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1 RIADIACE ORGÁNY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY 
 

Aktivity Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len NHF 

EU) boli v roku 2012 zamerané predovšetkým na skvalitňovanie obsahu a metodiky 

vzdelávania, na rozvoj vedy a výskumu a na prehlbovanie medzinárodných vzťahov so 

zahraničnými univerzitami. NHF EU v Bratislave začala realizovať prípravné práce súvisiace 

s komplexnou akreditáciou EU v Bratislave ako aj s prípravou jej medzinárodnej akreditácie. 

Činnosť NHF EU bola uskutočňovaná v súlade s platnými právnymi predpismi SR, štatútom 

fakulty a v súlade s vnútornými predpismi fakulty a Ekonomickej univerzity. Plnenie úloh 

nadväzovalo na Dlhodobý zámer rozvoja NHF na obdobie rokov 2011 – 2015.  Svoju činnosť 

pravidelne vykonávali aj poradné orgány dekana NHF EU (vedenie fakulty, kolégium dekana, 

akademický senát NHF).  

 

VEDENIE FAKULTY 

Dekan             prof. Ing. Ján Lisý, PhD.  

Prodekani       prof. Ing. Anna Schultzová, PhD. -  štatutárny zástupca dekana 

                         a prodekanka pre rozvoj fakulty a sociálnu starostlivosť o študentov, 

                         doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, 

                         Ing. Marcel Novák, PhD.   –  prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, 

                         Ing. Jana Péliová, PhD.  – prodekanka pre zahraničné vzťahy, 

                         Ing. Marcela Rabatinová, PhD. – prodekanka pre styk s verejnosťou 

Tajomníčka    Ing. Zdenka Kristófová  

 

KOLÉGIUM DEKANA 

prof. Ing. Ján Lisý , PhD.,                           dekan, 

prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.,              štatutárna zástupkyňa dekana 

Ing. Marcel Novák, PhD.                             prodekan 

doc. Ing. Erika Pastoráková,  PhD.,             prodekanka 

Ing. Jana Péliová , PhD.                               prodekanka  

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.                    prodekanka 

Ing. Zdenka Kristófová                               tajomníčka fakulty 

prof. Ing. Milan Buček,  DrSc.,                    vedúci katedry verejnej správy a regionálneho 

                                                                     rozvoja, 

prof. Ing. Eva Horvátová,  PhD.,                 vedúca katedry bankovníctva a medzinárodných 

                                                                      financií, 

prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.,               vedúca katedry poisťovníctva, 

doc. Ing. Pavol Ochotnický,  CSc.,              vedúci katedry financií, 

doc. Ing. Veronika Piovarčiová,  PhD.,        vedúca katedry ekonomickej teórie, 

Ing. Pavol Skalák,  PhD.                               vedúci katedry aplikovanej informatiky a  

                                                                       výpočtovej techniky, 

prof. Ing. Eva Rievajová,  PhD.,                   vedúca katedry sociálneho rozvoja a práce,  

prof. Ing. Rudolf  Šlosár,  PhD.,                   vedúci katedry pedagogiky, 

univ.prof.dipl.Ing. Mikuláš Luptáčik, Dr.     vedúci katedry hospodárskej politiky, 

Róbert Prno                                                    predseda študentského parlamentu NHF  

Ing. Stanislava Veselovská                            zástupkyňa  ZO OZ PŠaV na NHF, 
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AKADEMICKÝ SENÁT  

 

Predseda:  prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. 

 

Zamestnanecká časť: 

doc. Ing. Mária Blašková, PhD.,  prof. Ing. Eva Horvátová, PhD., Ing. Barbora Drugdová, 

PhD., doc. Ing. Marta Martincová, PhD., Ing. Martin Novák, doc. Ing. Veronika 

Piovarčiová,PhD., Ing. Monika Paráková, Ing. Peter Trúchly, doc. Ing. Mária Tokárová, PhD., 

Ing. Jana Kušnírová, PhD.,  Ing. Darina Orbánová, PhD., prof. Ing.  Elena Žárska, CSc., doc. 

Ing. Alena Zubaľová, PhD. 

Študentská časť: Bc. Róbert Prno, Ing. Marián Adamík, Bc.Lenka Debnárová, Bc. Jana  

Struhárová,  Ing. Mária Vojtková, Peter Vanya, Radovan Lacko. 

 

VEDECKÁ RADA   

 

Predseda: prof. Ing. Ján Lisý, PhD. 

 

Interní členovia: Dr h. c. prof. Ing. Rudolf  Sivák, PhD., prof. Ing. Anna Schultzová  PhD.,   

doc.  Ing.  Erika   Pastoráková,  PhD., Ing.  Marcel   Novák, PhD.,  Ing. Jana   Péliová, PhD.,  

Ing. Marcela Rabatinová, PhD., prof. Ing. Eva  Horvátová, CSc., doc. Ing. Pavol Ochotnický, 

CSc., prof. Ing. Anna Majtánová, PhD., doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD., univ. prof. 

dipl. Ing. Mikuláš Luptáčik,Dr., prof. Ing. Milan Buček, DrSc., prof. Ing. Eva Rievajová PhD, 

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.,  PhD., prof. Ing. Anežka 

Jankovská, PhD., prof. Ing. Božena Chovancová, PhD., prof. Ing. Anetta Čaplanová, PhD., 

prof. Ing. Eva Muchová, PhD., doc. Ing. Jozef Makúch, PhD, hosťujúci profesor, doc. Ing. 

Vladimír Mikulec, CSc., prof. Ing. Peter Staněk, CSc., prof. Ing. Elena Žárska, PhD., doc. Dr. 

Ing. Workie Tiruneh Membere, PhD., Ing. Pavol Skalák, PhD., doc. PhDr. Mária Antalová, 

PhD. 

Externí členovia doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., prof. Ing. 

Milan Šikula, DrSc.,  Ing. Elena Kohútiková, CSc.,  Ing. Ján Šaulič, PhD., prof. PhDr. Kamil 

Fuchs, CSc., doc. RNDr. Milan Šimek, PhD., doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.,  Ing. Ján Artur 

Oberhauser, CSc., Ing. Jozef Búšik, CSc.,  JUDr. Jozefína Žáková.,  

 

KATEDRY                                                                                    vedúci/vedúca katedry 

 

Katedra ekonomickej teórie                                         doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc,  

Katedra hospodárskej politiky                                     univ.prof.dipl.Ing. Mikuláš Luptáčik,Dr. 

Katedra financií                                                            doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.,  

Katedra bankovníctva a medzinárodných financií       prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.,  

Katedra poisťovníctva                                                  prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.,  

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja          prof. Ing. Milan Buček, DrSc.,  

Katedra sociálneho rozvoja a práce                              prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.,  

Katedra pedagogiky                                                      prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.,  

Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky  Ing. Pavol Skalák, PhD.  
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NADÁCIA  NÁRODOHOSPODÁR 

 

Predseda nadácie Národohospodár              prof. Ing. Ján Lisý, PhD.  

Členovia správnej rady    prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.                

      hosť. prof. Ing. Jozef Makúch, CSc. 

      Ing. Miroslav Uličný 

Členovia dozornej rady                                  prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. 

      Ing. Lenora Nátherová 

                                                                       Ing. Jaroslava Klímová    

Správa nadácie                                               Ing. Ivana Poluchová  

Tajomník nadácie                                          doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc. 

Ekonóm                                                          Ing. Eva Vachová   
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2 PEDAGOGICKÁ  ČINNOSŤ 

2.1 Úvod 

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave, ako fakulta univerzitnej vysokej školy, je 

súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Svojou unikátnou ponukou 

akreditovaných študijných programov na 1., 2. a 3. stupni štúdia prispieva k rozvoju 

vzdelanosti, nakoľko vzdelávacia činnosť je hlavnou činnosťou Národohospodárskej fakulty 

EU v Bratislave. Personálne sú študijné programy na jednotlivých stupňoch štúdia 

garantované profesormi a docentmi, čo je v súlade s kritériami Akreditačnej  komisie MŠ SR.  

 

Vzdelávacia činnosť NHF EU sa v súlade s dlhodobými zámermi a tradíciou orientuje tak na 

národohospodársku úroveň, ako aj na vzájomný vzťah medzi makroekonomickou 

a mikroekonomickou sférou. Študijné programy, v ktorých sa realizuje výučba, sú zamerané 

na ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, bankovníctvo, verejné, podnikateľské a 

medzinárodné financie, daňovníctvo a daňové poradenstvo, poisťovníctvo, sociálny rozvoj 

a sociálnu politiku, regionálny rozvoj a verejnú správu. Všetky oblasti vzdelávacej činnosti sú 

obsahovo a metodicky orientované na hlavný cieľ: pripraviť koncepčných odborníkov 

zameraných na všetky stupne riadenia národného hospodárstva. Tieto činnosti sú v súlade 

s koncepciou rozvoja Národohospodárskej fakulty a s dlhodobým zámerom EU v Bratislave. 

Okrem uvedených cieľov je poslaním Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, ako 

vysokej školy, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, aj 

rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať 

k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať 

k rozvoju vedomostnej spoločnosti
1
. 

 
Cieľom predkladanej správy o pedagogickej činnosti na NHF EU v Bratislave je prehľadne 

informovať o jednotlivých súčastiach vzdelávacej činnosti na fakulte v roku 2012. Správa je 

rozdelená na 6 kapitol, ktorých obsahom je prehľad študijných programov na NHF EU 

v Bratislave, informácie o vývoji počtu študentov na NHF EU v Bratislave, správa 

o prijímacom konaní na 1. a 2. stupeň štúdia, informácie o absolventoch a štátnych skúškach 

na 1. a 2. stupni štúdia, edičný program NHF EU v Bratislave a jeho plnenie v roku 2012 

a informácie v súvislosti s kvalitou vzdelávacej činnosti.  

2.2 Študijné programy na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave 
 

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave zabezpečovala v roku 2012 výučbu v rámci 

akreditovaných študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, 

a to: v šiestich študijných programoch v rámci štyroch študijných odborov na 1. stupni štúdia 

(bakalárske štúdium), v ôsmych študijných programoch v rámci štyroch študijných odborov 

na 2. stupni štúdia (inžinierske štúdium) a piatich študijných programoch v rámci štyroch 

študijných odborov na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Podľa čl. 1 § 1 bod 2 zákona o vysokých školách 
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Tabuľka č. 1: Akreditované študijné odbory a programy v roku 2012 na NHF EU v 

Bratislave 

                                        

Stupeň štúdia 
Počet 

Študijný odbor Študijný  program 

1. stupeň štúdia 4 6 

2. stupeň štúdia 4 8 

3. stupeň štúdia 4 5 

Spolu 12 19 

 

 

2.2.1 Prehľad študijných programov na 1. a 2. stupni štúdia na   
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave 

 

Študijné programy 1. stupňa štúdia: 

 

 Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika 

 Financie, bankovníctvo a investovanie 

 Ľudské zdroje a sociálny manažment 

 Národné hospodárstvo 

 Poisťovníctvo 

 Verejná správa a regionálny rozvoj 

 Učiteľstvo praktických ekonomických predmetov. 

 

Študijné programy 2. stupňa štúdia: 

 Bankovníctvo 

 Daňovníctvo a daňové poradenstvo 

 Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika 

 Financie 

 Hospodárska politika 

 Poisťovníctvo 

 Sociálny rozvoj a sociálna politika 

 Verejná správa a regionálny rozvoj 

 Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov 

 Medzinárodné financie. 

 

Národohospodárska fakulta má v súčasnosti na všetkých stupňoch štúdia akreditovaných 

celkovo 12 študijných odborov a 19 študijných programov (vrátane tretieho stupňa štúdia). 

Počty študijných odborov a programov podľa stupňov štúdia uvádzame v tabuľke č. 1.1. 

V ďalších častiach sa správa týka prvého a druhého stupňa štúdia.  

 

2.3 Počty študentov na 1. a 2. stupni štúdia na Národohospodárskej fakulte 
EU v Bratislave 

 

K 31. 10. 2012 študovalo na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave celkom 2 024 

študentov, z toho dennou formou 1 642 študentov a externou formou 382 študentov. 

V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2011 došlo k poklesu počtu študentov celkovo 
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o 192, z toho na dennom štúdiu o 135 študentov a na externom štúdiu došlo k poklesu o 57 

študentov. Počty študentov k 31. 10. 2012 podľa ročníkov, foriem a stupňov štúdia 

dokumentuje nasledujúca tabuľka. 

         

       Tabuľka č. 2:  Stav študentov k 31. 10. 2012 podľa ročníkov  

               

Stupeň štúdia Forma štúdia 
Ročník štúdia 

Spolu 
1. 2. 3. 

       1. stupeň 

denná (SR) 325 289 351 965 

denná (zahr.) 5 1 2 8 

externá (SR) 84 62 83 229 

externá (zahr.) - 1 1 2 

2. stupeň 

denná (SR) 341 325 - 666 

denná (zahr.) 1 2 - 3 

externá (SR) 65 85 - 150 

externá (zahr.) 1 - - 1 

Spolu  

denná (SR) 666 614 351 1631 

denná (zahr.) 6 3 2 11 

externá (SR) 149 147 83 379 

externá (zahr.) 1 1 1 3 

Spolu 
denná (SR + zahr.) 672 617 353 1642 

externá (SR + zahr.) 150 148 84 382 
 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že štruktúra študentov podľa stupňov štúdia 

a podľa jednotlivých foriem bola v roku 2012 nasledovná:  

 podiel študentov 1. stupňa štúdia na celkovom počte študentov je 59,49 %, podiel 

študentov 2. stupňa štúdia na celkovom počte študentov je 40,51 % 

 podiel študentov 1. stupňa štúdia dennej formy na celkovom počte denných študentov 

je 59,26 %, podiel študentov 2. stupňa štúdia dennej formy na celkovom počte 

denných študentov je 40,74 %, podiel študentov 1. stupňa štúdia externej formy 

na celkovom počte externých študentov je 60,47 % a podiel študentov 2. stupňa štúdia 

externej formy na celkovom počte externých študentov je 39,53 % 

 podiel študentov externej formy štúdia na 1. stupni z celkového počtu študentov na 1. 

stupni štúdia je 19,19 %, podiel študentov externej formy štúdia na 2. stupni 

z celkového počtu študentov na 2. stupni štúdia je 18,41 % a celkovo podiel externých 

študentov na celkovom počte študentov na oboch stupňoch štúdia je 18,87 %  

 

Podrobný prehľad študentov NHF EU v Bratislave v jednotlivých 

ročníkoch podľa študijných programov uvádzame v tabuľke č. 2.3 tejto 

správy (tvorí poslednú stranu tejto správy). 

2.3.1 Celkový vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia na 
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave 
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Na Národohospodárskej fakulte evidujeme prirodzený postupný trend poklesu študentov. 

Celkový vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2007 – 2012 dokumentujeme 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

Tabuľka č. 3: Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2007 – 2012          
             

Stupeň 

štúdia 
Forma štúdia 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. stupeň 

denná 1322 1302 1264 1129 1080 973 

externá 386 330 306 313 277 231 

spolu 1708 1632 1570 1442 1357 1204 

% externých 

na celkovom 

počte 

22,6 20,2 19,5 21,71 20,41 19,19 

2. stupeň  

denná  778 846 781 805 697 669 

externá 354 300 205 192 162 151 

spolu 1132 1146 986 997 859 820 

% externých 

na celkovom 

počte 

31,3 26,2 20,8 19,25 18,86 18,41 

Spolu  

denná 2100 2148 2045 1934 1777 1642 

externá 740 630 511 505 439 382 

spolu 2840 2778 2556 2439 2216 2024 

% externých 

na celkovom 

počte 

26,1 22,7 18,9 20,70 19,81 18,87 

 

2.4 Správa o prijímacom konaní na 1. a 2. stupeň štúdia 
 

Prijímacie konanie a prijímacie skúšky sa na NHF EU v Bratislave pre akademický rok 

2012/2013 uskutočnili podľa Zásad prijímacieho konania na NHF EU v Bratislave, ktoré 

schválil AS NHF EU v Bratislave dňa 21. 6. 2011 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o VŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V organizácii 

a priebehu prijímacieho konania sa nevyskytli nedostatky. Na úrovni EU v Bratislave boli 

prijaté organizačné a technické pokyny pre zabezpečenie prijímacieho konania na EU 

v Bratislave, kde boli určené všetky úlohy vrátane termínov ich zabezpečenia 

a zodpovednosti. Pracoviská podieľajúce sa na príprave prijímacieho konania si plnili úlohy 

v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite. 

 

2.4.1 Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia 
 

Prijímacie skúšky sa na NHF EU v Bratislave na 1. stupeň štúdia konali v dňoch 11. – 13. 

júna 2012. Prijímacie skúšky prebehli bez rušivých momentov. Spôsob vyhodnocovania 

testov sa osvedčil a gestori jednotlivých predmetov si zodpovedne splnili svoje povinnosti. Na 

Národohospodársku fakultu sa na 1. stupeň štúdia prihlásilo celkovo 1397 uchádzačov, 

z toho 1242 na denné štúdium a 155 na externé štúdium, ktorí boli pozvaní na prijímaciu 

skúšku. Prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) na NHF EU v Bratislave 
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sa zúčastnilo 1210 uchádzačov, z toho na denné štúdium 1094 a na externé štúdium 116 

uchádzačov. Na prijímacej  skúške vyhovelo 784 uchádzačov.  Počet získaných bodov bol 

uchádzačovi o štúdium oznámený v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 

v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EU v Bratislave. Celkové kvalitatívne poradie 

všetkých uchádzačov sa vytvorilo až po ukončení prijímacích skúšok. Dekan NHF EU v 

Bratislave rozhodol o prijatí nasledovného počtu uchádzačov, ktorí konali prijímacie skúšky 

na NHF EU v Bratislave. 

a) Denné štúdium: 

Celkovo dekan rozhodol o prijatí 301 uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prijatie. Na 

študijný program FBI boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške  získali spolu 192 

bodov (vrátane). Na študijný program NH boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej 

skúške získali spolu 164 bodov (vrátane). Na ETŽ boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na 

prijímacej skúške  získali spolu 158 bodov (vrátane). Na študijné programy POI, VSRR a 

ĽZSM  boli prijatí tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške  získali spolu 152 bodov (vrátane).   

b) Externé štúdium stredisko Bratislava: 

Celkovo dekan rozhodol o prijatí 65 uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prijatie a získali 

110 bodov (vrátane). Na externú formu štúdia navrhol dekan prijať aj tých uchádzačov, ktorí 

neboli prijatí na dennú formu štúdia a mali externú formu štúdia uvedenú v prihláške na 

druhom, resp. treťom mieste. 

 

Dekan NHF EU v Bratislave prijal v odvolacom konaní na uvoľnené miesta v niektorých 

študijných programoch ďalších uchádzačov. Zvolené bolo kvalitatívne poradie podľa 

dosiahnutých bodov na prijímacej skúške. Tabuľka č. 4 obsahuje počty prihlásených, 

prijatých a zapísaných študentov.  

