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Úvod 

 
Správa o činnosti Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej 
len „FPM“) za rok 2019 sumarizuje podstatné udalosti, ktoré ovplyvnili fungovanie našej 
fakulty v troch rozhodujúcich oblastiach – v pedagogickej oblasti, vedecko-výskumnej oblasti, 
v národnej a medzinárodnej spolupráci. Súčasne má poskytovať prehľad o vývojových 
tendenciách, príp. krokoch, ktoré pozitívne/negatívne ovplyvnili niektoré výsledky. 
V neposlednom rade upozorňuje na aktivity, ktorých realizácia, v roku 2020, má pozitívne 
stimulovať vybrané kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele výkonnosti fakulty. 
 
Činnosť FPM v roku 2019 bola uskutočňovaná v súlade s platných právnymi normami 
Slovenskej republiky a Európskej únie, štatútom a vnútornými predpismi EU v Bratislave a FPM 
EU v Bratislave. Rozvoj a aktivity FPM vychádzali predovšetkým z dokumentu „Dlhodobý zámer 
rozvoja FPM EU v Bratislave pre funkčné obdobie 2015-2019 s výhľadom  do roku 2023“ a boli 
zamerané na plnenie konkrétnych úloh, ako aj zámerov vedenia, prezentovaných na zasadnutí 
Akademickej obce FPM. Plnenie týchto úloh bolo riadené a kontrolované dekanom fakulty na 
zasadnutiach kolégia dekana a vedenia fakulty. Súčasne sa pracovalo na finálnej verzii 
Dlhodobého zámeru rozvoja FPM EU v Bratislave pre funkčné obdobie 2019-2023, ktorý bol 
schválený Akademickým senátom FPM EU v Bratislave dňa 18.11.2019. 
 
Predložená správa o činnosti FPM bola vypracovaná v súlade so štatútom fakulty a  
dokumentuje, sumarizuje a hodnotí výsledky  FPM za kalendárny rok, s výnimkou pedagogickej 
činnosti, ktorá je hodnotená za akademický rok 2018/2019. Prezentované skutočnosti sú 
výsledkom kolektívnej práce všetkých pedagogických a nepedagogických pracovníkov, 
študentov, externých členov vedeckej rady a samozrejme predstaviteľov hospodárskej praxe. 
Podrobnejšie informácie sú obsiahnuté v správach o činnosti jednotlivých katedier FPM. 

 
Vedenie Fakulty podnikového manažmentu 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 
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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.  
Prvá prodekanka, prodekanka pre vzdelávaciu činnosť: doc. Ing. Anita Romanová, PhD. 
Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium: doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. 
Prodekanka pre zahraničné vzťahy: doc. 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:  
 doc. Ing. Jana Blštáková, PhD. doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. 
 doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD. MSc. 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. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.  prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. 
 doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. 
 Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD.  doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. 
 doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhásová, PhD.  

Externí členovia: 
 Ing. Miroslava Cehelská, IBM Slovensko, s.r.o. 
 Ing. Marek Drnák, Senior Project Manager, DHL Supply Chain 
 Ing. Peter Kubrický, generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave 
 Ing. Martina Marhefková, PhD., štatutárny audítor, ProVera Consult, s.r.o. 
 doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., dekan Stavebnej fakulty TU v Košiciach 
 prof. Ing. Ivan Nový, CSc., dekan Fakulty podnikohospodářské VŠE v Prahe 
 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. Helena Majdúchová, CSc. 

Členovia: Ing. Vladimír Bolek, PhD.; Ing. Brigita Boorová, PhD.; doc. Ing. Mgr. Róbert 
Hanák, PhD.; Ing. Jakub Kintler, PhD.; Ing. Klaudia Porubanová, PhD.; Ing. 
Katarína Remeňová, PhD. MBA; doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD.; prof. PhDr. 
Miroslava Szarková, CSc.; Ing. Alena Tóthová, PhD.;  Bc. Melika Abotalebi; Bc. 
Viktória Jakubovičová; Bc. Dominika Kamodyová; Ján Krajči; Ladislav Kuna 
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Kolégium dekana FPM EU v Bratislave 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD., dekan  
doc. 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. Helena Majdúchová, CSc., vedúca Katedry podnikovohospodárskej; predsedníčka AS 
FPM EU v Bratislave a AS EU v Bratislave 
Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD., vedúca Katedry manažmentu, predsedníčka OZ PŠaV na FPM 
EU v Bratislave 
doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD., vedúci Katedry podnikových financií 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., vedúci Katedry manažmentu výroby a logistiky 
doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD., vedúci Katedry informačného manažmentu  
Bc. Viktória Jakubovičová, predseda Študentského parlamentu FPM EU v Bratislave 
 

FPM EU v Bratislave sa člení na päť katedier 

Katedra podnikovohospodárska vedúca katedry: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 
Katedra manažmentu vedúca katedry: Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD. 
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 2019 sa na FPM konali 2 výberové konanie na voľné miesta vysokoškolských učiteľov vo 
funkcii odborný asistent, 1 výberové konanie na obsadenie funkcií docentov, 1 výberové 
konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier a 1 výberové konanie na obsadenie funkcií  
vedúcich oddelení. Vývoj fyzického evidenčného stavu zamestnancov dokumentuje tab. 1. 

 
Tabuľka 1 Vývoj počtu zamestnancov na fakulte za roky 2012-2019 (stav k 31. 12. b. r.) 

Kategórie 
zamestnancov 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pedagogickí 108 107 104 98 90 90 88 83 
Výskumní 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ostatní 15 15 15 14 14 13 12 12 

Spolu 124 123 120 113 105 104 101 96 

 
Prepočítaný evidenčný počet zamestnancov v roku 2019 na FPM bol nasledovný: 82,53 
učiteľov; 1,00 vedecko-výskumný zamestnanec; 12,00 nepedagogických zamestnancov. Podiel 
profesorov z celkového počtu učiteľov bol 10,84 %, podiel docentov bol 22,89 %, podiel 
odborných asistentov bol 66,27 %. Z celkového počtu 83 učiteľov bolo 54 žien.  
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Na fakultu boli v roku 2019 prijatí títo zamestnanci: doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., Ing. 
Vladimír Hojdík, PhD., Ing. Mária Kozáková, PhD. Pracovný pomer v roku 2019 skončili títo 
zamestnanci: prof. Ing. Božena Hrvoľová, CSc., Ing. František Korček, PhD., Ing. Ivana 
Ljudvigová, PhD., Ing. Ladislav Nagy, PhD., Ing. Gabriela Ponecová, Henrieta Galovičová. Na 
pracovné voľno bez náhrady mzdy nastúpil doc. Ing. Miloš Bikár, PhD. Na materskú a 
rodičovskú dovolenku nastúpili: Ing. Daniela Tučníková, PhD., Ing. Pavel Škriniar, PhD. Po 
skončení materskej dovolenky nastúpila do zamestnania Bc. Sandra Kubányiová. 

 
Tabuľka 2 Kvalifikačná štruktúra učiteľov na fakulte za roky 2012-2019 (stav k 31. 12. b. r.) 

 
Rok 

 

Počet učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra 

Profesori Docenti Odborní 
asistenti Asistenti Spolu 

2012 13 20 74 1 108 
2013 15 17 74 1 107 
2014 13 17 75 0 105 
2015 10 17 71 0 98 
2016 11 17 62 0 90 
2017 11 16 63 0 90 
2018 10 19 59 0 88 
2019 9 19 55 0 83 

 
Tabuľka 3 Vývoj počtu študentov na jedného učiteľa za roky 2012-2019 

Rok Denné štúdium Všetky formy štúdia 
2012 15,85 17,81 
2013 13,92 15,96 
2014 12,63 14,68 
2015 12,54 14,95 
2016 14,25 16,87 
2017 13,47 14,73 
2018 14,08 15,05 
2019 15,55 16,02 

 
III. Finančná situácia fakulty 
 
Informácia o finančnej situácii fakulty za rok 2019 obsahuje údaje o celkovom objeme 
pridelených finančných zdrojov a objeme mzdových prostriedkov, pre príslušný počet 
zamestnancov fakulty (tab. 4). 
 
Na základe hodnôt tab. 4 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). 
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Tabuľka 4 Vybrané aspekty finančného hospodárenia fakulty za roky 2012-2019 

Položka Celkový 
rozpočet 

Mzdové 
prostriedky Počet učiteľov Počet 

zamestnancov 
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 
2016 1 707 213,00 1 322 421,00 90 105 
2017 1 684 524,00 1 345 054,00 90 104 
2018 1 713 488,50 1 397 519,00 88 101 
2019 1 895 811,00 1 566 986,00 83 96 

 
Tabuľka 5 Situačná analýza generovania rozpočtových prostriedkov za roky 2014-2019 

Ukazovateľ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Priemerná mzda1) 11 598,3 12 132,7 12594,5 12 933,2 13 836,8 16 322,8 
Rozpočet na učiteľa2) 16 370,4 18 032,4 18 969,0 18 716,9 19 471,5 22 841,1 
14,25 % publikačná činnosť3) 198 331 195 368 188 445 191 670 199 146 223 295 
Hodnota 1 bodu publikačnej 
činnosti4) 

 
18,22 

 
19,72 

 
14,29 

 
16,50 

 
20,35 

 
34,39 

Objem miezd na výstupy A1, 
A2 a B5)  
Norma 

 
38 535 
80 952 

 
33 918 
81 108 

 
49 801 
56 017 

 
68 310 
64 680 

 
94 831 
76 567 

 
133 433 
122 171 

Minimálna publikačná 
výkonnosť učiteľov6) 

Skutočná publikačná 
výkonnosť učiteľov7) 

% podiel plnenia normy8) 

 
4 443 

 
2 115 
47,60 

 
4 113 

 
1 720 
41,82 

 
3 920 

 
3 735 
88,90 

 
3 920 

 
4 140 

105,61 

4 575 
 

4 660 
101,86 

3 553 
 

3 880 
109,20 

Počet hodín práce9) 
Počet hodín výskumnej 
práce10) 
Cena hodiny práce11) 
Počet bodov za hodinu 
práce12) 

159 900 
 

104 000 
8,70 

 
0,085 

150 675 
 

98 000 
9,10 

 
0,084 

138 375 
 

90 000 
9,56 

 
0,087 

138 375 
 

90 000 
9,72 

 
0,087 

135 300 
 

88 000 
10,33 

 
0,104 

127 612 
 

83 000 
12,28 

 
0,086 

 
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 (tab. 2.6) 
5)  Hodnota 1 bodu publikačnej činnosti x Počet bodov za výstupy A1, A2, B (tab. 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 tab. 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 2018/2019 

 
Pedagogická činnosť bola v akademickom roku 2018/2019 poznačená viacerými významnými 
udalosťami, z ktorých treba vyzdvihnúť: 

- príprava dlhodobého zámeru fakulty v pedagogickej oblasti a z toho vyplývajúcich 
hlavných úloh; 

- realizácia činností súvisiacich s  procesom medzinárodnej akreditácie AACSB; 
- vyhodnotenie výsledkov AOL a prijatie opatrení na úpravu vzdelávacích cieľov a 

výstupov; príprava ďalšej etapy hodnotenia a formulácia nových vzdelávacích cieľov a 
vzdelávacích výstupov jednotlivých študijných programoch; reorganizácia zloženia 
programových rád; 

- aktualizácia obsahu študijných programov 1., 2. a 3. stupňa štúdia v nadväznosti na 
zmeny v organizácii štúdia a v súlade s čiastkovými výsledkami medzinárodnej 
akreditácie AACSB; 

- prerokovanie a schválenie Zásad prijímacieho konania na všetky stupne štúdia, ktorá 
zahŕňala významnú zmenu v tejto oblasti a to podávanie prihlášok na štúdium 
výhradne iba elektronickou formou; 

- spracovávanie písomnej dokumentácie prijímacieho konania prostredníctvom AiS2; 
- príprava nových predmetov pre 1. stupeň štúdia, ktorých výučba bude zabezpečovaná 

výhradne zástupcami hospodárskej praxe; 
- pokračovanie vo výučbe 10 predmetov zabezpečovaných hospodárskou praxou; 
- organizácia Informačných dní pre záujemcov o štúdium na 1. a 2. stupni štúdia. 

 
1.1 Priebeh, organizácia a kontrola pedagogického procesu 

 
Pedagogický proces v ak. r. 2018/2019 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. 

- Prerokovanie Edičného programu FPM a priebežné hodnotenie jeho plnenia – 
spolupôsobením Edičnej komisie FPM a Kolégia dekana FPM. 

- Komplexná realizáciu všetkých procesov súvisiacich s prípravou a tvorbou rozvrhu 
prostredníctvom AIS. 

- Hospitácie pedagogického procesu najmä u začínajúcich učiteľov a doktorandov v 
dennej forme štúdia, učiteľmi poverenými vedúcimi katedier ako aj hospitácie v zmysle 
systému hodnotenia kvality pedagogického procesu. 

- Realizáciu procesov hodnotenia kvality pedagogickej činnosti, konkrétne predmetov 
zabezpečovaných fakultou. 
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- Realizáciu spoločných úvodných stretnutí pre študentov na 1. a 2. stupni štúdia v rámci 
predmetu Seminár k záverečnej práci I. 

- 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+. 

 
Z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska bol akademický rok 2018/2019 ovplyvnený snahou 
o udržanie primeraného počtu študentov na jedného učiteľa, optimalizáciou rozvrhu, 
zapájaním odborníkov z praxe do pedagogického procesu. Podrobnejšie informácie sú 
sumarizované v tab. 1.1 - 1.2 (zostavené k stavu 31. 10. 2019). 

 
Tabuľka 1.1 Vývoj počtu študentov na jednotlivých stupňoch a formách štúdia v r. 2011-2019 

Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Rok 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. denná 1 082 930 869 848 747 743 743 798 871 
externá 153 131 128 116 105 72 32 6 3 

II. denná 736 782 620 478 475 526 469 441 422 
externá 83 81 91 99 131 129 82 79 36 

III. denná 53 38 25 26 27 19 18 22 23 
externá 75 55 46 37 34 34 30 26 30 

Spolu denná 1 873 1 750 1 514 1 352 1 249 1 288 1 230 1 261 1 316 
externá 311 267 265 252 270 235 144 111 69 

Celkový počet 
študentov  2 182 2 017 1 779 1 604 1 519 1523 1374 1372 1385 

 
Tabuľka 1.2 Vývoj počtu absolventov na jednotlivých stupňoch za roky 2011-2019 

Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Rok 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. denná 438 404 264 206 250 199 210 188 181 
externá 21 32 30 28 32 26 21 18 2 

II. denná 367 318 393 351 251 208 262 232 211 
externá 76 40 30 37 34 38 57 9 30 

III. denná 11 17 18 10 7 8 10 5 3 
externá 21 13 15 9 7 9 4 6 4 

Spolu denná 816 739 675 567 508 415 482 425 395 
externá 118 85 75 74 73 73 82 33 36 

 
Organizácia pedagogického procesu na FPM v ak. r. 2018/2019 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 proces, ako aj 
výsledky študentskej ankety a prijali potrebné opatrenia. Prínosom pôsobenia katedier sú aj 
pravidelné obsahové inovácie študijných predmetov, vyššia intenzita zapájania zástupcov 
hospodárskej praxe, aktivizovanie študentov prostredníctvom aplikovania zážitkového učenia, 
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prípadových štúdii, sprostredkovania konkrétnych skúseností z podnikovej praxe, vyššia 
intenzita využívania informačno-komunikačných technológií na podporu pedagogického 
procesu, e-learningových aplikácií, aplikácií na získanie spätnej väzby od študentov. 
 
