276 330 

3. stupeň 

Prihlásení 56 46 42 26 20 28 24 

Prijatí 35 39 25 19 12 20 22 

Zapísaní 35 39 20 15 12 20 19 

 
Vývoj počtu prihlášok na 1. a 2. stupni štúdia vyvoláva celý rad otázok. Zmysel konania 

prijímacích skúšok, v súčasnej podobe, jednak neodráža vzťah medzi kvalitou uchádzačov, 

výsledkom prijímacej skúšky a zápisom uchádzača na štúdium a jednak spôsobuje 

administratívnu záťaž pre jednotlivé zložky FPM. Prijímacie konanie pre ak. r. 2017/2018 

predpokladá úpravu prijímacej skúšky na 1. stupni štúdia. S ohľadom na kapacity FPM bude 

vedenie zvažovať systém výberu uchádzačov tak, aby nedochádzalo k zbytočnému stresovaniu 

uchádzačov. 
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1.4 Ocenenia študentov a absolventov 

 
V akademickom roku 2014/2015 boli udelené študentom/absolventom FPM ocenenia za 
študijné výsledky: 
 
Cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave  

 2 študenti dennej formy inžinierskeho stupňa štúdia (študijné programy Ekonomika 

podniku, Podnikové financie). 

 

Cena dekana FPM za najlepšie študijné výsledky 

 1. stupeň štúdia  – 5 študenti dennej formy štúdia v študijnom programe 

   Ekonomika a manažment podniku.  

  – 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe 

   Finančný manažment. 

 

 2. stupeň štúdia  –  3 študenti dennej formy štúdia v študijnom programe  

   Ekonomika podniku. 

  – 2 študenti dennej formy štúdia v študijnom programe  

  Podnikové financie. 

 

Cena dekana FPM za najlepšiu záverečnú (diplomovú) prácu 

 2. stupeň štúdia  –  1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe  

   Ekonomika podniku. 

 – 1 študenti dennej formy štúdia v študijnom programe  

  Manažment a ekonomické znalectvo. 

 – 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe  

  Manažment výroby a logistika. 

  – 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe  

  Podnikové financie. 

  – 1 študent externej formy štúdia v študijnom programe  

  Všeobecný manažment. 

 

Platinový fond FPM 
 
Do Platinové fondu FPM bolo celkovo zaradených 22 najlepších záverečných (diplomových) 

prác študentov týchto študijných programov: 

 4 študenti dennej formy štúdia v študijnom programe Ekonomika podniku, 

 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe Manažment a ekonomické 

znalectvo, 

 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe Manažment výroby a logistika, 

 13 študenti dennej formy štúdia v študijnom programe Podnikové financie, 
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 2 študenti dennej formy štúdia v študijnom programe Všeobecný manažment, 

 1 študent externej formy štúdia v študijnom programe Všeobecný manažment, 
 

Cena prof. Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu 
 
Ing. Vladimír Bolek, PhD. z Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave za dizertačnú 

záverečnú prácu na tému „Modely informačnej gramotnosti vo vzdelávaní manažérov v 

podnikovej praxi na Slovensku“, práca bola obhájená dňa 26. 8. 2015. 

 

Ocenenia udelené študentom FPM externými organizáciami 
 
Súčasťou ocenenia práce študentov/absolventov sú aj výsledky, ktoré sa dosahujú mimo 

pedagogického procesu, účasťou na podujatiach organizovaných hospodárskou praxou.  

 
Tabuľka 1.14 Výsledky pôsobenia študentov mimo FPM 

Názov súťaže 
Ocenení 
študenti 
fakulty 

Umiestnenie Organizátor 
Ročník/počet 

účastníkov 

Global 
Management 

Challenge 
(najväčšia 

medzinárodná 
súťaž 

v manažérskom 
riadení) 

Juraj 
Štefanides 

Lukáš Václavík 
Jerguš Tátoš 
Jozef Švehla 

Ladislav Plánka 

1.miesto/národné kolo 

Vysoká škola finanční 
a správní /Praha + 

J&T banka +MŠVVaŠ 
SR + Hlavné mesto 

Bratislava 

4/33 tímov 

Henkel Innovation 
Challenge 

Zuzana 
Mináriková/1. 
Stupeň EMP 

Peter 
Kubjatko/1. 
Stupeň FM 

1. miesto/národné kolo 
a 

reprezentácia/medzinárodné 
kolo 

Henkel Slovensko, 
spol. s.r.o., Henkel 

AG&Co. 
-/23 tímov 

Global Consulting 
Program 

Martin 
Homola 

3 najlepší projekt 

Ohio State 
University, EU 
v Bratislave, 
University of 

Wisconsin-La Crosse 

5/- 

Pricewise 1 Day 
Academy 

Martin 
Homola 

1. miesto – najlepší riešiteľ Pricewise -/15 

 
Aktivity študentov, v týchto oblastiach, sú zohľadňované pri prideľovaní ubytovania, nominácii 

na zahraničné mobilitné projekty (napr. Erasmus+) a pri priznávaní motivačného štipendia. 
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1.5 Sociálne zabezpečenie študentov 

 
1.5.1 Ubytovanie študentov 

 
Pravidlá pre ubytovanie študentov FPM v Študentských domovoch EU v Bratislave v roku 2015 

upravovali spoločné Zásady prideľovania ubytovania v ŠD EU v BA a Harmonogram ubytovania 

pre akademický rok 2015/2016,  ktoré prerokovala a schválila celouniverzitná ubytovacia 

komisia EU  a vedenie EU v Bratislave dňa 15. 4. 2015. Uvedené zásady zohľadňujú pri 

prideľovaní ubytovania predovšetkým dve hlavné kritériá, a to:  

 študijné výsledky študenta, 

 vzdialenosť trvalého bydliska študenta od školy. 
 
Ďalšie hľadiská resp. aktivity dotované bodmi sú: sociálna situácia študenta (osirelosť, 

poberanie sociálneho štipendia) študentská vedecká činnosť, získanie motivačného štipendia. 

Na základe počtu získaných bodov sa zostavuje poradovník. Na základe iniciatívy študentov, v 

rámci doplnkových bodov bolo od ak. r. 2015/2016 znovu zaradené „darcovstvo krvi“ v rozsahu 

max. 10 bodov (5 bodov za jedno darovanie). 

 
Rozdeľovanie pridelených ubytovacích kapacít v ŠD je v kompetencii študentského parlamentu 

v spolupráci s ubytovacou komisiou FPM. Ubytovacia komisia v roku 2015 pracovala v zložení: 

Ing. Katarína Grančičová, PhD. – predseda, Anna Szedlárová – člen, Bc. Mária Kozáková - člen 
za študentskú časť, Miroslav Klucho – člen za študentskú časť. Proces prihlasovania, 
prideľovania bodov a zostavovania poradovníkov sa v roku 2015 znovu  realizoval už len 
prostredníctvom AiS2. V tomto  roku sa navyše aj komunikácia o pridelení 
ubytovania, konkrétne pridelenej ubytovacej kapacite  a termínoch platieb za  ubytovanie 
realizovala tiež už len elektronickej podobe. 
 
Z celkovej kapacity  miest v ŠD EU v Bratislave, bolo FPM pre akademický rok 2015/2016 

pridelených 423 miest. Nižší počet pridelených miest bol z dôvodu preklasifikovania izieb  z 3-

lôžkových na 2-lôžkové v ŠD Dolnozemská a v ŠD Starohájska a dotkol sa  všetkých fakúlt.  Z 

celkového počtu 663 žiadostí o ubytovanie, tak FPM mohla uspokojiť dopyt na 74,48 %.  

Prehľad o vývoji základných ukazovateľov v oblasti ubytovania študentov v rokoch 2011-2015 

na FPM je uvedený v tabuľke č. 1.15. 

 
Tabuľka 1.15 Vývoj základných ukazovateľov v oblasti ubytovania študentov v ak. r. 
2010/2011-2015/2016  

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Počet žiadostí 
o ubytovanie 

856 792 811 712 627 663 

Pridelené ubytovacie 
kapacity 

649 657 602 595 467 423 

% uspokojenia dopytu 75,82 82,95 74,23 83,57 74,48 63,80 
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Možnosti a kvalita ubytovania sú jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie 

študentov študovať na univerzite resp. fakulte. Preto je cieľom vedenia fakulty v nasledujúcom 

období v tejto oblasti  podieľať sa v koordinácii s EUBA na realizácii programu  priebežného 

zlepšovania ubytovacieho štandardu existujúcich ubytovacích kapacít.   

 
1.5.2 Štipendiá študentov  

 
Oblasť poskytovania štipendií študentom FPM v roku 2015 upravovali vnútorné predpisy EU 

v Bratislave a to: „Štipendijný poriadok EU v Bratislave“, „Pravidlá pre priznávanie motivačného 

štipendia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave“, „Dodatok č. 1 k Štipendijnému 

poriadku EU v BA“ a „Dodatok č. 1 k Pravidlám pre priznávanie motivačného štipendia 

študentom EU v BA“. 

 
Návrh na priznanie motivačného štipendia predložila dekanovi Hodnotiaca komisia FPM na 

základe riadne spracovanej a predloženej dokumentácie. V roku 2015 hodnotiaca komisia 

pracovala v zložení: Ing. Katarína Grančičová, PhD. – predseda komisie; členovia:  doc. Ing. 

Anita Romanová, PhD., doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD., Ing. Jana Blštáková, PhD.,  Ing. Marián 

Smorada, PhD., Ing. Žofia Dunová.  Členom hodnotiacej komisie za študentov bola členka ŠP 

FPM Bc. Mária Kozáková  a tajomníkom komisie Anna Szedlárová. 

 
Počas roku 2015 FPM poskytla štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu a tiež štipendiá zo 

Štipendijného fondu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „ŠF EUBA“). Na účel 

sociálneho štipendia bola z prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2015 vyplatená celková 

suma 173 000 Eur, pričom priemerný počet štipendistov bol 106,5.  

 
Tabuľka č. 1.16 Rozdelenie rozpočtových prostriedkov na štipendiá (rok 2015)  

Kritérium 

Počet študentov 
Výška štipendia 

(Eur na študenta) 
Celková suma 

Denná 
forma 
štúdia 

Externá 
forma 
štúdia 

Vynikajúce študijné výsledky – prospech 
(1,00 – 1,70) 

131 0 

250 – 910 
(diferencovaná podľa 

dosiahnutého 
priemeru) 

50 300 

Vynikajúce výsledky v oblasti športovej   
činnosti – reprezentácia EU resp. FPM 

13 0 100 1 300 

Vynikajúce výsledky v oblasti  umeleckej 
činnosti – reprezentácia EU resp. FPM 

2 0 100 200 

Vynikajúce výsledky v oblasti  VV 
činnosti – ŠVČ a reprezentácia EU resp. 
FPM 

2 0 100 200 

Spolu 148   52 000 

 
Na základe Rozpisu rozpočtu EUBA na rok 2015 bola z rozpočtových prostriedkov pre 

študentov FPM na účel motivačného štipendia pridelená suma 52 000 Eur pre 148 študentov 
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dennej formy štúdia. Vychádzajúc z vyššie uvedených predpisov a Rozpisu rozpočtu EU v BA 

bolo určené pravidlo čerpania týchto prostriedkov, a to, že fakulta môže priznať motivačné 

štipendium najviac 10%-ám z celkového počtu študentov (okrem doktorandov) zapísaných na 

fakulte, pričom motivačné štipendium bude priznané iba študentom dennej formy štúdia. 