 

Tabuľka č. 4: Prehľad o uchádzačoch na 1. stupeň štúdia na NHF EU v roku 2012       

         

Forma   štúdia 
Počet   

prihlásených 

Plán  na  

prijatie 

Prijatí 

Zapísaní na základe 

prijímacej 

skúšky 

ďalší 

v odvolaní 

Bakalárske denné 1242 325 301 62 330 

Bakalárske externé 155 120 65 21 84 

S p o l u 1397 445 366 83 414 
 

 

2.4.2 Záujem o štúdium na 1. stupni štúdia na Národohospodárskej fakulte EU 
v Bratislave 

 

Záujem o štúdium na Národohospodárskej fakulte prevyšuje za všetky uplynulé roky 

kapacitné možnosti štúdia na fakulte.  Zákon o vysokých školách a zásady prijímacieho 

konania na EU v Bratislave umožňujú uchádzačom podať si prihlášky na štúdium na viaceré 

fakulty Ekonomickej univerzity, čo sa aj v tomto roku prejavilo značným prekrývaním na 

jednotlivých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave. V tabuľke č. 5 uvádzame údaje o 
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počtoch prihlásených a počtoch prijatých študentov na 1. stupeň štúdia na NHF EU 

v Bratislave. 

 

 

Tabuľka č. 5: Počet prihlásených a prijatých študentov na 1. stupni štúdia na NHF EU 

v Bratislave  za vybrané roky v období od 2000 do 2012       
     

NHF 2000/01 2001/02 2005/06 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Prihlásení 3 125 2 820 2 312 2 027 1 818 1 737 1645 1558 1397 

Prijatí 788 747 992 1 051 973 952 600 529 449 

% pomer 25,21 26,49 42,91 51,85 53,52 54,81 36,47 33,95 32,14 

 

2.4.3 Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia 
 

Prijímacie skúšky sa na NHF EU v Bratislave na 2. stupeň štúdia konali v dňoch 28. júna 

2012 a 24. augusta 2012. Prijímacie skúšky prebehli bez rušivých momentov. V organizácii 

a priebehu prijímacieho konania sa nevyskytli nedostatky. Základnou podmienkou prijatia na 

štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte EU 

v Bratislave bolo ukončené prvostupňové štúdium v niektorom študijnom programe 

z nasledovných študijných odborov: študijný odbor 3.3.1 Národné hospodárstvo, študijný 

odbor 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj, študijný odbor 3.3.6 Financie, bankovníctvo 

a investovanie, študijný odbor 3.3.8 Poisťovníctvo alebo v príbuznom študijnom odbore 

v rámci podskupiny študijných odborov 3.3 Ekonómia a manažment. Ďalšie podmienky 

prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na Národohospodársku fakultu 

Ekonomickej univerzity v Bratislave boli stanovené pre prípady, kedy 

 uchádzač, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v študijných 

odboroch 3.3.1, 3.3.5, 3.3.6 a 3.3.8 na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave, 

mohol byť prijatý na štúdium druhého stupňa štúdia v študijnom odbore druhého 

stupňa štúdia, ktorý nadväzuje na 1. stupeň štúdia ktorý ukončil, bez prijímacej 

skúšky
2
. Poradie uchádzačov sa stanovilo podľa dosiahnutého študijného priemeru; 

 uchádzač, ktorý nesplnil podmienky podľa predchádzajúceho bodu, alebo uchádzač, 

ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v niektorom príbuznom 

študijnom odbore skupiny 3.3 musel úspešne vykonať prijímaciu skúšku na druhý 

stupeň štúdia formou písomného testu. 

 

Na Národohospodársku fakultu sa na 2. stupeň štúdia prihlásilo celkovo 588 uchádzačov, 

z toho 465 na denné štúdium a 123 na externé štúdium. 

2.4.3.1 Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia konaná 28. júna 2012 

 

                                                 
2
 napríklad študent, ktorý ukončil 1. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave v študijnom odbore Verejná správa 

a regionálny rozvoj, mohol bez prijímacích skúšok pokračovať v študijnom odbore Verejná správa a regionálny 

rozvoj na 2. stupni štúdia 
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Na prijímaciu skúšku konanú 28. júna 2012 bolo pozvaných 195 uchádzačov, z toho 127 na 

dennú formu štúdia a 68 uchádzačov na externú formu štúdia. Prijímacej skúšky na 2. stupeň 

štúdia sa na NHF EU v Bratislave zúčastnilo 99 uchádzačov, z toho na denné štúdium 66 a na 

externé štúdium 33 uchádzačov. Bez prijímacej skúšky sa prijímacieho konania zúčastnilo 337 

uchádzačov – absolventov bakalárskeho štúdia na NHF EU v Bratislave, z toho 303 

uchádzačov na dennú formu štúdia a 34 uchádzačov na externú formu štúdia.  

Z odborného testu prijímacej skúšky mohol uchádzač získať maximálne 100 bodov. Počet 

získaných bodov sa použil na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov samostatne pre 

jednotlivé študijné programy, pričom číslo 1 získal vždy uchádzač s najvyšším počtom bodov 

a najvyššie poradové číslo uchádzač s najnižším počtom bodov. Počet získaných bodov 

oznámila fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky ihneď po dopísaní testu, ako aj 

na vývesnej tabuli Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave vo vestibule. Dekan NHF EU 

v Bratislave rozhodol o prijatí nasledovného počtu uchádzačov. 

a) Denné štúdium: 

Bez prijímacej skúšky navrhol dekan prijať 303 uchádzačov, na základe výsledku prijímacej 

skúšky navrhol dekan prijať 35 uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške získali počet bodov 

potrebný pre prijatie na jednotlivé študijné programy. Na študijný program BAN boli prijatí 

len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 52 bodov (vrátane), na študijný 

program DDP boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške  získali minimálne 56 

bodov (vrátane),  na  študijný program VSRR boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej 

skúške získali minimálne 44 bodov (vrátane), na študijný program HP boli prijatí len tí 

uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 60 bodov (vrátane). Celkovo dekan 

rozhodol o prijatí 338 uchádzačov. 

b) Externé štúdium: 

Bez prijímacej skúšky navrhol dekan prijať 34 uchádzačov. Na základe výsledku prijímacej 

skúšky navrhol dekan prijať 19 uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške získali počet bodov 

potrebný pre prijatie na jednotlivé študijné programy. Na študijný program FIN boli prijatí len 

tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške  získali minimálne 32 bodov (vrátane) a na študijný 

program SRSP boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 52 

bodov (vrátane). Celkovo dekan rozhodol o prijatí 53 uchádzačov . 

2.4.3.2 Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia konaná 24. augusta 2012 

 

Na prijímaciu skúšku konanú 24. augusta 2012 bolo pozvaných 28 uchádzačov, z toho 21 na 

dennú formu štúdia a 7 uchádzačov na externú formu štúdia. Prijímacej skúšky na 2. stupeň 

štúdia sa na NHF EU v Bratislave zúčastnilo 7 uchádzačov, z toho na denné štúdium 3 a na 

externé štúdium 4 uchádzačov. Bez prijímacej skúšky sa prijímacieho konania zúčastnilo 39 

uchádzačov – absolventov bakalárskeho štúdia na NHF EU v Bratislave, z toho 25 

uchádzačov na dennú formu štúdia a 14 uchádzačov na externú formu štúdia.  Dekan NHF 

EU v Bratislave rozhodol o prijatí nasledovného počtu uchádzačov. 

a) Denné štúdium: 

Bez prijímacej skúšky navrhol dekan prijať 25 uchádzačov, na základe výsledku prijímacej 

skúšky navrhol dekan prijať 2 uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške  získali počet bodov 

potrebný pre prijatie. Počet bodov bol totožný s počtom stanoveným pre prijatie 28. júna 

2012. Celkovo dekan rozhodol o prijatí 27 uchádzačov. 

b) Externé štúdium: 

Bez prijímacej skúšky navrhol dekan prijať 14 uchádzačov, na základe výsledku prijímacej 

skúšky navrhol dekan prijať 3 uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške  získali počet bodov 
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potrebný pre prijatie. Počet bodov bol totožný s počtom stanoveným pre prijatie 28. júna 

2012. Celkovo dekan rozhodol o prijatí 17 uchádzačov. 

 

 

Tabuľka č. 6: Prehľad o uchádzačoch na 2. stupeň štúdia na NHF EU v roku 2012         

      

Forma   štúdia 

Počet   

prihlásenýc

h 

Plán  na  

prijatie 

Prijatí 

Zapísaní 28.6.2012 24.8.201

2 

 ďalší 

v odvolaní 

Inžinierske denné 465 430 338 27 3 342 

Inžinierske externé 123 90 53 17 3 66 

S p o l u 588 520 391 44 6 408 
 

Počty prijatých študentov na 1. aj 2. stupni štúdia korešpondujú s predpokladaným počtom na 

prijatie, ktoré schválil Akademický senát NHF EU v Bratislave. Na záver si k problematike 

počtu študentov dovolíme poznamenať, že v súvislosti s prijímaním študentov a následne 

s celkovým počtom študujúcich študentov v danom roku na NHF EU v Bratislave je dôležitá 

predovšetkým skutočnosť, koľko študentov sa reálne zapíše na štúdium. Do 1. ročníka 1. 

stupňa štúdia sa pre akademický rok  2012/2013 na NHF EU v Bratislave zapísalo 414 

študentov, z toho 330 na dennú formu štúdia a 84 študentov na externú formu štúdia, do 1. 

ročníka 2. stupňa štúdia sa zapísalo 408 študentov, z toho 342 na dennú formu a 66 študentov 

na externú formu štúdia. Vývoj počtu prihlásených, prijatých a zapísaných študentov do 1. 

ročníka 1. aj 2. stupňa štúdia za roky 2006 – 2012 uvádzame v tabuľke č. 7. 
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Tabuľka č. 7: Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. ročníka                               

za roky 2006 – 2012            

  

  

Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. stupeň 

Prihlásení 2560 2031 1819 1737 1645 1558 1397 

Prijatí 1288 1142 1061 952 600 529 449 

Zapísaní do 1. ročníka 

z novoprijatých 
703 617 524 519 485 419 362 

Zapísaní do 1. ročníka 

celkom 
734 673 535 552 514 458 414 

% zapísaných z 

prijatých 
56,99 33,14 50,42 57,98 85,66 86,58 92,20 

2. stupeň 

Prihlásení - 113 616 687 710 623 588 

Prijatí - 72 490 535 476 417 441 

Zapísaní do 1. ročníka 

z novoprijatých 
- 72 473 502 447 374 396 

Zapísaní do 1. ročníka 

celkom 
- 72 482 518 455 403 408 

% zapísaných z 

prijatých 
 100 98,37 96,82 95,58 96,64 92,52 

Spolu 

Prihlásení 2560 2144 2435 2424 2355 2181 1985 

Prijatí 1288 1214 1551 1487 1076 946 890 

Zapísaní do 1. ročníka 

z novoprijatých 
703 689 997 1021 932 793 758 

Zapísaní do 1. ročníka  

celkom 
734 745 1017 1070 969 861 822 

% zapísaných z 

prijatých 
56,99 61,37 65,57 71,96 90,06 91,01 92,36 

 

2.5 Absolventi a štátne skúšky na Národohospodárskej fakulte EU 
v Bratislave 

 

Počet absolventov sa odvíja od počtu študentov. Nakoľko dochádza na Národohospodárskej 

fakulte EU v Bratislave k prirodzenému poklesu študentov, postupne dochádza aj 

k prirodzenému poklesu počtu absolventov. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad vývoja 

počtu absolventov na NHF EU v Bratislave za roky 2005 – 2012. 
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Tabuľka č. 8: Vývoj počtu absolventov za roky 2005 – 2012   

                    T 

Stupeň štúdia 
Forma 

štúdia 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bakalárske denná 0 0 0 360 432 385 335 354 

bakalárske  externá 50 37 51 83 75 62 64 49 

bakalárske  spolu 50 37 51 443 507 447 399 403 

Inžinierske denná 362 375 335 289 495 349+2 410 352 

Inžinierske externá 235 177 157 162 189 96+5 85 76 

Inžinierske spolu 597 552 492 451 684 445+7 495 428 

bakalárske 

a inžinierske spolu 647 589 543 894 1 191 892+7 894 831 

 

V ďalšej časti správy analyzujeme predovšetkým údaje za rok 2012.  

 

2.5.1 Štátne skúšky a absolventi na 1. stupni štúdia 
 

V akademickom roku 2011/2012 sa štátne skúšky na 1. stupni štúdia konali v týchto 

študijných programoch v rámci uvedených študijných odborov:  

 

Tabuľka č.9        

Študijný odbor Študijný program 

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO 

A INVESTOVANIE 

Financie, bankovníctvo a investovanie 

 

POISŤOVNÍCTVO 

 

Poisťovníctvo 

NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO Národné hospodárstvo 

Ľudské zdroje a sociálny manažment 

VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY 

ROZVOJ 

Verejná správa a regionálny rozvoj 

 

  Štátne skúšky sa na 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium) uskutočnili v súlade 

s harmonogramom akademického roka od 18. 6. do 22. 6. 2012 v jednotlivých študijných 

programoch podľa Poriadku pre štátne skúšky na NHF EU v Bratislave. Pri zostavovaní 

komisií boli dodržané ustanovenia zákona o vysokých školách. Na základe toho má 

skúšobná komisia najmenej štyroch členov, pričom ak ide o bakalárske študijné programy, 

najmenej jeden vysokoškolský učiteľ komisie pre štátne skúšky musí pôsobiť vo funkcii 

profesora alebo docenta. Zároveň, ods. 3. §63 vysokoškolského zákona hovorí, že právo 

skúšať na štátnej skúške bakalárskeho študijného programu majú okrem vysokoškolských 

učiteľov vo funkciách profesorov a docentov a ďalších odborníkov schválených príslušnou 

vedeckou radou, aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským 

vzdelaním tretieho stupňa. 
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Tabuľka č. 10:  Prehľad počtu študentov tretieho ročníka na ŠS v júni 2012                      
 

Študijné 

programy 

Denné 

štúdium 

Externé 

štúdium 
SPOLU Počet komisií Počet dní (dátum) 

Financie, 

bankovníctvo a 

investovanie 

211 19 230 
5 (9 štud/ 1 deň) 

KBAN a KFIN 
5 (18.6.- 22.6.2012) 

Ľudské zdroje 

a sociálny 

manažment 

24 3 27 

3 (6 štud. / 1 

deň) 

 

2 (20.6 a 21.6.2012) 

Národné 

hospodárstvo 
48 8 56 3 (6 štud. /1 deň 4 (18.6. - 21.6.2012) 

Poisťovníctvo 16 2 18 2 (5 štud. /1 deň) 2 (21.6 a 22.6.2012) 

Verejná správa a 

regionálny rozvoj 
26 

 
26 3 (5 štud. /1 deň) 2 (18.6. a 19.6.2012) 

SPOLU 325 32 357 16 komisií  

 

Štátne skúšky sa na 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium) konali aj 21., 22. a 23. augusta 

2012 v jednotlivých študijných programoch podľa vyššie citovaného Poriadku pre štátne 

skúšky na NHF EU v Bratislave. 

 

 

Tabuľka č. 11: Prehľad počtu študentov tretieho ročníka na ŠS v auguste 2012     

                    

Študijné programy Počet 

študentov 

Počet komisií Počet dní (dátum) 

Financie, bankovníctvo 

a investovanie 
25 

1(5štud/ 1deň) 

KBAN 

2(5 štud/ 1deň) KFIN 

2 (22.8. a 23.8.2012) 

 

2 (22.8. a 23.8.2012) 

Ľudské zdroje 

a sociálny manažment 
2 1 (2štud/ 1 deň) 1 (23.8.2012) 

Národné hospodárstvo 10 1 (10štud /1 deň) 1 (21.8.2012) 

Poisťovníctvo 1 1 (1štud /1 deň) 1 (23.8.2012) 

Verejná správa a 

regionálny rozvoj 
8 1 (8štud /1 deň) 1 (21.8.2012) 

SPOLU 46 7 komisií  

 

Z uvedených počtov ukončilo 1. stupeň štúdia v riadnom termíne 357 študentov, z toho 325 

študentov dennej formy štúdia a 32 študentov externej formy štúdia. Po získaní akademického 

titulu „bakalár“ pokračovala väčšina absolventov v štúdiu na 2. stupni štúdia na NHF EU 

v Bratislave. Rozpis počtov absolventov 1. stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte EU 

v Bratislave podľa jednotlivých študijných programov, v členení na riadny a opravný termín 

štátnej skúšky uvádzame v tabuľke č. 12. 
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Tabuľka č. 12: Počet  absolventov  bakalárskeho štúdia podľa študijných programov 

v roku 2011/12 

                                             

Študijné 

programy 

Denné štúdium Externé štúdium 

Riadny 

termín 

Opravný 

termín 
Spolu 

Riadny 

termín 

Opravný 

termín 
Spolu 

FBI 211 12 223 19 13 32 

POI 16 1 17 2  2 

NH 48 6 54 8 4 12 

LZSM 24 2 26 3  3 

VSRR 26 8 34    

Spolu 325 29 354 32 17 49 

 

S vyznamenaním ukončili štúdium na 1. stupni štúdia z uvedených počtov 11 bakalári dennej 

formy štúdia.  

 

2.5.2 Štátne skúšky a absolventi na 2. stupni štúdia 
 

V akademickom roku 2011/2012 sa štátne skúšky na 2. stupni štúdia konali v študijných 

programoch v rámci študijných odborov, ktoré NHF EU v Bratislave zabezpečuje. Prehľad 

uvádzame v tabuľke 13.  