Hodnotenie pedagogického procesu možno uskutočniť v dvoch rovinách: 

- z pohľadu prednášok – aj naďalej pretrváva nízka účasť študentov na tejto forme 
vzdelávania hlavne vo vyšších ročníkoch a na druhom stupni štúdia, čo sa následne 
prejavuje v nedostatočnej pripravenosti študentov na cvičenia/semináre, ako aj v 
pripravenosti na skúšky; naopak u študentov prvého ročníka je zaznamenaná pomerne 
vysoká účasť na prednáškach, nepovinná účasť študentov na prednáškach 
demoralizuje študentov ale aj učiteľov,  študenti vo vyšších ročníkoch nedokážu spájať 
poznatky; študenti, ktorí sa zúčastňujú prednášok sú pozorní, vnímaví, aktívni; 
pozitívne je hodnotené zapájané odborníkov z hospodárskej praxe do pedagogického 
procesu či už v rámci prednášok alebo aj cvičení. 

- z pohľadu cvičení/seminárov – boli zaznamenané rôzne názory na aktivitu študentov a 
ich prípravu  na cvičenia/semináre, absencia na prednáškach sa negatívnym spôsobom 
prejavuje na pripravenosti študentov na cvičenia, nesystematickom prístupe k štúdiu; 
vo viacerých prípadoch je aj pozitívne hodnotená aktivita študentov počas semestra, 
ktorá sa však nie vždy pozitívne prejaví na konečnom hodnotení študenta. Študenti 
preferujú rôzne aktívne formy vyučovania, zážitkové vyučovanie, prácu v tímoch, kde 
sa však často spoliehajú aj na možnosť skryť individuálne poznatkové nedostatky. 
Pozitívne bola hodnotená ochota študentov zapájať sa do riešenia prípadových štúdií, 
diskusií k aktuálnym ekonomicko-podnikateľským otázkam. 

 
Zo strany vyučujúcich bola pozitívne hodnotená organizácia výučby kde cvičenia bezprostredne 
nadväzovali na prednášku, rovnako tak organizácia výučby blokovou formou. U viacerých 
vyučujúcich bola vyslovená požiadavka takejto organizácie výučby, hlavne ak je na študijnom 
programe a predmete iba jedna študijná skupina. 
 
Celkovo možno väčšiu časť súčasných študentov hodnotiť ako málo pracovitých, s nízkymi 
študijnými ambíciami, nízkou odolnosťou voči pracovnej záťaži, absenciou dlhšej sústredenej 
pozornosti, absenciou vedomostí z matematiky, abstraktného myslenia, schopnosti aplikovať a 
syntetizovať poznatky z iných predmetov, s obmedzeným politickým, hospodárskym a 
spoločenským rozhľadom. Na druhej strane však možno konštatovať, že aj napriek tomu, stále 
existujú študenti, u ktorých sa objavuje aj opačný fenomén, teda nadpriemerní študenti s 
veľkým záujmom a snahou klásť otázky, spochybňovať nepochopené/kontroverzné, 
konštruktívne kritizovať, obhajovať vlastný názor a pod. Súčasná doba a uvedené skutočnosti 
by nemali viesť k demotivácii vyučujúcich ale naopak k hľadaniu vhodných nástrojov na 
udržanie motivácie k štúdiu u aktívnych študentov a zvýšenie motivácie u pasívnych študentov. 
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1.2 Výsledky štátnych skúšok na prvom a druhom stupni štúdia 

 
Štátne skúšky na prvom stupni štúdia 
 
Štátne skúšky sa v ak. r. 2018/2019 uskutočnili v súlade s požiadavkami akreditovaných 
študijných programov „ekonomika a manažment podniku“ a „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 – Podnik a podnikanie, 

Podnikové hospodárstvo, Podnikové financie, Informatika I., Mikroekonómia, 
Finančná analýza podniku, Podnikanie v malých a stredných podnikoch) 

o Blok II.: Podnikový manažment (zastúpený predmetmi – Manažment, Manažment 
výroby, Firemné plánovanie,. Riadenie ľudských zdrojov, Podnikateľské 
rozhodovanie, Manažérska informatika, Nákladový controlling) 

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

podnikanie, Podnikové hospodárstvo, Informatika I., Mikroekonómia, 
Manažment, Manažment výroby, Firemné plánovanie, Riadenie ľudských zdrojov, 
Nákladový controlling) 

o Blok II.: Podnikové financie (zastúpený predmetmi – Daňové systémy, Podnikové 
financie, Analýza finančných trhov, Dlhové financovanie, Finančná analýza 
podniku). 

 
Následne sa uskutočnila obhajoba záverečnej (bakalárskej) práce. Súhrnné výsledky štátnych 
skúšok na bakalárskom štúdiu na dennej a externej forme štúdia sú uvedené v tab. 1.3-1.5. 

 
Tabuľka 1.3 Výsledky štátnych skúšok na dennej forme štúdia v ak. r. 2018/2019 

Študijný 
program 

Počet 
študentov 

Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli 
Počet % Počet % Počet % 

EaMP 180 160 88,89 155 96,88 5 3,12 
EaMP v AJ 7 6 85,71 6 100,00 0 0,00 
FM 29 28 96,56 28 100,00 0 0,00 

Poznámka: EaMP (ekonomika a manažment podniku), EaMP v AJ (ekonomika a manažment podniku v anglickom 

jazyku), FM (finančný manažment) 

 
Tabuľka 1.4 Výsledky štátnych skúšok na externej forme štúdia v ak. r. 2018/2019 

Študijný 
program 

Počet 
študentov 

Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli 
Počet % Počet % Počet % 

EaMP 3 2 66,67 2 100,00 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. 2014-2019 (údaje sú v %) 

Študijný 
program 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EaMP (denná forma) 92,43 88,85 82,56 93,33 87,69 93,10 
EaMP v AJ (denná forma) - - - - - - 
EaMP (externá forma) 88,12 77,78 81,03 87,50 72,97 75,00 
FM (denná forma) 68,00 60,78 66,67 74,42 78,38 81,48 

Poznámka: EaMP (ekonomika a manažment podniku), EaMP v AJ (ekonomika a manažment podniku v anglickom 

jazyku), FM (finančný manažment) 

 
Štátne skúšky na druhom stupni štúdia 
 
Štátne skúšky sa v ak. r. 2018/2019 uskutočnili v súlade s požiadavkami akreditovaných 
študijných programov „ekonomika podniku“, „manažment a ekonomické znalectvo“, 
„manažment výroby a logistika“, „personálny manažment podniku“, „podnikové financie“ a 
„všeobecný manažment“. Pozostávali zo skupiny predmetov a obhajoby záverečnej 
(diplomovej) práce. Predmetovú skupinu tvorili ťažiskové predmety jadra znalostí študijného 
odboru, v závislosti od študijného programu: 

- Ekonomika podniku 
o Blok I.: Ekonomika a manažment podniku (zastúpený predmetmi – Strategický 

manažment, Finančný manažment, Medzinárodný manažment a medzinárodné 
podnikanie, Odbytová stratégia) 

o Blok II.: Ekonomika podniku (zastúpený predmetmi – Ceny a cenové 
rozhodovanie, Riadenie hodnoty podniku, Podnikový controlling, Logistika, 
Znalectvo, Podnikateľské riziko, Etika podnikania, Dane podnikateľských 
subjektov, Podniková diagnostika, Podnikateľské prostredie v EÚ) 

- Manažment a ekonomické znalectvo 
o Blok I.: Ekonomika, financie a manažment (zastúpený predmetmi – Strategický 

manažment, Finančný manažment, Medzinárodný manažment a medzinárodné 
podnikanie, Odbytová stratégia) 

o Blok II.: Manažment a ekonomické znalectvo (zastúpený predmetmi – 
Ohodnocovanie finančných nástrojov, Ceny a cenové rozhodovanie, Riadenie 
hodnoty podniku, Účtovný a daňový reporting, Znalectvo, Podnikateľské riziko, 
Finančná analýza a finančné plánovanie, Ohodnocovanie duševného vlastníctva, 
Podniková diagnostika) 

- Manažment výroby a logistika 
o Blok I.: Ekonomika a manažment podniku (zastúpený predmetmi – Strategický 

manažment, Finančný manažment, Medzinárodný manažment a medzinárodné 
podnikanie, Odbytová stratégia) 

o Blok II.: Manažment výroby a logistika (zastúpený predmetmi – Vnútropodnikový 
manažment výroby, Informačný systém podniku, Logistika, Manažment inovácií v 
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podniku, Manažment kvality, Projektový manažment, Manažment 
technologických systémov, Environmentálny manažment, Procesný manažment) 

- Personálny manažment podniku 
o Blok I.: Ekonomika a manažment podniku (zastúpený predmetmi – Strategický 

manažment, Finančný manažment, Medzinárodný manažment a medzinárodné 
podnikanie, Odbytová stratégia) 

o Blok II.: Personálny manažment podniku (zastúpený predmetmi – Organizácia 
práce, Komunikácia v manažmente, Organizačné správanie, Personálny 
manažment, Odmeňovanie a stimulovanie, Manažment kariéry a vzdelávania, 
Personálny marketing) 

- Podnikové financie 
o Blok I.: Finančný  manažment (zastúpený predmetmi – Strategický manažment, 

Finančný manažment, Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie) 
o Blok II.: Podnikové financie (zastúpený predmetmi – Finančné inžinierstvo, 

Ekonomická analýza podniku, Finančné investície, Financie malých a stredných 
podnikov, Dane podnikateľských subjektov, Medzinárodné zdanenie, Finančná 
analýza a finančné plánovanie, Medzinárodný finančný manažment, Finančné 
riadenie holdingu) 

- Všeobecný manažment 
o Blok I.: Ekonomika a manažment podniku (zastúpený predmetmi – Strategický 

manažment, Finančný manažment, Medzinárodný manažment a medzinárodné 
podnikanie, Odbytová stratégia) 

o Blok II.: Všeobecný manažment (zastúpený predmetmi – Komunikácia v 
manažmente, Informačný systém podniku, Organizačné správanie, Logistika, 
Projektový manažment, Organizovanie, Kontrolovanie, Finančná analýza a 
finančné plánovanie) 

 
Súhrnné výsledky štátnej skúšky v ak. r. 2018/2019 podľa jednotlivých študijných programov 
poskytujú tab. 1.6-1.8. 

 
Tabuľka 1.6 Výsledky štátnych skúšok na dennej forme štúdia v ak. r. 2018/2019 

Študijný 
program 

Počet 
študentov 

Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli 
Počet % Počet % Počet % 

EP 38 38 100,00 38 100,00 0 0,00 
MEZ 14 13 92,86 13 100,00 0 0,00 
MVL 27 26 96,30 26 100,00 0 0,00 
PMP 47 44 93,62 44 100,00 0 0,00 
PF 47 41 87,23 41 100,00 0 0,00 
VMž 46 43 93,48 43 100,00 0 0,00 
VMž v AJ 6 6 100,00 6 100,00 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); VMž  v 

AJ (všeobecný manažment  v anglickom jazyku) 



14 
 

Tabuľka 1.7 Výsledky štátnych skúšok na externej forme štúdia v ak. r. 2018/2019 

Študijný 
program 

Počet 
študentov 

Zúčastnení Vyhoveli Nevyhoveli 
Počet % Počet % Počet % 

VMž 36 30 83,33 30 100 0 0,00 

Poznámka: VMž (všeobecný manažment) 

 
Tabuľka 1.8 Vývoj percenta zúčastnených na štátnych skúškach k počtu študentov v ročníku  
v r. 2014-2019 (údaje sú v %) 

Študijný 
program 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EP 96,70 92,11 93,88 98,61 94,34 100,00 
MEZ 91,23 90,00 84,00 95,45 89,47 92,86 
MVL 95,83 100,00 100,00 93,10 94,44 96,30 
PMP 92,86 100,00 95,83 97,62 91,38 93,62 
PF 98,44 96,67 91,04 94,64 97,44 87,23 
VMž (denná forma) 100,00 100,00 85,71 97,62 86,96 93,48 
VMž v AJ (denná forma) - - - 100,00 100,00 100,00 
VMž (externá forma) 72,55 82,93 59,38 68,67 100,00 83,33 

Poznámka: EP (ekonomika podniku), MEZ (manažment a ekonomické znalectvo), MVL (manažment výroby 

a logistika); PMP (personálny manažment podniku), PF (podnikové financie), VMž (všeobecný manažment), VMž  v 

AJ (všeobecný manažment  v anglickom jazyku) 

 
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 2018. Významná zmena, 
ktorú zásady prijímacieho konania obsahovali pre všetky stupne štúdia, bolo podávanie 
prihlášky na štúdium výhradne elektronickou formou, bez nutnosti jej zaslania v tlačenej 
forme. 
 
Bakalársky stupeň štúdia 
 
Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia na ak. rok 2018/2019 bolo už po tretíkrát realizované v 
pozmenenej podobe. Prijímacia skúška pozostávala z písomných testov zo všeobecných 
študijných predpokladov a z cudzieho jazyka. Zásady prijímacieho konania umožňujú odpustiť 
prijímaciu skúšku u tých uchádzačov, ktorí uvedené testy absolvujú v rámci Národných 
porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio na min. úrovni 60 percentilu z 
každého testu. Zároveň zásady umožňujú odpustenie prijímacej skúšky u uchádzačov, ktorí sa 
zúčastnia celoslovenských kôl súťaží a olympiád s ekonomických zameraním. 
 
Celkový počet prihlášok na prvý stupeň štúdia bol 1 113, čo predstavuje nárast 205 prihlášok v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom. Prijímacej skúšky sa zúčastnilo 834 uchádzačov, na 
prijímacej skúške vyhovelo 741 uchádzačov. Prijímacia skúška bola odpustená 38 uchádzačom, 
ktorí absolvovali SCIO testy a olympiády s ekonomickým zameraním na úrovni celoslovenských 
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kôl. Komisia pre prijímacie konanie spracovala návrh na prijatie 474 uchádzačov, z ktorých sa 
na štúdium zapísalo 422 uchádzačov, čo predstavuje nárast v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom o 67 študentov zapísaných do prvého ročníka prvého stupňa štúdia. Vývoj záujmu o 
bakalárske študijné programy je prezentovaný v tab. 1.9. 

 
Tabuľka 1.9 Vývoj záujmu o študijné programy na prvom stupni štúdia 

Študijný 
program 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EaMP (denná forma) 786 729 639 683 785 999 
EaMP v AJ (denná forma) - - 25 43 28 37 
EaMP (externá forma) 74 82 44 0* 0* 0* 
FM (denná forma) 135 126 90 77 95 77 
FM (externá forma) 17 10 6 0* 0* 0* 

Poznámka: EaMP (ekonomika a manažment podniku), FM (finančný manažment) 

*Študijné programy EaMP a FM na externej forme sa v ak. roku 2018/2019 neotvárali 

 
Inžiniersky stupeň štúdia 
 
V ak. r. 2018/2019 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. Zároveň AS FPM prijal rozhodnutie o 
neotvorení študijného programu Všeobecný manažment na externej forme štúdia a to z 
dôvodu nízkeho záujmu o štúdium, ktorý predstavovalo celkovo 21 prihlášok. Týmto 
uchádzačom bola ponúknutá možnosť presunu prihlášky na ktorýkoľvek program v dennej 
forme štúdia a uchádzačom, ktorí túto možnosť nevyužili boli prihlášky vrátené.  Celkový počet 
prihlášok bol 280 (v tomto počte nie je započítaných 17 prihlášok na externú formu štúdia, 
ktoré boli uchádzačom vrátené). Komisia pre prijímacie konanie spracovala návrh na prijatie 
bez prijímacej skúšky 265 uchádzačov, 16 uchádzačov bolo neprijatých pre nesplnenie 
podmienok príbuznosti štúdia. Na štúdium sa zapísalo celkovo 204 študentov. Vývoj záujmu o 
inžinierske študijné programy je prezentovaný v tab. 1.10. 