Prehľad o rozdelení týchto prostriedkov uvádza tabuľka 1.16.  

 
Tabuľka č. 1.17 Rozdelenie prostriedkov z vlastných zdrojov na štipendiá (rok 2015)  

Kritérium 

Počet študentov 
Výška štipendia 

(Eur na študenta) 
Celková suma 

Denná 
forma 
štúdia 

Externá 
forma 
štúdia 

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

4 0 100 – 200 550 

Vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, 
výskumu, vývoja – kvalitná záverečná 
práca/Platinový fond 

5 0 200 1 000 

Vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, 
výskumu, vývoja – štúdium ukončené s 
vyznamenaním -Cena dekana                                  

11 0 200 2 200 

Vynikajúce výsledky v oblasti športovej a 
umeleckej činnosti – reprezentácia EU 
resp. FPM v uvedenej oblasti 

5 0 50 - 100 350 

Spolu 25   4 100 

 

Motivačné štipendiá z vlastných zdrojov univerzity (ŠF EUBA) boli v roku 2015 poskytnuté 

študentom FPM v celkovej výške 4 265 Eur. Prehľad o rozdelení prostriedkov z vlastných 

zdrojov EUBA na motivačné štipendiá uvádza tabuľka 1.17. Pri stanovení výšky štipendia na 

jedného študenta sa prihliadalo k sumám stanoveným Štipendijným poriadkom EUBA. 

Použitých bolo celkovo 4 100 Eur, zostatok vo výške 165 Eur bude použitý v rámci čerpania 

v roku 2016. 

 
Vývoj základných ukazovateľov  - objem pridelených finančných prostriedkov na motivačné 

štipendiá študentov FPM EU v BA z rozpočtových prostriedkov a Štipendijného fondu EU v BA a 

počtu štipendistov za obdobie 2010 – 2015 uvádza tabuľka 1.18. 

 
Tabuľka č. 1.18 Finančné prostriedky na štipendiá a počet štipendistov (r. 2010-2015)  

Rok 
Objem rozpočtových 

prostriedkov 
Počet štipendistov 

Objem prostriedkov 
zo ŠF EUBA 

Počet štipendistov 

2010 82 000 254 6 370 36 

2011 81 000 205 26 436 139 

2012 105 700 183 20 782 140 

2013 92 450 201 19 300 133 

2014 58 100 166 11 835 130 

2015 52 000 148 4 265 25 
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Zoznam študentov FPM poberajúcich motivačné štipendium v roku 2015 je uvedený  

v prílohe 4. 

 
1.6 Monitorovanie a hodnotenie kvality vzdelávacej činnosti 

 
Zabezpečovanie kvality vo  všetkých oblastiach činnosti fakulty je jednou z priorít stanovených 

v Dlhodobom zámere FPM EU v Bratislave vo funkčnom období 2011-2015 s výhľadom do roku 

2019. 

 

Z hľadiska organizačného a administratívneho sa zabezpečovaniu a zdokonaľovaniu systému 

kvality  na EUBA venujú tímy pracovníkov na úrovni jednotlivých fakúlt, aj na úrovni univerzity. 

Na úrovni fakulty v tejto oblastí pôsobí Rada kvality FPM EUBA. Predsedom fakultnej Rady 

kvality je príslušný prodekan – zmocnenec pre kvalitu a členmi sú zástupca za každú katedru 

a zástupca študentského parlamentu FPM. V ak. r. 2014/2015 pracovala Rada kvality FPM EU 

v Bratislave v takomto zložení: 

 predseda -  Ing. Katarína Grančičová, PhD. 

 členovia: KPH – Ing. Stanislava Deáková, PhD.; KMž - Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, 

PhD.; KPF – Ing. Gabriela Ponecová; KMaVL – Ing. Martina Džubáková, PhD.; KIM – doc. 

Ing. Anita Romanová, PhD.; ŠP FPM EU v Bratislave – Ing. Lucia Budinská. 

 

V ak. r. 2014/2015 sa monitorovanie a hodnotenie kvality na fakulte realizovalo podľa týchto 

vnútorných predpisov: 

 Interná smernica č. 2/2011 Monitorovanie a hodnotenie kvality na EU v Bratislave, 

 Interný manuál zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na EU (príloha Internej 

smernice), 

 Štatút Rady kvality EU v Bratislave, 

 Organizačný poriadok centra na zabezpečovanie a podporu kvality na EU v Bratislave. 

 

Podľa vyššie uvedených predpisov základné metódy monitorovania a hodnotenia kvality 

v oblasti vzdelávania uplatňované v ak. r. 2014/2015 zahŕňali hospitácie, hodnotenia 

predmetov a študijných programov a prieskum názorov relevantných cieľových skupín 

anonymných respondentov prostredníctvom dotazníkov. Hospitácie, hodnotenia predmetov, 

hodnotenie študijných programov ako aj návrh a realizácia opatrení vyplývajúca zo zistených 

skutočností sa uskutočňujú na úrovni fakúlt.  

 

Sumárna správa FPM EU v Bratislave za ak. r. 2014/2015 bola prerokovaná a schválená na 

kolégiu dekana dňa 28. 9. 2015. Tabuľka 1.19 uvádza prehľad o počte hodnotených 

predmetov, realizovaných hospitácií a hodnotených študijných programov v rámci tohto 

systému.  
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Tabuľka č. 1.19 Počet hospitácií, hodnotených predmetov a študijných programov (r. 2010-
2015)  

Ukazovateľ 
2010/2011 

(pilotná fáza) 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Počet hospitácií 20 51 48 41 45 

Počet hodnotených 
predmetov 

10 33 
 

29 
 

36 
25 

Počet hodnotených 
študijných programov 

0 5 5 6 5 

 
Prieskum názorov študentov sa zabezpečuje na celouniverzitnej úrovni prostredníctvom Centra 

na zabezpečenie a podporu kvality EU v Bratislave formou elektronických dotazníkov v AiS2. Pri 

hodnotení je zachová anonymita študentov. Vedenie EU v Bratislave umožňuje študentom 

týmto spôsobom  uplatniť si právo podľa zákona o vysokých školách a zároveň  rešpektuje ich 

názory  s cieľom zvyšovať kvalitu vzdelávania.  V ak. roku 2014/2015 mali študenti možnosť už 

piaty krát prostredníctvom on-line dotazníkov v AiS2 vyjadriť svoj názor ku kvalite výučby 

a k jednotlivým pedagógom. Výsledky študentskej ankety spracováva „centrum kvality“ a od  

ak. roku 2011/2012 sú výsledky ankety k dispozícii aj v on-line podobe jednotlivým 

hodnoteným učiteľom, vedúcim katedier, dekanom fakúlt a rektorovi. Vedúci katedier majú za 

úlohu zo zistených výsledkov navrhnúť a zabezpečiť realizáciu potrebných opatrení. 

Problémom tohto spôsobu hodnotenia kvality je stále pretrvávajúca veľmi nízka zapojenosť 

študentov do ankety, o čom svedčia aj údaje v tabuľke 1.20.   

 
Tabuľka 1.20 Počet respondentov/študentov zúčastnených na prieskume názorov  
(ak. r. 2010/2011 – 2014/2015) 

Ukazovateľ 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Počet študentov fakulty 2 363 2 054 1 926 1 707 1 542 

Počet respondentov v ZS 128 38 62 49 154 

Počet respondentov v LS 81 26 11 25 13 

% respondentov ZS 5,66 1,85 3,22 2,87 9,99 

% respondentov LS 3,58 1,27 0,57 1,46 0,84 

 
Za účelom zvýšenia  miery účasti študentov bol predĺžený dotazníkový prieskum a momentálne 

nie sú k dispozícii definitívne výsledky.   

 
1.7 Prednášky zástupcov hospodárskej praxe 

 
Neoddeliteľnou súčasťou skvalitňovania pedagogickej činnosti a získavanie podnetov pre 

vedeckú prácu je organizovanie podujatí (prednášok) so zástupcami hospodárskej praxe. 

V roku 2015 sa na úrovni fakulty a katedier zorganizovalo celkom 43 takýchto podujatí, ktoré 

boli priamo napojené na obsahové zameranie jednotlivých predmetov. 
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Tabuľka 1.21 Prehľad uskutočnených prednášok hostí z praxe 

Prednášajúci Inštitúcia Mesiac 

Ing. Jiří Mazura Coca – Cola Slovakia, s.r.o. 19. február 

Ladislav Gažo Seges, s.r.o. 23. február 

JUDr. Dagmar Zukalová Zukalová - Advokátska kancelária, s.r.o. 2. marec 

Ing. Ivan Mitringa, Ing. Tomáš 
Michalička 

Dell, s.r.o. 3. marec 

Denis Milfait, Tatiána Kačmárová Plzeňský Prazdroj, a.s. 9. marec 

Ing. Ján Blaščák BUSINESS LEASE SLOVAKIA, s.r.o. 10. marec 

MUDr. Luboš Fellner BUBO Travel Agency, s.r.o. 12. marec 

Ing. Jozef Metke mSolutions, s.r.o. 23. marec 

Mária Dudová Challengest, s.r.o. 24. marec 

Ján Lunter Alfa Bio, s.r.o 30. marec 

Ondrej Smolár SOITRON, s.r.o. 9. apríl 

Ing. Andrea Boleková VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 14. apríl 

doc. Ing. Renáta Myšková Ekonomicko-správní fakulta, Univerzita Pardubice 14. apríl 

Ing. Patrik Ferko Deloitte Slovakia, s.r.o. 14. apríl 

Vladimír Lakatoš, Juraj Hrnek, Peter 
Bilčík 

Tatra banka, a.s. 15. apríl 

Radim Jančura Regio Jet, a.s. 15. apríl 

Ing. Sylvia Hrušková GOLF INTERNATIONAL, s.r.o. 16. apríl 

Soňa Nyitrayová Nezávislý konzultant pre oblasť marketingu 16. apríl 

Karol Dvořák, Ivana Holubcová HENKEL SLOVENSKO, pol. s r.o. 21. apríl 

Ing. Tomáš Tomčík IBM Slovensko, spol. s r.o. 21. apríl 

Ing. Peter Zálešák NAY, a.s. 23. apríl 

Ing. Stanislav Cintavý BEPON Retail SK, s.r.o. 23. apríl 

prof. Maciej Urbaniak Faculty of Management, The Lodz University 27. apríl 

Ing. Michal Andrejco MEDANTE Clinic, s.r.o. 14. október 

Ján Dubnička puzzle production, s.r.o. 19. október 

Tomáš Pauko HENKEL SLOVENSKO, pol. s r.o. 30. október 

Ing. Stanislav Cintavý BEPON Retail SK, s.r.o. 28. október 

Mgr. Daniel Pitoňák Slovak Business Agency 4. november 

Ing. Zuzana Blazejová KPMG Slovensko spol. s r.o. 21. október 

Ing. Luboš Vančo KPMG Slovensko spol. s r.o. 28. október 

Ing. Luboš Vančo KPMG Slovensko spol. s r.o. 4. november 

Karol Stýblo LYRA CHOCOLATE, s.r.o. 9. november 

Mrs. Sara Geising HENKEL SLOVENSKO, pol. s r.o. 11. november 

Ondrej Smolár SOITRON, s.r.o. 11. november 

Jana Mittmann Exeltis Slovakia, s.r.o. 18. november 

Ing. Miroslav Švec DICIO Marketing, s.r.o. 19. november 

Ing. František Lovíšek SOFTIP, a.s. 23. november 

Ján Skorka Deloitte Slovakia, s.r.o. 24. november 

Adrián Csuba Zelená pošta, s.r.o. 25. november 

Ing. František Lovíšek SOFTIP, a.s. 30. november 

Jaroslav Grygar WHIRLPOOL SLOVAKIA, spol. s r.o. 30. november 

Ing. Eva Stejskalová MicroStep, spol. s r.o. 2. december 

Ing. Martin Basila BRAIN:IT, s.r.o. 8. december 
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1.8 Internacionalizácia vzdelávania 

 
FPM v rámci rozvoja internacionalizácie vzdelávania ponúka študentom dva programy 

v cudzích jazykoch na prvom a druhom stupni štúdia a spolupodieľa sa na tvorbe ponuky 

predmetov v cudzích jazykoch pre zahraničných študentov programu ERASMUS +.  