 

Tabuľka č. 13 

 

Študijný odbor Študijný program 

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO 

A INVESTOVANIE 

Bankovníctvo 

Financie 

Daňovníctvo a daňové poradenstvo 

POISŤOVNÍCTVO Poisťovníctvo 

NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO 

Hospodárska politika 

Sociálny rozvoj a sociálna politika 

Ekonomická teória a ekonomická 

žurnalistika 

VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY 

ROZVOJ 

Verejná správa a regionálny rozvoj 

 

Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce sa na 2. stupni štúdia uskutočnila v súlade 

s harmonogramom akademického roka v dňoch od 21. 5. do 31. 5. 2012 v jednotlivých 

študijných programoch podľa zákona o vysokých školách, Študijného poriadku EU 

v Bratislave a Poriadku pre štátne skúšky na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave. 
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Tabuľka č. 14: Prehľad počtu študentov a komisií na štátnej skúške v máji 2012      

          

Študijné odbory 

a špecializácie 

Denné 

štúdium 

Externé 

štúdium 

SPOL

U 

Počet komisií Počet dní (dátum) 

Bankovníctvo 102 17 119 5 (6 štud/1 deň) 4 (28.5.2012 - 31.5.2012) 

Financie 29 9 38 
5 (7 štud/1 deň)    4  (21.5.2012 - 24.5.2012) 

spolu s FIN 
Daňovníctvo a daňové 

poradenstvo 
87 15 102 

Poisťovníctvo 12 0 12 1 (6 štud /1 deň) 2 (28.5.2012 - 29.5.2012) 

Hospodárska politika 55 21 76 2 (10štud/1 deň) 4 (28.5.2012 - 31.5.2012) 

Sociálny rozvoj 

a sociálna politika 
27 0 27 2 (7 štud /1 deň) 2 (24.5.2012 - 25.5.2012) 

Ekonomická teória 

a ekonomická 

žurnalistika 

9 0 9 2 (5 štud /1 deň) 1 (22.5.2012) 

Verejná správa 

a regionálny rozvoj 
14 0 14 2 (7 štud /1 deň) 1 (22.5.2012) 

SPOLU 335 62 397 19  

 

Štátne skúšky sa na inžinierskom štúdiu uskutočnili v súlade s harmonogramom 

akademického roka aj 4. a 5. októbra 2012 v jednotlivých študijných programoch.   

 

 

Tabuľka č. 15: Prehľad počtu študentov a komisií na štátnej skúške v októbri 2012  

         

Študijný program Počet študentov Počet komisií Počet dní (dátum) 

Bankovníctvo 8 2 (4 štud./ 1 deň) 1 (04.10.2012) 

Financie 5 1 (5 štud. /1 deň) 1 (04.10.2012) 

Daňovníctvo a daňové 

poradenstvo 

7 1 (7 štud. /1 deň) 1 (04.10.2012) 

Poisťovníctvo 2 1 (2 štud. /1 deň) 1 (4.10.2012) 

Hospodárska politika 9 1 (5 štud. /1 deň) 2 (04.10.- 05.10.2012) 

SPOLU 31 6 komisií  

 

Z uvedených počtov ukončilo 2. stupeň štúdia v riadnom termíne 341 študentov, z toho 280 

študentov dennej formy štúdia a 61 študentov externej formy štúdia. Štúdium ukončilo 53 

absolventov s vyznamenaním (v riadnom termíne štátnej skúšky). V opravnom termíne 

ukončilo štúdium spolu 31 absolventov, z toho v dennej forme 17 absolventov a 14 v externej 

forme štúdia. Prehľad údajov o absolventoch uvádzame v tabuľkách 16 a 17. 
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Tabuľka č. 16: Počet  absolventov dennej formy inžinierskeho štúdia podľa študijných 

programov v roku 2012                                      
 

Študijné programy 

Počet 

študento

v 

v 

program

e 

 

ABSOLVENTI 

 

 

Riadny 

termín 

Opravný 

termín 

Štúdium 

ukončili 

s vyznamenaním 

(v riadnom 

termíne) 

Spolu 

absolventi 

Bankovníctvo 113 95 5 7 107 

Financie 33 27 3 2 32 

Daňovníctvo a daňové 

poradenstvo 

105 65 6 19 90 

Poisťovníctvo 19 11 2 1 14 

Hospodárska politika 61 40 1 15 56 

Sociálny rozvoj 

a sociálna politika 

28 22 - 5 27 

Ekonomická teória 

a ekonomická 

žurnalistika 

9 8 - 1 9 

Verejná správa 

a regionálny rozvoj 

15 12 - 2 14 

Spolu 383 280 17 52 349 
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Tabuľka č. 17: Počet  absolventov externej formy inžinierskeho štúdia podľa študijných 

programov v roku 2012         

       

 

 

2.5.3 Záverečné bakalárske a diplomové práce 
 

Vedúcimi záverečných prác boli v akademickom roku 2011/2012 zamestnanci 

Národohospodárskej fakulty v kategórii učiteľ pri zachovaní podmienky, že záverečnú prácu 

v študijnom programe 1. stupňa vedie učiteľ s vysokoškolským vzdelaním minimálne o jeden 

stupeň vyšším, t. j. minimálne s ukončeným druhým stupňom vysokoškolského vzdelania bez 

vedecko-akademickej hodnosti PhD. a v študijnom programe 2. stupňa štúdia učiteľ 

s vysokoškolským vzdelaním minimálne o jeden stupeň vyšším, t. j. minimálne s ukončeným 

tretím stupňom vysokoškolského vzdelania s vedecko-akademickou hodnosťou PhD. 

Vedúcimi záverečných prác môžu byť aj externí spolupracovníci NHF EU v Bratislave. 

 

Témy diplomových a bakalárskych prác sú na jednotlivých katedrách NHF EU v Bratislave 

vypisované v nadväznosti na aktuálny vývoj v danej oblasti. Tak ako v predchádzajúcom 

roku, aj v akademickom roku 2011/2012 bola ponúknutá možnosť študentom 1. ročníka 2. 

stupňa štúdia navrhnúť vlastnú tému diplomovej práce, ako aj študentom 2. ročníka 1. stupňa 

štúdia možnosť navrhnúť vlastnú tému bakalárskej práce. Túto možnosť využilo približne 

10 % študentov. Schvaľovacím procesom na jednotlivých katedrách prešli všetky navrhnuté 

témy bakalárskych aj diplomových prác, a to aj vlastné témy študentov, témy navrhnuté 

v rámci katedry a témy navrhnuté spolupracujúcimi inštitúciami (banky, poisťovne a ďalšie).  

 

 

Študijné programy 

Počet 

študentov 

v 

programe 

 

ABSOLVENTI 

 

 

Riadny 

termín 

 

Opravný 

termín 

Štúdium ukončili 

s vyznamenaním 

(v riadnom 

termíne) 

Spolu 

absolventi 

Bankovníctvo 26 16 3 1 20 

Financie 13 9 2 - 11 

Daňovníctvo a daňové 

poradenstvo 

18 15 1 - 16 

Poisťovníctvo 1 - - - - 

Hospodárska politika 31 21 8 - 29 

Sociálny rozvoj 

a sociálna politika 

- - - - - 

Ekonomická teória 

a ekonomická 

žurnalistika 

- - - - - 

Verejná správa 

a regionálny rozvoj 

- - - - - 

Spolu 89 61 14 1 76 
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2.6 Edičný program NHF a jeho plnenie  
 

Pedagogický proces súvisí aj s publikačnou činnosťou jednotlivých katedier. Zabezpečenie 

vyučovaných predmetov v zmysle schválených študijných plánov kvalitnou a aktuálnou 

študijnou literatúrou je dôležitou súčasťou činností učiteľov. Táto skutočnosť súvisí s plnením 

Edičného programu na rok 2012. 

Edičný program NHF EU v Bratislave bol na rok 2012 zostavený na základe návrhov 

z jednotlivých katedier NHF. Návrhy boli schválené na zasadnutiach katedier a následne bol 

edičný program na rok 2012 prerokovaný a schválený 30.11.2011 na zasadnutí Kolégia 

dekana NHF EU v Bratislave. Navrhnutých  bolo 25 publikácií z toho 9 učebníc, 

4 monografie, 12 skrípt a ďalšie 4 tituly na publikovanie v iných vydavateľstvách. Plnenie 

edičného programu NHF EU v Bratislave vo vydavateľstve Ekonóm za rok 2012 uvádzame 

v tabuľke č. 18. 

 

Tabuľka č. 18: Plnenie Edičného programu NHF EU v Bratislave za rok 2012      

         

Tituly plán skutočnosť % plnenia nevydané tituly 

Skriptá 12 13 108,33 % 7 

Učebnice 9 5 55,55 % 4 

Monografie 4 4 100 % 3 

Spolu 25 22 88,00 % 14 

 

88 % - né plnenie edičného programu bolo dosiahnuté postupným plnením edičného plánu, 

počas celého roku 2012. Treba uviesť, že hoci je za posledné roky na Národohospodárskej 

fakulte viditeľný trend postupného nárastu plnenia plánovaného edičného programu na 

príslušný rok, stále existujú autori, ktorí opakovane navrhujú tituly do edičného programu 

a napriek tomu ho nevydajú. Z údajov o nevydaných tituloch je zrejmé, že až 56 % titulov 

plánovaných na rok 2012 vo vydavateľstve Ekonóm, nebolo publikovaných (v roku 2011 to 

bolo iba 19,23 % plánovaných titulov). Plnenie Edičného programu za jednotlivé katedry 

NHF EU v Bratislave uvádzame v tabuľke č. 19. 

 

Tabuľka č. 19: Plnenie Edičného programu vo vydavateľstve EKONÓM v roku 2012 

jednotlivými katedra NHF EU v Bratislave   

                

Katedra 
Skriptá Učebnice Monografie 

% plnenia 
Plán Skutoč Plán Skutoč Plán Skutoč 

aplikovanej informatiky 

a výpočtovej techniky 
0 0 0 0 0 0 - 

bankovníctva 

a medzinárodných financií 
1 0 0 0 0 1 100,00 % 

ekonomickej teórie 0 1 1 1 1 0 100,00 % 

Financií 5 4 1 0 2 1 62,50 % 

hospodárskej politiky 3 2 0 0 0 0 66,66 % 

Pedagogiky 0 0 4 4 0 1 125 % 

Poisťovníctva 0 0 1 0 0 0 0 % 

sociálneho rozvoja a práce 3 3 2 0 1 1 66,66 % 

verejnej správy 

a regionálneho rozvoja 
0 3 0 0 0 0 300 % 

SPOLU 12 13 9 5 4 4 88,00 % 



 24  

2.7 Zabezpečenie kvality vzdelávacej činnosti 
 

Poslaním Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, ako vysokej školy, ktorá je súčasťou 

európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je rozvíjať harmonickú osobnosť, 

vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, 

kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej 

spoločnosti
3
. Vzdelávacia činnosť je hlavnou činnosťou Národohospodárskej fakulty EU 

v Bratislave, ktorá sa dlhodobo zameriava na tvorbu, rozvoj a sprostredkovanie poznatkov 

v akreditovaných študijných programoch v rámci jednotlivých študijných odborov.  

Neustála pozornosť sa na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave venuje modernizácii 

vzdelávania a inovovaniu obsahovej náplne predmetov, keďže cieľom je výchova kvalitných 

absolventov, ktorí sú schopní riešiť praktické problémy v súlade s požiadavkami hospodárskej 

praxe a príprava absolventov, ktorí sa dokážu adaptovať na slovenskom a európskom trhu 

práce. V pedagogickom procese pôsobili aj v roku 2012 zahraniční lektori a odborníci 

z praxe. Prostredníctvom študijných pobytov učiteľov a študentov v zahraničí, resp. na 

základe stále intenzívnejšieho využívania informácií v rámci medzinárodnej komunikácie 

a novej zahraničnej literatúry sa zintenzívnilo prispôsobovanie obsahu jednotlivých 

vyučovaných predmetov, študijných odborov a programov na fakulte, ako aj ich názvov tak, 

aby boli jednoznačne zrozumiteľné pre zahraničných partnerov a aby štúdium na fakulte bolo 

stále viac obsahovo kompatibilné so štúdiom na príbuzných fakultách v krajinách EÚ. Aj 

v roku 2012 bola študentom poskytnutá možnosť u vybraných predmetov voliť si učiteľa. 

V rámci monitorovania a hodnotenia kvality v oblasti vzdelávania na NHF EU v Bratislave sa 

v akademickom roku 2011/2012 uskutočnilo 84 hospitácií a prebehlo hodnotenie 27 

predmetov fakulty. Prostredníctvom hospitácií sa hodnotila najmä prezentácia odbornej 

problematiky, pripravenosť vyučujúceho na pedagogický proces, komunikácia so študentmi 

a pod. Pri hodnotení predmetov sa posudzovalo najmä obsahové zameranie predmetu, jeho 

zaradenie do štruktúry študijného programu, aktuálnosť, forma a rozsah výučby a pod. 

V zimnom semestri 2012/2013 sa hodnotenie kvality v oblasti vzdelávania rozšírilo o 

priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja 

zručností u študentov NHF EU v Bratislave v rámci vybraných predmetov jednotlivých 

študijných programov. V septembri 2012 sa u študentov zrealizovalo pilotné testovanie 

úrovne vstupných vedomostí a zručností pred absolvovaním príslušného predmetu v rámci 

týchto vybraných predmetov: Informatika I, Kapitálové trhy, Sociálno-ekonomická analýza, 

Účtovníctvo verejnej správy, Marketing v poisťovníctve, Sociálna politika, Hospodárska 

geografia sveta a Didaktika účtovníctva.  

Aj v roku 2012 sa realizovala anketa o kvalite výučby a učiteľoch na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave pod gesciou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študentom bola poskytnutá 

možnosť v zmysle § 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. vyjadriť svoje názory na 

kvalitu výučby a výkony jednotlivých učiteľov v pedagogickom procese formou anonymných 

ankiet. Dotazovanie sa uskutočnilo v rámci prevádzky modulu integrovaného do AIS. 

Študenti (respondenti) mali prístup k otázkam ankety cez web portál EU, www.euba.sk. 

Elektronická anketa bola anonymná. Študentskej ankety sa v zimnom semestri 2011/2012 

zúčastnilo 4,33 % z celkového počtu študentov NHF EU v Bratislave a letnom semestri 

2011/2012 2,93 % z celkového počtu študentov NHF EU v Bratislave. Nízka účasť študentov 

je spôsobená najmä nezáujmom zo strany študentov zapojiť sa do ankety. 

                                                 
3
 Podľa čl. 1 § 1 bod 2 zákona o vysokých školách 

http://www.euba.sk/
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V zmysle Vyhlášky č. 1/2010 dekana NHF mali študenti aj v roku 2012 povinnosť absolvovať 

predmet v cudzom jazyku na každom stupni vysokoškolského štúdia. Povinnosť sa týka 

študentov prijatých na štúdium od roku 2010. Študenti sa tejto povinnosti zhostili s plným 

nasadením. V septembri 2012 mala väčšina študentov snahu dosiahnuť, aby mohli predmet 

absolvovať v cudzom jazyku už v tomto akademickom roku.  

Ďalším aspektom z hľadiska zabezpečenia kvality pedagogického procesu bolo 

zabezpečovanie rovnomerného zaťaženia učiteľov pri plnení priamej pedagogickej činnosti, 

vedecko-výskumnej činnosti a ostatnej činnosti. Od 1. septembra 2012 nadobudla účinnosť 

a platnosť Interná smernica č. 5/2012 Metodika sledovania a evidovania priamej vyučovacej 

činnosti učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V tejto súvislosti je potrebné 

každoročne analyzovať aktuálne úväzkové listy a hľadať vhodný spôsob motivácie učiteľov, 

ktorí prekračujú normy vo všetkých oblastiach, stimulovať mladých učiteľov k zvyšovaniu 

kvality v pedagogických úkonoch a viesť ich k zlepšovaniu kvality tak po obsahovej ako aj 

metodickej stránke.  

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave sa v roku 2012 zapojila do projektu AHELO, 

zameraného na hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania. Projekt AHELO 

(Assessment of Higher Education Learning Outcomes – Feasibility Study, ďalej len „projekt 

AHELO“) pripravila Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) na podnet zo 

stretnutia ministrov školstva krajín OECD konaného v roku 2008 v Tokiu. Do projektu sú 

zapojené vysoké školy zo 16 krajín: Austrália, Belgicko, Kolumbia, Egypt, Fínsko, Taliansko, 

Japonsko, Južná Kórea, Kuvajt, Mexiko, Holandsko, Nórsko, Švédsko, Rusko, USA a 

Slovensko. Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave sa do AHELO 

prihlásila v oblasti ekonómia. Samotné testovanie prebehlo 27. 3. 2012. Boli sme prvou 

vysokou školou testovanou v SR. Do testovania sa zapojili študenti 3. ročníka bakalárskeho 

štúdia v dennej forme. Organizátori zabezpečili technické vybavenie potrebné pre 

vypracovávanie testov. Každý zo študentov mal pridelené používateľské meno a heslo. Po 

prihlásení do systému sa každému študentovi sprístupnil test, ktorý mal v stanovenom čase 

(90 minút) vypracovať. Výstupom projektu AHELO budú anonymné údaje o výsledkoch 

testov porovnateľné na úrovni zúčastnených vysokých škôl. 

 

2.7.1 Oceňovanie talentovaných študentov 
 

V roku 2012 boli udelené tieto ocenenia študentom, resp. absolventom NHF EU v Bratislave: 

Na úrovni NHF EU v Bratislave: 

- 6 absolventov inžinierskeho štúdia získalo cenu Nadácie Národohospodár a cenu 

Dekana NHF EU v Bratislave za vynikajúce študijné výsledky 

- 12 absolventov inžinierskeho štúdia získalo cenu Nadácie Národohospodár a cenu 

Dekana NHF EU v Bratislave za tvorivý prístup pri spracovaní a obhajobe diplomovej 

práce  

 

Na úrovni Ekonomickej univerzity: 

- Cena rektora bola udelená 2 študentom NHF EU v Bratislave 

2.8 Záver 
 

Na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave sa aj v roku 2012 plnili strategické ciele vo 

vzdelávacej činnosti v rámci dlhodobého zámeru rozvoja fakulty. V ďalšom období 
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predpokladáme napĺňanie strategických cieľov plnením ďalších úloh a zámerov, 

predovšetkým: 

 prípravou na komplexnú akreditáciu študijných programov; 

 prípravou na medzinárodnú akreditáciu študijných programov;  

resp. precizovaním doterajších činností vo vzdelávacej činnosti, a to:   

 ďalším  rozširovaním ponuky predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch; 

 transferom  najnovších poznatkov svetovej ekonomickej teórie do výučby  a 

modernizácie obsahového zamerania povinných a voliteľných predmetov v súlade 

s novými trendmi v informačných technológiách a v súlade s najnovšími vedecko-

výskumnými riešeniami a poznatkami z hľadiska  odkazu „novej ekonomiky“, a to aj 

používaním štandardných medzinárodných učebníc; 

 zvyšovaním foriem interaktívneho spôsobu výučby a zvyšovaním metód výučby 

rozvíjajúcich ekonomické poznatky a nie poznatky lexikálneho charakteru; 

 výchovou kvalitných absolventov schopných riešiť praktické problémy v súlade 

s požiadavkami hospodárskej praxe a prípravou absolventov, ktorí sa budú lepšie 

adaptovať na slovenskom a európskom trhu práce; 

 precizovaním prác súvisiacich s pedagogickou činnosťou v Akademickom 

informačnom systéme; 

 zostavením a plnením edičného programu pre NHF EU v Bratislave tak, aby sa pre 

študentov zabezpečila kvalitná a aktuálna študijná literatúra; 

 rovnomerným zaťažovaním učiteľov z hľadiska plnenia priamej pedagogickej činnosti, 

vedecko-výskumnej činnosti a ostatnej činnosti a hľadaním vhodného spôsobu 

finančnej motivácie učiteľov, ktorí prekračujú normy vo všetkých oblastiach; 

 stimulovaním mladých učiteľov a ich vedením k zvyšovaniu kvality v pedagogických 

úkonoch, predovšetkým k zlepšovaniu kvality vzdelávania tak po obsahovej ako aj 

metodickej stránke.  