 
Tabuľka 1.10 Vývoj záujmu o študijné programy na druhom stupni štúdia 

Študijný 
program 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EP 58 89 77 52 64 75 
MEZ 37 27 25 20 20 14 
MVL 28 36 39 35 42 19 
PMP 41 53 77 62 73 44 
PF 82 74 49 58 63 68 
VMž (denná forma) 40 52 43 62 27 24 
VMž v AJ (denná forma) - - 33 27 17 36 
VMž (externá forma) 95 100 71 48 36 17* 

Poznámka: EP (ekonomika podniku), MEZ (manažment a ekonomické znalectvo), MVL (manažment výroby 

a logistika); PMP (personálny manažment podniku), PF (podnikové financie), VMž (všeobecný manažment), VMž  v 

AJ (všeobecný manažment  v anglickom jazyku) 
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Doktorandský stupeň štúdia 
 
Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia, v termíne 28. 6. 2019, sa realizovalo v akreditovanom 
študijnom programe ekonomika a manažment podniku, v zmysle platných „Spoločných zásad 
prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na akademický rok 2019/2020“, 
zásad prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FPM na akademický rok 2019/2020, 
ako aj „Zásad organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave“. Pre 
akademický rok 2019/2020 bolo na 3. stupeň štúdia prihlásených celkovo 20 uchádzačov, z 
toho 12 na dennú formu štúdia (60%) a 8 na externú formu štúdia (40%). Okrem absolventov z 
EU v Bratislave sa o doktorandské štúdium uchádzali najmä občania Spolkovej Republiky 
Nemecko a jeden občan Čínskej ľudovej republiky dlhodobo žijúci v SRN. 

 
Tabuľka 1.11 Vývoj záujmu o študijné programy na treťom stupni štúdia ta roky 2014-2019 

Študijný 
program 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EaMP (denná forma) 17 7 4 10 10 12 
EaMP (externá forma) 6 5 11 9 6 8 
FMP (denná forma) 2 5 - - - - 
FMP (externá forma) 3 7 - - - - 

Poznámka: EMaP (ekonomika a manažment podniku), FMP (finančný manažment podniku) 

 
Súhrnne možno prezentovať výsledky prijímacieho konania a počty študentov na jednotlivých 
stupňoch štúdia za roky 2012-2019 (tab. 1.12). 

 
Tabuľka 1.12 Výsledky prijímacieho konania na jednotlivých stupňoch štúdia za roky 2014-2019 

Stupeň 
štúdia Stav Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I. 
Prihlásení 1 012 947 804 803 908 1 113 
Prijatí 426 383 339 375 421 474 
Zapísaní 356 317 306 299 355 422 

II. 
Prihlásení 381 431 414 366 342 280 
Prijatí 279 378 321 404 332 265 
Zapísaní 276 330 303 233 237 204 

III. 
Prihlásení 28 24 15 17 16 20 
Prijatí 20 22 15 17 16 15 
Zapísaní 20 19 14 14 15 14 

 
Organizácia prijímacieho konania vo vzťahu k vývoju počtu prihlášok na 1. a 2. stupni štúdia 
vyvoláva už niekoľko ostatných rokov celý rad otázok. Zmysel konania prijímacích skúšok aj 
napriek ich pozmenenej podobe na 1. stupni štúdia neodráža vzťah medzi kvalitou uchádzačov, 
výsledkom prijímacej skúšky a zápisom uchádzača na štúdium a jednak spôsobuje 
administratívnu záťaž pre jednotlivé zložky FPM. Inovácia v možnosti odpustenia prijímacej 
skúšky po absolvovaní SCIO testov zaznamenáva aj naďalej pomerne nízky záujem zo strany 
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uchádzačov a tak je potrebné zamerať sa na analyzovanie dôvodov tohto nízkeho záujmu a 
zamerať sa na väčšiu propagáciu tejto možnosti odpustenia prijímacích skúšok. V porovnaní s 
predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný len nepatrný nárast počtu uchádzačov, ktorí 
absolvovali pre prijímacím konaním SCIO testy. Na 1. stupni bol v roku 2019, po 
niekoľkoročnom poklese počtu prihlášok a následnej stabilizácií počtu prihlášok, zaznamenaný 
nárast počtu prihlášok a to o 205 prihlášok (predchádzajúci rok to bol nárast o 105 prihlášok), 
avšak zďaleka nie sú dosahované počty prihlášok z období do roku 2015. Výrazný pokles počtu 
uchádzačov aj naďalej pretrváva na 2. stupni štúdia, čo je jednak spôsobené výrazne nižšími 
počtami študentov, ktorí študovali a úspešne ukončili štúdium na 1. stupni  štúdia a rozhodli sa 
pokračovať v ďalšom štúdiu na fakulte. Na tomto stupni bol zaznamenaný aj pokles záujmu o 
štúdium uchádzačov z iných vysokých škôl, ktorí sú odrádzaní predovšetkým náročnosťou 
štúdia na FPM, ale častokrát aj administratívnymi bariérami zo škôl kde ukončili 1. stupeň 
štúdia. Aktivity fakulty by tak mali smerovať nielen k propagácií štúdia na 1. stupni štúdia ale 
rovnako tiež na 2. stupni štúdia, kde je potrebné sa sústrediť aj na to, aby študenti, ktorí 
ukončili 1. stupeň štúdia na fakulte pokračovali v štúdiu na fakulte aj na 2. stupni štúdia. 

 
1.4 Ocenenia študentov a absolventov 

 
V akademickom roku 2018/2019 boli udelené študentom/absolventom FPM ocenenia za 
študijné výsledky: 
 
Cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave  

- 2 študenti externej formy inžinierskeho stupňa štúdia (študijný program všeobecný 
manažment). 

 

Cena dekana FPM za najlepšie študijné výsledky 

- 1. stupeň štúdia  – 7 študentov dennej formy štúdia v študijnom programe 
ekonomika a manažment podniku; 

  – 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe 
finančný manažment; 

  – v študijnom programe ekonomika a manažment podniku (v 
anglickom jazyku). 

- 2. stupeň štúdia  –  1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe  
   ekonomika podniku; 

  – 1 študenti dennej formy štúdia v študijnom programe  
  podnikové financie; 

  – 1 študenti dennej formy štúdia v študijnom programe  
  všeobecný manažment; 
 – 2 študenti externej formy štúdia v študijnom programe  
  všeobecný manažment. 
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Cena dekana FPM za najlepšiu záverečnú (diplomovú) prácu 

- 2. stupeň štúdia  –  1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe  
   ekonomika podniku; 
 – 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe  
  podnikové financie; 

  – 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe  
  personálny manažment podniku – Ing. E. Slováková. 

  – 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe  
  všeobecný manažment. 

 

Platinový fond FPM 
 
Do Platinového fondu FPM bolo celkovo zaradených 9 najlepších záverečných (8 diplomových a 
1 dizertačná) prác študentov týchto študijných programov: 

- 2 študenti dennej formy štúdia v študijnom programe ekonomika podniku, 
- 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe manažment výroby a logistika, 
- 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe personálny manažment podniku, 
- 2 študenti dennej formy štúdia v študijnom programe podnikové financie, 
- 2 študenti dennej formy štúdia v študijnom programe všeobecný manažment, 
- 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe ekonomika a manažment 

podniku (dizertačná práca). 
 

Cena prof. Imricha Karvaša 
 
Cena prof. Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu bola udelená študentovi v tomto 
študijnom programe – 1 študent dennej formy štúdia v študijnom programe podnikové 
financie. 

 
1.5 Sociálne zabezpečenie študentov 

 
1.5.1 Ubytovanie študentov 

 
Pravidlá pre ubytovanie študentov FPM v Študentských domovoch EU v Bratislave (ďalej ŠD EU 
v BA) v roku 2019 upravovali spoločné Zásady prideľovania ubytovania v ŠD EU v BA a 
Harmonogram ubytovania pre akademický rok 2019/2020, ktoré prerokovala a schválila 
celouniverzitná ubytovacia komisia EU v BA  dňa 15.4.2019. Uvedené zásady zohľadňujú pri 
prideľovaní ubytovania predovšetkým dve hlavné kritériá, a to: 

- študijné výsledky študenta, 
- vzdialenosť trvalého bydliska študenta od školy. 

 



19 
 

Žiadatelia o ubytovanie mohli v hodnotenom období získať aj doplnkové body za: sociálnu 
situáciu (jednostranná  a obojstranná osirelosť, poberanie sociálneho štipendia), študentskú 
vedeckú činnosť, motivačné štipendium za šport, vedu a kultúru, darovanie krvi (Študentská 
kvapka krvi). Prednostné ubytovanie bolo poskytované študentom - držiteľom preukazu 
ZŤP/ZŤPS, zahraničným študentom a obojstranným sirotám. Na základe počtu získaných bodov 
sa následne zostavuje poradovník. 
 
Rozdeľovanie pridelených ubytovacích kapacít v ŠD EU v BA je v kompetencii Študentského 
parlamentu  FPM EU v BA v spolupráci s Ubytovacou komisiou FPM. Ubytovacia komisia v roku 
2019 pracovala v zložení – Ing. Katarína Grančičová, PhD. – predseda, Mgr. Slávka Bieliková – 
člen, Bc. Melika Abotalebi  - člen za študentskú časť,  Michaela Kucharičová – člen za 
študentskú časť (do júla 2019).  
 
Podávanie žiadostí o ubytovanie na ak. rok 2019/2020 prebiehalo elektronicky 
prostredníctvom AIS v nasledujúcich termínoch: 

- 1. a  2. ročník I. stupňa a 1. ročník II. stupňa 2.5.2019 – 24.5.2019 
- novoprijatí študenti (1. ročník, I. stupeň) 17.6.2019 – 12.7.2019 
- novoprijatí študenti (1. ročník, II. stupeň) 24.6.2019 – 19.7.2019 

 
Proces prideľovania bodov, zostavovania poradovníkov a prideľovania miest prebiehal tak isto 
v elektronickej podobe prostredníctvom AiS2. Každému žiadateľovi, ktorému bolo pridelené 
miesto v ŠD EU v BA, bol zaslaný informačný mail s pokynmi k platbe za ubytovanie, ktorá sa 
realizovala rovnako  v elektronickej podobe prevodom platby na účet predpísaný v systéme 
AiS2. 
 
Z celkovej kapacity miest v ŠD EU v BA, bolo FPM pre ak. r. 2019/2020 pridelených 487 miest, 
pričom pre fakultu bola CPČaUS EU v BA vytvorená aj mimoriadna rezerva 53 miest pre 
zahraničných študentov študujúcich a novoprijatých na študijné programy vyučované v AJ. Z 
celkového počtu 725 žiadostí o ubytovanie tak FPM mohla uspokojiť dopyt  na 67,17%. Prehľad 
o vývoji základných ukazovateľov v oblasti ubytovania študentov v rokoch 2014-2019 na FPM 
je uvedený v tab. 1.13. 

 
Tabuľka 1.13 Vývoj základných ukazovateľov v oblasti ubytovania študentov v ak. r. 
2014/2015-2019/2020  

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Počet žiadostí 
o ubytovanie 627 663 680 679 663 725 

Pridelené 
ubytovacie kapacity 467 423 467 508 454 487 

% uspokojenia 
dopytu 74,48 63,80 68,67 74,82 68,48 67,17 
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Dosiahnuté body jednotlivých žiadateľov o ubytovanie boli zverejnené na internetovej stránke 
ŠP FPM EU v Bratislave, pričom každý študent si podľa svojho ID resp. ISIC karty mohol 
skontrolovať dosiahnutý počet bodov a v stanovenom termíne sa prípadne odvolať voči 
nesprávne pridelenému počtu bodov. 
 
Možnosti a kvalita ubytovania sú jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie 
študentov študovať na univerzite resp. fakulte. Preto je cieľom vedenia fakulty aj v 
nasledujúcom období podieľať sa v koordinácii s EU v BA na realizácii programu  priebežného 
zlepšovania ubytovacieho štandardu existujúcich ubytovacích kapacít, zlepšovania samotného 
systému prideľovania ubytovania, ako aj prístupu a spôsobu komunikácie so žiadateľmi.   

 
1.5.2 Štipendiá študentov  

 
Oblasť poskytovania štipendií študentom FPM v roku 2019 upravovali vnútorné predpisy EU v 
BA a to: „Štipendijný poriadok EU v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2“, a „Pravidlá 
pre priznávanie motivačného štipendia študentom EU v Bratislave v znení dodatku č. 1 a 
dodatku č. 2“. 
 
Návrh na priznanie motivačného štipendia predložila dekanovi Hodnotiaca komisia FPM na 
základe riadne spracovanej a predloženej dokumentácie. V roku 2019 hodnotiaca komisia FPM 
pracovala v zložení: Ing. Katarína Grančičová, PhD. – predseda komisie; členovia:   
doc. Ing. Anita Romanová, PhD., doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD., doc. Ing. Jana Blštáková, PhD., 
Ing. Marián Smorada, PhD., Ing. Žofia Dunová.  Členom hodnotiacej komisie za študentov bola 
členka ŠP FPM EU v BA Bc. Viktória Jakubovičová a tajomníkom komisie Mgr. Slávka Bieliková. 
 
Počas roku 2019 FPM poskytla štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu a tiež štipendiá zo 
Štipendijného fondu EU v BA (ďalej len „ŠF EUBA“). Na účel sociálneho štipendia bola z 
prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2019 vyplatená celková suma 112 560 Eur, pričom 
počet štipendistov, ktorým vznikol nárok na sociálne štipendium v roku 2019 bol 86. 

 
Tabuľka 1.14 Rozdelenie rozpočtových prostriedkov na štipendiá (rok 2019)  

Kritérium 

Počet študentov 
Výška štipendia 

(Eur na študenta) 
Celková 

suma 
Denná 
forma 
štúdia 

Externá 
forma 
štúdia 

Vynikajúce študijné výsledky – 
prospech (1,00 – 1,48) 75 4 

525-995 Eur 
(diferencovaná podľa 

dosiahnutého priemeru) 
53 000 

Vynikajúce výsledky v oblasti športovej   
činnosti – reprezentácia EU resp. FPM 23 0 100/150/200 Eur               

2 850 
Ocenenia/externé 8 0 200/100 Eur 1 500 
Vynikajúce výsledky v oblasti  VV 
činnosti – ŠVČ a reprezentácia EU/FPM 3 0 300/200/150 Eur 650 

Spolu 113   58 000 
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Na základe Rozpisu rozpočtu EU v BA na rok 2019 bola z rozpočtových prostriedkov pre 
študentov FPM na účel motivačného štipendia pridelená suma 58 000 Eur pre max. 116 
študentov. 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. 
Prehľad o rozdelení týchto prostriedkov za rok 2019 uvádza tab. 1.14.   

 
Motivačné štipendiá z vlastných zdrojov univerzity (ŠF EUBA) boli v roku 2019 poskytnuté 
študentom FPM v celkovej výške 7 660 Eur. Prehľad o rozdelení prostriedkov z vlastných 
zdrojov EUBA na motivačné štipendiá uvádza tabuľka 1.15. Pri stanovení štipendia na jedného 
študenta sa rešpektovala max. výška štipendia v danej kategórii stanovená Štipendijným 
poriadkom EUBA. 