 
V ak. r. 2014/2015 FPM zabezpečovala vyučovanie v cudzích jazykoch v programoch na 1. a 2. 

stupni štúdia a vyučovanie predmetov pre študentov programov programu ERASMUS + a iných 

grantových programov študujúcich na základe bilaterálnych dohôd EUBA. Záujem učiteľov 

o vyučovanie v cudzích jazykoch ako aj spôsobilosť vyučovať v cudzích jazykoch rastie. Učitelia 

ponúkajú predmety prevažne v anglickom jazyku, nasledované nemeckým a ruským jazykom, 

tieto sa však pre nedostatočný záujem zahraničných študentov neotvárali.    

 
Tabuľka 1.22 Študijné programy akreditované v anglickom jazyku a zabezpečované FPM 

Študijný program Grant študijného programu 
Stupeň 
štúdia 

1. Business Economics and Management (BEM) prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.  1. 

2. International Management (IM) prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 2. 

 
V študijnom programe Business Management and Economics v súčasnosti študujú 4 študenti 

v druhom ročníku a 4 študenti v treťom ročníku. Prvý ročník programu sa pre nedostatočný 

počet uchádzačov neotvoril. Do druhého ročníka bola prijatá študentka, ktorá zmenila svoj 

pôvodný študijný program (UMB v Banskej Bystrici). O program prejavujú záujem aj študenti, 

ktorí na univerzite študujú v rámci študijných mobilít. Uchádzači sú najmä z Ukrajiny a Turecka. 

 
FPM v letnom semestri ak. r. 2014/2015 zabezpečovala pre zahraničných študentov programu 

ERASMUS+ celkom 15 predmetov.  

 
Tabuľka 1.23 Predmety FPM zabezpečované v cudzích jazykoch pre cudzojazyčné študijné 
programy 

Predmet Študijný program 
Stupeň 
štúdia 

1. Management BEM 1. 

2. Informatics II. BEM 1. 

3. Psychology BEM 1. 

4. Production management BEM 1. 

5. Podnikové financie v AJ (Corporate Finance) BEM 1. 

6. Project management IM 2. 

7. Business information system IM 2. 

8. Development of managerial skills IM 2. 

9. Organizational behaviour IM 2. 

10. Strategic management IM 2. 

11. Business Risk IM 2. 

12. Change management IM 2. 
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Tabuľka 1.24 Predmety FPM zabezpečované v cudzích jazykoch pre iné program programy 

Predmety fakulty zabezpečované v cudzích jazykoch Program 
Stupeň 
štúdia 

1. Management ERASMUS + 1. 

2. Psychology ERASMUS + 1. 

3. Entrepreneurial decision making ERASMUS + 2. 

4. Human Resources Management ERASMUS + 1. 

5. Microeconomics ERASMUS + 1. 

6. Corporate Finance ERASMUS + 1. 

7. Business Ethics ERASMUS + 2. 

8. Innovation Management  ERASMUS + 2. 

9. Business Controlling ERASMUS + 2. 

10. Production Management  ERASMUS + 1. 

11. Enterprise Economy ERASMUS + 1. 

12. International Financial Management ERASMUS + 2. 

13. Informatics I. ERASMUS + 1. 

14. Informatics II. ERASMUS + 1. 

15. Economic Applications in MS Office ERASMUS + 2. 

 
Vývoj ponuky predmetov, vyučovaných v cudzích jazykoch, sa odvíja od počtu mobilitných 

študentov a samozrejme od obsadenosti študijných programov, zabezpečovaných v anglickom 

jazyku.  
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2 Vedecko-výskumná oblasť za rok 2015 

 
Vedecko-výskumná oblasť patrí z hľadiska súčasného modelu komplexnej akreditácie vysokých 

škôl a univerzít k rozhodujúcej oblasti hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania. 

Pramení to z očakávania, že výsledky výskumu priamo determinujú obsah vzdelávania na 

všetkých stupňoch štúdia a kreujú vhodné podmienky pre spoluprácu s hospodárskou praxou. 

Výsledky, ktoré sú prezentované v tejto kapitole majú naznačiť hlavné smerovanie aktivít FPM 

v budúcich obdobiach a súčasne poukázať na silné a slabé stránky, s ktorými FPM zápasí. 

 
2.1 Výsledky výskumu za rok 2015 – podávanie a riešenie projektov 

 
V roku 2015 sa na fakulte riešilo celkom 22 projektov VEGA, 6 projektov KEGA, participovalo sa 

na riešení 5 medzinárodných projektov, 4 projektoch mladých vedeckých pracovníkov do  

30 rokov a 4 projektoch priameho zadania hospodárskej praxe. Celkový objem takto získaných 

finančných prostriedkov bol 178 758 Eur. 

 

V roku 2015 bolo podaných 8 projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016, z ktorých bolo 

schválených 7 projektov. Ďalej bolo podaných 5 projektov KEGA, zatiaľ nie sú známe výsledky. 

V rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce bolo podaných viacero projektov, z ktorých treba 

spomenúť nasledovné: 

 „FOR_V4 - Mobilising corporate foresight potential among V4 countries” – Projekt 

Višegrádskeho fondu so začiatkom riešenia 1. 2. 2016 – bol schválený a pridelené 

finančné prostriedky sú v objeme 10 000 Eur. 

 „Financial Accounting II. focusing on V4 countries“ – Projekt Višegrádskeho fondu so 

začiatkom riešenia 1. 7. 2015 – bol schválený a pridelené finančné prostriedky sú 

v objeme 8 000 Eur. 

 „Promotion of the use of energy from renewable sources in Central Europe“ – Projekt 

Višegrádskeho fondu so začiatkom riešenia r. 2016 – prebieha schvaľovacie konanie. 

 „On-line reputačný manažment“ – Projekt APVV, so začiatkom riešenie v r. 2016 – 

prebieha schvaľovacie konanie. 

 „Central European Knowledge and Innovation Center for e-Procurement Excellence“ – 

Projekt do schémy Central European Programme (Horizon2020) – projekt nebol 

schválený. 

 „Strengthening competitiveness of SMEs in the Construction sector through process 

and organizational innovation and alleviating constraints” – Projekt do schémy Central 

European Programme (Horizon2020) – projekt nebol schválený. 

 „Comparative study and analysis of active and passive factors in the process of 

integration of companies within the supply chain (IntegraSC)“ – Projekt Višegrádskeho 

fondu so začiatkom riešenia r. 2016 – projekt nebol schválený. 
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Výskumné priority FPM v roku 2015 boli zamerané najmä na tieto oblasti: 

 skúmanie faktorov zvyšovania konkurencieschopnosti a celkovej výkonnosti podnikov, 

vrátane špecifických oblastí ako hodnotenie efektívnosti financovania rozvoja 

podnikania a hľadania možností reálnej aplikácie sociálnych inovácií, či transferu 

duševného vlastníctva, 

 využitie podnikovej diagnostiky a diagnosticko-prognostického monitoringu, 

 skúmania dopadov aktuálnych javov svetovej ekonomiky na marketingové aktivity 

firiem a hodnotenia výkonnosti moderných marketingových prístupov, 

 modelovania a prognózovania spotrebiteľských cien, dane z pridanej hodnoty, ako aj 

inovačno-difúznych procesov na európskych trhoch, 

 komparácia katalogizovaných tradičných aj nekonvenčných metód na preventívne 

predchádzanie krízovému stavu podnikateľských subjektov s reálnym aktuálnym 

správaním podnikov, 

 posúdenie možností zavedenia vybraných metód podnikovej diagnostiky a systémov 

včasného varovania do praxe a vyhodnotenia ich výsledkov, predovšetkým v súvislosti 

s dopadmi možnej krízy na konkrétny podnik, 

 vytvorenie a otestovanie jednoduchého modelu controllingu, ako aj sledovania 

verejného obstarávania pri projektoch využívajúcich štátne a medzinárodné verejné 

zdroje, 

 rozpracovanie metodiky výskumu sledovania podstatných  aktuálnych javov svetovej 

ekonomiky (globalizácia, rozvoj informačno-komunikačných technológií ...), 

 skúmanie kvantitatívnych modelov trhov nedokonalej konkurencie, 

mikroekonomických modelov regulácie sieťových odvetví, optimalizačných prístupov 

určovania cenových stratégií, s kvantifikáciou primeraného zisku a odôvodnených 

nákladov, 

 odhad funkcií reprezentatívnych tovarov, a odvodenie dopytových funkcií, s následnou 

kvantifikáciou elasticity a dynamizovaním o faktor ekonomického rastu, 

 manažment malého a stredného podnikania s osobitným dôrazom na jeho  

internacionalizáciu a skúmanie projektového prístupu k jeho internacionalizácii, 

 budovanie projektovo orientovanej organizácie s podporou nástrojov business 

intelligence,  

 startupy, ich podnikateľské modely a podnikateľské stratégie a indikátory 

podnikateľského úspechu startupov, 

 moderné, nosné a perspektívne trendy v manažmente a ich realizácia v podnikoch na 