 

Cieľom uvedených úloh pre ďalšie obdobie na NHF EU v Bratislave je naďalej zvyšovať 

kvalitu všetkých činností, ktoré sa týkajú pedagogickej práce. Je zrejmé, že NHF EU 

v Bratislave si môže udržať existujúce postavenie a záujem o štúdium na všetkých formách 

štúdia len zvyšovaním kvality práce všetkých pracovníkov fakulty a vo všetkých oblastiach, 

v ktorých práve vzdelávacia činnosť patrí k najdôležitejším. Táto skutočnosť je východiskom 

pre pedagogickú činnosť aj pre rok 2013 a pre hlavné úlohy NHF EU v Bratislave do ďalšieho 

obdobia.  

 

Tabuľka č. 20: Počet  študentov v akademickom roku 2012/2013 podľa 

študijných programov                                   

           

ŠTUDIJN

Ý 

PROGRA

M 

1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 

 

2. STUPEŇ / 

DENNÉ 

 

 

2. STUPEŇ / 

EXTERNÉ 

 

DENNÉ EXT. DENNÉ EXT. 
DENN

É 
EXT. 

1.  

ročník 

2. 

ročník 

1.  

ročník 

2.  

ročník 
                      

FBI 160/8 84 135/8 40 158/8 43         

LZSM 34/2 0 32/2 0 44/2 20         

NHO 57/3 0 53/3 23 91/5 2         
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POI 42/2 0 21/1 0 25/1 0         

VSRR 20/1 0 36/2 0 21/1 19         

ETŽ 17/1 0 14/1 0 13/1 0         

Spolu 330/17 84 291/17 63 

352/1

8 84         

                      

BAN             84/4 76/4 0 28 

DDP             65/3 84/4 0 17 

FIN             74/3 20/1 49 1 

POI             13/1 26/1 0 1 

HP             42/2 45/2 0 2 

SR SP             25/1 35/2 17 26 

ETŽ             0 9/1 0 0 

VSRR             39/2 32/2 0 10 

Spolu             342/17 327/17 66 85 

                      

   

           

           

           

    
    

       
    

    

   

    

   

CELKOM 2024 študentov 

z toho:   

denné 1642  

externé 382 
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3 VEDECKOVÝSKUMNÁ  ČINNOSŤ 

3.1 Úvod 

3.1.1 Štruktúra tvorivých pracovníkov na fakulte k 31.10.2012 v členení: 
profesori, mim. profesori, docenti, OA s PhD., OA bez PhD., asistenti; lektori, 
výskumní pracovníci.  

    - vrátane indexu vývoja v porovnaní s rokom 2011.   

 

Tabuľka č. 1.: Štruktúra tvorivých pracovníkov na  NHF EU v Bratislave v roku 2012  

Katedra prof. 
mim. 

prof. 

hosť. 

prof. 
doc. 

OA 

s PhD. 

OA bez 

PhD. 
A Lektori 

Výsk. 

prac. 
Spolu 

Index 

2012/2011 

KET 6,00     5,00 12,00         23,00 109,5 

KHP 1,00     2,00 8,00         11,00 91,7 

KVSaRR 2,00     5,00 3,00       1,00 11,00 110,0 

KSRaP 1,00     1,00 7,00         9,00 100,0 

KF 2,00 1,00   6,00 14,00         23,00 95,8 

KBaMF 3,00   1,00 3,00 7,00 1,00       15,00 88,2 

KPOI 1,00     1,00 4,00         6,00 100,0 

KPedag 1,00     2,00 3,00 1,00 1,00     8,00 100,0 

KAIaVT         2,00 2,00       4,00 80,0 

Spolu 

NHF 
17,00 1,00 1,00 25,00 60,00 4,00 1,00 0,00 1,00 110,00 98,2 

                                                                                                                 

V tabuľke č.1.1. je uvedená kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov na 

Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave vrátane výskumných pracovníkov 

s vysokoškolským vzdelaním v roku 2012 (prepočítaný fyzický stav k 31. 10. 2012 bez 

čiastkových pracovných úväzkov). Môžeme konštatovať, že v roku 2012 v porovnaní 

s rokom 2011 sa zvýšil počet profesorov zo 16 na 19 a tvoria podiel 17,4 % na 

celkovom počte všetkých učiteľov. Počet docentov sa v roku 2012 znížil z 29 na 25 

a tvorí podiel 22,9 % na všetkých učiteľoch fakulty. V kategórii ostatní vysokoškolskí 

učitelia s PhD., resp. CSc.  sa zvýšil podiel v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 

z 52,3 % na 55,1 % z celkového počtu učiteľov. Podiel profesorov, docentov 

a odborných asistentov s PhD., resp. CSc. na celkovom počte pedagogických 

zamestnancov Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave predstavuje 95,4 % (v roku 

2011 predstavoval tento podiel 92,8 %) a teda môžeme konštatovať úspešný rast 

kvalifikačnej štruktúry na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave. Snahou 

personálnej politiky fakulty je predovšetkým stabilizovať mladých perspektívnych 

vysokoškolských učiteľov a podporovať ich vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť. 

 

Celkový počet tvorivých pracovníkov v roku 2011 predstavoval 112 vysokoškolských 

učiteľov vrátane výskumných pracovníkov a v roku 2012 sa tento počet znížil o dvoch 

vysokoškolských učiteľov a predstavuje celkový počet 110 tvorivých pracovníkov na 

fakulte. 
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3.2 Hodnotenie výskumu NHF EU v Bratislave za rok 2012 
 

3.2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu Národohospodárskej fakulty   EU  
v Bratislave ako celku za rok 2012  

 

Do vedecko-výskumnej činnosti na NHF EU v Bratislave boli zapojení všetci učitelia, 

mladí 

vedeckí pracovníci a doktorandi. VVČ na fakulte sa uskutočňovala v rámci výskumných 

projektov EÚ (7. RP), zahraničných projektov, projektov APVV a Aplikovaného 

výskumu MŠ VVaŠ SR, projektov VEGA, projektov KEGA, projektov mladých 

vedeckých pracovníkov do 30 rokov, rozvojových projektov a iných projektov – MŠ 

VVaŠ SR, projekty s Nadáciou Tatra banky a Nadáciou VÚB. V roku 2012 sa na 

katedrách NHF EU v Bratislave celkovo riešilo 40 výskumných projektov, z toho 1 

projekt 7. RP EÚ, 3 projekty APVV, 2 projekty OP VaV a OP Vzdelávanie, 2 projekty 

KEGA, 22 projektov VEGA, 1 projekt hospodárskej praxe, 2 projekty medzinárodnej 

vedeckej a vedecko-technickej spolupráce (MVTS), 2 projekty mladých vedeckých 

pracovníkov a 5 iných projektov (3 projekty financované nadáciami). (Úplný zoznam 

projektov riešených v roku 2012, ukončených v roku 2012 ako aj pokračujúcich v roku 

2013 sa nachádza v Prílohe 1.) V rámci výzvy Agentúry MŠ VVaŠ SR pre štrukturálne 

fondy EÚ (OPVaV 032/2010/4.1) zameranej na podporu centier excelentnosti, NHF EU 

v Bratislave rieši projekt „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu 

pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032, Projekt 

excelentnosti na NHF EU v Bratislave – celofakultný projekt). Cieľom zriadenia Centra 

excelencie výskumu je vybudovať potrebnú technickú a zdrojovú infraštruktúru 

a sústredenie excelentných výskumno-vzdelávacích pracovníkov pre skúmanie 

vyšpecifikovaných oblastí fungovania ekonomiky v podmienkach globalizácie svetovej 

ekonomiky, čo podporí integráciu špičkových pracovísk vedy a výskumu do 

medzinárodného, najmä európskeho výskumného priestoru. Výsledkom projektu je 

vybudovanie 7 výskumných laboratórií s osobitným zameraním: 

 

1) Laboratórium bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií (KBaMF) 

2) Laboratórium makroekonomických analýz a prognóz (KET) 

3) Laboratórium pre finančné analýzy (KFIN) 

4) Laboratórium pre skúmanie makroekonomických súvislostí hospodárskej politiky 

(KHP) 

5) Laboratórium moderného poisťovníctva (KPOI) 

6) Laboratórium sociálno-ekonomických analýz (KSRaP) 

7) Laboratórium regionálnych analýz a prognóz (KVSaRR) 

 

Národohospodárska fakulta reagovala na výzvu Agentúry MŠ VVaŠ  SR pre štrukturálne 

fondy EÚ (OPV-2010/4.2/03-SORO) vypracovala projekt ITMS č. 26140230005 

s názvom Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu 

na NHF EU v Bratislave. Projekt bol schválený, jeho realizácia sa začala 1.2.2012. 
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Cieľom projektu je zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na doktorandskom 

stupni vzdelania prostredníctvom podpory spolupráce NHF a zahraničných expertov pri 

výučbe v doktorandských programoch, zapojenie sa do medzinárodného výskumu 

v oblasti ekonomických vied, podporenie spoločného výskumu slovenských 

a medzinárodne uznávaných vedeckovýskumných pracovníkov. Okrem uvedených 

projektov oceňujeme zapojenie tvorivých pracovníkov Katedry hospodárskej politiky 

NHF EU v Bratislave do medzinárodného projektu v rámci 7. rámcového programu 

(Prosperita, blahobyt a práca pre Európu). Pracovníci fakulty sa zapojili do zahraničného 

projektu (COST-STRIKE), riešia projekty APVV formovaním medziuniverzitnej 

spolupráce na Slovensku (KRENAR, ESPON - KIT), prehĺbila sa partnerská spolupráca 

s pracoviskami českých vysokých škôl prostredníctvom spoločných výskumných 

projektov, resp. zapojením jednotlivcov. NHF EU v Bratislave získala v roku 2012 grant 

Nadácie VÚB na financovanie hosťujúceho profesora (Alexandru Minea), ktorý okrem 

prednášok a seminárov pre verejnosť zabezpečil výučbu predmetov na 2. a 3. stupni 

štúdia a aj naďalej spolupracuje pri zvyšovaní kvality vedecko-výskumnej, publikačnej 

činnosti doktorandov a tvorivých pracovníkov fakulty. V roku 2012 výskumní pracovníci 

NHF  reagovali na aktuálne otázky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, zhodnotili 

jej dopady na rastovú výkonnosť slovenskej ekonomiky a venovali pozornosť 

alternatívnym možnostiam riešenia jej dôsledkov, zdôvodnili  potreby a systematizáciu 

poznatkov o novej európskej hospodárskej stratégii Európa 2020 nadväzujúcej na 

Lisabonskú stratégiu. Oceniť treba aj prácu učiteľov fakulty na spracovaní 

významných projektov pre decíznu sféru, hodnotením dopadov hospodárskej krízy, 

účinnosťou protikrízových opatrení,  a následnou obnovou ekonomického rastu 

a stability. Finančné prostriedky získané na výskumné projekty z externých zdrojov boli 

použité na prezentáciu výsledkov výskumu na vedeckých konferenciách doma 

i v zahraničí, na nákup vedeckej literatúry, na materiálne zabezpečenie výskumného 

a pedagogického procesu a počítačové vybavenie riešiteľských kolektívov. Hodnotenie 

vedecko-výskumnej práce učiteľov fakulty zapojených do riešenia jednotlivých 

grantových projektov sa realizovalo systémom priebežných a záverečných oponentúr. 

Uskutočňovala sa pravidelná kontrola a hodnotenie termínovaných úloh interných 

doktorandov (stav plnenia ich študijných a vedeckých programov). Výsledkom vedecko-

výskumnej činnosti na NHF je publikačná činnosť zahŕňajúca 583 titulov, z toho 10 

domácich vedeckých monografií, 1 štúdia v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie vydaná v zahraničnom vydavateľstve, 7 vysokoškolských učebníc, 2 práce 

v zahraničných karentovaných časopisoch, 6 prác v domácich katentovaných časopisoch, 

141 vedeckých prác vo vedeckých časopisoch, vedeckých zborníkoch a monografiách, 

255 príspevkov publikovaných na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách 

atď. Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2012 uskutočnilo 7 

medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizačne zabezpečovali jednotlivé 

katedry NHF. (Konkrétne medzinárodné vedecké konferencie sú uvedené v časti 4.1 

Správy o VVČ). NHF EU v Bratislave vydáva vedecký recenzovaný časopis „Nová 

ekonomika“ (periodicita min. 4x ročne), ďalej KVSaRR v spolupráci s Ekonomickou 

fakultou UMB v Banskej Bystrici, Spoločnosťou pre regionálnu vedu a politiku 

a Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica vydáva medzinárodný 
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vedecký časopis „Region direct“ (periodicita 2x ročne). Katedra bankovníctva 

a medzinárodných financií vydáva elektronický recenzovaný odborný časopis „Finančné 

trhy“ (periodicita mesačne). 

3.2.2 Hlavné rezervy Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave v oblasti 
vedecko-výskumnej činnosti v roku 2012  

 

- nedostatočné zapojenie do medzinárodných výskumných projektov 

- nízky podiel publikácií a vedeckých prác publikovaných v zahraničí 

- asymetrická rezultatívnosť jednotlivých zamestnancov v publikačnej činnosti 

- nízky podiel publikácií s vysokým impakt faktorom 

- nízka mobilita zamestnancov fakulty v rámci výskumných pobytov 

- problémy s financovaním výskumných aktivít  

- nepružnosť systému verejného obstarávania 

- atomizácia výskumu – veľký počet výskumných úloh 

- narastanie rozsahu administratívnych úloh, ktoré nesúvisia s pedagogickou 

a vedecko-výskumnou činnosťou  

- negatívny vplyv starnutia zamestnancov na kvalifikačnú štruktúru zamestnancov 

fakulty z hľadiska potrieb zabezpečenia garantovania študijných programov 

podľa požiadaviek Akreditačnej komisie SR 

 

3.3 Finančné zdroje vedecko-výskumnej činnosti NHF EU v Bratislave 
v roku 2012 

3.3.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 

 

 

 

Tabuľka č.2: Štruktúra projektov NHF EU v Bratislave v roku 2012 

Druh projektov NHF 

Projekty EÚ (7.RP) 1 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 2 

Projekty APVV, 1/HP/ 3 

Projekty VEGA 22 

Projekty KEGA 2 

Projekty hosp. praxe  0 

Projekty MVTS 2 

Inštitucionálne projekty 0 

Projekty mladých prac. do 30 r.  2 

Iné projekty* 5 

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
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    Tabuľka č. 3.: Získané finančné prostriedky NHF EU v Bratislave v roku 2012 

Druh projektov 

Získané finančné prostriedky v r. 2012 (v Eur) 

NHF 

BV KV Spolu 

Projekty EÚ (7.RP) 2 000 0 2 000 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie  273 005,33 1 816 602,96 2 089 608,29 

Projekty APVV 83 874 0 83 874 

Projekty VEGA 149 195 24 336 173 531 

Projekty KEGA 22 562 0 22 562 

Projekty  hosp. praxe  0 0 0 

Projekty MVTS 1 200 0 1 200 

Inštitucionálne projekty 0 0 0 

Projekty mladých  prac. do 30 r.  2 495 0 2 495 

Iné projekty* 60 450 0 60 450 

SPOLU  594 781,33 1 840 938,96 2 435 720,29 

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 

  Tabuľka č.4: Počet podaných a získaných projektov na NHF EU v Bratislave v roku  

2012 

Typ projektov 

Počty projektov v roku 2012 

Počet podaných projektov Počet získaných projektov  

N
H

F
 

N
H

F
 

Projekty EÚ (7.RP) 1 1 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 0 0 

Projekty APVV  2 2 

Projekty VEGA 14    9** 

Projekty KEGA 4    0** 

Projekty hosp. praxe  0 0 

Projekty MVTS 0 0 

Inštitucionálne projekty 0 0 

Projekty mladých prac. do 30 r. 5 2 

Iné projekty* 5 5 

SPOLU 31  19** 

     *participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 

    **  v procese schvaľovania 
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Tabuľka č. 5: Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov 

a študentov 3. stupňa štúdia v dennej forme na NHF EU v Bratislave v rokoch 2011 - 

2012 
  NHF SPOLU 

BV KV BV KV 

Rok 2011 3 306 0  3 306   

Rok 2012 2 495 0  2 495   

 

Tabuľka č. 6: Projekty riešené cez OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie na NHF EU v 

Bratislave  v rokoch 2011 – 2012  

Projekty Operačného programu Výskum a vývoj 
Počet projektov 

Získané finančné 

prostriedky 

2011 2012 2011 2012 

Fakulta       P-   -2011-1 –  Vytvorenie 

e celentného pracoviska ekonomického 

výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. 

storočí   zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Lisý 

Ján  PhD. 

1 1 277593,96 1 741 197 

 akulta      26140230005  Zvyšovanie kvality 

doktorandského štúdia a podpora 

medzinárodného výskumu na     EU v 

Bratislave  zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Lisý 

Ján  PhD. 

0 1 0 221065,2 

SPOLU 1 2 277593,96 1962262,2 

 

3.3.2 Informácie o projektoch  podporovaných z domácich grantových schém         
a zahraničných grantových schém na Národohospodárskej fakulte EU v 
Bratislave realizovaných na katedrách v roku 2012 

 

KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 

 

Na katedre sa riešil Projekt mladých vedeckých pracovníkov č. 2315027 „Miesto, nástroje 

a úlohy finančného systému v snahe prekonať dlhovú krízu“. Členovia katedry vystupujú ako 

spoluriešitelia projektov bežiacich na iných katedrách fakulty. Výskumné zameranie katedry 

sa odvíja od pedagogického profilu katedry, čo je predovšetkým rozvoj v oblastiach: 

- nové formy e-vzdelávania na ďalšiu podporu výučby na vysokých školách, 

- inovatívny spôsob výučby, ktorý bude rozvíjať vedomosti, prezentačné zručnosti a 

návyky študentov, 

- podporu výučby softvéru s ekonomickým zameraním s celofakultným záberom, s 

možnosťou aplikácie v príbuzných oblastiach ako i s využitím v praxi. 

 

KATEDRA BANKOVNÍCTVA A MEDZINÁRODNÝCH FINANCIÍ: 

 

VEGA č. 306 Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore  reálnej ekonomiky v rámci 

eurozóny – prof. Chovancová, reg. číslo: 1/0329/11, doba riešenia 2011 – 2013 

Výsledky riešenia v roku 2012: 
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- autorský kolektív sústredil pozornosť hlavne na vydanie dvoch monografii a na 

analýzu súčasného stavu kapitálového trhu v rámci eurozóny, hlavne na súčasné 

problémy spojené s dlhovou krízou.   