 
Tabuľka 1.15 Rozdelenie prostriedkov z vlastných zdrojov na štipendiá (rok 2019)  

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 

0/3 0 200/300 Eur 700 

Vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, 

výskumu, vývoja – kvalitná záverečná 

práca – Cena dekana, Platinový fond 

4/4 0 150/100 Eur 1 000 

Vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, 

výskumu, vývoja – štúdium ukončené 

s vyznamenaním, Cena dekana                                  

6/9/3 0/0/2 150-300 Eur 4 350 

Vynikajúce výsledky v oblasti športovej a 

umeleckej činnosti – reprezentácia EU 

resp. FPM v uvedenej oblasti 

8 0 100/150 Eur 950 

Jednorazová sociálna výpomoc 2 0 410/200 Eur 610 

Vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, 

výskumu, vývoja - t. j. účasť a 

umiestnenie v ŠVČ , ocenenie externou 

organizáciou 

0/3 0 200/300 Eur 700 

Spolu 41   7 610 
Zostatok na rok 2019   50 

 
Vývoj základných ukazovateľov – objem pridelených finančných prostriedkov na motivačné 
štipendiá študentov FPM z rozpočtových prostriedkov a Štipendijného fondu EU v BA a počtu 
štipendistov za obdobie 2014-2019 uvádza tab. 1.16. 
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Tabuľka 1.16 Finančné prostriedky na štipendiá a počet štipendistov (r. 2014-2019)  

Rok 
Objem 

rozpočtových 
prostriedkov 

Počet štipendistov 
Objem 

prostriedkov  
zo ŠF EUBA 

Počet štipendistov 

2014 58 100 166 11 835 130 
2015 52 000 148 4 265 25 
2016 57 500 132 3 665 30 
2017 50 000 108 4 960 35 
2018 61 000 120 4 960 42 
2019 58 000 113 7 660 41 

 
Zoznam študentov FPM poberajúcich motivačné štipendium v roku 2019 je uvedený  
v prílohe 3. 

 
1.6 Monitorovanie a hodnotenie kvality vzdelávacej činnosti 

 
Zabezpečovanie kvality vo  všetkých oblastiach činnosti fakulty je jednou z priorít stanovených 
v Dlhodobom zámere FPM vo funkčnom období 2015-2019 s výhľadom do roku 2023. 
 
Z hľadiska organizačného a administratívneho sa zabezpečovaniu a zdokonaľovaniu systému 
kvality  na EU v BA venujú tímy pracovníkov na úrovni univerzity, aj  na úrovni jednotlivých 
fakúlt. Na úrovni fakulty v tejto oblasti pôsobí Rada kvality FPM. Predsedom fakultnej Rady 
kvality je príslušný prodekan – zmocnenec pre kvalitu a členmi sú: prodekan pre vzdelávanie, 
zástupca za každú katedru a zástupca študentského parlamentu FPM. V roku 2019 pracovala 
Rada kvality FPM v takomto zložení: 

- predseda – zmocnenec pre kvalitu na FPM - Ing. Katarína Grančičová, PhD. 
- členovia: prodekan pre vzdelávanie - doc. Ing. Anita Romanová, PhD.; zástupca KPH – 

Ing. Stanislava Deáková, PhD.; zástupca KMž – doc. Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, 
PhD.; zástupca KPF – Ing. Ivona Ďurinová, PhD.; zástupca KMaVL – Ing. Martina 
Džubáková, PhD.; zástupca KIM – Ing. Vladimír Bolek, PhD.; zástupca ŠP FPM EU v 
Bratislave – Bc. Viktória Jakubovičová. 

 
Samotný proces monitorovania a hodnotenia kvality sa realizoval 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. 

 
Na úrovni fakulty v zmysle platných predpisov boli v hodnotenom období základom procesu 
monitorovania a hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu hospitácie, hodnotenia predmetov, 
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vrátane predmetov vyučovaných v cudzom jazyku, hodnotenia študijných programov na 
všetkých stupňoch štúdia a hodnotenia kvality absolventov fakulty zamestnávateľmi. Tab. 1.17 
uvádza prehľad o počte hodnotených predmetov, realizovaných hospitácií a hodnotených 
študijných programov v rámci tohto systému v ak. roku 2018/2019. 

 
Tabuľka č. 1.17 Počet hospitácií, hodnotených predmetov a študijných programov (r. 2014-
2019)  

Ukazovateľ 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 

2018/2019 
 

Počet hospitácií 45 54 47 42 41 
Počet hodnotených 
predmetov 25 48 44 46 29 

Počet hodnotených 
študijných 
programov 

5 4 0 5 4 

 
Z najdôležitejších zistení v rámci hospitácií možno uviesť, že  prevláda pripravenosť učiteľov na 
pedagogický proces, dodržiavanie harmonogramu výučby, využívanie príkladov z praxe a 
dostupnej didaktickej techniky. V rámci pozitív sa v hodnoteniach tiež zdôrazňovala snaha 
učiteľov aktivizovať študentov, zapájať ich do diskusií a riešenia príkladov, vedenie študentov k 
tímovej práci, interaktívna výučba a otvorená komunikácia. Z nedostatkov treba zdôrazniť 
pretrvávajúcu slabú účasť študentov na prednáškach, slabšiu aktivitu študentov na cvičeniach, 
aj napriek vyššie uvedenej snahe učiteľov (pozn. niektorých študentov je ťažké zaujať) a 
objavovali sa aj problémy s nie vždy fungujúcou technikou v učebniach.  V súvislosti s 
nedostatkami, navrhovanými opatreniami bude najmä hľadanie možností ako zatraktívniť 
výučbu - napr. zapájaním praxe do výučby, v prípade možností dopĺňať výučbu o exkurzie;  
ďalej rozvíjať kvalitu pedagogického procesu – napr. snaha o udržiavanie dynamiky vyučovacej 
hodiny, rozvíjanie pedagogických schopností a zručností učiteľov v rámci ďalšieho vzdelávania; 
a tiež častejšia kontrola a flexibilnejšie riešenie technických problémov v učebniach. 
 
Pri hodnotení predmetov prevládali pozitívne konštatovania. Všeobecne väčšina hodnotených 
predmetov spĺňala jednotlivé hodnotiace kritériá (obsahové zameranie, zaradenie do 
študijného plánu, prepojenie na výskum), tiež vyhovuje forma, rozsah a spôsob ukončenia 
výučby. V ojedinelých prípadoch garanti upozornili na potrebu zvážiť zaradenie predmetu, či 
rozsah výučby a tiež množstvo pridelených kreditov.  Z negatív možno uviesť, že pri niektorých 
predmetoch chýba študijná literatúra resp. je potrebné ju aktualizovať. Zároveň treba 
zdôrazniť, že pozitívnym signálom v tejto oblasti je predovšetkým rozširujúca sa spolupráca s 
praxou pri zabezpečovaní predmetov.  Ide nie len o prednášky, prípadne exkurzie, ale hlavne o 
realizáciu spoločných predmetov zameraných na zlepšovanie odborných zručností študentov, 
ktoré sú zabezpečované v plnom rozsahu lektormi z partnerských podnikov (IBM, DELL, BSCF, 
Henkel, CEIT a pod.). V hodnotenom akademickom roku 2018/2019  každý študent 2. ročníka 
na 2. stupni štúdia absolvoval minimálne jeden z takýchto predmetov.  
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V ak. roku 2018/2019 boli súčasne hodnotené 4 študijné programy. Hodnotenie študijných 
programov z hľadiska jednotlivých hodnotiacich kritérií bolo pozitívne, pričom priemerná  
bodová hodnota hodnotených študijných programov sa pohybovala v rozpätí od 1,45-1,50  na 
5-bodovej hodnotiacej stupnici. V rámci negatív nebolo konštatované nič zásadné. 
 
Za oblasť hodnotenia kvality absolventov FPM zamestnávateľmi sa za ak. rok 2018/2019 
fakulte podarilo z celkového počtu oslovených spoločností (6 spoločností) získať do uzávierky 
správy hodnotenie len od spoločnosti Henkel. Spoločnosť hodnotila celkovú pripravenosť 
absolventov FPM EU v Bratislave na lepšej priemernej úrovni (2,00b). Najlepšie boli absolventi 
hodnotení pri kritériách: pripravenosť po teoretickej stránke, schopnosť samostatne pracovať  
a tiež kritické myslenie. Slabé stránky absolventov vidia najmä v oblasti prístupu k autorite, 
lojalite a trpezlivosti.  V rámci opatrení  uvedená spoločnosti navrhuje potrebu aplikácie 
praktických príkladov do študijných programov a tiež realizáciu projektového vyučovania. 
 
Súčasťou Integrovaného systému zabezpečovania kvality na EU v BA je každoročne aj realizácia 
dotazníkových prieskumov, v ktorých sa prioritná pozornosť venuje prieskumu názorov 
študentov na predmet/učiteľa. Prieskum názorov študentov na predmet  a učiteľa sa 
zabezpečuje na celouniverzitnej úrovni prostredníctvom Centra na zabezpečenie a podporu 
kvality (CZaPK) EU v BA. Od roku 2010/2011 sa študentská anketa realizovala formou 
elektronických dotazníkov v AIS. Vzhľadom na veľmi nízku účasť študentov na študentskej 
ankete, ale aj na základe požiadavky ŠP EU v Bratislave sa od ak. roku 2016/2017 anketa 
uskutočňuje v spolupráci s Radou kvality a ŠP jednotlivých fakúlt v rámci  pedagogického 
procesu (v 11. týždni ZS a 9. týždni LS) prostredníctvom jednotného dotazníka v Google forms. 
Dotazníky sú sprístupnené študentom na vybraných – tzv. spádových prednáškach (prednášky 
dostupné všetkým študentom príslušného ročníka a študijného programu), prípadne 
cvičeniach, pričom študenti hodnotia všetky predmety, ktoré majú zapísané v príslušnom 
semestri. Vyhodnotenie dotazníkov následne realizuje CZaPK a spracované výsledky postúpi 
rektorovi a dekanom jednotlivých fakúlt. Dekani ďalej distribuujú výsledky vedúcim katedier, 
ktorí informujú  jednotlivých učiteľov a v prípade potreby navrhnú potrebné opatrenia. Účasť 
na ankete aj v prípade tejto formy realizácie je dobrovoľná. Ako možno vidieť z tabuľky 1.18 
zmenou formy a spôsobu realizácie študentskej ankety došlo k miernemu zvýšeniu účasti 
študentov na prieskume názorov, ktoré je však stále nepostačujúce.(pozn. výrazné zvýšenie 
účasti študentov na ankete v ZS ak. roka 2017/2018  (67%) sa dosiahlo tým, že sa vo vybraných 
ročníkoch anketa realizovala na cvičeniach). 

 
Tabuľka 1.18 Počet respondentov/študentov zúčastnených na prieskume názorov (ak. r. 
2014/2016 – 2018/2019) 

Ukazovateľ 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Počet študentov fakulty 1 542 1 467 1 523      1 230 1376 
Počet respondentov v ZS 154 56 273 824 245 
Počet respondentov v LS 13 22 284 230 113 
% respondentov ZS 9,99 3,8 17,9 67 17,81 
% respondentov LS 0,84 1,49 18,65 18,68      8,21 



25 
 

V snahe vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality výučby sa CZaPK v spolupráci s Katedrou 
pedagogiky NHF EU snaží pravidelne organizovať workshop na rozvoj pedagogických zručností, 
ktorý je ponúkaný predovšetkým učiteľom so slabším hodnotením v študentskej ankete, ale 
tiež všetkým učiteľom, ktorí sa chcú zlepšovať v uvedenej oblasti. 
 
Výstupom celého procesu monitorovania a hodnotenia kvality na fakulte je Sumárna správa za 
fakultu, ktorá nielen dokumentuje proces monitorovania a hodnotenia kvality, ale v prípade 
zistených negatív  zároveň uvádza opatrenia na ich odstránenie/elimináciu. Navrhnuté 
opatrenia sú následne predmetom vyhodnocovania vždy v nasledujúcom ak. roku. Sumárna 
správa FPM za ak. r. 2018/2019 bola prerokovaná na kolégiu dekana dňa 25. 11. 2019. 

 
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 2019 sa na úrovni fakulty a katedier zorganizovalo celkom 62 takýchto podujatí, ktoré 
boli priamo napojené na obsahové zameranie jednotlivých predmetov (viď. tab. 1.19). 
 

Tabuľka 1.19 Prehľad uskutočnených prednášok hostí z praxe 

Prednášajúci Inštitúcia Dátum 
Džamila Hrtúsová ALFA BIO s.r.o. 11. február 

Júlia Koľajová YIT Slovakia a.s. 13. február 
Marcela Dobešová Áno pre život n.o. 18. február 

Martin Komínek SimpleCell Networks Slovakia a.s. 20. február 
Jaroslav Grygar WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. 20. február 

Radoslav Oliver Košík JRK Waste Management s.r.o. 25. február 
Mário Galaba OVB Allfinanz Slovensko a.s. 26. február 

Ladislav Smoroň Združenie mladých podnikateľov Slovenska 27. február 
Lucia Daubnerová ESET, spol. s r.o. 27. február 

Peter Vilček IKV, o.z. 4. marec 

Vladimír Mlynek VÚB Generali dôchodková správcovská 
spoločnosť, a.s. 5. marec 

Katarína Pšenáková TESCO STORES SR, a.s. 6. marec 
Jozef Pivka Marius Pedersen, a.s. 11. marec 

Ľuboš Fellner BUBO travel agency, s.r.o. 11. marec 
Ladislav Smoroň Združenie mladých podnikateľov Slovenska 12. marec 
Alena Kanabová Accenture, s.r.o. 13. marec 

Mára Valentovičová, Branislav 
Vavro, Soňa Kiradžievová, 

Martin Dubovanský 
Projekt vzdelávania 13. marec 

Zsolt Bindics GreenCoop družstvo 18. marec 
Zuzana Poláková Slovenská sporiteľňa, a.s. 18. marec 

Marek Drnák, Michal Uffnar DHL 18. marec 
Robert Kopál Asociácia obchodníkov s cennými papiermi 19. marec 

Monika Matyáštíková Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 20. marec 
Vladimír Ledecký Obec Spišský Hrhov 25. marec 
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Pokračovanie tabuľky 1.19 

Prednášajúci Inštitúcia Dátum 

Ľudovít Šrenkel Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v 
Žiline 26. marec 

Peter Tkáč Národná banka Slovenska 26. marec 
Pavol Čekan MultiplexDX, s.r.o. 26. marec 

Radoslav Valko SOPHISTIC Pro finance, a.s. 26. marec 
Magdaléna Dobišová Skanska SK, a.s. 27. marec 

Karol Styblo LYRA CHOCOLATE s.r.o. 1. apríl 
Ivan Štefanec Európsky parlament 1. apríl 
Peter Farkaš Finportal, a.s. 2. apríl 
Robin Mitana SOVA Digital a.s. 3. apríl 
Martin Kozok CEIT, a.s. 4. apríl 

Vlastimil Kocián KROS, a.s. 8. apríl 
Viera Šimkovicová Ministerstvo životného prostredia SR 8. apríl 

Juraj Porubčan Fincentrum a.s. 9. apríl 
Jakub Lukáč Slovak Business Agency 9. apríl 
Ivan Cingel CreativeSites, s.r.o. 10. apríl 