Slovensku, 

 ekonomické a sociálne nástroje podporujúce tvorbu pracovných miest v podnikoch,  

flexibilita pracovnej sily ako záruka istoty pre pracovníka a organizáciu, ekonomické a 

sociálne výhody a efektívnosť ich využitia v riadení ľudí, nároky na odborné 

vykonávanie práce a pracovný výkon zamestnancov verejnej správy, nároky na 

vykonávanie manažérskych funkcií vo verejnej správe 

 metódy a princípy tvorby predmetov, ktoré podporujú osvojenie si ekonomických 

vedomostí a podnikateľských zručností u študentov v neekonomických 

vysokoškolských študijných programoch, 
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 kľúčové trendy vo finančnom rozhodovaní manažérov v podmienkach nestabilných 

finančných trhov, 

 aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú 

stabilitu podniku, 

 dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie 

podnikateľských subjektov pôsobiacich v Slovenskej republike, 

 aktuálne trendy v medzinárodnom zdanení a v domácom daňovom systéme a ich 

vplyvy na rozvoj podnikateľskej sféry Slovenskej republiky, 

 verifikáciu a implementáciu modelovania výkonnosti podniku v nástrojoch finančného 

rozhodovania, 

 ekonomicko-sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch, 

 analyzovať vplyv environmentálnych nástrojov priamej regulácie, ekonomických a 

dobrovoľných nástrojov v podmienkach hospodárenia podnikov na Slovensku,  

 identifikovať základné formy, ktoré ovplyvňujú využívanie environmentálnych 

nástrojov u nás, analyzovať príčiny a v niektorých prípadoch aj ochotu ich 

zapracovávania do podnikovej stratégie,  

 výskum organizačných, ekonomických, legislatívnych, technických aspektov 

implementácie a prevádzky IS/IT, správy a riadenia IS/IT, 

 prístupy a možnosti riešenia IS/IT, využitie rôznych prostriedkov a technológií pre 

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

 analýzy a prieskumy trhu vybraných produktov a služieb IS/IT, ich dodávateľov, a 

zároveň aj používateľov so zameraním na podnikovú sféru, 

 infraštruktúra podnikových informačných technológií ako podpory na modelovanie 

procesov v podnikoch,  

 analýza podnikových procesov pomocou najmodernejších softvérových prostriedkov s 

cieľom odhaliť alebo eliminovať tie procesy, ktoré nemajú opodstatnenie, 

 vypracovanie metodiky na modelovanie a optimalizáciu podnikových procesov na 

základe teórie grafov s využitím evolučných stochastických  algoritmov, 

 skúmanie expertov, expertného rozhodovania a expertných systémov, 

 digitálna gramotnosť,  

 využitie e-learningových aplikácií v pedagogickom procese. 

 
V tabuľkách 2.1 a 2.2 sú sumarizované základné informácie o finančnej stránke riešených 

projektov, s naznačením vývoja za roky 2010-2015. Z uvedeného prehľadu vyplýva silná 

orientácia FPM na domáce grantové schémy. Pozitívny posun v roku 2015 nastal v časti 

projekty realizované v spolupráci s podnikmi, na základe konkrétneho zadania. V tomto treba 

vidieť silnú stránku FPM, keďže prioritne pripravuje FPM absolventov pre podnikovú prax. 

Neúspechy v oblasti medzinárodných projektov treba vidieť v dvoch rovinách: 

 absencia EUBA a FPM v medzinárodných sieťach, kde sa „varia“ projekty – na 

odstránení tohto problému Vedenie FPM intenzívne pracuje; 

 chýbajúca história riešenia medzinárodných projektov (absentuje „know-how“). 
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Tabuľka 2.1 Vývoj objemu získaných finančných prostriedkov na granty za roky 2010 – 2015 (v Eur) 

Projekt 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

Projekty EÚ (7.RP, EC DG GRANT)             

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie             

Projekty APVV 1 060 0 1 060 0         

Projekty VEGA 37 743 12 690 33 710 9 915 46 066 9 587 47 420 2 171 57 518 0 78 040 0 

Projekty KEGA       7 542 0 11 907 0 13 718 0 

Projekty  hosp. praxe              

Projekty MVTS             

Inštitucionálne projekty             

Projekty mladých  prac. do 30 r.  549 0 1 595 0 1 325 0 2 899 0 2 234 0 3 600 0 

Iné projekty* (Visegrad Fund)     3 030 0     83 400 0 

Spolu 39 352 12 690 36 365 9 915 50 421 9 587 57 861 2 171 71 659 0 178 758 0 

Poznámka: BV – bežné výdavky; KV – kapitálové výdavky 
 

Tabuľka 2.2 Suma finančných prostriedkov, pripadajúcich na tvorivého pracovníka 

Projekt 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PTP Suma PTP Suma PTP Suma PTP Suma PTP Suma PTP Suma 

Projekty EÚ (7.RP, EC DG GRANT)             

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie             

Projekty APVV 115 9,22 111 9,55         

Projekty VEGA 115 438,55 111 393,02 108 515,31 107 463,47 104 553,06 98 796,33 

Projekty KEGA       107 70,49 104 114,49 98 139,98 

Projekty  hosp. praxe              

Projekty MVTS             

Inštitucionálne projekty             

Projekty mladých  prac. do 30 r.  115 4,77 111 14,37 108 12,27 107 27,09 104 21,48 98 36,74 

Iné projekty* (Visegrad Fund)     108 28,06     98 851,02 

Spolu 115 452,54 111 416,94 108 555,64 107 561,05 104 689,03 98 1 824,07 

Poznámka: PTP – počet tvorivých pracovníkov; Suma – suma, pripadajúca na tvorivého pracovníka 
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2.2 Publikačná činnosť za rok 2015 

 
Vykazovanie publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov v roku 2015 vychádza z metodiky 
aplikovanej Centrálnym registrom publikačnej činnosti (CREPČ) – relevantné pre potreby 
prideľovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Kvalita publikačnej činnosti 
a honorovanie dosahovaných výsledkov prebieha aj v zmysle kritérií, ktoré prijala Akreditačná 
komisia (pre potreby hodnotenia garantov a spolugarantov študijných programov) – ide tu 
však o iné zatriedenie do kategórií A, B, C a D: 

 kategória A – špičková medzinárodná kvalita, 

 kategória B – medzinárodne uznávaná kvalita, 

 kategória C – národne uznávaná kvalita, 

 kategória D – kvalita, ktorá nie je národne uznávaná. 
 

Tabuľka 2.3 Spôsob aplikácie základných kritérií na zaradenie do kategórií A až D pre atribút 
publikačných výstupov 

Kategória 
atribútu 
výstupov 

Druh výstupu 

A 

 článok v niektorom časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze WOS alebo 
Scopus  ako špičková medzinárodná kvalita; zvyčajne sa za špičkovú medzinárodnú kvalitu 
považuje výstup vo vedeckom časopise s HI ≥10 alebo IF ≥ 0.7IFM, 

 článok v niektorom zborníku svetového kongresu/konferencie vydanom v renomovanom 
zahraničnom vydavateľstve; zvyčajne evidovanom vo WOS alebo Scopus,  

 monografia vydaná v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (napr. Elsevier, Springer, 
Palgrave, Wiley,  a pod.), 

 štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie vydanom v renomovanom 
zahraničnom vydavateľstve, 

 kapitola v monografii vydaná v zahraničnom renomovanom vydavateľstve. 

B 

 článok vo vedeckom časopise (WOS alebo Scopus), pokiaľ nie je zaradený do kategórie A, 

 článok v recenzovanom zborníku zahraničnej konferencie s medzinárodným programovým 
výborom, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A, 

 monografia v svetovom jazyku vydaná v renomovanom vydavateľstve, pokiaľ nie je zaradená 
do kategórie A. 

C 

 článok vo vedeckom časopise, pokiaľ nie je zaradený do kategórie B, 

 článok v recenzovanom zborníku z konferencie, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A alebo B, 

 monografia vydaná v renomovanom domácom vydavateľstve, 

 kapitola v monografii vydanej v domácom vydavateľstve, 

 vysokoškolská učebnica vydaná v domácom renomovanom vydavateľstve, 

 výskumná štúdia pre centrálne orgány, ministerstvá a pod. 

D Ostatné 

Poznámky: 
*Pre kategóriu výstupov A: Pri ďalšom cykle komplexnej akreditácie bude požadovaná hodnota pre HI ≥20 a pre IF ≥ 
0.7IFM,   
** Pre kategóriu výstupov B: Pri ďalšom cykle komplexnej akreditácie bude požadovaná hodnota pre HI ≥7 a pre IF 
≥0,4 IFM 

 

Z tohto dôvodu sa opatrenia prijaté na úrovni EUBA a FPM, napr. atestácia vysokoškolských 

učiteľov, riadia práve podľa uvedenej klasifikácie, čo vyžaduje, aby sa prispôsobil charakter 

publikovaných výstupov. Dlhodobá koncentrácia na výstupy národnej kvality môže negatívne 
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ovplyvniť jednak kvalifikačných rast učiteľov a jednak akreditáciu študijných programov 2. a 3. 

stupňa štúdia, vrátane habilitačného a inauguračného konania. 
 

Tabuľka 2.4 Súhrn publikačnej činnosti za FPM – 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 

 Kategória Charakter publikačného výstupu Počet 

AAA Vedecké monografie vydané v  zahraničných vydavateľstvách 2 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 11 

ABA 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

 

ABB 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 3 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách  

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 3 

ACC Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách  

ACD Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách  

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 2 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 21 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 58 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WoS alebo Scopus 2 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 3 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 322 

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch  

AEH Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch  

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 6 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách  

AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách 50 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 31 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 2 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií  

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 3 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 44 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 3 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy  

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách  

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách  

BCB Učebnice pre základné a stredné školy  

BCI Skriptá a učebné texty 9 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch  

BDA 
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v 
zahraničných vydavateľstvách 

 

BDB 
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich 
vydavateľstvách 

 

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch  

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch  

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch  

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 21 

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch  

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch  

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 6 
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Tabuľka 2.4 Súhrn publikačnej činnosti za FPM – 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 (pokračovanie 
tabuľky) 

 Kategória Charakter publikačného výstupu Počet 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí  

BFB Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí  

BGH Legislatívne dokumenty  

CAA 
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

 

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách  

CDC Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch  

CDD Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch  

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch  

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch  

DAI Dizertačné a habilitačné práce 8 

EAI Prehľadové práce – knižné  

EAJ Odborné preklady publikácií – knižné  

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 16 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 20 

GAI Správy 1 

GHG Práce zverejnené na internete 30 

GII 
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií 

14 

SPOLU 693 

 
Tabuľka 2.5 Štatistika citačných ohlasov na publikácie vydané v roku 2015 

Kategória Počet 

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze 
Scopus 

1 

Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze Scopus 0 

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5 

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 31 

Recenzie v zahraničných publikáciách 0 

Recenzie v domácich publikáciách 3 

Spolu 40 

 
Z hľadiska udržateľnosti akreditácie študijných programov (1.-3. stupňa štúdia), habilitačného 

a inauguračného konania musí sa FPM koncentrovať vo výstupoch na oblasti A1, A2 a B, ktoré 

sú považované za základné publikačné výstupy, preukazujúce vysokú kvalitu vedeckého 

bádania. 