 

VEGA č. 330 Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk a finančných inštitúcií 

v podmienkach Slovenska– prof. Horvátová, reg. číslo: 1/0648/12, doba riešenia 2012 – 

2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- kolektív spoluriešiteľov sa zameral na otázky rozvoja bankopoistenia v teórii 

a v praxi, vybrané otázky ohodnocovania komerčných bánk, určenie faktorov 

vplývajúcich na hodnotu banky mimo jej finančných výkazov, ako aj hodnotenie 

racionality správania sa na finančných trhoch. 

 

VEGA č. 333 Intenzita vzťahov medzi finančným sektorom a reálnou ekonomikou ako 

zdroj ekonomického rastu SR v postkrízovom období – doc. Kotlebová, reg. číslo: 

1/0613/12, doba riešenia 2012 - 2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- v 1. roku riešenia projektu sa riešiteľský kolektív zameral na zber štatistických údajov, 

štúdium dostupnej literatúry a prípravu jednoduchých modelov. Publikačná činnosť 

bola zameraná na analýzu externých faktorov vplývajúcich na vývoj domácej 

ekonomiky, trendov, ktoré sú v súčasnosti pôsobiace vo svetovej ekonomike ako aj na 

niektoré problémy spojené s vývojom medzibankového trhu v SR. 

 

PMVP č. 2315026 Teoretické a praktické aspekty modelovania zahraničného zadlženia 

a vonkajšej ekonomickej nerovnováhy v DSGE modeloch – Ing. Vojtková, doba riešenia 

2012 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- v  rámci riešenia projektu riešiteľský kolektív venoval svoju pozornosť otázkam 

kvantitatívnej analýzy nerovnováhy v zahraničnom obchode krajín eurozóny, 

analyzoval vývoj platobnej bilancie SR, skúmal prístup Hayeka v RBC modeloch, 

analyzoval dlhobú udržateľnosť v eurozóne.  

 Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU – budovanie Laboratória 

bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií 

 Participácia na projekte APVV-0101-10: Kreatívna ekonomika – 

národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR), doba riešenia 

2011 – 2014 

 

KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE: 

 

Projekt APVV-291596 Investície do vedy a výskumu (prípadová štúdia Slovenska 

a Srbska) – prof. Čaplánová, doba riešenia 2012 - 2013 
Výsledky riešenia v roku 2012: 
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- kritická analýza investícií do vedy, výskumu a vývoja v Slovenskej republike 

a inovačnej politiky SR a ich komparácia so stavom v Srbskej republike. Identifikácia 

vhodných hospodársko-politických nástrojov na podporu výskumu, vývoja a inovačnej 

politiky v kontexte Stratégie 2020.  

 

VEGA  č. 329  Alternatívne prístupy k meraniu sociálno-ekonomického rozvoja (v 

kontexte Stratégie 2020 a ponaučení z globálnej finančnej krízy) – prof. Lisý, reg. číslo: 

1/0761/12, doba riešenia 2012 - 2015 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- čiastkové výsledky výskumu v prvom roku riešenia projektu boli prezentované               

na viacerých vedeckých konferenciách, predovšetkým na medzinárodnej vedeckej 

konferencii ETER 2012. 

 

VEGA  č. 338 Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v novej ekonomike – doc. 

Martincová, reg. číslo:  1/0379/12, doba riešenia 2012 - 2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- teoretická analýza úlohy ľudského kapitálu v podmienkach globalizácie, predpoklady 

tvorby ľudského kapitálu, kritériá hodnotenia kvality ľudského kapitálu. 

 

VEGA  č. 298  Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej 

hospodárskej stratégie „Európa 2020“ – prof. Gonda, reg. číslo:  1/0174/11, doba 

riešenia 2011 - 2014 
Výsledky riešenia v roku 2012: 

- kritická analýza Stratégie 2020 z hľadiska priorít a hlavných cieľov, energetické 

zdroje ako kľúčový faktor udržateľného ekonomického rastu a skúmanie 

problematiky  energetickej bezpečnosti EÚ, systematizácia poznatkov o novej 

európskej hospodárskej stratégii Európa 2020, identifikácia a vedecké skúmanie 

hlavných faktorov formovania znalostnej ekonomiky (ľudský kapitál, vzdelávanie, 

výskum a vývoj, inovácie). 

 

VEGA č. 305  Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské 

rozhodovania v európskom kontexte  – doc. Holková, reg. číslo: 1/0570/11, doba riešenia 

2011 - 2013 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- cieľom prvej etapy bola analýza doterajšej spotreby a jej zmien, skúmanie a 

vyhodnotenie jednotlivých faktorov spotreby s dôrazom na zistenie základného 

priestoru v oblasti tvorby dôchodkov domácností ako dôležitého predpokladu pre 

formovanie spotrebiteľského správania. Za týmto účelom bola potrebné rozobrať 

štruktúru výdavkov, vyhodnotiť ich zmenu, poukázať na regionálne rozdiely pri 

formovaní tak príjmovej ako aj výdavkovej situácie domácností sledovaných podľa 

regiónov SR. Cieľom druhej etapy projektu je komparatívna analýza spotreby našich 

domácností a domácností vybraných krajín EÚ. Zmyslom uvedeného porovnávania 

nie je dosiahnutie identickosti v spotrebe a kvalite života, ale snaha o naznačenie 

možných ciest odstránenia veľkých disproporcií, ktoré signalizujú štruktúru spotreby a 

úroveň kvality života krajiny výrazne zaostávajúcej za vyspelými krajinami EÚ. 
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Hlavný cieľ práce spočíva v navrhnutí takej štruktúry spotreby a modelu 

ekonomického správania sa domácností, ktoré by boli v súlade s ekonomickým 

danosťami krajiny a súčasne by signalizovali modernizáciu kvality života.  

 

Projekt nadácie Tatrabanky EO 5172 – Program podpory kvality vzdelávania, Z učební 

do redakcie: Ekonomická publicita pre verejnosť – prof. Čaplánová, doba riešenia 2012 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- vzdelávacie aktivity významným spôsobom rozšírili prepojenie poskytovaného 

študijného programu s praxou a prispeli tak k prehĺbeniu nadobudnutých znalostí 

študentov študijného programu Ekonomická teória a žurnalistika o najvýznamnejších 

témach, ktoré súvisia s fungovaním tlačených médií  a s prácou novinára v súčasnosti. 

Za osobitne dôležitý považujeme dôraz, ktorý uvedené vzdelávacie aktivity venovali 

etickým otázkam práce ekonomických žurnalistov, keďže ich dodržiavanie je 

z hľadiska kvality práce žurnalistov kľúčové.  

 Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU – budovanie Laboratória 

makroekonomických analýz a prognóz 

 

 Participácia na projekte zvyšovania kvality doktorandského štúdia a podpora 

medzinárodného výskumu na NHF EU 

 

 Participácia na projekte APVV-0101-10: Kreatívna ekonomika – 

národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR), doba riešenia 

2011 – 2014 

 

 Participácia na projekte APVV-0750-11 Štrukturálne zmeny v slovenskej 

ekonomike – predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja, doba riešenia 2012 - 

2015 

 

 Projekt Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj AHELO na slovenských 

vysokých školách „Projekt AHELO“ – oblasť Ekonómia, garant projekt prof. Lisý 

 

 Participácia na projekte nadácie VÚB – hosťujúci profesor Alexandru Minea 

 

KATEDRA FINANCII: 

 

VEGA č. 304 Environmentálna regulácia s využitím dane z energií – Ing. Čiernik, reg. 

číslo 1/0848/11, doba riešenia 2011 – 2013 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- vysoký podiel verejných výdavkov na  zmierňovanie negatívnych externalít v kontexte 

udržateľného ekonomického rozvoja úzko súvisí s otázkami optimalizácie nástrojov 

environmentálnej regulácie. V rámci projektových aktivít sa výskumné aktivity 

zameriavajú na analýzu možností uplatnenia environmentálnych daní v podmienkach 

Slovenskej republiky ako jedného z nástrojov environmentálnej regulácie. V  roku 
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2012 pokračovala spolupráca s inštitútom IREAS, ktorý pôsobí pri VŠE v Prahe 

v oblasti výskumu ekologických problémov. Cieľom tejto spolupráce je výmena 

informácií za účelom transformácie výsledkov výskumu dopadov dane z energií  v ČR 

na slovenské podmienky. Vzhľadom na skúsenosti vedúceho projektu a zástupkyne 

vedúceho projektu ponúkla VŠE v Prahe možnosť spolupráce v rámci skúmanej 

problematiky v oblasti publikačnej, transferu skúseností z ekologickej daňovej 

reformy v Českej republike a spoločných vzdelávacích projektov VŠE a Ekonomickej 

univerzity pre prax. Uvedené skutočnosti generujú významné príležitosti nielen 

z pohľadu projektových aktivít, ale aj ďalšieho rozvoja Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. Jedným z najdôležitejším predpokladov ich využitia je podpora vedenia 

fakulty pri ich implementácii, keďže spomínané rokovanie medzi riešiteľským 

kolektívom projektu VEGA a VŠE sa uskutočnilo na úrovni vedenia Vysokej školy 

ekonomickej v Prahe. Hlavným cieľom projektu je analýza možností uplatnenia 

environmentálnych daní pri riešení negatívnych externalít v nadväznosti na existujúce 

skúsenosti v členských krajinách Európskej únie s dôrazom na Českú republiku.  

 

VEGA č. 300  Predikčné modely finančných kríz – prof. Sivák, reg. číslo 1/0845/11, doba 

riešenia 2011 – 2013 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- výskum v rámci projektu je zameraný na skúmanie rizík vzniku finančných kríz 

(najmä dlhového, menového a tzv. nákazového typu),  na skúmanie mechanizmu ich 

prenosu do finančného trhu a podnikateľského sektora  SR. Zámerom autorov je  

navrhnúť/rozvinúť  príslušný  metodologický  aparát  pre účely uvedenej analýzy,   

rozvinúť tzv. „signálny prístup pre včasné varovanie“ pred vznikom finančných kríz. 

Súčasťou projektu budú empirické analýzy a experimenty, ktorých cieľom bude 

otestovať navrhnutú metodológiu. Projekt vyústi do odporúčaní/implikácií pre 

regulátorov, ale aj ostatných účastníkov finančného trhu SR.   

 

VEGA č. 302 Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov 

v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti 

rozpočtových príjmov – prof. Schultzová,  reg. číslo 1/0008/11, doba riešenia 2011 – 2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- pretrvávanie svetovej hospodárskej a finančnej krízy prináša potrebu prehodnotenia 

existujúcej finančnej architektúry a v tomto kontexte v záujme udržateľnosti systémov 

verejných financií je nevyhnutné prehodnotiť existujúcu štruktúru verejných príjmov 

a verejných výdavkov. Uvedené má zabezpečiť vyššiu efektívnosť a rast ekonomiky. 

Zvýšenie efektívnosti daňovej štruktúry pri súčasnej reforme výdavkov by mohlo byť 

impulzom pre rast ponuky a dopytu po práci, tvorby ľudského kapitálu a investičných 

stimulov, ktoré by umožnili naštartovať rastový potenciál ekonomiky. 

Prispôsobovanie daňovej štruktúry by malo byť príjmovo neutrálne, pričom trendom 

je znižovanie daňového zaťaženia práce a zvyšovanie zaťaženia spotreby. Podľa EÚ 

daňový presun 1% HDP z oblasti zdanenia práce do zdanenia spotreby zvýši 

v dlhodobom období reálny HDP o 0,2 % a rast zamestnanosti o 0,25 %. Daňové 

reformy by mali zohľadniť aj veľkosť tieňovej ekonomiky, ktorej existencia 
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ovplyvňuje udržateľnosť celého systému verejných financií. Hlavným cieľom projektu 

je analýza efektívnosti príjmových zdrojov a verejných výdavkov v kontexte novej 

finančnej architektúry a nového regulovania bankového sektora. 

 

 

VEGA č. 336 Fiškálne stabilizátory a ich cyklické efekty v ekonomike SR a v jej 

regiónoch – doc. Ochotnícky,  reg. číslo 1/0375/12, doba riešenia 2012 – 2013 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- projekt je zameraný na analýzu stabilizačných efektov vládnych výdavkov, a to: 

efektov „automatických stabilizátorov“ a tzv. „veľkosti vlády“ na kolísanie výkonnosti 

ekonomiky SR a jej regiónov. Zámerom autorov je  ďalej rozvinúť metodologický 

aparát a výsledky ich doterajšieho výskumu, a to o skúmanie efektov tzv. „veľkosti 

vlády“ a stabilizačných efektov spoločnej európskej politiky v ekonomike SR a v 

regiónoch SR. Súčasťou projektu budú empirické experimenty, ktorých cieľom bude 

kvantifikovať uvedené efekty, ich systémové nedostatky a bariéry. Následne autori 

budú publikovať ich vedecké príspevky v zahraničí. Projekt nadväzuje na 

predchádzajúci projekt vedúceho riešiteľa a spolu s najnovšími  výsledkami  výskumu  

vyústili  do výstupu v podobe  vedeckej monografie s názvom Fiškálna udržateľnosť. 

 

 Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU – budovanie Laboratória pre 

finančné analýzy 

 

 Participácia na projekte zvyšovania kvality doktorandského štúdia a podpora 

medzinárodného výskumu na NHF EU 

 

 Participácia na projekte APVV-0101-10: Kreatívna ekonomika – 

národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR), doba riešenia 

2011 – 2014 

 

 Participácia na projekte nadácie VÚB – hosťujúci profesor Alexandru Minea 

 

KATEDRA HOSPODARSKEJ POLITIKY: 

 

FP-SSH-2011-1 Prosperita, blahobyt a práca pre Európu/WWW pre Európu – prof. 

Luptáčik, doba riešenia 2012 – 2016 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- V rámci projektu boli riešené otázky hodnotenia blahobytu nad rámec bežne 

používaného ukazovateľa HDP. Metodologické aspekty využitia neparametrických 

odhadov produkčných možností ekonomiky s rozšírením o environmentálne a sociálne 

aspekty. Využitie DEA modelov na hodnotenie rôznych scenárov rozvoja ex-ante. 

 

ISCH COST Action IS1104 EÚ v novej komplexnej geografii ekonomických systémov: 

hodnotenie modelov, nástrojov a politík – prof. Luptáčik, doba riešenia 2012 – 2016 

Výsledky riešenia v roku 2012: 
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-   projekt je venovaný modelovaniu ekonomického systému EU v jeho priestorovej 

štruktúre. Cieľom projektu je rozšírenie prístupov založených na kombinácii 

ekonomickej teórie a najnovších matematických metód pre analýzu komplexných 

a nelineárnych systémov. V rámci projektu sa vytvorili 4 pracovné skupiny, ktoré sú 

vo svojich aktivitách vzájomne previazané. Katedra HP sa aktívne podieľa na 

činnostiach pracovnej skupiny zameranej na vypracovanie inovatívnych 

matematických metód a nástrojov potrebných pre analýzu komplexných 

multiregionálnych ekonomických modelov. Aktivity katedry sú zamerané hlavne na 

skúmanie štruktúrnych súvislostí pomocou input-output modelov 

(http://www.gecomplexity-cost.eu/) 

 

Projekt APVV-0750-11 Štrukturálne zmeny v slovenskej ekonomike – predpoklad 

prechodu do vyššieho štádia rozvoja – Ing. Morvay, doba riešenia 2012 - 2015 
Výsledky riešenia v roku 2012: 

- začiatočnú fázu riešenia výskumného projektu. V tejto fáze išlo predovšetkým o 

identifikáciu rozdielov vo vývoji štruktúry slovenskej ekonomiky v porovnaní 

s ekonomikami, ktoré sú na vyššom stupni vývoja. Práce autorov z NHF poskytujú 

interpretáciu štruktúrnych problémov hlavne z pohľadu rastového účtovníctva, kvality 

rastu a z pohľadu medzisektorových väzieb.   Jedna y prác prináša návrh konštrukcie 

indexu nezamestnanosti vyvolanej štruktúrnymi zmenami. Tieto východiská majú 

v ďalších fázach napomôcť identifikácii želaného smerovania štruktúrnych zmien 

ekonomiky (v širokom význame) a návrhom na zmeny štruktúrnych politík. 

 

VEGA č. 299 Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast – Ing. 

Fifeková, reg. číslo 1/0421/11, doba riešenia 2011 – 2013 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- v súlade so stanovenými cieľmi projektu sa riešiteľský kolektív v roku 2012 zameral 

na skúmanie príčin vzniku a dôsledkov dlhovej krízy, predovšetkým vplyvu fiškálnej 

konsolidácie na rast krajín eurozóny s dôrazom na slovenskú ekonomiku. Riešené boli 

otázky globalizácie a ich vplyv na hospodársku politiku. Časť výskumných kapacít 

bola alokovaná na výskum kvality ekonomického rastu, ekologickej efektívnosti a 

podporu akcelerátorov rastu, predovšetkým inovačného dynamizmu. Hodnotená bola 

taktiež kvalita podnikateľského prostredia s dôrazom na efektívnosť hospodárskej 

súťaže. 

 

VEGA č. 331 Rozšírený Leontiefov model so štruktúrnou dekompozíciou s aplikáciou na 

ekonomiku SR – Ing. Popudová, (od decembra 2012 Ing. Luchava Havettová), reg. číslo: 

1/0795/12, doba riešenia 2012 – 2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- v prvom roku riešenia boli identifikované medziodvetvové toky v slovenskej 

ekonomike pomocou input-output modelu, spracované teoretické prístupy 

k štruktúrnej dekompozícii a pomocou metódy štruktúrnej dekompozície zhodnotená 

environmentálná záťaž slovenskej ekonomiky a  dopad znižovania dovoznej 

náročnosti automobilového priemyslu na celkovú produkciu SR.   

http://www.gecomplexity-cost.eu/
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VEGA č. 327 Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia 

v krajinách EÚ – prof. Luptáčik, reg. číslo: 1/0906/12, doba riešenia 2012 - 2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- v rámci výskumu sa skúmali možnosti rozšírenia analýza efektívnosti a produktivity 

o environmentálne aspekty. Metodické spracovanie modelovania eko-efektívnosti. 

Možnosti aplikácie DEA-modelov.   

 

Projekt hospodárskej praxe Národohospodársky význam automobilového priemyslu pre 

SR – prof. Luptáčik, doba riešenia: 2012 -  2013 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- projekt začal v decembri 2012, kedy boli vykonané prípravné práce na získavaní 

potrebných údajov. 