Mária Janočková U. S. Steel Košice, s.r.o. 10. apríl 
Zuzana Blažejová, Lenka 

Slezáková KPMG Slovensko spol. s r.o. 11. apríl 

Emília Marcinová Nereus spol. s r.o. 15. apríl 

Pavol Molnár Zväz slovenských vedeckotechnických 
spoločností 15. apríl 

Viktor Karvai Onaque s.r.o. 16. apríl 
Jozef Hruška, Slávka Gašparová Siemens s.r.o. 16. apríl 

Eugen Mladosievič Adient Slovakia s.r.o. 17. apríl 
Ľubomír Dranga HR Development Academy 17. apríl 
Mária Džundová TNT Express Worldwide spol. s r.o. 24. apríl 
Jaroslav Noskovič Centrum vedecko-technických informácií SR 29. apríl 
Tomáš Michalík Sygic a.s. 30. apríl 

Marek Drnák DHL 5. máj 
Martin Kudla Interagros, a.s. 24. september 
Elena Fortis Polyforti s.r.o. 8. október 

Branislav Kováč VGD Slovakia s.r.o. 9. október 
Ľuboš Vančo KPMG Slovensko spol. s r.o. 16. október 

Zuzana Kolečavová, Ján Šiška KPMG Slovensko spol. s r.o. 30. október 
Renáta Ďurigová VÚB, a.s. 3. november 
Dušana Kostická Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, s.r.o. 4. november 

Pavol Molnár Zväz slovenských vedeckotechnických 
spoločností 5. november 

Lucia Pašková Curaden Slovakia s.r.o. 6. november 
Tomáš Štolc Slovak Telekom, a.s. 6. november 

Ivana Klubalová Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, s.r.o. 6. november 
Magdaléna Dobišová Skanska SK, a.s. 7. november 

Jaroslav Noskovič Centrum vedecko-technických informácií SR 12. november 
Branislav Kováč VGD Slovakia s.r.o. 13. november 

Slávka Gašparová, Eva 
Donovalová Siemens s.r.o. 13. november 

Štefan Frimmer Slovenská sporiteľňa, a.s. 13. november 
Ľudmila Majláthová Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 20. november 

Marek Belica MOL Group 20. november 
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Dokončenie tabuľky 1.19 

Prednášajúci Inštitúcia Dátum 
Štefan Frimmer Slovenská sporiteľňa, a.s. 20. november 

Peter Krúpa HUBERT J.E., s.r.o. 20. november 
Jarmila Drgoňová Najvyšší súd SR 25. november 

Adriana Zelená ELBACERT, akciová spoločnosť 29. november 
Martin Kudla Interagros, a.s. 4. december 

 
1.8 Internacionalizácia vzdelávania 

 
FPM v rámci rozvoja internacionalizácie vzdelávania realizuje nasledovné aktivity: 

- študijné programy v cudzích jazykoch na každom stupni štúdia; 
- ponuka predmetov v cudzích jazykoch pre zahraničných študentov programu 

ERASMUS+, CEEPUS a študentov medzivládnych štipendijných programov, a 
programov krátkodobých mobilít ako je EUROMATES; 

- participácia na organizácii zimných a letných škôl, v spolupráci so zahraničnými 
partnermi univerzity; 

- participácia na organizácii podujatí typu „International week“ pre učiteľov a 
výskumných pracovníkov partnerských inštitúcií univerzity; 

- inovácie predmetov v podobe medzinárodného projektového vyučovania. 
 
FPM sa v roku 2019 podielala na realizácii, 9. ročníka Zimnej školy, ktorú EU v Bratislave 
organizuje ako spoluprácu s francúzskou ESC Rennes School of Business a FPM EU v Bratislave. 
Vzdelávací program je určený pre študentov II. stupňa, ktorí počas dvoch intenzívnych týždňov 
absolvujú výučbu zameranú na medzinárodný strategický manažment. Garantom projektu z 
francúzskej strany je p. Shubho Chakraborty z Katedry pre inovácie a stratégiu ESC Rennes 
School of Business. ESC Rennes School of Business patrí medzi excelentné univerzitné 
pracoviská s vynikajúcim umiestnením v medzinárodných rebríčkoch, vysokou mierou 
internacionalizácie s viac ako 50%-ným zastúpením zahraničných študentov a ziskom trojitej 
akreditácie najvýznamnejších medzinárodných akreditácií zameraných na business (AACSB, 
EQUIS, AMBA).  
 
FPM od roku 2017 realizuje projekt medzinárodnej virtuálnej spolupráce Solved Student 
Challenges, ktorý je organizovaný v spolupráci s fínskou Lappeenranta University of Technology 
(LUT) a spoločnosťou Solved. V roku 2019 sa projekt nerealizoval pre plánované organizačné 
zmeny a rozšírenie o spoluprácu s USA. Lappeenranta University of Technology patrí medzi 
vynikajúce univerzitné pracoviská. Times Higher Education (THE) World University Rankings 
zaradil LUT medzi TOP 300 univerzít sveta.  
 
FPM v roku 2019 realizovala program krátkodobej mobility v spolupráci s VŠE Praha, Fakultou 
managementu v Jindřichovom Hradci. Program je rozšírením spolupráce študentských 
parlamentov VŠE Praha, EU Bratislava, a EU vo Wroclawe o akademickú časť. Programu sa 
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zúčastnilo 11 študentov VŠE Praha, a 5 študentov FPM EU v Bratislave, ktorí vo forme blokovej 
výučby absolvovali vyučovanie a extrakurikulárne aktivity hosťujúcej inštitúcie. 
 
V ak. r. 2018/2019, s pokračovaním v ak. roku 2019/2020, FPM zabezpečuje vyučovanie v 
cudzích jazykoch v programe Business Economics and Management na 1. stupni štúdia, v 
programe General Management na 2. stupni štúdia, a v programe Business Economics and 
Management na 3. stupni štúdia. V akademickom roku 2019/2020, v študijnom programe 
Business Management and Economics, v súčasnosti študuje 10 študentov v prvom ročníku, 7 
študentov v druhom ročníku a 9 študentov v treťom ročníku. V programe General 
management študuje 9 študentov v prvom ročníku. Na FPM študuje doktorandské štúdium v 
cudzom jazyku 15 doktorandov. O programy prejavujú záujem aj študenti, ktorí na univerzite 
študujú v rámci študijných mobilít.  

 
Tabuľka 1.20 Študijné programy akreditované v cudzom jazyku a zabezpečované FPM 

Študijný program Grant študijného programu Stupeň 
štúdia 

AJ Business Economics and Management (BEM) prof. Ing. H. Majdúchová, CSc. 1. 
AJ General Management (GM) prof. Ing. Š. Slávik, CSc. 2. 
AJ Business Economics and Management (BEM) prof. Ing. E. Fendeková, PhD. 3. 

NJ Ökonomik und Management von 
Unternehmen (OMU) prof. Ing. E. Fendeková, PhD. 3. 

 
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. 
 
FPM v ak. r. 2018/2019 FPM zabezpečovala 46 predmetov v cudzích jazykoch, z toho 37 
predmetov je súčasťou programov v angličtine na 1. a 2. stupni štúdia, (viď. tab. 1.21) a jeden 
predmet je súčasťou programu vyučovaného v nemčine pre 2. stupeň. Pre zahraničných 
študentov programu ERASMUS+ na celouniverzitnej úrovni FPM zabezpečovala 46 predmetov 
v cudzích jazykoch, z toho 4 predmety v spolupráci so zástupcami hospodárskej praxe. (viď. 
tab. 1.22). Vývoj ponuky predmetov, vyučovaných v cudzích jazykoch, sa odvíja od počtu 
mobilitných študentov a  od obsadenosti študijných programov, zabezpečovaných v cudzích 
jazykoch. 
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Tabuľka 1.21 Predmety FPM zabezpečované v cudzích jazykoch pre cudzojazyčné študijné 
programy 

Predmet Študijný program Stupeň štúdia 
1. Informatika I. (v anglickom jazyku) BEM 1. 
2. Manažérska informatika (v anglickom jazyku) BEM 1. 
3. Ekonomické aplikácie v MS Office (v anglickom jazyku) BEM 1. 
4. Informačný systém podniku (v anglickom jazyku) GM 2. 
5. Elektronické podnikanie (v anglickom jazyku) BEM 1. 
6. Informatika II. (v anglickom jazyku) BEM 2. 
7. Manažment výroby (v anglickom jazyku) BEM 1. 
8. Logistika (v anglickom jazyku) GM 1. 
9. Psychológia (v anglickom jazyku) BEM 2. 

10. Manažment (v anglickom jazyku) BEM 2. 
11. Firemné plánovanie (v anglickom jazyku) BEM 1. 
12. Riadenie ľudských zdrojov (v anglickom jazyku) BEM 1. 
13. Podnikateľské rozhodovanie (v anglickom jazyku) BEM 1. 

14. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie 
(v anglickom jazyku) GM 1. 

15. Strategický manažment (v anglickom jazyku) GM 1. 
16. Komunikácia v manažmente (v anglickom jazyku) GM 2. 
17. Kontrolovanie (v anglickom jazyku) GM 1. 
18. Organizovanie (v anglickom jazyku) GM 1. 
19.  Vodcovstvo (v anglickom jazyku) GM 1. 
20. Interkultúrny manažment (v anglickom jazyku) GM 1. 
21. Projektový manažment (v anglickom jazyku) GM 1. 
22. Rozvoj manažérskych zručností (v anglickom jazyku) GM 2. 
23. Manažérske simulácie (v anglickom jazyku) GM 2. 
24. Organizačné správanie (v anglickom jazyku) GM 2. 
25. Manažment zmien (v anglickom jazyku) GM 2. 
26. Správa podniku (v anglickom jazyku) GM 2. 
27. Podnikové financie (v anglickom jazyku) BEM 2. 
28. Finančný manažment (v anglickom jazyku) GM 1. 

29. Finančná analýza a finančné plánovanie (v anglickom 
jazyku) GM 2. 

30. Finančná analýza podniku (v anglickom jazyku) BEM 1. 
31. Analýza finančných trhov (v anglickom jazyku) BEM 1. 
32. Medzinárodný manažment (v nemeckom jazyku) MFM 2. 
33. Podnik a podnikanie (v anglickom jazyku) BEM 1. 
34. Nákladový controling (v anglickom jazyku) BEM 1. 
35. Podnikové hospodárstvo (v anglickom jazyku) BEM 1. 
36. Mikroekonómia (v anglickom jazyku) BEM 1. 

37. Podnikanie v malých a stredných podnikoch (v 
anglickom jazyku) BEM 1. 

38. Odbytová stratégia (v anglickom jazyku) GM 2. 

 



30 
 

Tabuľka 1.22 Predmety FPM zabezpečované v cudzích jazykoch pre iné program programy 

Predmety fakulty zabezpečované v cudzích jazykoch Program Stupeň štúdia 
1. Informatika I. (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
2. Manažérska informatika (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
3. Ekonomické aplikácie v MS Office (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
4. Informačný systém podniku (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
5. Elektronické podnikanie (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
6. Informatika II. (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
7. Manažment výroby (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
8. Manažment inovácií v podniku (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
9. Logistika (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 

10. Psychológia (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
11. Manažment (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
12. Firemné plánovanie (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
13. Riadenie ľudských zdrojov (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
14. Podnikateľské rozhodovanie (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 

15. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie 
(v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 

16. Strategický manažment (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
17. Komunikácia v manažmente (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
18. Kontrolovanie (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
19. Organizovanie (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
20. Vodcovstvo (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
21. Interkultúrny manažment (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
22. Projektový manažment (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
23. Rozvoj manažérskych zručností (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
24. Manažérske simulácie (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
25. Organizačné správanie (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
26. Manažment zmien (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
27. Správa podniku (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
28. Podnikové financie (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
29. Finančný manažment (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
30. Finančná analýza a finančné plánovanie (v AJ) ERASMUS+ 1./2. 
31. Finančná analýza podniku (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
32. Analýza finančných trhov (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
33. Medzinárodný manažment (v nemeckom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
34. Podnik a podnikanie (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
35. Nákladový controling (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
36. Etika podnikania (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
37. Podnikové hospodárstvo (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
38. Mikroekonómia (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 

39. Podnikanie v malých a stredných podnikoch (v anglickom 
jazyku) ERASMUS+ 1./2. 

40. Odbytová stratégia (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
41. Podnikový controlling (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
42. Zodpovedné podnikanie v praxi (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
43. Ľudské zdroje v americkej praxi (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
44. Manažment inovácií v malom podniku (v AJ) ERASMUS+ 1./2. 

45. Manažment medziľudských zručností: prípadové štúdie 
Lenovo (v AJ) ERASMUS+ 1./2. 

46. Výzvy líderstva (v anglickom jazyku) ERASMUS+ 1./2. 
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FPM v ak. r. 2018/2019 s pokračovaním v ak. roku 2019/2020 FPM realizuje obsah zmluvy o 
dvojitom diplome s Fakultou podnikohospodářskou VŠE v Prahe, ktorá umožňuje študentom 
programu Všeobecný manažment FPM a študentom programu Management FPH VŠE, po 
splnení stanovených podmienok, získať diplom na inžinierskom stupni štúdia z oboch fakúlt. O 
dvojitý diplom je každý akademický rok záujem študentov FPM aj FPH.   
 
Študijný program General Management, vyučovaný na druhom stupni štúdia v anglickom 
jazyku má uzatvorenú zmluvu od dvojitom diplome s EM Strasbourg Business School, ktorá 
zostáva v platnosti. V ak. roku 2016/2017 program absolvoval jeden študent FPM, v ak. roku 
2017/2018 program absolvovali 2 študenti FPM, v ak. roku 2018/2019 program absolvovala 
jedna študentka, v ak. roku 2019/2020 sa programu zúčastňuje jedna študentka. Študenti FPM 
majú o program záujem, zároveň chýba reciprocita zo strany partnerskej univerzity.   
 
FPM reagovala na iniciatívu vedenia univerzity a uzavrela zmluvu o dvojitom diplome z The 
Business School Nigbo University, Čína, ktorá sa vzťahuje na programy v cudzích jazykoch na 
prvom a druhom stupni štúdia. Zmluva umožňuje výmenu študentov od ak. roku 2017/2018. 
Študenti FPM prejavili záujem, zatiaľ sa však programu nezúčastnili. Dôvodom je absencia 
grantového rámca. EUBA v roku 2020 zareaguje na výzvu v rámci programu ERASMUS+ K107, a 
bude sa uchádzať o finančnú podporu pre mobility v Číne. 
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2 Vedecko-výskumná oblasť za rok 2019 

 
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 ďalšom období. 

 
2.1 Výsledky výskumu za rok 2019 – podávanie a riešenie projektov 

 
V roku 2019 sa na fakulte riešilo celkom 14 projektov VEGA, 3 projekty KEGA, 1 projekt APVV, 3 
projekty Interreg a 1  projekt mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov. Na všetky projekty 
boli pridelené finančné prostriedky spolu vo výške 976 022 €. Získané prostriedky boli použité 
na prezentáciu výsledkov výskumu vo vedeckých časopisoch, na vedeckých konferenciách 
doma a v zahraničí, na nákup vedeckej literatúry, ako aj na materiálne zabezpečenie výskumu a 
počítačové vybavenie riešiteľských kolektívov.  
 
V roku 2019 bolo podaných 8 projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020, ďalej boli 
podaných 7 projektov KEGA a 1 projekt APVV, ktoré boli aj hodnotené. V rámci výskumu bolo 
obhájených 7 záverečných (dizertačných) prác. 
 