 

V tabuľke 2.6 sú sumarizované výstupy za roky 2010-2015, rešpektujúc členenie publikácií 

podľa kritérií komplexného hodnotenia univerzity/vysokej školy. V nadväznosti na to sú 

v tabuľke 2.7 celkové počty za jednotlivé kategórie výstupov, prepočítané na jedného 

tvorivého pracovníka. 
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Tabuľka 2.6 Bodovanie publikačných výstupov v súlade s úpravou atestačných kritérií za roky 2010-2015 

Rok 

Kategória A1 Kategória A2 Kategória B Kategória C 

Spolu 
za 

A1, 
A2, B 

Spolu AAA 
ABA, 
ABC 

AAB 
ABB, 
ABD 

ACA 
BAA, 
CAA, 
ACB 

BAB, 
CAB 

BCB, 
EAJ 

BCI, 
EAI 

ADC, 
ADM  

(do 0,4) 

ADD, 
ADN  

(do 0,4) 

ADE, 
AEC, 
AFC 

ADF, 
AED, 
AFB 

AFA AFD 
ACC, 
BBA, 
BDM 

BDA, BDE, 
BEE, BFA, 
CBA, CDE, 

CEC 

ACD, 
BBB, 
BDN 

Zvyšok 
(*) 

100 50 50 17 60 40 35 30 35 75 50 24 15 27 12 21 6 15 1 

2010 
  1 2 1   17 1   11   5 99 211 3 274 2 7   180 38 814 

  50 100 17   680 35   385   250 2 376 3 165 81 3 288 42 42   180 1 517 10 691 

2011 
  1 4     7 3   14   3 45 215 2 250   8   161 32 713 

  50 200     280 105   490   150 1 080 3 225 54 3 000   48   161 1 275 8 843 

2012 
    1     10 7   9 1 2 63 226 5 127   1   249 30 701 

  
 

50     400 245   315 75 100 1 512 3 390 135 1 524   6   249 1 185 8 001 

2013 
  5 12     11 1 1 13 1 4 83 399 1 99   3   318 48 951 

  250 600     440 35 30 455 75 200 1 992 5 985 27 1 188   18   318 2 085 11 613 

2014 
1 2 14     8 1   16 2 3 79 393 7 47   2 2 185 47 762 

100 100 700     320 35   560 150 150 1 896 5 895 189 564   12 30 185 2 115 10 886 

2015 
2 3 11   1 3     9 3 2 74 380 6 31   6   139 34 670 

200 150 550   60 120     315 225 100 1 776 5 700 162 372   36   139 1 720 9 905 

 (*)  bez AGI, DAI, GAI, GII                             
 

    

                                    
 

  

 

Tabuľka 2.7 Výstupy na tvorivého pracovníka za roky 2010-2015 

Kategória 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet Na TP Počet Na TP Počet Na TP Počet Na TP Počet Na TP Počet Na TP 

A1 4 0,04 5 0,05 1 0,01 17 0,16 17 0,16 16 0,16 

A2 29 0,25 24 0,22 26 0,24 26 0,24 25 0,24 13 0,13 

B 5 0,04 3 0,03 3 0,03 5 0,05 5 0,05 5 0,05 

C 776 6,75 681 6,14 671 6,21 903 8,44 715 6,88 636 6,49 

Poznámka: Na TP – počet výstupov kategórie na tvorivého pracovníka 
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2.3 Študentská vedecká činnosť a EDAMBA 

 
Fakultné kolo súťaže  Študentskej vedeckej činnosti FPM, študentov 1. a  2. stupňa štúdia sa v 

ak. r. 2014/2015 konalo dňa 29. apríla 2015. Súťaže sa zúčastnilo celkom 10 študentov 1. a 2. 

stupňa štúdia s individuálnymi prácami. Vzhľadom na počet súťažiacich študentov boli 

menované dve samostatné komisie. 

 
Študenti prezentovali výsledky svojich prác, pričom súťažná komisia hodnotila tak obsah a 

prínos práce, ako aj prezentačné schopnosti študentov. Súťažiaci študenti boli oboznámení s 

posudkom oponenta a reagovali na jeho otázky a v diskusii na otázky členov komisie. 

 
Členovia komisie hodnotili predložené súťažné práce ako veľmi dobre pripravené po formálnej 
stránke, ciele práce, použité metódy a postupy, literárne zdroje, výsledky, závery a 
odporúčania zodpovedali požiadavkám kladeným na práce študentskej vedeckej činnosti.  

 
Tabuľka 2.7 Umiestnenie študentov 

Poradie Študent Téma Vedúci práce Recenzent 

1. Ľubomír Faltus 
Posúdenie vhodnosti využívania 
charizmatického vodcovstva v podnikoch 

Ing. Ivana 
Ljudvigová, 

PhD. 

prof. Ing. Ján 
Porvazník, CSc. 

2. 
Bc. Monika 
Jančovičová 

Použitie ukazovateľa ekonomickej pridanej 
hodnoty (EVA) pri stanovení hodnoty 
podniku 

Ing. Marián 
Smorada, PhD. 

Ing. Ľudovít 
Šrenkel, PhD. 

3. Bc. Jozef Bórik 
Rozlišovacia schopnosť vybraných 
bankrotných a bonitných finančných 
ukazovateľov 

Ing. Marián 
Smorada, PhD. 

Ing. Ľudovít 
Šrenkel, PhD. 

4. Natália Švejdová 
Verejné obstarávanie formou elektronickej 
aukcie 

doc. Ing. Anita 
Romanová, 

PhD. 

doc. Ing. 
Mojmír Kokles, 

PhD. 

5. 
Bc. Ulrika 
Kmeťková   

Zmeny v legislatíve a ich vplyv na 
hospodárenie dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti 

Ing. Pavel 
Škriniar, PhD. 

Ing. Michaela 
Strižencová, 

PhD. 

6. – 8. Bc. Adam Bartoš  
Stanovenie cenových stratégií a cenotvorba 
firmy v konkurenčnom prostredí 

prof. Ing. 
Eleonora 

Fendeková, 
PhD. 

doc. Ing. Elena 
Šúbertová, 

PhD. 

6. – 8. Štefan Krajačič 
Využitie QR kódov v marketingovej 
komunikácii podniku 

Ing. Vladimír 
Bolek 

Ing. Anna 
Hamranová, 

PhD. 

6. – 8. 
Bc. Lenka 
Mikulaninová  

Cenové rozhodovanie firmy. Cenotvorba a 
cenové stratégie. 

prof. Ing. 
Eleonora 

Fendeková, 
PhD. 

Ing. Iveta 
Kufelová, PhD. 

9. – 10. Bc. Peter Gereg Analytický rozklad ukazovateľov likvidity 
Ing. Marián 

Smorada, PhD. 
Ing. Ľudovít 

Šrenkel, PhD. 

9. – 10. Lenka Košťálová 
Podnikateľský model a podnikateľská 
stratégia produktu operatívneho lízingu od 
spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. 

Ing. Ivana 
Ljudvigová, 

PhD. 

Ing. Richard 
Bednár, PhD. 
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EDAMBA  

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov (EDAMBA), ktorá sa konala 21. až 23. októbra 

2015 na EUBA bola podporená účasťou študentov 3. stupňa štúdia FPM. Sekciu 5 „Financial 

Management, Business Economics & Management“ gestorovanú FPM moderovala Ing. Mária 

Braunová. V uvedenej sekcii bol najlepšie hodnotený príspevok Ing. Františka Korčeka 

a kolektív a v sekcii 6 bol najlepšie hodnotený príspevok Ing. Kataríny Podmajerskej. Ocenené 

príspevky budú zverejnené aj vo vedeckom časopise EUBA – Ekonomické rozhľady. 

 
2.4 Vedecké podujatia na FPM 

 
Na FPM sa v roku 2015 konalo celkom 32  rôznych vedeckých podujatí, z toho 2 konferencie na 

úrovni fakulty.  Katedry celkovo zorganizovali 29 podujatí: KPH – 16 (z toho 1 medzinárodnú 

vedeckú konferenciu); KMž – 4 podujatia, KMVaL – 4 podujatia, KIM – 5 podujatí. 

 
1) 

a) Názov a typ podujatia: Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2015, podujatie 
konané pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave 

b) Dátum a miesto konania:  16.12.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 
d) Účastníci, cieľové publikum: učitelia FPM, zahraniční vedeckí a výskumní pracovníci, 

vysokoškolskí učitelia z domova a zo zahraničia, odborná verejnosť, študenti dennej 
a externej formy III. stupňa štúdia FPM.  

e) Obsahové zameranie: Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov výskumu fakulty, 
vzájomná výmena vedeckých poznatkov, hľadanie východísk pri formulovaní nových 
výskumných prác, nadväzovanie kontaktov. 

f) Výstupy konferencie: Zborník vedeckých prác na CD. 
 
2) 

a) Názov a typ podujatia: Ekonomika, financie a manažment podniku – IX., medzinárodná 
vedecká konferencia doktorandov, podujatie v rámci TÝŽDŇA VEDY 

b) Dátum a miesto konania:  12.11.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 
d) Účastníci, cieľové publikum: študenti dennej a externej formy III. stupňa štúdia FPM, 

učitelia FPM, doktorandi iných domácich a zahraničných fakúlt, študenti II. stupňa štúdia 
FPM. 

e) Obsahové zameranie: Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov výskumu 
doktorandov  fakulty, vzájomná výmena vedeckých poznatkov, hľadanie východísk pri 
formulovaní nových výskumných prác pre doktorandov. 

f) Výstupy konferencie: Zborník vedeckých prác na CD. 
 

3) 
a) Názov a typ podujatia: Súťaž Študentskej vedeckej činnosti Fakulty podnikového 

manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
b) Dátum a miesto konania:  29.4.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 
d) Účastníci, cieľové publikum: učitelia FPM, , študenti 1. a  2. stupňa štúdia.  
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e) Obsahové zameranie: prezentácia študentských vedeckých prác. 
 
4) 

a) Názov a typ podujatia: Difúzie produktových inovácií, vedecký seminár 
b) Dátum a miesto konania: 05.11.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: členovia riešiteľského kolektívu, členovia KPH, externí hostia 
e) Obsahové zameranie: Seminár a otvorená diskusia riešiteľského kolektívu výskumného 

projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia 
„Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ" a pozvaných hostí za 
účelom výmeny aktuálnych poznatkov, nadviazania a prehĺbenia spolupráce. 

 
5) 

a) Názov a typ podujatia: Apa štýl citovania: Ako ho správne používať?, pedagogicko-
metodický seminár 

b) Dátum a miesto konania:  05.11.2015, Bratislava  
c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: členovia KPH, verejnosť 
e) Obsahové zameranie: APA štýl citovania sa v súčasnosti stáva v medzinárodných 

vedeckých kruhoch najpoužívanejším štýlom uvádzania referencií a bibliografických 
odkazov. Ako ho teda správne používať? 

 
6) 

a) Názov a typ podujatia: Ako viesť a písať záverečné práce, pedagogicko-metodický 
seminár 

b) Dátum a miesto konania:  05.11.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: členovia KPH, verejnosť 
e) Obsahové zameranie: Skúsení školitelia z Katedry podnikovohospodárskej, Fakulty 

podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave odprezentujú ako 
správne viesť a písať záverečné práce, v zmysle interných smerníc Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, ako aj aktuálnej platnej právnej úpravy. Dôraz bude kladený nie 
len na formálne, ale aj na obsahové náležitosti bakalárskych, inžinierskych a 
dizertačných záverečných prác. 