 

 Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU – budovanie Laboratória pre   

skúmanie makroekonomických súvislostí hospodárskej politiky 

 

 Participácia na projekte zvyšovania kvality doktorandského štúdia a podpora 

medzinárodného výskumu na NHF EU 

 

 Participácia na projekte APVV-0101-10: Kreatívna ekonomika – 

národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR), doba riešenia 

2011 – 2014 

 

 Participácia na projekte nadácie VÚB – hosťujúci profesor Alexandru Minea 

 

 Projekt nadácie VÚB – príspevok na konferenciu „Organizácia 20. medzinárodnej 

konferencie o Input-output modeloch – prof. Luptáčik, doba riešenia  2012 

 

KATEDRA PEDAGOGIKY: 

 

KEGA č. 511 Inovácia obsahu, foriem a metód ekonomického vzdelávania vo výchovno-

vzdelávacích programoch stredných škôl – prof. Šlosár, reg. číslo: 002EU-4/2012, doba 

riešenia 2012 – 2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- boli vypracované teoretické východiská pre analýzu súčasného stavu ekonomického 

vzdelávania na jednotlivých druhoch a typoch stredných škôl v SR. Pri preskúmavaní 

aktuálneho obsahu ekonomického vzdelávania v štátnom vzdelávacom programe a v 

školských vzdelávacích programoch na vybraných druhoch a typoch stredných škôl 

sme sa zamerali najmä na profil absolventa, vzdelávacie štandardy, rámcové učebné 

plány, vlastné zameranie školy, učebné plány školy a učebné osnovy odborných 

ekonomických predmetov. Ako výskumnú vzorku sme si vybrali 15 stredných škôl z 

viacerých krajov v SR, z toho je 8 obchodných akadémií. Cieľom bolo v tejto etape 

najmä vytypovať predmety, v ktorých je nutná inovácia obsahu ekonomického 
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vzdelávania ako aj inovácia foriem a metód ekonomického vzdelávania. Podrobná 

analýza ekonomického vzdelávania vytypovaných predmetov sa uskutoční v roku 

2013. 

 

KATEDRA POISŤOVNÍCTVA: 

 

VEGA č. 339 Ekonomické prostredie a dynamika zmien v sektore poisťovníctva – prof. 

Majtánová, reg. číslo: 1/0681/12, doba riešenia 2012 – 2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- Ekonomické prostredie a dynamika zmien v sektore poisťovníctva je projekt, ktorého 

základným cieľom je analyzovať dynamiku zmien prebiehajúcich vo finančnom 

sektore vo vzťahu k meniacemu sa ekonomickému prostrediu. V predkladanom 

projekte riešitelia  rozoberali predovšetkým oblasť hospodárenia poisťovne, oblasti 

poistnej matematiky a 

štatistiky.  Marketingové procesy prebiehajúce v poisťovní ako nap. e-recruitment sú 

diskutované vo viacerých vedeckých a odborných publikáciách riešiteľov. Rastúce 

nároky kladené na bezpečnosť poistenia ako zo strany klientov, orgánov dohľadu či 

akcionárov poisťovní je  taktiež problematikou riešenou v rámci projektu. Uvedené 

problémové okruhy rozpracovali riešitelia vo svojich publikáciách, ktoré sú uvedené v 

bode č. 8. Výsledkom riešenia projektu bolo aj zorganizovanie medzinárodnej 

vedeckej korešpondenčnej konferencie. 

 

VEGA č. 303- Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach 

civilizačných výziev – doc. Pastoráková, reg. číslo: 1/1122/11, doba riešenia 2011 -2013 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- analýza a vyhodnotenie aktuálnych procesov prebiehajúcich na poistnom trhu 

v Slovenskej republike. 

 

 Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU – budovanie Laboratória 

moderného poisťovníctva 

 

 Projekt Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj AHELO na slovenských 

vysokých školách „Projekt AHELO“ – oblasť Ekonómia, inštitucionálny 

koordinátor projektu doc. Pastoráková 

 

KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE: 

 

VEGA č. 328 Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-

ekonomických zmien – prof. Rievajová, reg. číslo 1/0103/12, doba riešenia 2012 – 2015 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- Výstupy z projektu boli  zamerané  na skúmanie prebiehajúcich trendov a zmien 

udržateľného rozvoja v SR s akcentom na oblasť trhu práce. Ide o súbor faktorov, 

ktorých interpretácia a najmä vzťah ekonomického rastu vo väzbe na trh práce má 

poskytnúť ucelený obraz o problémoch na trhu práce a načrtnúť prognózu budúceho 
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možného  vývoja. Definovanie kritérií hodnotenia udržateľného rozvoja SR a 

hlavných indikátorov stabilizácie trhu práce, sociálnej ekonomike ako jedného 

z nástrojov na riešenie nezamestnanosti.  Ide o formovanie teoretických a empirických 

poznatkov o vzťahoch medzi udržateľným rozvojom a sociálno-ekonomickými 

veličinami za účelom dosiahnutia rastu kvality života, podmieneného ekonomickým 

rastom a zamestnanosťou. Pozornosť sme  venovali  problémom na trhu práce v 

kontexte regionálnych disparít, flexibilite na trhu práce, mobility a migrácie, opatrení 

na rast zamestnanosti s akcentom na znevýhodnené skupiny na trhu práce. 

 

VEGA č. 301 Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v SR – Ing. Šipikalová, reg. 

číslo 1/0330/11, doba riešenia 2011 – 2013 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- Riešiteľský kolektív v druhom roku riešenia projektu na základe identifikovaných 

indikátorov uskutočnil analýzu priestorových disparít v jednotlivých regiónoch a na 

základe nej urobil komparáciu. Ďalej sa vypracoval návrh dotazníka o kvalite života 

obyvateľov vybraných regiónov s cieľom porovnania objektívnych kritérií 

regionálnych disparít a subjektívneho vnímania vlastnej životnej situácie samotnými 

občanmi. Získané poznatky sa využívali v pedagogickom procese na výuke predmetu 

Globálne sociálne nerovnosti, Sociálna ekonomika, Trh práce a politika 

zamestnanosti a prezentovali na medzinárodných vedeckých konferenciách doma aj 

v zahraničí. 

 

VEGA č. 334 Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na 

kvalitu života – Ing. Pechová, reg. číslo 1/0086/12, doba riešenia 2012 – 2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- Najdôležitejšie hodnoty pre ľudí, nielen pre jednotlivcov a rodiny, ale aj pre celú 

spoločnosť predstavuje zdravie a zdravotný stav. Čoraz výraznejší faktor 

ekonomického rastu spoločnosti predstavuje práve zdravotná starostlivosť.  Náklady 

na zabezpečenie a starostlivosť o zdravie predstavujú vlastne i nepriame investície do 

celkového rozvoja spoločnosti. Projekt je zameraný na skúmanie vzájomnej súvislosti 

medzi zdravím a kvalitou života, s dôrazom na ich jednotlivé dimenzie a 

determinanty. Venuje pozornosť empirickému prieskumu závislosti kvality života od 

zdravia a naopak. Zameriava sa na posúdenie ekonomicko-sociálnych dôsledkov 

nepriaznivého zdravotného stavu na jednotlivca a rodinu a zároveň na dopad na 

ekonomiku krajiny.  Kvalita života a zdravie je dôležitým indikátorom vyspelosti 

štátu, a preto je dôležité, aby tento chránil svojich obyvateľov a zabezpečil im 

primeranú starostlivosť v rámci disponibilných prostriedkov. 

 

 Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU – budovanie Laboratória 

sociálno-ekonomických analýz  

 

 Participácia na projekte zvyšovania kvality doktorandského štúdia a podpora 

medzinárodného výskumu na NHF EU 
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 Participácia na projekte APVV-0101-10: Kreatívna ekonomika – 

národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR), doba riešenia 

2011 – 2014 

 

 Participácia na projekte ESF Národná sústava povolaní SR (Koordinátor Trexima 

Bratislava, spol. s r. o.) – doc. Antalová 
 

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA: 

 

Projekt ESPON vs5168 re. číslo 091_PR1_13_0190: The Territorial Dimension of the 

Knowledge, Innovation, Territory (KIT) -  prof. Buček, doba riešenia 2010 – 2013 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- v rámci projektu sa v roku 2012 dokončilo vytvorenie modelu pre zaradenie 

jednotlivých regiónov do inovačných vzorov ako aj k realizácií vybraných 

prípadových štúdií inovačných vzorov. Za EUBA boli realizované štyri prípadové 

štúdie - Automobilový priemysel na západnom Slovensku, IKT v Bratislavskom kraji, 

IKT na východnom Slovensku a drevospracujúci priemysel na strednom Slovensku. 

Výstupy boli publikované ako záverečná výskumná správa, ktorá je na 

pripomienkovaní európskym inštitúciám a jednotlivým členským štátom.  Zároveň sa 

projekt presunul do diseminačnej fázy, kde budú výsledky publikované aj vo 

vedeckých časopisoch. 

 

Projekt APVV-0101-10: Kreatívna ekonomika – národohospodárske a regionálne 

podmienky a stimuly (KRENAR) – prof. Buček, doba riešenia 2011 – 2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- v roku 2012 boli práce v rámci projekte KRENAR orientované na systematizovanie 

koncepčných východísk kreatívnej ekonomiky a rozpracovanie metodologických 

aspektov skúmania kreatívnej ekonomiky. Zároveň boli realizované prvé empirické 

analýzy lokalizácie firiem v kreatívnych odvetviach v SR, vývoja kreatívnych odvetví 

v SR, analýzy politík podpory kreatívnej ekonomiky na lokálnej a regionálnej úrovni a 

prípadové štúdie vybraných kreatívnych klastrov v SR. Výsledky boli publikované vo 

forme working papers na web stránke projektu. V auguste 2012 bola v rámci 52. 

kongrese European Regional Science Association v Bratislave zorganizovaná 

špeciálna sekcia Kreatívne mestá a regióny, kde boli prezentované a diskutované 

výstupy projektu v medzinárodnej vedeckej komunite. Rovnako bolo zostavené 

špeciálne číslo časopisu Region Direct zamerané na kreatívnu ekonomiku. 

 

VEGA č. 332 Optimálna samosprávna jednotka – kompetentný a efektívny správca vecí 

verejných – prof. Žárska, reg. číslo 1/1319/12, doba riešenia 2012 -2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- v rámci stanovených cieľov a postupu na rok 2012 boli jednotlivým riešiteľom zadané 

osobné úlohy, ktorých výstupy budú syntetizované do analýzy súčasného stavu. Pre 

konfrontáciu s krajinami, ktoré už prešli zmenami v architektúre miestnej samosprávy 
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a znížili ich celkový počet bolo vybrané Dánsko vrátene možnej spolupráce s dánskym 

expertom.  Traja riešitelia (Bajusová, Černěnko, Špesová) sa zúčastnili letnej školy 

verejnej správy v Košiciach, kde za účasti významných odborníkov na verejnú správu 

jednak mali možnosť konfrontovať naše prístupy k riešeniu efektivity so zahraničnými 

a tiež vytvoriť si priestor pre vzájomnú komunikáciu pre ďalšie spracovanie projektu. 

V oblasti riešenia zabezpečovaných vybraných kompetencií a ich financovania sa 

otvorila spolupráca s akademickými pracovníkmi v Českej republike.  

 

VEGA č. 335 Efektívnosť regionálnej politiky EÚ v podmienkach Slovenskej republiky 

– Mgr. Šipikal, reg. číslo 1/0093/12, doba riešenia 2012 -2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- v súlade s projektom boli uskutočnené dva rozsiahle výskumy zamerané na jednotlivé 

aspekty neefektívnosti regionálnej politiky – efektu mŕtvej váhy (vzorka 515 podnikov 

v Slovenskej a Českej republike) a substitučného efektu (330 projektov v Slovenskej 

republike). Zároveň sú výskumy pripravované na publikovanie vo vedeckých 

časopisoch, jeden sa už publikoval.  

 

VEGA č. 337 Lokálne a regionálne ekonomické vplyvy univerzít – doc. Rehák, reg. číslo 

1/1335/12, doba riešenia 2012 -2014 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- v roku 2012 sa práce na projekte zamerali na zmapovanie relevantnej literatúry, ktorá 

sa zaoberá hodnotením vplyvu univerzít na lokálnej úrovni. Do riešenia projektu boli 

zapojení študenti NHF v rámci predmetu Workshop z regionalistiky, kde študenti 

pripravovali metodológiu prieskumu výdavkov študentov univerzity. Súčasne bola 

pripravená pilotná verzia dotazníka, ktorý bol v zimnom semestri 2012 distribuovaný 

približne 180 študentom NHF.  

 

KEGA č. 505 Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba 

modernej vysokoškolskej učebnice – prof. Žárska, reg. číslo 009EU-4/2011, doba 

riešenia 2011 – 2013 

Výsledky riešenia v roku 2012: 

- jedným z výsledkov projektu v roku 2012 je pokračovanie spracovania problematiky 

systémov verejnej správy v Európe, kde bola venovaná pozornosť subnárodným 

úrovniam takýchto systémov a v tejto súvislosti bolo spracovaných a publikovaných 6 

výstupov (Klimovský). Okrem toho bola pozornosť venovaná aj novým koncepciám 

verejnej správy a v tejto súvislosti boli publikované 4 výstupy (Žárska – Galata, 

Klimovský – Lacková, Žárska, Černeňko). Celkovo bolo publikovaných 12 výstupov 

(+ jeden výstup zadaný na publikovanie - Šebová). Plánovanou aktivitou za hodnotený 

rok bola diskusia a konzultácie k pojmovému aparátu verejnej správy a konfrontovanie 

obsahu učebnice s významnými odborníkmi. V tomto kontexte došlo k účasti 

zástupcov riešiteľského tímu na niekoľkých vedeckých a odborných podujatiach. 

Účelom boli stretnutia s najvýznamnejšími akademikmi v oblasti verejnej správy a 

konzultácie k tomu, čo by malo byť obsahom modernej učebnice verejnej správy. 

Záverečnou aktivitou v roku 2012 bolo pracovné stretnutie riešiteľského kolektívu v 
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dňoch 15.11. až 17.11.2012, ktoré riešilo obsahové precizovanie textu s internou 

oponentúrou jednotlivých častí tak, aby bolo možné do konca roka spracovať draft 

učebnice pre ďalšie hodnotenie, doplnenia a evaluáciu textov.  

 

 Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU – budovanie Laboratória 

regionálnych analýz a prognóz 

 

 Participácia na projekte zvyšovania kvality doktorandského štúdia a podpora 

medzinárodného výskumu na NHF EU 

 

 

3.3.3 Motivačné aktivity na podporu vedecko-výskumnej činnosti na 
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave ako celku za rok 2012 a na 
katedrách 

 

Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2012 uskutočnilo 

niekoľko  workshopov a vedeckých seminárov, ktoré reagovali na vybrané aktuálne témy 

vyplývajúce z ekonomickej teórie a hospodárskej praxe, vedecko-výskumní pracovníci 

NHF sa aktívne zúčastňovali na domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých 

konferenciách. Realizovali sa prednášky významných domácich a zahraničných 

expertov, zahraničných hostí z hospodárskej a odbornej praxe, organizovali sa pravidelné 

stretnutia vedeckých pracovníkov (EAPG). Zároveň došlo k výraznému zlepšeniu 

technického vybavenia vedecko-výskumných pracovníkov, NHF získala prístup 

k svetovým databázam vedeckých informácií a publikácií, čo je predpokladom pre 

zvýšenie kvality metodológie vedy a výskumu na fakulte. Vedeckí pracovníci NHF mali 

možnosť zvýšiť si počítačovú gramotnosť v kurzoch organizovaných KAIaVT, bol 

vytvorený priestor pre zvýšenie zapojenia pracovníkov NHF do zahraničných mobilít 

prostredníctvom rôznych projektov. Národohospodárska fakulta sa taktiež aktívne 

zapojila do celoslovenských podujatí „Noc výskumníkov 2012“, „Týždeň vedy a techniky 

na Slovensku“ a „Projekt AHELO“. NHF EU získala v roku 2012 grant Nadácie VÚB na 

financovanie hosťujúceho profesora Alexandru Minea, ktorý okrem prednášok 

a seminárov pre verejnosť zabezpečil výučbu predmetov na 2. a 3. stupni štúdia a aj 

naďalej spolupracuje pri zvyšovaní kvality vedecko-výskumnej, publikačnej činnosti 

doktorandov a tvorivých zamestnancov fakulty. 

 

KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY: 

 

V rámci týždňa vedy 2012, katedra zorganizovala Seminár k zvyšovaniu počítačovej 

gramotnosti pracovníkov na NHF. Zodpovedná osoba, Ing. Pavol Skalák, PhD., vedúci 

katedry. 

 

KATEDRA BANKOVNÍCTVA A MEDZINÁRODNÝCH FINANCIÍ: 
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Práca s doktorandmi na KBMF má systematický charakter a Katedra sleduje, aby podľa 

možnosti doktorandi ukončili štúdium včas. Kvalita dizertačných prác sa zvyšuje vďaka 

zapájaniu doktorandov do výskumných projektov a aktívnej účasti doktorandov na 

medzinárodných vedeckých konferenciách. V novembri roku 2012 v rámci Týždňa vedy 

prebiehal vedecký seminár doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Organizačne 

ho zabezpečovala Ing. Mária Vojtková, ktorá bola aj zodpovednou riešiteľkou interného 

grantového projektu EU v Bratislave. Zúčastnili sa ho všetci doktorandi KBaMF. 

Výstupy zo semináru budú publikované v zborníku z vedeckého seminára. 

 

KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE: 

 

- učitelia sú zapojení do projektu „Centrum excelentnosti“, kde pravidelne publikujú 

čiastkové výsledky vedecko-výskumnej činnosti 

- učitelia a doktorandi sú zapojení do projektu „Zvyšovanie kvality doktorandského 

štúdia a podpora medzinárodného výskumu“ kde sa zúčastňujú prednášok 

zahraničných expertov a v spolupráci so zahraničnými expertami vytvárajú 

medzinárodné výskumné tímy, ktoré pripravujú karentované články na publikovanie 

v zahraničných vydavateľstvách 

- workshop „Štruktúra novinárskeho prejavu a práca so slovom“ dátum konania 

aktivity: 26.3.2012 

- workshop „Ekonomické informácie v masmédiách“ dátum konania aktivity: 5.11.2012 

- beseda „Beseda s nositeľom Pulitzerovej ceny“ dátum konania aktivity: 6.11.2012 

- medzinárodný vedecký seminár „Modely otvorenej ekonomiky“ dátum konania 

aktivity 8.11.2012 

- medzinárodná vedecká konferencia „ETER 2012“ dátum konania aktivity 9.11.2012 

 

KATEDRA FINANCIÍ: 

 

- učitelia sú zapojení do projektu „Centrum excelentnosti“, kde pravidelne publikujú 

čiastkové výsledky vedecko-výskumnej činnosti 

- učitelia a doktorandi sú zapojení do projektu „Zvyšovanie kvality doktorandského 

štúdia a podpora medzinárodného výskumu“ kde sa zúčastňujú prednášok 

zahraničných expertov a v spolupráci so zahraničnými expertami vytvárajú 

medzinárodné výskumné tímy, ktoré pripravujú karentované články na publikovanie 

v zahraničných vydavateľstvách 

- ICT podpora vedy a výskumu cez výrazné zlepšenie technického vybavenia učiteľov 

a prístupu k svetovým databázam vedeckých informácií a publikácií, 

- zlepšenie kvality metodológie vedy a výskumu, najmä formou výchovy špecialistov 

v oblasti finančnej ekonometrie, parametrických simulácií  a experimentálnej 

ekonómie,  

- zlepšenie učiteľov v práci s originálnymi zdrojmi vedeckých a výskumných prác vo 

svetovej literatúre.      
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KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY: 

 

- učitelia sú zapojení do projektu „Centrum excelentnosti“, kde pravidelne publikujú 

čiastkové výsledky vedecko-výskumnej činnosti 

- učitelia a doktorandi sú zapojení do projektu „Zvyšovanie kvality doktorandského 

štúdia a podpora medzinárodného výskumu“ kde sa zúčastňujú prednášok 

zahraničných expertov a v spolupráci so zahraničnými expertami vytvárajú 

medzinárodné výskumné tímy, ktoré pripravujú karentované články na publikovanie 

v zahraničných vydavateľstvách 

- vedecké semináre „Bratislava Economic Seminar“   

- workshopy „Reading Seminare“  

 

 

 

 

KATEDRA PEDAGOGIKY: 

 

V rámci týždňa vedy 2012, katedra zorganizovala výstavku publikovaných prác členov 

katedry. Katedra nemá doktorandské štúdium, ale zabezpečuje pedagogické vzdelávanie 

pre pracovníkov fakulty. Učitelia katedry úzko spolupracujú na vedecko-výskumných 

projektoch s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Prahe. 