Výskumné priority FPM v roku 2019 boli zamerané najmä na tieto oblasti: 

- Analýza a komparovanie poznatkov súčasnej podnikovej praxe na Slovensku v oblasti IT 
Governance s prelínaním do úrovne IT Managementu, syntetizovanie poznatkov o 
aktuálnych štandardoch a normách v oblasti IT Governance a IT Managementu 
preferovaných podnikovou praxou na Slovensku. Vyhodnotenie úrovne zosúladenia 
oblasti IT s podnikateľskými aktivitami. Preskúmanie úrovne integrácie inovatívnych 
pervazívnych technológií v podnikoch v Slovenskej republike. 

- Cenové stratégie v prostredí pôsobenia efektívnych regulačných mechanizmov na 
nadnárodných trhoch sieťových odvetví slovenskej ekonomiky. Integrácia a 
systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, s 
primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť, za účelom modelovania 
adekvátneho spotrebiteľského správania. 

- Definovanie modelov systémov riadenia ľudských zdrojov ako subsystémov 
podnikateľských modelov. Kategorizácia modelov systémov riadenia ľudských zdrojov 
a diferenciácia týchto modelov podľa vybraných kritérií charakteristík podnikov. 
Stabilizácia ľudského kapitálu v podnikoch SR ako imanentný determinant ich 
úspešnosti, konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja. Riadenie ľudí v podnikoch 
v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie. 
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- Hľadanie možností modifikácie ukazovateľov hodnotenia výkonnosti a ich verifikácia v 
aplikácii. Prepojenie metód finančného plánovania, založených na aplikácii 
matematicko-štatistických metód s rozlišovacou schopnosťou bonitných a bankrotných 
modelov. Výskum problematiky on-line reputačného manažmentu (ORM) subjektov 
pôsobiacich v odvetví automobilového priemyslu. 

- Systematický znalostný transfér v oblasti ekonomického znalectva a foréznych expertíz. 
- Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov difúzie produktových inovácií na 

trhoch EÚ. Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a  
inteligentného rastu. Problematika Industry 4.0, a to s dôrazom na kvalitatívne aspekty 
manažmentu výroby a logistiky v Industry 4.0 v SR. 

- Vytvorenie prehľadu inovatívnych postupov pri realizácii sekvenčných a priebežných 
funkcií manažmentu. Najčastejšie inovácie manažmentu v podnikoch rôznej veľkosti, 
vlastníckej a odvetvovej štruktúry, právnej formy a prosperity podniku. Vytvorenie 
znalostnej bázy pre tvorbu účelných a efektívnych inovácií a podmienok na ich 
implementáciu. Nové prvky v rozhodovacom procese – v myšlienkovom procese, v 
ponímaní času, premenných, objektu a subjektu rozhodovania, dôraz sa kladie na 
organizačný prístup k rozhodovaniu, dominantným štýlom rozhodovania v prostredí 
slovenských manažérov je racionálno-analytický štýl rozhodovania. Vymedzenie 
trendov interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev 
a vymedzenie postojov manažérov k funkcii manažmentu kontrolovanie. Tvorba 
hypotetických konceptov o tvorbe a štruktúre podnikateľských modelov, 
podnikateľskej stratégie a personálnom pozadí startupov. 

 
V tab. 2.1 a 2.2 sú sumarizované základné informácie o finančnej stránke riešených projektov, 
s naznačením vývoja za roky 2013-2019. Z uvedeného prehľadu vyplýva prevažujúca orientácia 
FPM na domáce grantové schémy. Pozitívny posun pokračoval v roku 2018 v časti projekty 
realizované v sieti Interreg CENTRAL EUROPE, kde fakulta pokračovala v riešení troch 
projektov. 
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Tabuľka 2.1 Vývoj objemu získaných finančných prostriedkov na granty za roky 2013 – 2019 (v Eur) 

Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV 

Projekty EÚ (7.RP, EC DG GRANT)         367 432 0 770 435 0 748 950 0 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie               

Projekty APVV       38 982 0 62 914 0 73 124 0 35 562 0 

Projekty VEGA 47 420 2 171 57 518 0 78 040 0 89 990 0 110 762 0 99 583 0 128 103 0 

Projekty KEGA 7 542 0 11 907 0 13 718 0 16 580 0 12 232 0 16 268 0 14 113 0 

Projekty  hosp. praxe      83 400 0   69 339 0 32 220  0 47 652 0 

Projekty MVTS               

Inštitucionálne projekty               

Projekty mladých  prac. do 30 r.  2 899 0 2 234 0 3 600 0 2 597 0 1 884 0 1 537 0 1 642 0 

Iné projekty* (Visegrad Fund)               
Spolu 57 861 2 171 71 659 0 180 258 0 148 149 0 624 563 0 993 167 0 976 022 0 

Poznámka: BV – bežné výdavky; KV – kapitálové výdavky 

 

Tabuľka 2.2 Suma finančných prostriedkov pripadajúcich na tvorivého pracovníka (podľa fyzického stav k 31. 12. 2019) 

Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
PTP Suma PTP Suma PTP Suma PTP Suma PTP Suma PTP Suma PTP Suma 

Projekty EÚ (7.RP, EC DG GRANT)         90 4 082,58 88 8 754,94 83 9 023,49 

Projekty OP VaV a OP 

Vzdelávanie 

              

Projekty APVV       90 433,13 90 699,04 88 830,95 83 428,46 

Projekty VEGA 107 463,47 104 553,06 98 796,33 90 999,89 90 1 230,69 88 1 131,63 83 1 543,41 

Projekty KEGA 107 70,49 104 114,49 98 139,98 90 184,22 90 135,91 88 184,86 83 170,04 

Projekty  hosp. praxe      98 851,02   90 770,43 88 366,14 83 574,12 

Projekty MVTS               

Inštitucionálne projekty               

Projekty mladých  prac. do 30 r.  107 27,09 104 21,48 98 36,74 90 28,86 90 20,93 88 17,47 83 19,78 

Iné projekty* (Visegrad Fund)     98 15,31         
Spolu 107 561,05 104 689,03 98 1 839,38 90 1 646,10 90 6 939,58 88 11 285,99 83 11 759,30 

Poznámka: PTP – počet tvorivých pracovníkov; Suma – suma, pripadajúca na tvorivého pracovníka 
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2.2 Publikačná činnosť za rok 2019 

 
V roku 2019 (aktualizované podľa evidencie publikačnej činnosti Slovenskej ekonomickej 
knižnice v Bratislave k  31. 12. 2019) bolo celkovo, predbežný stav, publikovaných 281 
výstupov, pričom bolo publikovaných napr. 10 vedeckých monografií vydaných v zahraničí, 1 
vedecká monografia v domácich vydavateľstvách, 120 prác v recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, 55 publikovaných príspevkov na vedeckých konferenciách. Priemer publikačnej 
činnosti na 1 tvorivého pracovníka FPM (počet tvorivých pracovníkov bol 82 za rok 2019) ešte 
nie je známy. Registrácia publikačnej činnosti za rok 2019 bude uzatvorená a známa k 31. 1. 
2020. 

 

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 

 

 



36 
 

Tabuľka 2.4 Súhrn publikačnej činnosti za FPM za roky 2017-2019 

Kategória Charakter publikačného výstupu 2017 2018 2019 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 17 16 12 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 3 5 1 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahr. 
vydavateľstvách 0 0 0 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 3 4 2 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 1 0 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 3 7 4 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1 2 6 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 2 1 - 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 20 7 10 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 50 35 24 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 13 19 23 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS 1 1 1 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 45 46 69 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 183 93 181 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 3 1 10 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 2 1 0 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 56 39 30 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 73 71 42 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií  0 0 0 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 6 5 2 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 34 1 3 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 10 3 3 
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 0 1 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách  0 0 0 
BCB Učebnice pre základné a stredné školy  2 0 0 
BCI Skriptá a učebné texty 6 16 3 
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 3 1 0 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 8 5 2 
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 0 1 1 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1 1 0 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 9 5 5 
EAI Prehľadové práce 1 1 1 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 6 4 1 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, 
katalógy, slovníky, zborníky...) 15 14 9 

GHG Práce zverejnené na internete 8 0 0 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií 11 11 5 

Súčet  731 596 463 
 

Tabuľka 2.5 Štatistika citačných ohlasov na publikácie vydané v roku vykazovania 

Kategória 2017 2018 2019 
1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch 
Web of Science a databáze SCOPUS  54 99 7 

2 Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of 
Science a databáze SCOPUS  3 8 - 

3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch  87 64 1 
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch  73 33 - 
6 Recenzie v domácich publikáciách  4 1 1 

S p o l u 221 205 9 
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Tabuľka 2.6 Bodovanie publikačných výstupov v súlade s úpravou atestačných kritérií za roky 2015-2019 

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 

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 

2016 
17 6 6  1 6 1 1 12 8 1 95 402 5 97  5  41 59 704 

1700 300 300  60 240 35 30 420 600 50 2 280 6 030 135 1 299  30  41 3 735 13 550 

2017 
17 3 3  1 3  2 7 14 3 121 235 2 73  3  98 53 585 

1700 150 150  60 120  60 245 1 505 150 2 904 3 525 54 876  18  98 4 140 11 615 

2018 
16 4 5   1 7     17 21 2 95 127 1 73   1   30 73 400 

1600 200 250 0 60 280 0 0 595 1575 100 2280 1905 27 876  6  30 4660 9 784 

2019 
12 2 1   5   3 29 1 109 205 10 42  1  23 53 443 

1200 100 50   200   105 2175 50 2616 3075 270 504  6  23 3 880 6 494 

 (*)  bez AGI, DAI, GAI, GII                                  

 

Tabuľka 2.7 Výstupy na tvorivého pracovníka za roky 2015-2019 

Kategória 2015 2016 2017 2018 2019 
Počet Na TP Počet Na TP Počet Na TP Počet Na TP Počet Na TP 

A1 16 0,16 29 0,32 23 0,26 25 0,28 15 0,18 
A2 13 0,13 21 0,23 13 0,14 25 0,28 8 0,10 
B 5 0,05 9 0,10 17 0,19 23 0,26 30 0,36 
C 636 6,49 645 7,17 532 5,91 327 3,27 390 4,70 

Poznámka: Na TP – počet výstupov kategórie na tvorivého pracovníka 



38 
 

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 a medzinárodne 

uznávanú kvalitu vedeckého bádania. 

 
V tab. 2.6 sú sumarizované výstupy za roky 2015-2019, rešpektujúc členenie publikácií podľa 

kritérií komplexného hodnotenia univerzity/vysokej školy. V nadväznosti na to sú v tab. 2.7 

celkové počty za jednotlivé kategórie výstupov, prepočítané na jedného tvorivého pracovníka. 

 
2.3 Študentská vedecká činnosť a EDAMBA 

 
Súťaž  Študentskej vedeckej činnosti FPM EU v Bratislave, študentov 1. a  2. stupňa štúdia v ak. 

r. 2018/2019 sa konala dňa 26. apríla 2019. Súťaže sa zúčastnilo s individuálnymi prácami 

celkom 14 študentov, z toho 4 študenti za I. stupeň štúdia a 10 študentov za  2. stupeň štúdia. 

Vzhľadom na počet súťažiacich študentov boli menované dve súťažné komisie. Súťaž sa konala 

v miestnostiach FPM A6.04 (Komisia č. 1), a A6.05 (Komisia č. 2), kde sú k dispozícii pomôcky a 

prostriedky na prezentáciu prác. 

 

Študenti v určenom poradí prezentovali výsledky svojich prác, pričom súťažné komisie 

hodnotili tak obsah a prínos práce, ako aj prezentačné schopnosti študentov. Súťažiaci študenti 

boli oboznámení s posudkom oponenta a reagovali na jeho otázky a ďalej  v diskusii na otázky 

členov komisie. Súťaž prebehla bez rušivých momentov. Študenti k prezentácii súťažných prác 

pristupovali zodpovedne. Priebeh súťaže a samotnú ŠVČ možno hodnotiť pozitívne, študenti 

mali možnosť vyskúšať si prezentáciu v prostredí s vyššími nárokmi, porovnať sa so spolužiakmi 

a získať užitočnú spätnú väzbu od komisie k ďalšej práci. Komisia prejavila záujem o študentské 

práce, angažovala sa v diskusii a priniesla hodnotné námety pre ďalšie spracovanie prác. 

Súťažné komisie hodnotili práce v súlade so súťažným poriadkom podľa Vyhlášky dekana 

Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave č. 2/2018 o Súťaži študentskej vedeckej 

činnosti v ak. roku 2018/2019. V rámci komisií sa konštruktívnou diskusiou zhodli na 

výsledkoch. 

 
Tabuľka 2.8 Umiestnenie študentov 

Por. Meno súťažiaceho Téma Vedúci práce Recenzent 

1. Bc. Diana 
Bednarčíková 

Elektronická identifikačná karta ako 
prostriedok digitálnej identity 

doc. Ing. Anita 
Romanová, PhD. 

Ing. Vladimír Bolek, 
PhD. 

2. Bc. Radka 
Zlatošová 

Zmena podnikovej kultúry vo 
vybranom podniku 

Ing. Mgr. Zuzana 
Joniaková, PhD. 

doc. Ing. Jana 
Blštáková, PhD. 

3. Bc. Monika 
Trhanová 

Identifikácia a vplyv kritických faktorov 
na riadenie hodnoty podniku 
v globálnom prostredí IT 

Ing. Jakub Kintler, 
PhD. 

doc. Ing. Daniela 
Rybárová, PhD. 

4. 
Bc. Patrícia Kunová Súčasné prístupy k vzdelávaniu 

zamestnancov 
Ing. Mgr. Zuzana 
Joniaková, PhD. 

doc. Ing. Jana 
Blštáková, PhD. 

Andrej Macko Aplikácia dátovej analýzy v doprave doc. Ing. Anna 
Hamranová, PhD. 

Ing. Matej Černý, 
PhD. 
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Pokračovanie tabuľky 2.8 

5. 

Bc. Adriana 
Ragulová 

Meranie rizika v investičnom 
rozhodovaní 

doc. Ing. Daniela 
Rybárová, PhD. 

Ing. Jakub Kintler, 
PhD. 

Simona Sándorová Vzdelávanie manažérov – identifikácia 
potrieb vzdelávania manažérov 

Ing. Vladislav 
Sochanič 

Ing. Pavlína 
Paprskárová 

6.  

Bc. Michaela 
Barátová 

Manažment diverzity vo vybranom 
podniku 

Ing. Mgr. Zuzana 
Joniaková, PhD. 

doc. Ing. Jana 
Blštáková, PhD. 

Veronika 
Bednárová Reklama v práci manažéra 

prof. PhDr. 
Miroslava 
Szarková, CSc. 

Mgr. Natália 
Matkovčíková, 
PhD. 

Bc. Branislav 
Červenko 

Stanovenie všeobecnej hodnoty 
podniku výnosovou metódou 

Ing. Marián 
Smorada, PhD. 

Ing. Andrea 
Lukačková 

Bc. Mário Mikuš Interpersonálne manažérske roly 
v inovatívnom podniku 

Ing. Natália 
Tarišková, PhD. 

Ing. Zuzana 
Skorková, PhD. 

Bc. Dávid 
Ostapčuk 

Stanovenie všeobecnej hodnoty 
startupu 

Ing. Marián 
Smorada, PhD. 

Ing. Andrea 
Lukačková 

Bc. Veronika 
Sádovská 

Úloha podnikovej kultúry vo vybranej 
organizácii a jej vplyv na riadenie 
ľudských zdrojov 

Ing. Mgr. Zuzana 
Joniaková, PhD. 

doc. Ing. Jana 
Blštáková, PhD. 