 
7) 

a) Názov a typ podujatia: Výskum podnikateľského vzdelávania v krajinách V4, 
pedagogicko-vedecký seminár  

b) Dátum a miesto konania:  05.11.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: členovia KPH, odborná verejnosť 
e) Obsahové zameranie: Slovenskí spoluautori z Katedry podnikovohospodárskej Fakulty 

podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave predstavia výsledky 
svojho výskumu publikovaného v aktuálne vydávanej zahraničnej vedeckej monografie 
zameranej na výskum podnikateľského vzdelávania v krajinách V4, financovaného z 
prostriedkov medzinárodného grantového programu Visegrad fund. 

 
8) 

a) Názov a typ podujatia: Výskum univerzitného vzdelávania ekonomických predmetov 
v SR, pedagogicko-vedecký seminár 
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b) Dátum a miesto konania: 05.11.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: členovia KPH, odborná verejnosť 
e) Obsahové zameranie: Spoluautori z Katedry podnikovohospodárskej Fakulty 

podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave predstavia výsledky 
svojho výskumu publikovaného v aktuálne vydávanej vedeckej monografii zameranej na 
výskum univerzitného vzdelávania ekonomických predmetov v podmienkach Slovenskej 
republiky. 

 
9) 

a) Názov a typ podujatia: Neuro(marketingová) ochutnávka, prednáška 
b) Dátum a miesto konania:  19.11.2015, miestnosť C1.09, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: členovia KPH, študenti FPM 
e) Obsahové zameranie: Rozhodnutia nie sú tak racionálne, ako si vedci 300 rokov mysleli. 

Priority mozgu sú nadradené našim vedomým rozhodnutiam. Stojíme pred výzvou, ako 
lepšie porozumieť človeku a ako tieto poznatky využiť pre rozvoj ľudstva, napríklad aj na 
zefektívnenie marketingu. 

 
10) 

a) Názov a typ podujatia: Súťaž o najlepšiu seminárnu prácu na predmete Družstevné 
podnikanie, prednáška 

b) Dátum a miesto konania: 18.11.2015, súťaž prebiehala s jednou prestávkou od 9,15 hod. 
v posluchárni C1.09 do 10,45 hod. a od 11,00 – 12,50 hod. v posluchárni A5.07.  

c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: 12 študentov, 1 externý hosť, 3 členovia KPH 
e) Obsahové zameranie: Študenti v rámci súťaže prezentovali obsah prác s dôrazom na 

konkrétne návrhy pre rozvoj vybraného regiónu a/alebo odvetvia družstevnou formou 
podnikania. Sústredili svoju pozornosť na prezentovanie odporúčaní, ktoré vyplynuli z 
ich vlastného štúdia, prípadne prieskumu. V ďalšej časti svojho vystúpenia reagovali na 
pripomienky a otázky členov komisie, ako aj prítomných študentov. 

 
11) 

a) Názov a typ podujatia: Výchova študentov a absolventov v oblasti podnikateľských 
znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti,  workshop  k projektu KEGA  č. 042EU-
4/2014 

b) Dátum a miesto konania: 3.11.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: členovia riešiteľského kolektívu a doktorandi z pracoviska 

KPH 
e) Obsahové zameranie: Hlavným cieľom podujatia bola diskusia k tvorbe študijných 

materiálov pre študentov vysokých škôl a pre vysokoškolských pedagógov z oblasti 
výchovy k podnikateľstvu v takej forme, aby boli absolventi vysokých škôl schopní 
realizovať odborné poznatky v podnikateľskej sfére hneď po skončení štúdia a nemuseli 
by navštevovať rôzne rekvalifikačné kurzy. 

 
12) 

a) Názov a typ podujatia: Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu 
rozvoja podnikania novozaložených i etablovaných aktívnych malých a stredných 
podnikov v SR, workshop  k projektu VEGA  č. 1/0709/15 
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b) Dátum a miesto konania: 5.11.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: členovia riešiteľského kolektívu a doktorandi z pracoviska 

KPH 
e) Obsahové zameranie: Cieľom je vymedzenie  rôznych prístupov k obsahu kategórie 

podpora podnikania v SR a v krajinách Európskej únie. Súčasne budeme konkretizovať  
prvé prepočty možných zmien vo formách podpory podnikania v SR a v zahraničí s 
cieľom zlepšenia efektívnosti využitých finančných zdrojov, najmä  pri zamestnávaní 
absolventov a/alebo pri udržaní zamestnanosti etablovaných podnikateľov. 

 
13) 

a) Názov a typ podujatia: Aktivity SR v Európskej únii, prednáška z praxe 
b) Dátum a miesto konania: 24.2.2015, poslucháreň B1.04, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: študenti 1. a 2. ročníka druhého  stupňa FPM – predmet 

Podnikateľské prostredie v Európskej únii 
e) Obsahové zameranie: Prednáška na tému „Aktivity SR v Európskej únii“ bola realizovaná  

vo väzbe na predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2016. Prednášku realizovala Ing. 
Michaela Kinčáková, PhD., pracovníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v 
Bratislave, ktorá sa okrem iného zaoberá prípravou opatrení súvisiacich s povinnosťami 
SR v Rade EÚ. Súčasne bola realizovaná riadená diskusia o postavení SR v EÚ. 

 
14) 

a) Názov a typ podujatia: Súčasný stav podnikateľského prostredia v SR a trendy vývoja 
malých a stredných podnikov  v rokoch 2013 – 2014, prednáška z praxe 

b) Dátum a miesto konania:  16.4.2015, poslucháreň B1.02, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: študenti 3. ročníka prvého stupňa FPM – predmet 

Podnikanie v malých a stredných podnikoch a členovia  KPH 
e) Obsahové zameranie: Prednáška na tému „Súčasný stav podnikateľského prostredia v SR 

a trendy vývoja malých a stredných podnikov  v rokoch 2013 – 2014“ Mgr. Daniela 
Pitoňáka, riaditeľa odd. analýz podnikateľského prostredia SBA, Bratislava bola 
zameraná na výsledky ekonomických a finančných ukazovateľov na Slovensku. Súčasne 
bola realizovaná riadená diskusia o možnostiach a limitoch rozvoja podnikania u nás a v 
zahraničí. 

 
15) 

a) Názov a typ podujatia: Komparácia podnikateľského prostredia v SR a v ČR, prednáška 
zahraničného experta 

b) Dátum a miesto konania: 23.9.2015, poslucháreň C1.09, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: študenti 2. ročníka druhého  stupňa FPM – predmet 

Družstevné podnikanie a členovia  KPH 
e) Obsahové zameranie: Prednáška na tému „Komparácia podnikateľského prostredia v SR 

a v ČR, po zmene  legislatívy v oblasti Obchodného zákonníka pre podnikateľov“ doc. Ing. 
et Ing. Renaty Myškovej, PhD, dekanky Fakulty ekonomicko-správnej v Pardubiciach bola 
zameraná na možnosti podnikania v ČR a na dôsledky zmeny  legislatívy v oblasti 
Obchodného zákonníka pre podnikateľov. Súčasne bola realizovaná riadená diskusia o 
možnostiach a limitoch rozvoja podnikania u nás a v ČR. 
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16) 
a) Názov a typ podujatia: Európska noc výskumníkov 2015, interaktívny workshop 
b) Dátum a miesto konania: 25.9.2015, Stará tržnica, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: široká verejnosť 
e) Obsahové zameranie: Účastníci experimentu odpovedajú na sled jednoduchých otázok, 

týkajúcich sa dvoch okruhov: (1) Predpokladov k podnikateľskej činnosti a (2) 
Investovanie do výrobku. Výsledkom experimentu je komplexné posúdenie 
podnikateľských a  investičných predpokladov 

 
17) 

a) Názov a typ podujatia: Konkurencieschopnosť podnikov v etape oživovania globálnych 
trhov, vedecký seminár 

b) Dátum a miesto konania: 4.-6.6.2015, Horný Smokovec 
c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: členovia KPH 
e) Obsahové zameranie: Seminár je zameraný na prezentáciu  poznatkov z oblastí: (1) 

Zmeny v správaní trhových subjektov v kontexte oživovania globálnych trhov; (2)  
Legislatívne zmeny v daňovom a odvodovom systéme na Slovensku; (3) Ekonomické 
dopady uplatnenia Zákona o konkurze a reštrukturalizácií na podnikovú sféru; (4) 
Dostupnosť a prepojenosť globálnych trhov s trhom Slovenska; (5) Vplyv EÚ na vývoj 
konkurenčného prostredia na Slovensku. 

 
18) 

a) Názov a typ podujatia: Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo 
väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti, 
workshop 

b) Dátum a miesto konania: 5.11.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: členovia KPH a odborná verejnosť 
e) Obsahové zameranie: Cieľom workshopu je Identifikácia základných faktorov zvyšovania 

výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie 
primeranej potravinovej sebestačnosti, ich klasifikácia, meranie, analýza, s dôrazom na 
postavenie poľnohospodárstva v rámci národného hospodárstva SR. Komparácia s 
porovnateľnými ukazovateľmi susedným krajín, identifikácia príčin odchýlok 
(zaostávania) od parametrov v porovnávaných krajinách. 

 
19) 

a) Názov a typ podujatia: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015, Medzinárodná 
vedecká konferencia 

b) Dátum a miesto konania: 14.-15.05.2015, Modra – Harmónia, Centrum ďalšieho 
vzdelávania Univerzita Komenského v Bratislave, Študijné a kongresové stredisko Modra 
Harmónia, okres Pezinok. 

c) Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska 
d) Účastníci, cieľové publikum: členovia KPH a odborná verejnosť 
e) Obsahové zameranie: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015: Podnikanie v súčasných 

ekonomických podmienkach; Stav a trendy vývoja podnikateľského prostredia; 
Controlling a hodnotové procesy v podniku; Etika podnikania a spoločenská 
zodpovednosť firiem; Špecifické formy podnikania. 
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20) 
a) Názov a typ podujatia: Vzdelávací seminár 
b) Dátum a miesto konania: 10.4.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra manažmentu 
d) Účastníci, cieľové publikum: učitelia Katedry manažmentu 
e) Obsahové zameranie: najnovšie výsledky výskumu publikované v špičkových vedeckých 

časopisoch, ktoré sú relevantné pre vyučované predmety a výskumné projekty Katedry 
manažmentu  

f) Výstupy seminára: interné inštrukcie a odporúčania Katedry manažmentu. 
 
21) 

a) Názov a typ podujatia: Pedagogický seminár 
b) Dátum a miesto konania: 16.9.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra manažmentu 
d) Účastníci, cieľové publikum: učitelia Katedry manažmentu 
e) Obsahové zameranie: vyučovacie metódy používané vo všetkých formách vysokoškolskej 

výučby 
f) Výstupy seminára: interné inštrukcie a odporúčania Katedry manažmentu. 