 

KATEDRA POISŤOVNÍCTVA: 

 

Vedecko–výskumná činnosť katedry je predovšetkým realizovaná z finančných zdrojov 

grantových projektov MŠ SR a zdrojov z Európskeho sociálneho fondu.  Na podporu 

záujmu o vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium  zo strany študentov 

katedra zrealizovala v rámci Týždňa veda a techniky vedecký seminár, na ktorom boli  

hravou formou prezentované výsledky výskumu katedry. Seminár bol určený pre 

študentov všetkých ročníkov a špecializácií NHF. Učitelia sú zapojení do projektu 

„Centrum excelentnosti“, kde pravidelne publikujú čiastkové výsledky vedecko-

výskumnej činnosti 

 

KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE: 

 

Katedra sociálneho rozvoja a práce v rámci Týždňa vedy na Slovensku zorganizovala dva 

vedecké semináre, ktoré viedli odborníci z výskumu a praxe.  Dňa 7.11. 2012 sa konal 

seminár za účasti  prof. Ing. Petra  Staněka, PhD. zo SAV  na tému Globálna kríza a 

budúcnosť svetového trhu práce.  Dňa 17.10. 2012 Katedra sociálneho rozvoja a práce 

zorganizovala prednášku na tému  „Situácia na slovenskom trhu práce a Národná  sústava 

povolaní v SR". Hosťom bola PaedDr. Lucia Dítětová, vedúca úseku trhu práce, firmy 

Trexima Bratislava. Obidva semináre boli  určené pracovníkom katedry, doktorandom 

i študentom NHF. Na katedre sa uskutočnila v mesiaci november výstava a prezentácia 

najvýznamnejších publikácií členov katedry, ktorej sa zúčastnili učitelia fakulty 
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a študenti. Katedra v roku 2012 zorganizovala šesť diskusií k dizertačným prácam, ktoré 

sa riešili  v rámci výskumných grantov katedry. Odborných diskusii sa zúčastnili 

odborníci z praxe, učitelia katedry a doktorandi.  V rámci akcie Noc výskumníkov 

prezentoval interný doktorand katedry pre verejnosť prednášku na tému: Nezamestnanosť 

v podmienkach SR, príčiny a dopady. Uvedené akcie si nevyžiadali žiadne zdroje 

financovania. Učitelia sú zapojení do projektu „Centrum excelentnosti“, kde pravidelne 

publikujú čiastkové výsledky vedecko-výskumnej činnosti. Učitelia a doktorandi sú 

zapojení do projektu „Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora 

medzinárodného výskumu“ kde sa zúčastňujú prednášok zahraničných expertov 

a v spolupráci so zahraničnými expertami vytvárajú medzinárodné výskumné tímy, ktoré 

pripravujú karentované články na publikovanie v zahraničných vydavateľstvách 

 

 

 

 

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA: 

 

Učitelia sú zapojení do projektu „Centrum excelentnosti“, kde pravidelne publikujú 

čiastkové výsledky vedecko-výskumnej činnosti. Učitelia a doktorandi sú zapojení do 

projektu „Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného 

výskumu“ kde sa zúčastňujú prednášok zahraničných expertov a v spolupráci so 

zahraničnými expertami vytvárajú medzinárodné výskumné tímy, ktoré pripravujú 

karentované články na publikovanie v zahraničných vydavateľstvách 

Typ aktivity Cieľová skupina Spôsob motivácie Zdroje financovania 

Každoročne 

organizovaný zimný 

seminár   

 

Akademickí 

pracovníci a mladí 

vedeckí pracovníci 

v oblasti regionálnej 

vedy a príbuzných 

odborov v SR a 

zahraničí 

Prezentácia 

výsledkov výskumov 

a výmena skúseností 

v rámci SR a 

zahraničia 

Vložné na seminár, 

zdroje slovenskej 

sekcie ERSA+ 

dobrovoľnícka práca 

Vedecký časopis 

Region direct 

Akademickí 

pracovníci v oblasti 

regionálnej vedy 

a príbuzných 

odborov v SR a 

zahraničí 

Prezentácia 

výsledkov výskumu 

Členské ERSA, 

zdroje EIC Banská 

Bystrica, EF UMB 

Banská Bystrica 

Slovenská sekcia 

ERSA 

Akademickí 

pracovníci a mladí 

vedeckí pracovníci 

v oblasti regionálnej 

vedy a príbuzných 

odborov v SR a 

Združenie 

profesionálov 

z vedeckej oblasti, 

praktikov 

pôsobiacich v oblasti 

regionálnej vedy zo 

2% dane z príjmov 

práv. a fyz. osôb, 

členské príspevky, 

dobrovoľnícka práca 
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3.4 Prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej práce na NHF EU 
v Bratislave v roku 2012 

3.4.1 Vedecké podujatia na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 
2012  

Tabuľka č. 7: Vedecké podujatia organizované na Národohospodárskej fakulte EU 

v Bratislave v roku 2012 

 

Názov podujatia 

Typ podujatia 

(konferencia, 

workshop, 

atď.) 

Fakulta 
Organizátor: 

Fakulta/Katedra 

Dátum 

konania 
Cieľová skupina 

Teoretické a praktické 

dôsledky vonkajšej 

nerovnováhy krajín 

eurozóny – pohľad na 

postavenie a úlohy 

finančného systému.  

vedecký 

seminár 
NHF KAIaVT 14.11.2012 

Riešitelia PMVP 

2315027 

Money, Banking and 

Financial Markets - How 

Does the Central and 

Eastern Europe Cope up 

with the Global 

Financial Crisis? 

medzinárodná 

vedecká 

konferencia 

NHF KBaMF 

27. – 28. 

septembra 

2012 

pedagógovia, vedeckí 

pracovníci, 

doktorandi a študenti 

EUBA a 

medzinárodných 

inštitúcií 

Workshop doktorandov 

v rámci Týždňa vedy  
workshop NHF KBaMF 7.11.2012 

mena, medzinárodné 

financie 

Štruktúra novinárskeho 

prejavu a práca so 

slovom  

workshop NHF KET  26.3.2012 

pedagógovia, vedeckí 

pracovníci, 

doktorandi a študenti 

EUBA 

zahraničí SR a ČR. 

Organizácia je 

súčasťou Európskej 

organizácie ERSA 

Kluby regionalistov Akademickí 

pracovníci a mladí 

vedeckí pracovníci 

v oblasti regionálnej 

vedy a príbuzných 

odborov v SR a 

zahraničí 

Výmena skúseností 

teoretikov 

a praktikov z oblasti 

regionálnej vedy 

a prieniku 

s ostatnými vednými 

disciplínami 

(geografia a pod.) 

Zdroje slov. sekcie 

ERSA 
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ETER 2012 

medzinárodná 

vedecká 

konferencia 

NHF KET 9.11.2012 

pedagógovia, vedeckí 

pracovníci, 

doktorandi a študenti 

EUBA a 

medzinárodných 

inštitúcií 

Ekonomické informácie 

v masmédiách  
workshop NHF KET 5.11.2012 

pedagógovia, vedeckí 

pracovníci, 

doktorandi a študenti 

EUBA 

beseda s nositeľom 

Pulitzerovej ceny 
beseda NHF KET 6.11.2012 

pedagógovia, vedeckí 

pracovníci, 

doktorandi a študenti 

EUBA 

Modely otvorenej 

ekonomiky 

medzinárodný 

vedecký 

seminár 

NHF KET 8.11.2012 

doktorandi a 

výskumníci, široká 

odborná verejnosť 

Financie a riziko 

medzinárodná 

vedecká 

konferencia 

NHF KF 26.11.2012 

pedagógovia, vedeckí 

pracovníci, 

doktorandi a študenti 

EUBA a 

medzinárodných 

inštitúcií 

Bratislava Economic 

Seminar 

vedecký 

seminár 
NHF KHP 28.3.2012 

výskumníci EU v BA, 

NBS, SAV, 

doktorandi, študenti, 

široká odborná 

verejnosť 

Bratislava Economic 

Seminar 

vedecký 

seminár 
NHF KHP 20.4.2012 

výskumníci EU v BA, 

NBS, SAV, 

doktorandi, študenti, 

široká odborná 

verejnosť 

20th Input-Output 

conference 

medzinárodná 

vedecká 

konferencia 

NHF KHP 
25.6.-

29.6.2012  

výskumníci a odborní  

v I-O analýze celého 

sveta 

Bratislava Economic 

Seminar 

vedecký 

seminár 
NHF KHP 26.9.2012 

výskumníci EU v BA, 

NBS, SAV, 

doktorandi, študenti, 

široká odborná 

verejnosť 

Bratislava Economic 

Seminar 

vedecký 

seminár 
NHF KHP 24.10.2012 

výskumníci EU v BA, 

NBS, SAV, 

doktorandi, študenti, 

široká odborná 

verejnosť 

Reading seminar workshop NHF KHP 30.10.2012 
doktorandi 

a výskumníci 
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Týždeň vedy v SR  workshop NHF KHP 6.11.2012 

doktorandi a 

výskumníci, široká 

odborná verejnosť 

Týždeň vedy v SR  workshop NHF KHP 8.11.2012 

doktorandi a 

výskumníci, široká 

odborná verejnosť 

Reading seminar workshop NHF KHP 20.11.2012 
doktorandi 

a výskumníci 

Bratislava Economic 

Seminar 

vedecký 

seminár 
NHF KHP 21.11.2012 

výskumníci EU v BA, 

NBS, SAV, 

doktorandi, študenti, 

široká odborná 

verejnosť 

Reading seminar workshop NHF KHP 27.11.2012 
doktorandi 

a výskumníci 

Reading seminar workshop NHF KHP 4.12.2012 
doktorandi 

a výskumníci 

Reading seminar workshop NHF KHP 11.12.2012 
doktorandi 

a výskumníci 

Bratislava Economic 

Seminar 

vedecký 

seminár 
NHF KHP 12.12.2012 

výskumníci EU v BA, 

NBS, SAV, 

doktorandi, študenti, 

široká odborná 

verejnosť 

Výstava publikovaných 

prác členov katedry 
výstava NHF KPDG 5.11.2012 

vedecko-výskumní 

pracovníci, učitelia 

a študenti 

Seminár Business 

analytika v poisťovacích 

spoločnostiach 

vedecký 

seminár 
NHF KPOI 23.2.2012 

seminár pre 

študentov 1. ročníka 

2. stupňa štúdia 

študijného programu 

Poisťovníctvo 

v spoločnosti SAS 

Slovakia, s.r.o. 

Seminár Činnosť a úlohy 

Slovenskej asociácie 

poisťovní 

vedecký 

seminár 
NHF KPOI 1.3.2012 

seminár pre 

študentov 1. ročníka 

2. stupňa štúdia 

študijného programu 

Poisťovníctvo v 

Slovenskej asociácii 

poisťovní 

Seminár Výberový 

proces v Allianz – 

Slovenskej poisťovni, 

a.s. 

vedecký 

seminár 
NHF KPOI 29.3.2012 

seminár pre 

študentov 1. ročníka 

2. stupňa štúdia 

študijného programu 

Poisťovníctvo v 

Allianz - Slovenskej 

poisťovni 
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Seminár Myslite 

AEGONomicky v 

spoločnosti AEGON 

vedecký 

seminár 
NHF KPOI 19.4.2012 

seminár pre 

študentov 1. ročníka 

2. stupňa štúdia 

študijného programu 

Poisťovníctvo v 

životnej poisťovni 

AEGON, a.s 

Workshop Analytika v 

marketingu poisťovní 
workshop NHF KPOI 5.11.2012 

workshop pre 

študentov 3. ročníka 

1. stupňa štúdia 

študijného program 

Workshop Reklamná 

kampaň poisťovacej 

spoločnosti 

workshop NHF KPOI 10.12.2012 

workshop pre 

študentov 3. ročníka 

1. stupňa štúdia 

študijného programu 

Poisťovníctvo v 

životnej poisťovni 

AEGON 

Vedecký seminár 

Katedry poisťovníctva 

vedecký 

seminár 
NHF KPOI 6.11.2012 

seminár pre 

študentov všetkých 

ročníkov a 

špecializácií NHF na 

pôde  

Vývojové trendy v 

poisťovníctve 2012  

medzinárodná 

vedecká 

konferencia 

NHF KPOI 31.5.2012  odborná verejnosť 

Daňové otázky v 

poisťovníctve 
workshop NHF KPOI 13.11.2012 

študenti 4. Ročníka 2. 

stupňa štúdia 

študijného programu 

v spolupráci so 

spoločnosťou KPMG 

Špecifiká externého 

auditu v poisťovniach  
workshop NHF KPOI 20.11.2012 

študenti 4. Ročníka 2. 

stupňa štúdia 

študijného programu 

v spolupráci so 

spoločnosťou KPMG 

Workshop o cene práce workshop NHF KSRaP 26.4.2012 
pracovníci a interní 

doktorandi katedry 

Sociálny rozvoj a kvalita 

života v kontexte 

makroekonomickej 

nerovnováhy 

medzinárodná 

vedecká 

konferencia 

NHF KSRaP 
17.-

18.5.2012 

akademická obec, 

zástupcovia štátnej a 

verejnej správy, 

zamestnávatelia a iná 

odborná verejnosť 

Kongres ERSA - Regions 

in motion, breaking the 

path 

kongres NHF KVSRR 
21. - 25. 

2012 

svetová odborná 

verejnosť, 

akademická obec, 

zástupcovia štátnej a 

verejnej správy 
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Zimný seminár 

regionálnej vedy 

vedecký 

seminár 
NHF KVSRR 

21. - 24. 

3.2012 

pracovníci a interní 

doktorandi katedry 

 

 KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY:  

 

- vedecký seminár k PMVP 2315027 „Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej 

nerovnováhy krajín eurozóny – pohľad na postavenie a úlohy finančného systému“  

dátum konania aktivity: 14.11.2012  

 

 KATEDRA BANKOVNÍCTVA A MEDZINÁRODNÝCH FINANCIÍ:   

 

- medzinárodná vedecká konferencia „Money, Banking and Financial Markets - How 

Does the Central and Eastern Europe Cope up with the Global Financial Crisis?“ 

dátum konania aktivity: 27.  28. september 2012 

- workshop „Workshop doktorandov v rámci Týždňa vedy“, dátum konania aktivity: 

7.11.2012 

             

KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE: 

 

- workshop „Štruktúra novinárskeho prejavu a práca so slovom“ dátum konania 

aktivity: 26.3.2012 

- workshop „Ekonomické informácie v masmédiách“ dátum konania aktivity: 5.11.2012 

- beseda „Beseda s nositeľom Pulitzerovej ceny“ dátum konania aktivity: 6.11.2012 

- medzinárodný vedecký seminár „Modely otvorenej ekonomiky“ dátum konania 

aktivity 8.11.2012 

- medzinárodná vedecká konferencia „ETER 2012“ dátum konania aktivity 9.11.2012 

 

 KATEDRA FINANCIÍ: 

 

- XIV ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Financie a riziko“ dátum konania 

aktivity: 26.11.2012 

 

       KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY: 

 

- vedecký seminár „Bratislava Economic Seminar“  dátum konania aktivity: 20.4.2012 

- medzinárodná vedecká konferencia „20th Input-Output conference“ dátum konania 

aktivity: 25. – 29. jún 2012 

- vedecký seminár „Bratislava Economic Seminar“ dátum konania aktivity: 26.9.2012 

- vedecký seminár „Bratislava Economic Seminar“ dátum konania aktivity: 24.10.2012 

- workshop „Reading Seminar“ dátum konania aktivity: 30.10.2012 

- workshop „Týždeň vedy v SR“ dátum konania aktivity: 6.11.2012 

- workshop „Týždeň vedy v SR“ dátum konania aktivity: 8.11.2012 

- workshop „Reading Seminar“ dátum konania aktivity: 20.11.2012 

- vedecký seminár „Bratislava Economic Seminar“ dátum konania aktivity: 21.11.2012 
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- workshop „Reading Seminar“ dátum konania aktivity: 27.11.2012 

- workshop „Reading Seminar“ dátum konania aktivity: 4.12.2012 

- workshop „Reading Seminar“ dátum konania aktivity: 11.12.2012 

- vedecký seminár „Bratislava Economic Seminar“ dátum konania aktivity: 12.12.2012 

 

 KATEDRA PEDAGOGIKY: 

 

- výstavka publikovaných prác členov katedry, dátum konania aktivity: 5.11.2012 

 

KATEDRA POISŤOVNÍCTVA:  

- seminár „Business analytika v poisťovacích spoločnostiach“ dátum konania aktivity: 

23.2.2012 

- seminár „Činnosť a úlohy Slovenskej asociácie poisťovní“ dátum konania aktivity: 

1.3.2012 

- seminár „Výberový proces v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s.“ dátum konania 

aktivity: 29.3.2012 

- seminár „Myslite AEGONomicky v spoločnosti AEGON“ dátum konania aktivity: 

19.4.2012 

- workshop „Analytika v marketingu poisťovní“ dátum konania aktivity: 5.11.2012 

- workshop „Reklamná kampaň poisťovacej spoločnosti“ dátum konania aktivity: 

10.12.2012 

- vedecký seminár „Vedecký seminár Katedry poisťovníctva“ dátum konania aktivity: 

6.11.2012 

- medzinárodná vedecká konferencia „Vývojové trendy v poisťovníctve 2012“ dátum 

konania aktivity: 31.5.2012 

- workshop „Daňové otázky v poisťovníctve“ dátum konania aktivity: 13.11.2012 

- workshop „Špecifiká externého auditu v poisťovniach“ dátum konania aktivity: 