Simona Svatíková Trendy v manažérskom vzdelávaní Ing. Vladislav 
Sochanič Ing. Lenka Mikle 

 
Víťazom súťaže sa stala študentka 1. ročníka II. stupňa štúdia Bc. Diana Bednarčíková, ktorá 

prezentovala súťažnú prácu na tému „Elektronická identifikačná karta ako prostriedok 

digitálnej identity“, vedúcou práce bola doc. Ing. Anita Romanová, PhD., recenzentom práce 

bol Ing. Vladimír Bolek, PhD. 

 
EDAMBA  

Medzinárodná vedecká doktorandská konferencia EDAMBA 2019 22st International Scientific 

Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars sa konala v dňoch 23. až 24. 10. 

2019 v priestoroch EU v Bratislave. Konferencie sa zúčastnili študenti 3. stupňa štúdia FPM. 

Sekciu Financial Management, Business Economics & Management, Corporate Social 

Responsibility za FPM moderovali Ing. Monika Raková, PhD. a Ing. Andrea Čambalíková, PhD. 

 
2.4 Vedecké podujatia na FPM 

 
Na FPM sa v roku 2019 konalo celkom 10 rôznych vedeckých podujatí, z toho 2 konferencie na 

úrovni fakulty, 1 medzinárodná vedecká konferencia bola organizovaná KPH. Fakulta tiež 

výraznou mierou participovala na organizovaní podujatia EDAMBA 2019. Ďalej bolo 

organizovaných 7 vedeckých seminárov, workshop a iné aktivity. Fakulta a katedry celkovo 

zorganizovali 8 podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 

 
1)  
a) Názov a typ podujatia:  
Ekonomika, financie a manažment podniku XIII., Medzinárodná vedecká konferencia 
doktorandov Fakulty podnikového manažmentu 
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b) Dátum a miesto konania:  
7. - 8.11.2019, VZ EUBA Virt 
c) Organizujúci subjekt:  
FPM EU v Bratislave  
d) Účastníci, cieľové publikum:  
Vysokoškolskí učitelia, študenti dennej a externej formy III. stupňa štúdia EU v Bratislave  
e) Obsahové zameranie:  
Prezentácia čiastkových výsledkov výskumu doktorandov  
f) Výstupy podujatia:  
Zborník vedeckých prác - recenzovaný, prezentácie  
 
2)  
a) Názov a typ podujatia:  
Celoživotné vzdelávanie v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva, vedecká konferencia 
b) Dátum a miesto konania:  
5.12.2019, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  
FPM EU v Bratislave, v spolupráci so Slovenskou asociáciou rizikového manažmentu a 
Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave  
d) Účastníci, cieľové publikum:  
Vysokoškolskí učitelia, odborná verejnosť, doktorandi 
e) Obsahové zameranie:  
Možnosti tvorby vzdelávacích študijných programov, celoživotné vzdelávanie, aktívna 
spolupráca  
f) Výstupy podujatia: -- 
 
3) 
a) Názov a typ podujatia:  
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019, Medzinárodná vedecká konferencia 
b) Dátum a miesto konania:  
22-23.5.2019  Handlová - Ráztočno 
c) Organizujúci subjekt:  
Katedra podnikovohospodárska, FPM EU v Bratislave 
d) Účastníci, cieľové publikum:  
Vysokoškolskí učitelia a odborníci z praxe 
e) Obsahové zameranie:  
Prezentácia výsledkov výskumu vedecko-výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov so 
zreteľom na podnikovú sféru 
f) Výstupy podujatia:  
Zborník vedeckých prác – recenzovaný, prezentácia 
 
4) 
a) Názov a typ podujatia:  
Hodnotové procesy v podnikoch kreatívneho priemyslu a v oblasti ekonomického znalectva 
2019 
b) Dátum a miesto konania:  
6.11.2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 
c) Organizujúci subjekt:  
I. oddelenie Katedry podnikovohospodárskej, FPM EU v Bratislave  
d) Účastníci, cieľové publikum:  
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Vysokoškolskí učitelia, študenti dennej a externej formy všetkých stupňov  štúdia EU v 
Bratislave.  
e) Obsahové zameranie:  
Prezentácia čiastkových výsledkov riešenia projektov VEGA a KEGA, námety na riešenie nových 
projektov, informácia o podaných projektoch II. oddelenia 
f) Výstupy podujatia: -- 
 
5) 
a) Názov a typ podujatia:  
Mikroekonomické modely a podnikové stratégie 2019 
b) Dátum a miesto konania:  
6.11.2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 
c) Organizujúci subjekt:  
II. oddelenie Katedry podnikovohospodárskej, FPM EU v Bratislave  
d) Účastníci, cieľové publikum:  
Vysokoškolskí učitelia, študenti dennej a externej formy všetkých stupňov  štúdia EU v 
Bratislave.  
e) Obsahové zameranie:  
Prezentácia čiastkových výsledkov riešenia projektov VEGA a KEGA, námety na riešenie nových 
projektov, informácia o podaných projektoch II. oddelenia 
f) Výstupy podujatia: -- 
 
6) 
a)  Názov a typ podujatia:   
Európska noc výskumníkov, vedecko – popularizačné podujatie 
b)  Dátum a miesto konania:  
27.09.2019, Bratislava, Stará tržnica 
c)  Organizujúci subjekt:  
FPM, Katedra podnikovohospodárska 
d)  Účastníci, cieľové publikum:  
Široká verejnosť   
e)  Obsahové zameranie:  
Interaktívne aktivity zamerané najmä na: 
§ odhalenie predpokladov na podnikanie u záujemcov prostredníctvom dotazníka a odborných 

konzultácií, 
§ priblíženie princípov fungovania podnikania od nápadu,  až po manažérske rozhodnutia o 

predaji pomocou počítačovej simulácie a možnosti vymyslieť vlastný produkt z jednoduchých 
materiálov.  

 f)  Výstupy podujatia:  
Šírenie povedomia o FPM EU v Bratislave a podpora jej dobrého mena.  
 
7)  
a) Názov a typ podujatia:  
Vedecký seminár Katedry manažmentu na tému: budúcnosť výskumu na Katedre manažmentu  
b) Dátum a miesto konania:  
Zasadacia miestnosť v aule EU, 30. 5. 2019, 9.00 – 13.00 
c) Organizujúci subjekt:  
Katedra manažmentu FPM EU v Bratislave  
d) Účastníci, cieľové publikum:  
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učitelia Katedry manažmentu  
e) Obsahové zameranie:  
trendy vo výskume a využívaní štatistických metód, analýza pripomienok z recenzií 
a nedostatkov v dizajne výskumných úloh na katedre 
f) Výstupy podujatia:  
diskusia o budúcnosti vedy na katedre manažmentu 
 
8)  
a) Názov a typ podujatia:  
Workshop na tému „Prístup k licencovaným databázam“ , 1. časť 
b) Dátum a miesto konania:  
Zasadacia miestnosť Katedry manažmentu, 30.4.2019, 12.30 – 13.30 
c) Organizujúci subjekt:  
Katedra manažmentu FPM EU v Bratislave v spolupráci s Ing. Jozefom Wallnerom 
d) Účastníci, cieľové publikum:  
učitelia Katedry manažmentu  
e) Obsahové zameranie:  
orientácia v licencovaných databázach a prístup k nim 
f) Výstupy podujatia:  
materiál distribuovaný všetkým učiteľom katedry s cieľom podpory kvality publikačnej činnosti  
 
9)  
a) Názov a typ podujatia:  
Workshop na tému: „Obsahy a plné texty vedeckých článkov v elektronickom prostredí“ , 2. 
časť 
b) Dátum a miesto konania:  
Zasadacia miestnosť Katedry manažmentu, 21.5.2019, 12.30 – 13.30 
c) Organizujúci subjekt:  
Katedra manažmentu FPM EU v Bratislave v spolupráci s Ing. Jozefom Wallnerom 
d) Účastníci, cieľové publikum:  
učitelia Katedry manažmentu  
e) Obsahové zameranie:  
skúsenosti s obsahom, formou a metodológiou textov, publikovaných v  karentovaných 
časopisoch, v zahraničných časopisoch registrovaných v Scopus a WoS a v zahraničných 
monografiách.  
f) Výstupy podujatia:  
materiál distribuovaný všetkým učiteľom katedry s cieľom podpory kvality publikačnej činnosti  
 
10) 
a) Názov a typ podujatia:  
Inovatívne formy výučby – projektový spôsob vyučovania s prvkami design thinkingu workshop 
b) Dátum a miesto konania:  
priestory TalentWay.net, Obchodná fakulta EU, D211, 19. 6. 2019, 9.00 – 15.00 
c) Organizujúci subjekt:  
Katedra manažmentu v spolupráci s TalentWay.net 
d) Účastníci, cieľové publikum:  
členovia katedry manažmentu  
e) Obsahové zameranie: proces a nástroje projektovej výuky predmetov katedry, metódy 
design thinkingu a ich uplatnenie v konkrétnych predmetoch, vyučovaných na katedre 
f) Výstupy podujatia:  
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výuka dvoch predmetov plne zabezpečovaných projektovým spôsobom s podporou platformy 
Talentway.net v akademickom roku 2019/2020 
 
11)  
a) Názov a typ podujatia:  
MiniErasmus 
b) Dátum a miesto konania:  
22.11.2019, Ekonomická univerzita v Bratislave 
c) Organizujúci subjekt:  
Ekonomická univerzita v Bratislave 
d) Účastníci, cieľové publikum:  
Končiaci stredoškoláci 
e) Obsahové zameranie:  
Menové trhy 
f) Výstupy podujatia:  
Výstupom môže byť záujem stredoškolských študentov pre štúdium na EU 
 
12) 
a) Názov a typ podujatia:  
Zhrnutie výsledkov výskumu v Zborníku vedeckých statí katedry 
b) Dátum a miesto konania:  
november 2019, Katedra podnikových financií 
c) Organizujúci subjekt:  
Katedra podnikových financií 
d) Účastníci, cieľové publikum:  
Učitelia Katedry podnikových financií a spolupracujúci výskumníci 
e) Obsahové zameranie:  
Podnikové financie vo vede a praxi 2019 
f) Výstupy podujatia:  
Zborník vedeckých statí 
 
13)  
a) Názov a typ podujatia:  
Logistic Conference 2019 – 13. ročník odbornej logistickej konferencie 
b) Dátum a miesto konania:  
21. marec 2019, Hotel TATRA - Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  
In Form Slovakia, s.r.o. Bratislava 
d) Účastníci, cieľové publikum:  
vyše 100 slovenských a zahraničných manažérov z praxe, odborná verejnosť, vysokoškolskí 
učitelia 
e) Obsahové zameranie:  
Ako na implementáciu Industry 4.0 riešení v slovenskej praxi, Agilná firma si vyžaduje agilnejšiu 
internú logistiku, Mrazená logistika – v čom je unikátna a ako ju zvládnuť, Prvé nasadenie 
robotov v sklade v EU – ako na to?,  
f) Výstupy podujatia:  
výmena skúseností a prezentácia zaujímavých tém z hospodárskej praxe, Ing.  Patrik Richnák, 
PhD. sa podieľal na moderovaní konferencie 
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14) 
a) Názov a typ podujatia:  
Carousel International Week 2019 
b) Dátum a miesto konania:  
1.4. -9.4. 2019, Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  
Ekonomická univerzita v Bratislave  
d) Účastníci, cieľové publikum:  
študenti z University of Economics, Bratislava, Slovakia, IUT Nancy-Brabois, University of 
Lorraine, France, Jade UAS, Wilhelmshaven, Germany, Joanneum UAS, Kapfenberg, Austria, 
Savonia UAS, Kuopio, Finland, VGTU, Vilnius, Lithuania, Windesheim UAS, Zwolle, The 
Netherlands..  
e) Obsahové zameranie:  
Výmenný program pre študentov spolupracujúcich študijných programov, návšteva 
Volkswagen Slovakia, Slovak Robotics Center STU, projektová tímová spolupráca 
participujúcich študentov 
f) Výstupy podujatia:  
prezentácie, udelenie certifikátov 
 
15)  
a) Názov a typ podujatia:  
Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku – vedecký 
seminár KMVaL 
b) Dátum a miesto konania:  
6.11.2019, FPM EU Bratislava 
c) Organizujúci subjekt:  
KMVaL, FPM EU Bratislava  
d) Účastníci, cieľové publikum:  
členovia katedry 
e) Obsahové zameranie:  
prezentácia príspevkov a výmena skúseností 
f) Výstupy podujatia:  
Zborník vedeckých prác na CD-nosiči 
 
16)  
a) Názov a typ podujatia:  
Trendy informačného manažmentu – 2019,  vedecký seminár katedry 
b) Dátum a miesto konania:  
6.11.2019 KIM FPM 
c) Organizujúci subjekt:  
KIM FPM EU v Bratislave  
d) Účastníci, cieľové publikum:  
Učitelia katedry a doktorandi 
e) Obsahové zameranie:  
Prezentácia výsledkov výskumu  
f) Výstupy podujatia: -- 
 
17) 
a) Názov a typ podujatia:  
 IT Governance v podnikoch v SR – prezentácia výsledkov výskumného projektu VEGA  
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b) Dátum a miesto konania:  
4.11.2019 KIM FPM 
c) Organizujúci subjekt:  
KIM FPM EU v Bratislave  
d) Účastníci, cieľové publikum:  
Učitelia katedry a doktorandi 
e) Obsahové zameranie:  
Prezentácia výsledkov výskumného projektu VEGA  
f) Výstupy podujatia:  
Zborník vedeckých statí 
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3 Medzinárodná a národná spolupráca v roku 2019  

 
Dôležitým pilierom pôsobenia FPM v ekonomickom prostredí Slovenskej republiky je 

spolupráca s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Fakulta realizuje internacionalizáciu 

budovaním programov v cudzích jazykoch, rozvojom predmetov v cudzích jazykoch, 

formovaním zmluvných rámcov pre získanie dvojitých diplomov s partnerskými inštitúciami v 

zahraničí, prijímaním a vysielaním učiteľov a ostatných zamestnancov na zahraničné pobyty, 

prijímaním a vysielaním študentov na študijné pobyty a stáže v zahraničí, účasťou v 

medzinárodných konzorciách pre rozvoj konkrétnych foriem spolupráce a národných 

asociáciách pre medzinárodnú spoluprácu. Táto časť správy sa prioritne zameriava na mobility 

učiteľov a študentov, ako aj ďalšie aktivity, ktoré priamo súvisia s rozvojom vzťahov na 

partnerských inštitúciách v zahraničí. 

 
3.1 Pracovné cesty, učiteľské mobility a prijatie návštev 

 
FPM v rámci rozvoja zahraničných vzťahov realizovala v roku 2019 mobility učiteľov, 

zahraničné cesty učiteľov, prijímala  zahraničných učiteľov a výskumných pracovníkov. Fakulta 

sa zúčastnila organizácie 8th International Week (NEW TRENDS in Student Mobility) at UEBA a 

9th Interantional Week at UEBA (Importance of International Credit Mobility for 

Internationalisation of Higher Education Institutions), a prípravy 10th International Week at 

UEBA 2020 (Responsible University - Universal Responsibility?), ktoré sú  každý semester 

organizované v programovom rámci Erasmus+ ako univerzitné podujatie. 