 
22) 

a) Názov a typ podujatia: Vedecký seminár: Výsledky výskumných projektov riešených na 
Katedre manažmentu v roku 2015.  

b) Dátum a miesto konania:  13. 11. 2015, Katedra manažmentu 
c) Organizujúci subjekt:  Katedra manažmentu 
d) Účastníci, cieľové publikum:  učitelia Katedry manažmentu 
e) Obsahové zameranie: prezentácia výsledkov výskumných projektov VEGA, KEGA a iných 

kategórií 
f) Výstupy seminára: recenzované zborníky vedeckých prác grantových úloh VEGA a KEGA, 

vedecký časopis FPM Ekonomika a manažment ročník 2015, Zborník z vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, FPM, október 2015 

 
23) 

a) Názov a typ podujatia: Medzinárodný vedecký seminár: The Academic Bridge to HRM 
Practice. 

b) Dátum a miesto konania: 26.10.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra manažmentu 
d) Účastníci, cieľové publikum: riešitelia medzinárodného výskumného projektu Cranet 
e) Obsahové zameranie: prezentovanie výsledkov výskumu o RĽZ v účastníckych krajinách 

a porovnanie výsledkov získaných v týchto krajinách.   
f) Výstupy seminára: zborník príspevkov a prezentácií. Prezentácia Katedry manažmentu: 

Zsuzsa Karoliny - József Poór - Rudolf Gálik: Comparison of Key HRM Developments in 
Hungary and Slovakia Based on Three Rounds of Cranet Surveys. 

 
24) 

a) Názov a typ podujatia: Vedecké zasadnutie KMVaL k 20. výročiu jej založenia 
b) Dátum a miesto konania:  1.2.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  Katedra manažmentu výroby a logistiky 
d) Účastníci, cieľové publikum: učitelia, interní a externí doktorandi katedry, hostia 
e) Obsahové zameranie: zhodnotenie práce katedry za dané obdobie, perspektívy ďalšieho 

rozvoja katedry. 
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f) Výstupy vedeckého zasadnutia: zborník vedeckých statí učiteľov a doktorandov katedry 
k 20. výročiu založenia katedry na CD-nosiči. 
 

25) 
a) Názov a typ podujatia: Výmena skúseností učiteľov, študentov, doktorandov 

a absolventov študijného programu „Manažment výroby a logistika“, vedecký seminár 
spojený s workshopom 

b) Dátum a miesto konania:  7.-8.5.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra manažmentu výroby a logistiky 
d) Účastníci, cieľové publikum: učitelia, doktorandi, študenti, absolventi študijného 

programu MVaL, hostia 
e) Obsahové zameranie: výmena skúseností 
f) Výstupy seminára: zborník na CD-nosiči  

 
26) 

a) Názov a typ podujatia: „Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského 
vzdelávania“, diskusné fórum 

b) Dátum a miesto konania: 14.5.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  Katedra manažmentu výroby a logistiky, Slovenská spoločnosť pre 

kvalitu 
d) Účastníci, cieľové publikum: zástupcovia 13. vysokých škôl, MŠVVaŠ SR, Akreditačnej 

komisie, ARRA, ZSVTS, učitelia a doktorandi katedry 
e) Obsahové zameranie: výmena skúseností, panelová diskusia 
f) Výstupy z diskusného fóra: správy, manuály, certifikáty, závery uverejnené 

a propagované na stránkach SSK a Linked in - kvalita a vzdelávanie. 
 
27) 

a) Názov a typ podujatia: Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov – I, vedecký seminár katedry (pri 
príležitosti Týždňa vedy) 

b) Dátum a miesto konania: 10.11.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  Katedra manažmentu výroby a logistiky 
d) Účastníci, cieľové publikum: učitelia a interní doktorandi katedry 
e) Obsahové zameranie: prezentácia výsledkov výskumu 
f) Výstupy vedeckého seminára: zborník príspevkov na CD-nosiči 

 
28) 

a) Názov a typ podujatia: Trendy informačného manažmentu – 2015, vedecký seminár 
b) Dátum a miesto konania: 3.11.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra informačného manažmentu 
d) Účastníci, cieľové publikum: Domáci - učitelia katedry, interní a externí doktorandi 

katedry 
e) Obsahové zameranie: Vedecký seminár zameraný na výmenu najnovších poznatkov 

vedecko-výskumnej činnosti vedeckých pracovníkov a doktorandov pôsobiacich na 
Katedre informačného manažmentu FPM EU v Bratislave s dôrazom na vybrané témy 
informačného manažmentu. 

 
29) 

a) Názov a typ podujatia: Využívanie informačných systémov na riadenie podnikových 
procesov v Slovenskej republike, vedecký seminár 
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b) Dátum a miesto konania: 29.6.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra informačného manažmentu 
d) Účastníci, cieľové publikum: domáci - učitelia katedry, interní a externí doktorandi 

katedry 
e) Obsahové zameranie: Seminár bol zameraný na výmenu najnovších poznatkov vedecko-

výskumnej činnosti.  
 
30) 

a) Názov a typ podujatia: Podpora riadenia a rozhodovania na úrovni strategického 
manažmentu informačnými technológiami, vedecký seminár 

b) Dátum a miesto konania: 4.5.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra informačného manažmentu 
d) Účastníci, cieľové publikum: domáci - učitelia katedry, interní a externí doktorandi 

katedry 
e) Obsahové zameranie: Seminár bol zameraný na výmenu najnovších poznatkov vedecko-

výskumnej činnosti. 
 
31) 

a) Názov a typ podujatia: Modely informačnej gramotnosti vo vzdelávaní manažérov 
v podnikovej praxi na Slovensku, vedecký seminár 

b) Dátum a miesto konania:  6.4.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra informačného manažmentu 
d) Účastníci, cieľové publikum: domáci - učitelia katedry, interní a externí doktorandi 

katedry 
e) Obsahové zameranie: Seminár bol zameraný na výmenu najnovších poznatkov vedecko-

výskumnej činnosti. 
 
32) 

a) Názov a typ podujatia: Mediačná a moderačná analýza, seminár 
b) Dátum a miesto konania: 25.3.2015, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt: Katedra informačného manažmentu 
d) Účastníci, cieľové publikum: domáci - učitelia katedry, interní a externí doktorandi 

katedry 
e) Obsahové zameranie: Seminár bol zameraný na skvalitnenie vedecko-výskumnej práce 

využitím moderačnej a mediačnej analýzy. Aplikovanie moderačnej a mediačnej analýzy 
pri vyhodnocovaní výsledkov zo zberu dát. 
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3 Medzinárodná a národná spolupráca v roku 2015  

 
Tretím pilierom pôsobenia FPM v ekonomickom prostredí Slovenskej republiky je spolupráca 

s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Táto časť správy sa prioritne zameriava na mobility 

učiteľov a študentov, ako aj ďalšie aktivity, ktoré priamo súvisia s aktívnym pôsobením učiteľov 

v hospodárskej praxi. 

 
3.1 Pracovné cesty, učiteľské mobility a prijatie návštev 

 
Fakulta v rámci rozvoja zahraničných vzťahov realizovala v roku 2015 mobility učiteľov, 

zahraničné cesty učiteľov, podieľala sa na hosťovaní prijatých zahraničných učiteľov 

a výskumných pracovníkov. Mobility učiteľov sa realizovali cez programový rámec ERASMUS+. 

V roku 2015 vycestovalo sedem učiteľov na učiteľskú a zamestnaneckú mobilitu. Mimo 

programového rámca sa realizovalo 44 zahraničných ciest. Zahraničné cesty sa realizovali 

najmä na univerzity a VŠ v Čechách (33). Druh návštevy bol najmä prednášková a projektová 

činnosť, účasť na vedeckých podujatiach a účasť v komisiách, radách a orgánoch zahraničných 

inštitúcií. Ďalej sa realizovali zahraničné pracovné cesty v Rakúsku (2), Taliansku (2), Grécku (2), 

Slovinsku (1), Nórsku (1), USA (1).Tieto zahraničné cesty boli spojené s študijným pobytom, 

účasťou na vedeckých podujatiach, realizáciou projektovej spolupráce členstvom vo výboroch. 

Fakulta prijala v rámci mobilít 9 učiteľov zo zahraničia a mimo mobilitných programov 26 hostí. 

Dôvodom hosťovania boli účasť na vedeckých podujatiach fakulty, rozvoj projektovej 

spolupráce, účasť na pedagogickej činnosti fakulty. Fakulta hosťovala učiteľov a výskumníkov 

najmä z Českej republiky (10), Poľska (7), Ukrajiny (4), v rámci medzivládnych dohôd 

a Maďarska (2). Hosťovanie a cieľové krajiny učiteľských mobilít a zahraničných ciest sú 

dôkazom intenzívnej spolupráce fakulty s inštitúciami regionálne blízkych krajín. Učitelia 

fakulty posilňujú internacionalizáciu fakulty mobilitami do ďalších krajín EÚ, aj do zámoria. 

Hosťovanie zahraničných učiteľov a výskumníkov je vnímané ako príležitosti pre nadviazanie 

spolupráce a prevláda ochota integrácie do aktivít pedagogického procesu.   

 
Tabuľka 3.1 Učiteľské mobility v roku 2015 

P. č. Krajina Univerzita/VŠ Druh mobility 
Počet 

učiteľov 

1. Fínsko University of Tampere ERASMUS+ 1 

2. Nemecko Hochschule Wismar ERASMUS+ 1 

3. Česká republika VŠE Praha ERASMUS+ 1 

4. Litva VG TU ERASMUS+ 1 

5. Česká republika 
Vysoká škola banská TU Ostrava, 
Ekonomická fakulta 

ERASMUS+ 1 

6. Nemecko HHL-Handelhoschschule Leipzig ERASMUS+ 1 

7. Slovinsko Univerzita v Mariboru ERASMUS+ 1 
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Tabuľka 3.2 Prijatia zahraničných hostí v rámci programov mobilít v roku 2015 

P. č. Krajina Inštitúcia Druh mobility 
Počet 

učiteľov 

1. Nemecko 

Fakultät Wirtschaft und Recht, 
Geislingen 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen 

ERASMUS+ 1 

2. USA 
The College of William & Mary 
School of Business Administration 
Williamsburg, Virginia 

Fullbright Schoolarship 1 

3. Taliansko Univerzita v Bari ERASMUS+ 1 

4. Poľsko University of Economics Wroclaw ERASMUS+ 1 

5. Switzerland University of Applied Sciences and Arts ERASMUS+ 1 

6. Poľsko Lodz University ERASMUS+ 1 

7. Holandsko Windesheim University ERASMUS+ 1 

8. Rumunsko 
Military Technical Academy of 
Buchares 

ERASMUS+ 1 

9. Česká republika 
Univerzita Pardubice,  
Fakulta ekonomicko - správní 

ERASMUS+ 1 

 
Tabuľka 3.3 Návštevy  v zahraničí (mimo mobilít) v roku 2015 

P. č. Krajina Inštitúcia Druh návštevy 
Počet 

návštev 

1. Česká republika VŠE v Prahe 

projektové stretnutie, 
prednášková činnosť, 
vedecko-výskumná 
spolupráca 

3 

2. Česká republika UTB Zlín 

vedecké rady, obhajoby, 
habilitácie, inaugurácie, 
vedecké podujatia, 
projektová spolupráca 