  

Mobility učiteľov sa realizovali v rámci výskumných projektov katedier a fakulty, ako aj cez 

programový rámec ERASMUS+ K103, K107 a CEEPUS. V roku 2019 sa v programovom rámci 

Erasmus+ uskutočnilo 12 mobilít, z toho 5 zamestnaneckých a 7 učiteľských mobilít (viď. 

tabuľka 3.1). Fakulta vysiela učiteľov do krajín EÚ v programovom rámci Erasmus+ KA103 a do 

tretích krajín v rámci Erasmus+ KA107. Záujem učiteľov o mobility je stabilný.  

 

Na fakulte sa v roku 2019 zrealizovalo 36 zahraničných ciest mimo rámca mobilitných 

programov (viď. tabuľka 3.2). Zahraničné cesty sa realizovali najmä na univerzity a VŠ v 

Čechách, v ostatných krajinách V4 a EÚ, kde má FPM etablované a dlhodobo aktívne 

akademické partnerstvá. Účel návštevy bol najmä účasť na vedeckých konferenciách a 

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

zahraničných inštitúcií. 
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Tabuľka 3.1 Učiteľské mobility v programovom rámci ERASMUS+, CEEPUS v roku 2019 

Krajina Univerzita/VŠ Druh mobility Počet 
učiteľov 

Bulharsko 
University of National and World Economy, 
Bulgaria 

učiteľská 1 

Japonsko Tokyo International University učiteľská 1 
Maďarsko Corvinus, University of Budapest zamestnanecká 1 
Maurícius University of Mauritius učiteľská 2 
Portugalsko NOVA School of Business and Economics zamestnanecká 1 

Portugalsko 

ISCTE (Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa)Business School, Ala 
Autónoma, Av. das Forças Armadas, 1649-
026 Lisboa 

učiteľská 2 

Rakúsko WU Vienna University of Eocnomics zamestnanecká 1 

Slovinsko 
University of Maribor, Faculty of Economics 
and Business 

učiteľská 1 

Taliansko LUISE Business School zamestnanecká 1 
Turecko University of Balikesir zamestnanecká 1 

Bulharsko 
University of National and World Economy, 
Bulgaria 

učiteľská 1 

Japonsko Tokyo International University učiteľská 1 
Maďarsko Corvinus, University of Budapest zamestnanecká 1 

 
Tabuľka 3.2 Návštevy  v zahraničí (mimo mobilít) v roku 2019 

Krajina Inštitúcia Druh mobility Počet 
učiteľov 

Česká republika 
Katedra aplikované ekonomie 
Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci 

konferencia 1 

Česká republika 
Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy, Praha 

príprava konferencie, účasť 
v programovom výbore 
konferencie 

1 

Česká republika 
Ekonomická fakulta, České 
Budejovice 

konferencia 3 

Česká republika Ekonomická fakulta, Ostrava konferencia 3 
Česká republika Technická univerzita v Ostrave konferencia 1 

Česká republika FPH, VŠE Praha 
vedecké rady, habilitácie, 
inaugurácie, vedecké 
podujatia  

1 

Česká republika 
Akadémia krízového řízení,  
Uherské Hradište 

konferencia 3 

Česká republika VSE, Praha konferencia 2 
Česká republika Palackého univerzita, Olomouc Konferencia 1 

Česká republika 
Jihočeská univerzita, České 
Budejovice 

konferencia 1 

Česká republika Medelova univerzita v Brne medzinárodné stretnutie 2 

Írsko 
The Association of European 
Operational Research Scienties 

konferencia 1 

Island Bifrost University projektové stretnutie  1 
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Pokračovanie tabuľky 3.2 

Krajina Inštitúcia Druh mobility Počet 
učiteľov 

Poľsko 
Institute for Sustainable 
Technologies Radom Poland 

konferencia 1 

Rakúsko IISES, Viedeň konferencia 4 
Rakúsko Vienna University of Technology konferencia 2 

Rumunsko National University of Political 
Studies and Public Administration konferencia 1 

Srbsko 
Výbor pre vzdelávanie NRSNM a 
Asociácia slovenských pedagógov, 
Kovačica 

metodický kurz  1 

Španielsko IISES, Barcelona konferencia 2 

Taliansko COSPE, Bologna výročný projektový seminár 
Florencia a Bologna 1 

Ukrajina Ľvovská národná univerzita  projektová spolupráca 1 
USA Harvard University konferencia 1 
Veľká Británia University of Oxford konferencia 1 

 
Fakulta v roku 2019 prijala 9 hostí zo zahraničia (viď. tabuľka 3.3) za účelom učiteľskej alebo 

zamestnaneckej mobility.  Mimo grantového programového rámca fakulta prijala 10 hostí zo 

zahraničia (viď. tabuľka 3.4).   

 

Dôvodom hosťovania boli účasť na vedeckých podujatiach fakulty, rozvoj projektovej 

spolupráce, účasť na pedagogickej činnosti fakulty. 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 za hranice Schengenského priestoru. Hosťovanie zahraničných učiteľov a 

výskumníkov je vnímané ako príležitosti pre nadviazanie spolupráce a prevláda ochota 

integrácie do aktivít pedagogického procesu. 

 
Tabuľka 3.3 Prijatia zahraničných hostí v rámci programov mobilít v roku 2019 

Krajina Inštitúcia Druh návštevy Počet 
návštev 

Česká republika 
Fakulta ekonomická Západočeská 
univerzita Plzeň CU Plzeň 

ERASMUS + 1 

Česká republika  Vysoká škola ekonomická v Prahe ERASMUS+ 1 
Holandsko Windesheim University of Applied Sciences Teaching 1 

Chorvátsko 
University of Zagreb, Faculty of Eocnomics 
and Business 

ERASMUS+ 1 

Litva Vilnius Gedimanas Technical University ERASMUS+ 1 
Maďarsko Corvinus Univesity of Budapest ERASMUS+ 1 

Maroko 
Universite Internationale de Casablac, 
Morocco 

ERASMUS+ 1 

Nemecko 
University of Applied Sciences Würzburg-
Schweinfurt 

ERASMUS+ 1 

Srbsko Univesity of Belegrade CEEPUS 1 
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Tabuľka 3.4 Prijatia zahraničných hostí mimo rámca programov mobilít v roku 2019 

Krajina Inštitúcia Oblasť spolupráce Počet 
učiteľov 

Česká republika 
VŠERS - Vysoká škola evropských 
a regionálních studií, České 
Budejovice 

Plánovanie medzinárodných 
konferencií a spoločných 
výskumných projektov 

1 

Česká republika Ekonomická fakulta 
Spolupráca v oblasti prípravy 

doktorandského štúdia 
1 

Česká republika 
Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy, Praha 

Výskumná spolupráca v rámci 
riešenia projektu VEGA 

1 

Česká republika 
České vysoké učení technické 
v Praze, Masarykuv ústav vyšších 
studií 

realizované prednášky 1 

Maďarsko 

Katedra manažmentu športu, 
Centrum pre rozvoj a kariéru 
talentov, Univerzita telesnej 
výchovy, Budapešť 

pedagogická 1 

Rakúsko 
Universität Wien, Institut für 
Betriebswirtschaftslehre, 
Fachbereich Electronic Business 

publikačná činnosť 1 

Rakúsko Get Active, Wien projektová spolupráca 1 
Taliansko LUMSA projektová spolupráca 1 
Taliansko Uni Sofia, Lopiano projektová spolupráca 1 
Ukrajina PSTU Mariupol projektová spolupráca 1 

 
3.2 Študentské mobility a programy dvojitých diplomov 

 
Mobilitu študentov fakulta realizuje prostredníctvom budovania programov typu double degre 

s partnerskými inštitúciami univerzity a prostredníctvom využitia programového rámca 

Erasmus+ K103, K107, CEEPUS, a krátkodobej mobility EUROMATES.  

 

V akademickom roku 2018/2019 sa v rámci Erasmus+ zúčastnilo študentskej mobility 41 

študentov (viď. tabuľka 3.6) a 6 študentov zahraničnej študentskej stáže a stáže absolventov.  V 

zimnom semestri ak. roku 2019/2020 fakulta vyslala 16 študentov, a celkovo na zahraničný 

štúdijný pobyt nominovala 37 študentov.  Záujem študentov o študentské mobility 

zodpovedná udeleným kvótam. Študenti majú záujem o opakovanú mobilitu, alebo si pobyt na 

študentskej mobilite často predĺžia. Úspešnosť študentov na zahraničných univerzitách a VŠ je 

veľmi dobrá, študenti plnia podmienky programu ERASMUS+. Evidujeme stagnáciu intenzity 

záujmu študentov o zahraničné stáže.  

 

Fakulta aktívne realizuje dva programy typu Double Degree. V každom programe boli v ak. roku 

2018/2018 zaradení študenti, ktorý program úspešne absolvovali (viď. tabuľka 3.5).  Fakulta 

nominovala v roku 2019/2020 jednu študentku do programu DD s KPH VŠE Praha.    
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Tabuľka 3.5 Zrealizované študentské mobility FPM v rámci programov dvojitých diplomov v ak. 
roku 2018/2019 

Krajina Univerzita/VŠ Druh mobility Počet 
študentov 

Česká republika KPH VŠE Praha Double Degree outgoing 1 
Francúzsko EM Strasbourg Double Degree outgoing 1 

 
Tabuľka 3.6 Zrealizované študentské mobility FPM v rámci programu ERASMUS+ v ak. roku 
2018/2019 

Krajina Univerzita/VŠ Druh mobility Počet 
študentov 

Belgicko KU LEUVEN ERASMUS+ 2 
Belgicko UNIVERSITEIT ANTWERPEN ERASMUS+ 1 
Dánsko ERHVERVSAKADEMI SYD VEST ERASMUS+ 1 
Fínsko SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN ERASMUS+ 1 
Fínsko TURUN YLIOPISTO ERASMUS+ 1 
Francúzsko UNIVERSITÉ DE STRASBOURG ERASMUS+ 2 

Francúzsko 
ECOLE DE MANAGEMENT DE 
NORMANDIE 

ERASMUS+ 1 

Francúzsko UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE ERASMUS+ 1 
Holandsko STICHTING HBO HAAGLANDEN ERASMUS+ 1 
Holandsko RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ERASMUS+ 1 
Holandsko FONTYS HOGESCHOLEN ERASMUS+ 1 

Írsko 
NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, 
CORK 

ERASMUS+ 1 

Litva 
ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS 
UNIVERSITETAS 

ERASMUS+ 2 

Lotyšsko BANKU AUGSTSKOLA ERASMUS+ 1 

Lotyšsko 
RIGAS STARPTAUTISKA EKONOMIKAS 
UN BIZNESA ADMINISTRACIJAS 
AUGSTSKOLA 

ERASMUS+ 1 

Maďarsko 
BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS 
ÜZLETI FŐISKOLA 

ERASMUS+ 1 

Poľsko WYZSZA SZKOLA BANKOWA ERASMUS+ 2 

Poľsko 
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE 
WROCLAWIU 

ERASMUS+ 2 

Poľsko 
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I 
BANKOWOŚCI W KRAKOWIE 

ERASMUS+ 1 

Portugalsko ISG - INSTITUTO SUPERIOR DE GESTÃO ERASMUS+ 2 

Portugalsko 
UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE 
HUMANIDADES E TECNOLOGIAS 

ERASMUS+ 1 

Portugalsko UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR ERASMUS+ 1 
Portugalsko UNIVERSIDADE DE EVORA ERASMUS+ 1 

Portugalsko 
ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE 
LISBOA 

ERASMUS+ 1 

Rakúsko 
FACHHOCHSCHULE DES BFI WIEN 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

ERASMUS+ 1 

Rakúsko 
JOHANNES KEPLER UNIVERSITAET 
LINZ 

ERASMUS+ 1 

Rakúsko WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN ERASMUS+ 1 
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Pokračovanie tabuľky 3.6 

Krajina Univerzita/VŠ Druh mobility Počet 
študentov 

Slovinsko UNIVERZA V MARIBORU ERASMUS+ 1 
Španielsko UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE ERASMUS+ 1 
Španielsko UNIVERSIDAD DE GRANADA ERASMUS+ 1 

Taliansko 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL'INSUBRIA 

ERASMUS+ 1 

Taliansko 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 
ALDO MORO 

ERASMUS+ 2 

Taliansko UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE ERASMUS+ 1 

Taliansko 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI EUROPEA DI 
ROMA 

ERASMUS+ 1 

Taliansko 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL'INSUBRIA 

ERASMUS+ 1 

 
Medzinárodná spolupráca fakulty s partnerskými inštitúciami univerzity v podobe mobilít 

učiteľov a študentov sa koncentruje hlavne v priestore krajín EÚ. Programový rámec Erasmus+ 

poskytuje narastajúce možnosti grantovej podpory v podobe zvyšujúceho sa počtu udelených 

miest fakultám. Záujem študentov aj učiteľov o mobility je teda možné uspokojiť. 
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Záver 

 
Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v roku 2019 

pokračovala v upevňovaní pozície medzi ekonomickými a manažérskymi fakultami, stabilizáciu 

stavu študentov a vylepšovaní vekovej a kvalifikačnej štruktúry vysokoškolských učiteľov. 

Z pohľadu národnej akreditácie, v roku 2019, mala FPM pridelené práva pre 2 študijné 

programy na 1. stupni štúdia, 7 študijných programov na 2. stupni štúdia, 1 študijný program 

na 3. stupni štúdia a právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie 

profesorov. 

 
Výsledky práce FPM, sumarizované v predloženej správe o činnosti, sú výsledkom zodpovednej 

práce všetkých učiteľov, aktivity študentov a podpory externých spolupracovníkov a 

sympatizantov FPM. Vedenie FPM týmto chce poďakovať všetkým záujmových skupinám za 

pomoc a podporu v roku 2019. 

 
Z pohľadu plánovania aktivít pre rok 2020, treba vyzdvihnúť hlavne tieto: 

- Z hľadiska pedagogickej činnosti: 
o pripraviť dokumentáciu študijných programov pre potreby medzinárodnej akreditácie 

(návšteva zástupcov AACSB – november 2020); 

o dôsledne presadzovať obsahovú inováciu predmetov, s ohľadom na zameranie 

výskumu; 

o pokračovať v spolupráci s hospodárskou praxou v predmete Seminár k záverečnej 

práci 2 na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia; 

o implementovať zmeny v sústave študijných odborov v SR (na základe legislatívnych 

zmien od 1.9.2019); 

o poskytovať podporu vedeniu univerzity pri príprave komplexnej akreditácie; 

o pracovať na skvalitňovaní pedagogického procesu v oblasti základnej literatúry a klásť 

vyššie nároky na samoštúdium študentov. 

- Z hľadiska vedecko-výskumnej činnosti: 
o pokračovať v riešení schválených a financovaných grantových projektov VEGA, KEGA, 

inštitucionálnych projektov EU v Bratislave a projektov zadávaných hospodárskou 

praxou; 

o zavŕšiť riešenie projektu Interreg CENTRAL EUROPE CE1158 ENTER-transfer 

(„Advancement of the economic and social innovation through the creation of the 

environment enabling business succession“); 

o pokračovať v riešení projektu Interreg CENTRAL EUROPE CE1569 („Progressing 

Service Performance and Export Results of Advanced Manufacturers Networks“); 

o uchádzať sa o nové grantové projekty, pritom tesnejšie spolupracovať 

s hospodárskou praxou; 

o naďalej smerovať publikačnú aktivitu do oblasti vedeckých publikácií s najvyšším 

ratingom. 
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Prílohy 
 

1  Abecedný zoznam zamestnancov FPM – rok 2019 
2 Abecedný zoznam absolventov štúdia v akademickom roku 2018/2019 
3  Zoznam študentov FPM poberajúcich motivačné  štipendium v roku 2019 
4 Menoslov ocenených študentov (absolventov)  