6 

3. Česká republika Vysoká škola polytechnická Jihlava Vedecké podujatia 2 

4. Česká republika 
The West East Institute 
Praha 

International European 
Academic Conference 

1 

5. Česká republika Ekonomická fakulta VŠB-TUO, Ostrava 
Vedecké podujatia, 
vedecko-výskumná 
spolupráca 

6 

6. Česká republika 
Západočeská univerzita v Plzni, 
Ekonomická fakulta 

Projektová spolupráca, 
vedecké podujatia 

3 

7. Česká republika VŠERS, České Budejovice Vedecké podujatia 1 

8. Česká republika USI VUT Brno 
Prednášková činnosť, 
členstvo komisie 
v habilitačných konaniach 

2 

9. Česká republika 
Institut oceňování majetku pri VŠE 
v Prahe 

Prednášková činnosť 1 

10. Česká republika 
Univerzita Pardubice 
Fakulta ekonomicko-správni, 
Pardubice,  

Účasť v komisiách 
dizertačného konania 

1 

11. Rakúsko 
The International Institute of Economic 
Sciences 
Viedeň 

Vedecké podujatia 1 

12. Česká republika ESF MU v Brne 

Členstvo v orgánoch 
inštitúcie, účasť na 
zasadaní, účasť na 
obhajobách  

6 
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Pokračovanie tabuľky 3.3   

P. č. Krajina Inštitúcia Druh návštevy 
Počet 

návštev 

13. Česká republika Vysoká škola podnikání v Ostrave 
Zasadnutie Akademickej 
rady 

1 

14. Rakúsko Wirtschaftuniversität Wien 
Vedecké bádanie v 
univerzitnej knižnice 

1 

15. Slovinsko 
Peace Institute - Institute for 
Contemporary Social and Political 
Studies, Ljubljana 

Projektová spolupráca 1 

16. Grécko  University of Piraeus Vedecké podujatia 1 

17. Grécko 
The West East Institute 
Atény 

Vedecké podujatia 1 

18. Taliansko COSPE, Bologna  Projektová spolupráca 1 

19. Taliansko Sophia University Institute, Loppiano Projektová spolupráca 1 

20. Španielsko 
International Academy of Technology, 
Education and Development 

Vedecké podujatia 1 

21. Španielsko 
GCPC 
Global Cleaner Production and 
Consumption 

Vedecké podujatia 1 

22. Nórsko NHH v Bergene Študijný pobyt 1 

23. USA 
AHFE seriál 
Applied Human Factors and 
Ergonomics  

Vedecké podujatia, 
členstvo vo vedeckom 
výbore 

1 

 
Tabuľka 3.4 Prijatia  zahraničných  hostí  mimo rámca programov mobilít 

P. č. Krajina Inštitúcia Oblasť spolupráce 
Počet 

učiteľov 

1. Česká republika 
Masarykova univerzita, Ekonomicko-
správní fakulta, Katedra podnikového 
hospodářství, Brno  

Účasť na vedeckých 
podujatiach fakulty 

4 

2. Česká republika 
Fakulta podnikovohospodářská, VŠE 
Praha 

Účasť na vedeckých 
podujatiach fakulty 

1 

3. Česká republika 
Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 
Katedra podnikovohospodářská 

Prednášková činnosť, účasť 
na vedeckých podujatiach 
fakulty 

4 

4. Česká republika 
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita 
Pardubice 

Účasť na vedeckých 
podujatiach fakulty 

1 

5. Rakúsko Wirtschaftsuniversität Wien Projektová spolupráca 1 

6. Taliansko Universita di Roma, Lumsa Projektová spolupráca 1 

7. Taliansko COSPE, Bologna Projektová spolupráca 1 

8. Ukrajina Pryazovskyi State Technical University 
Účasť na pedagogickom 
procese 

1 

9. Ukrajina 
National Academy of Sciences of 
Ukraine 

Účasť na pedagogickom 
procese 

1 

10. Ukrajina Ivan Franko National University 
Účasť na pedagogickom 
procese 

1 

11. Ukrajina 
Donbas National Academy of Civil 
Engineering and Architecture 

Projektová spolupráca 1 

12. Poľsko 

Uniwersytet Ekonomiczny w 
Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra 
Przedsiębiorzości i Zarządzania 
Innowacyjnego 

Účasť na vedeckých 
podujatiach fakulty 

2 
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Pokračovanie tabuľky 3.4     

P. č. Krajina Inštitúcia Oblasť spoluráce 
Počet 

učiteľov 

13. Poľsko 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 
Wydział Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej, Instytut Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania, Katedra 
Organizacji i Zarządzania 

Účasť na vedeckých 
podujatiach fakulty 

1 

14. Poľsko 
Politechnika Białostocka, Wydział 
Zarządzania, Katedra Informatyki 
Gospodarczej i Logistyki 

Účasť na vedeckých 
podujatiach fakulty 

1 

15. Poľsko 
University of Zielona Góra 
 

Účasť na vedeckých 
podujatiach fakulty 

1 

16. Poľsko 
Wroclav University, 
Faculty of Economics, Management 
and Tourism 

Odborné konzultácie 
o pedagogickom procese, 
výskume a prednášková 
činnosť 

2 

17. Maďarsko 
University for Physical Education, 
Budapest 
Sport Management Department 

Zabezpečovanie vyučovania 
na programe General 
Management 

1 

18. Maďarsko 
Faculty of Economics and Social 
Sciences, Szent István University, 
Hungary 

Účasť na vedeckých 
podujatiach fakulty 

1 

19. USA  
The College of William & Mary 
School of Business Administration 
Williamsburg, Virginia 

Účasť na vedeckých 
podujatiach fakulty 

1 

 
3.2 Študentské mobility 

 
V roku 2015 sa študentskej mobility zúčastnilo 30 študentov a 6 študentov zahraničnej 

študentskej stáže a stáže absolventov.  Fakulta prijala v rámci medzivládnych dohôd dvoch 

študentov u Ruskej Federácie. Záujem študentov o študentské mobility prevyšuje kvóty 

udelené fakulte, a medziročne rastie. Študenti majú záujem o opakovanú mobilitu, alebo si 

pobyt na študentskej mobility často predĺžia. Úspešnosť študentov na zahraničných 

univerzitách a VŠ je veľmi dobrá, študenti plnia podmienky programu ERASMUS +, a záväzok 

priniesť stanovený počet kreditov, alebo skúšok. Evidujeme menej intenzívny záujem 

študentov o zahraničné stáže.   

 
Tabuľka 3.5 Študentské mobility FPM v rámci programov 

P.č. Krajina Univerzita/VŠ Druh mobility 
Počet 

študentov 

1. Veľká Británia Nottingham Trent University ERASMUS + 1 

2. Rakúsko Wirtschaftsuniversität Wien ERASMUS + 4 

3. Poľsko Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  ERASMUS + 1 

4. Nemecko Eberhard Karls Universitaet Tuebingen ERASMUS + 1 

5. Poľsko Uniwersytet Gdanski ERASMUS + 1 

6. Francúzsko Universite Catholique De Lille Pupl ERASMUS + 1 

7. Nemecko Technische Universität Dresden  ERASMUS + 1 

8. Slovinsko Univerza v Ljubljani ERASMUS + 1 

 

http://www.wzks.uj.edu.pl/mainpage
http://www.wzks.uj.edu.pl/mainpage
http://www.econ.uj.edu.pl/start
http://www.econ.uj.edu.pl/start
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Pokračovanie tabuľky 3.5    

P.č. Krajina Univerzita/VŠ Druh mobility 
Počet 

študentov 

9. Poľsko 
Uniwersytet Ekonomiczny w 
Katowicach 

ERASMUS + 1 

10. Španielsko 
Università Di Bologna - Alma Mater 
Studiorum 

ERASMUS + 2 

11. Nemecko 
Fachhochschule Mainz - University of 
Applied Sciences 

ERASMUS + 2 

12. Rakúsko Fachhochschule Burgenland GmbH ERASMUS + 1 

13. Lotyšsko 
Rigas Starptautiska Ekonomikas Un 
Biznesa Administracijas Augstskola 

ERASMUS + 2 

14. Grécko Ikonomiko Panepistimio Athinon ERASMUS + 2 

15. Nemecko Hochschule Osnabrück ERASMUS + 2 

16. Nemecko Hochschule Wismar ERASMUS + 1 

17. Španielsko Universidad De Cádiz ERASMUS + 1 

18. Nemecko Johannes Kepler Universitaet Linz ERASMUS + 1 

19. Lotyšsko Latvijas Universitate ERASMUS + 1 

20. Belgicko Ku Leuven ERASMUS + 1 

21. Švajčiarsko 
University of Applied Sciences and Arts 
Northwestern Switzerland School of 
Business 

ERASMUS + 1 

22. Španielsko Universidad de Granada ERASMUS + 1 

 
Tabuľka 3.6 Prijatia zahraničných študentov v rámci programov mobilít 

P. č. Krajina Univerzita/VŠ Druh mobility 
Počet 

študentov 

1. Ruská federácia Southern Federal University Medzivládna dohoda 1 

2. Ruská federácia 
St.Petersburg State University of trade 
and economics 

Medzivládna dohoda 1 

 
Medzinárodná spolupráca na úrovni učiteľov a študentov sa koncentruje hlavne na susediace 

krajiny, príp. krajiny EÚ, čím možno dokumentovať snahu o udržiavanie tesnejších kontaktov 

s tradičnými partnermi. Z hľadiska projektovej spolupráce bude potrebné pretlačiť fakultu do 

medzinárodných vedeckých a projektových sietí, vďaka ktorým sa začnú objavovať aj prvé 

úspechy pri kontrahovaní európskych finančných zdrojov. 
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Záver 

 
Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v roku 2015 snažila 
o upevnenie pozície medzi ekonomickými a manažérskymi fakultami. Vďaka dobrým 
výsledkom v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sme sa koncom roka dočkali 
drobného ocenenia, v rámci hodnotenia VŠ agentúrou ARRA, keď fakulta poskočila, 
v hodnotenom období, na 6. miesto. 
 

 

Výsledky práce FPM, ktoré sú obsiahnuté v predloženej správe o činnosti, sú rezultátom 
poctivej práce všetkých učiteľov, aktivity študentov a samozrejme podpory priaznivcom 
fakulty. Vedenie FPM ďakuje všetkým záujmových skupinám za pomoc a podporu v roku 2015.  
 
Rok 2016, ako sme si už zvykli konštatovať, nebude jednoduchým rokom. Pokles počtu 
študentov by sa mohlo podariť zastaviť, ale koncentrácia všetkých tvorivých pracovníkov musí 
byť na projektovú prácu a publikačnú činnosť. Od týchto výsledkov bude závisieť akreditácia 
doktorandského štúdia, habilitačného a inauguračného konania a v neposlednom rade aj 
objem finančných prostriedkov, ktorými bude možné podporiť rozvoj FPM.  
 
Držme si palce a pustime sa do práce. 