20.11.2012 

 

KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE: 

 

- workshop „Workshop o cene práce“ dátum konania aktivity: 26.4.2012 

- medzinárodná vedecká konferencia „Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte 

makroekonomickej nerovnováhy“ dátum konania aktivity: 17. – 18. máj 2012 

 

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A SOCIÁLNEHO ROZVOJA: 

 

- vedecký seminár „Zimný seminár regionálnej vedy“ dátum konania aktivity: 21. – 24. 

marec 2012 

- Kongres ERSA – „Regions in motion, breaking the path: 52nd European congress of 

the Regional Science Association international“ dátum konania aktivity: 21. – 25. 

august 2012 
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3.4.2 Vydávanie vedeckých časopisov na Národohospodárskej fakulte EU 
v Bratislave v roku 2012 

 

Tabuľka č. 8: Vedecké časopisy vydávané na Národohospodárskej fakulte EU 

v Bratislave v roku 2012 
 

Názov 

časopisu 

Typ 

časopisu 

Periodicita 

vydávania 
Obsahové zameranie Jazyk ISSN 

Nová 

ekonomika 

vedecký 

recenzovaný 

časopis 

4x ročne 

V časopise sú publikované state 

a analytické štúdie z oblasti ekonomickej 

teórie, hospodárskej politiky, financií, 

bankovníctva, sociálneho rozvoja, 

poisťovníctva, verejnej správy, 

regionálneho rozvoja a pod. V časopise 

sa venuje rovnako pozornosť aktuálnym 

problémom tranzitívnych ekonomík, 

integračným procesom v Európe 

a problémom svetovej ekonomiky 

v podmienkach globalizácie 

a formovania novej (znalostnej) 

ekonomiky na začiatku tisícročia. .  

slovenský, 

anglický 

1336-

1732 

Regional 

Direct 

vedecký 

recenzovaný 

časopis 

2x ročne 
 Rozvoj regiónov v kontexte európskych 

rozvojových politík 

slovenský, 

anglický 

1337-

8473 

Finančné 

trhy 

elektronický 

odborný 

recenzovaný  

časopis 

mesačne 
Finančný trh, bankovníctvo, menová 

politika, medzinárodné financie 

slovenský, 

anglický 

1336-

5711 

 

 

I. NHF EU v Bratislave vydáva vedecký časopis: 

a) Názov a typ: Nová ekonomika, vedecký časopis 

b) Periodicita vydávania: 4x ročne 

c) Obsahové zameranie: Nová ekonomika je recenzovaný vedecký časopis 

Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Sú v ňom 

publikované v slovenskom, českom alebo v anglickom jazyku state 

a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, 

financií, bankovníctva, sociálneho rozvoja, poisťovníctva, verejnej správy, 

regionálneho rozvoja a pod. V časopise sa venuje rovnako pozornosť 

aktuálnym problémom tranzitívnych ekonomík, integračným procesom 

v Európe a problémom svetovej ekonomiky v podmienkach globalizácie 

a formovania novej (znalostnej) ekonomiky na začiatku tisícročia. Zároveň 
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prináša informácie o novej ekonomickej literatúre a medzinárodnom vedeckom 

živote.  

 

II. NHF EU v Bratislave (KVSaRR) v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB 

v Banskej Bystrici, Spoločnosťou pre regionálnu vedu a politiku a Regionálnym 

európskym informačným centrom Banská Bystrica vydáva medzinárodný 

vedecký časopis: 

a) Názov a typ: REGION DIRECT, medzinárodný vedecký časopis 

b) Periodicita vydávania: 2x ročne 

c) Obsahové zameranie: Rozvoj regiónov v kontexte európskych rozvojových 

politík  

 

III. Členovia Katedry bankovníctva a medzinárodných financií sú členmi redakčnej 

rady odborného recenzovaného časopisu v elektronickej podobe Finančný trh. 

a) Názov a typ: Finančný trh, elektronický odborný časopis 

b) Periodicita vydávania: mesačne 

c) Obsahové zameranie: finančný trh, bankovníctvo, menová politika, 

medzinárodné financie  

3.4.3 Publikačné výstupy na Narodohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 
2012 

 

Výsledkom vedecko-výskumnej činnosti na NHF je publikačná činnosť zahŕňajúca 583 

titulov, z toho 10 domácich vedeckých monografií, 1 štúdia v časopisoch a zborníkoch 

charakteru vedeckej monografie vydaná v zahraničnom vydavateľstve, 7 vysokoškolských 

učebníc, 2 práce v zahraničných karentovaných časopisoch, 6 prác v domácich 

katentovaných časopisoch, 141 vedeckých prác vo vedeckých časopisoch, vedeckých 

zborníkoch a monografiách, 255 príspevkov publikovaných na domácich a zahraničných 

vedeckých konferenciách atď. Je potrebné zdôrazniť, že oproti predchádzajúcemu roku 

došlo ku kvantitatívnemu posunu (v čase prípravy Správy o VVČ 2011 463 titulov) čo 

mohlo byť spôsobené hlavne zvýšeným úsilím tvorivých pracovníkov prezentovať svoje 

výsledky výskumnej činnosti v nadväznosti na riešené projekty v roku 2012. Naďalej je 

potrebné zvyšovať publikačnú činnosť tvorivých zamestnancov NHF EU v Bratislave, 

hlavne prezentáciou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, projektov riešených na 

katedrách, v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, aktívne sa zúčastňovať 

medzinárodných vedeckých konferencií. Z hľadiska štruktúry publikačnej činnosti je 

potrebné v ďalších rokoch zvýšiť podiel publikácií v časopisoch evidovaných 

v databázach WoK, ako aj zvýšiť podiel vedeckých prác publikovaných v zahraničných 

časopisoch a vydavateľstvách. NHF EU v Bratislave odporučila tvorivým zamestnancom 

zvýšenie počtu článkov v karentovaných časopisoch resp. vedeckých časopisoch 

evidovaných v databázach Wok. Každý profesor, 1 zahraničný karentovaný resp. vedecký 

článok za rok, publikovaný v databázach časopisov WoK, každý docent 1 zahraničný 

alebo domáci karentovaný resp. vedecký článok za 2 roky, publikovaný v databázach 
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časopisov WoK, každý odborný asistent PhD. 1 domáci alebo zahraničný karantovaný 

resp. vedecký článok za 3 roky, publikovaný v databázach časopisov WoK 

Tabuľka č. 9: Súhrn publikačnej činnosti Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave  

za rok 2012 

 

  Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej činnosti NHF 

AAA Vedecké monografie vydané v v zahraničných vydavateľstvách 0 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 10 

ABA 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
1 

ABB 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
0 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
0 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách 
2 

ACA 
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
0 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 7 

ACC 
Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
0 

ACD 
Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v domácich 

vydavateľstvách 
0 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 2 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 6 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 7 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 83 

AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 
3 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 
16 

AEG 
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných 

karentovaných časopisoch 
0 

AEH 
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich 

karentovaných časopisoch 
0 

AFA 
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 
4 

AFB 
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 
59 

AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách 36 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 126 
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AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 0 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 0 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 15 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 0 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy 0 

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 4 

BBA 
Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
1 

BBB 
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách 
0 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 11 

BCI Skriptá a učebné texty 13 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 0 

BDA 
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a 

encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách 
0 

BDB 
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a 

encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách 
0 

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 0 

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 0 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 0 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 136 

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch 0 

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch 0 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 0 

BFB Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí 0 

BGH Legislatívne dokumenty 0 

CAA 
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané 

v zahraničných vydavateľstvách 
0 

CAB 
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané 

v domácich vydavateľstvách 
0 

CDC 
Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných 

časopisoch 
0 

CDD 
Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných 

časopisoch 
0 

CDE 
Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch 
0 

CDF 
Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných 

časopisoch 
0 

EAI Prehľadové práce – knižné 0 

EAJ Odborné preklady publikácií – knižné 0 
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FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 8 

  SPOLU 583 

 

Tabuľka č. 10: Výsledky publikačnej činnosti Národohospodárskej fakulty EU v 

Bratislave za obdobie 2009 až 2012  

Kategórie publikačnej činnosti 
Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 
    

Vedecké monografie (AAA, AAB) 11 14 14 10 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
(ABA, ABB) 

0 4 1 1 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 
    

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 17 9 11 7 

Odborné knižné práce (BAA, BAB) 3 7 5 4 

Učebnice pre základné a stredné školy (BCB) 12 5 1 11 

Skriptá a učebné texty (BCI) 17 17 13 13 

Prehľadové knižné práce (EAI) 0 1 0 0 

Umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB) 
  

0 0 

Odborné preklady knižných publikácií (EAJ) 0 1 0 0 

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, 
katalógy, slovníky, resp. zborníky (FAI) 

19 19 15 8 

Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch 
a autorské osvedčenia, patenty a objavy     

Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 5 8 10 8 

Stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných 
časopisoch (AEG, AEH) 

0 0 0 0 

Odborné články v karentovaných časopisoch (BDC, BDD) 2 3 1 0 

Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela 
v karentovaných časopisoch (CDC, CDD) 

0 0 0 0 

Autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ) 0 0 0 0 

Skupina C- Ostatné recenzované publikácie 
    

Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) 1 4 1 2 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD) 1 0 0 0 

Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF) 63 62 64 83 

Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, 
AED) 

38 75 73 19 

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB, AFC, 
AFD) 

404 426 358 231 

Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH) 21 17 9 15 

Kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB) 0 2 0 1 

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK) 0 0 0 0 
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Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách 
vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách (BDA, BDB) 

0 0 0 0 

Odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF) 64 60 90 137 

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (BEC, 
BED) 

2 2 0 0 

Abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí 
(BFA, BFB) 

0 0 1 0 

Legislatívne dokumenty (BGH) 0 0 0 0 

Umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela 
v nekarentovaných časopisoch (CDE, CDF) 

0 0 0 0 

Sumár za NHF EU v Bratislave (skupiny A1+A2+B+C) 680 736 667 533 

Ostatné kategórie 
    

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých 
zborníkoch (AEE) 

0 0 0 0 

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých 
zborníkoch (AEF) 

9 0 3 0 

Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií (AFK) 1 1 0 0 

Postery v zborníkoch z domácich konferencií (AFL) 5 4 5 10 

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI) 12 14 12 3 

Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (BEE) 2 0 0 0 

Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (BEF) 0 2 0 0 

Štandardy, normy (BGG) 0 0 2 0 

Kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI) 20 36 19 1 

Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI) 22 29 18 18 

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

1 1 1 0 

Výskumné štúdie a priebežné správy (GAI) 4 2 1 0 

Práce zverejnené na internete (GHG) 5 9 4 9 

Rôzne publikácie a dokumenty (GII) 17 29 12 9 

Celkový sumár za NHF EU v Bratislave (skupiny 
A1+A2+B+C+ostatné kategórie) 

778 863 744 583 

 

 

Tabuľka č.11: Publikačná činnosť Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave za rok 

2012 a porovnanie s rokom 2011 

V roku 2012 
        

Kategória 
fakulta 

AAA, 
AAB, 
 ABA, 
ABB 

ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, 
BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ 

FAI 
ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD 

Ostatné Spolu 

NHF 11 35 8 2 4 0 523 583 

 



 61  

 

 

 

 

V roku 2011 
        

Kategória 
fakulta 

AAA, 
AAB, 
 ABA, 
ABB 

ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, 
BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ 

FAI 
ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD 

Ostatné Spolu 

NHF 15 30 15 4 7 0 673 744 

 

3.5 Vedecká výchova študentov 3. stupňa na Národohospodárskej fakulte 
EU v Bratislave v roku 2012  

3.5.1 Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia na 
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave 

 

V roku 2008 NHF EU v Bratislave požiadala Akreditačnú komisiu vlády SR 

o akreditovanie študijných programov v študijných odboroch (právo výchovy 

doktorandov): 3.3.3 Ekonomická teória: v študijnom programe Ekonomická teória 

a v študijnom programe Hospodárska politika, 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj, 

3.3.7 Financie v študijnom programe Financie a bankovníctvo, 3.3.8 Poisťovníctvo. 

Uvedené študijné programy boli úspešne akreditované. Doktorandské štúdium sa 

uskutočňovalo v zmysle platných Zásad organizácie doktorandského štúdia na NHF EU 

v Bratislave a vyhlášky dekana NHF o dennom doktorandskom štúdiu. 

 

Tabuľka č. 12: Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia na 

Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave k 31.12.2012 

Akreditované študijné odbory Akreditované študijné programy 

Číslo 

odboru 
 ázov  ázov 

3.3.3 Ekonomická teória Ekonomická teória 

3.3.3 Ekonomická teória Hospodárska politika 

3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj Verejná správa a regionálny rozvoj 

3.3.7 Financie Financie a bankovníctvo 

3.3.8 Poisťovníctvo Poisťovníctvo 

Tabuľka č. 13: Zoznam akreditovaných študijných programov 3. stupňa štúdia 

ponúkaných na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave k 1.9.2012 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

NHF Ekonomická teória Ekonomická teória externá slovenský PhD. 

NHF Ekonomická teória Ekonomická teória denná slovenský PhD. 

NHF Ekonomická teória Hospodárska politika externá slovenský PhD. 
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NHF Ekonomická teória Hospodárska politika denná slovenský PhD. 

NHF 
Verejná správa a 

regionálny rozvoj 

Verejná správa a 

regionálny rozvoj 
externá slovenský PhD. 

NHF 
Verejná správa a 

regionálny rozvoj 

Verejná správa a 

regionálny rozvoj 
denná slovenský PhD. 

NHF Financie Financie a bankovníctvo externá slovenský PhD. 

NHF Financie Financie a bankovníctvo denná slovenský PhD. 

NHF Poisťovníctvo Poisťovníctvo externá slovenský PhD. 

NHF Poisťovníctvo Poisťovníctvo denná slovenský PhD. 

3.5.2 Informácia o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na 
Národohospodársku fakultu EU v Bratislave v akademickom roku 
2012/2013 

 

Prijímacie pohovory uchádzačov na doktorandské štúdium na NHF EU sa uskutočnili  

dňa  29. júna 2012. Z 36 uchádzačov, ktorí splnili podmienky – odovzdané resumé z 

odbornej literatúry v cudzom jazyku a písomný podklad k odbornej časti prijímacej 

skúšky v rozsahu 10 strán, sa prijímacích pohovorov zúčastnilo 34 uchádzačov. Na 

akademický rok 2012/2013 pridelilo MŠ VVaŠ SR Národohospodárskej fakulte EU 

v Bratislave celkovo 22 miest nových doktorandov na dennej forme štúdia s príslušnými 

finančnými prostriedkami na štipendiá.  Dekan NHF EU na základe návrhu skúšobných 

komisií rozhodol o prijatí 22 uchádzačov na dennú formu štúdia na NHF EU a 4 

uchádzačov na externú formu štúdia na NHF EU. Odvolanie voči neprijatiu na štúdium 

podalo 7 uchádzačov na dennú formu štúdia. Rektor EU v Bratislave potvrdil 7 

uchádzačom  ich neprijatie. Jedna z prijatých uchádzačiek oznámila, že na štúdium 

nenastúpi. Celkovo sa zapísalo do 1. ročníka doktorandského štúdia 25 doktorandov, z 

toho  21 na dennú formu štúdia a 4 na externú formu štúdia.  

 

Katedra počet forma Doktorand Program Školiteľ 

KBaMF NHF 1 denná Ing. Martina Konečná pFAB_10 prof. Ing. Anežka Jankovská, CSc. 

 2 denná Ing. Miroslava Artimová pFAB_10 prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. 

 3 denná Ing. Kristína Hrvoľová, M.A. pFAB_10 prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. 

 4 externá Ing. Martina Muchová pFABe_10 doc. Ing. Mária Klimiková, CSc. 

 5 externá Ing. Peter Kušnír pFABe_10 prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. 

KET NHF 1 denná Ing. Petra Ščepánová pET_10 doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD. 

 2 denná Ing. Zdenka Poláková pET_10 prof. Ing. Ján Lisý, PhD. 

 3 denná Ing. Martina Záhumenská pET_10 prof. Ing. Ján Lisý, PhD. 

 4 denná Ing. Filip Kováč pET_10 prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD. 

KF NHF 1 denná Ing. Michal Uličný pFAB_10 doc. Ing. Jana Kubicová, PhD. 

 2 denná Ing. Matej Boór pFAB_10 doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. 

 3 denná Ing. Ivana Redekyová pFAB_10 doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. 

 4 denná Ing. Marek Niňaj pFAB_10 doc. Ing. Jana Mikócziová, PhD. 

 5 denná Ing. Slavomír Faltus pFAB_10 doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. 

 6 externá Ing. Andrej Ochotnický pFABe_10 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

KHP NHF 1 denná Ing. Patrik Pružinský pHPO_10 doc. Ing. Ján Lukáčik, CSc. 
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 2 denná Ing. Soňa Štikarová pHPO_10 prof. Dipl. Ing. Mikuláš Luptáčik, Dr. 

 3 Denná Ing. Martin Hudcovský pHPO_10 prof. Dipl. Ing. Mikuláš Luptáčik, Dr. 

KPOI NHF 1 Externá Ing. Lívia Sojková pPOIe_10 prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. 

 2 Denná Ing. Daniel Bobovník pPOI_10 doc. In g. Erika Pastoráková, PhD. 

KSRaP NHF 1 Denná Ing. Andrea Chinoracká pHPO_10 doc. PhDr. Mária Antalová, PhD. 

 2 Denná Ing. Tímea Kolláriková pHPO_10 prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. 

 3 Denná Ing. Tomáš Pogány pHPO_10 prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. 

KVSaRR NHF 1 Denná Mgr. František Birčár pVSR_10 prof. Ing. Elena Žárska, CSc. 

 2 Denná Ing. Mgr. Jozef Kotuľák pVSR_10 prof. Ing. Elena Žárska, CSc. 

 

Z 36 uchádzačov o doktorandské štúdium bolo 34 uchádzačov, ktorí inžinierske štúdium 

ukončili na Ekonomickej univerzite, 1 uchádzač ukončil inžinierske štúdium na 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, 1 uchádzač ukončil magisterské 

štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave.  (podiel 5.55 %). V štruktúre prijatých 

doktorandov (26) je podiel žien 50 % (13 doktorandiek), mužov 50%  (13 doktorandov). 

Hlavné dôvody uvádzané v odvolaniach: 

- výborné študijné výsledky 

- úspešné absolvovanie prijímacích skúšok 

- osobnostné predpoklady a dlhodobý záujem o štúdium 

Hlavné poznatky z priebehu prijímacích pohovorov: 

- prijímacie pohovory prebehli bez problémov, uchádzači nevzniesli žiadne 

pripomienky 

- niektorí členovia komisií navrhujú zvážiť, resp. prehodnotiť nutnosť uchádzačov 

predložiť esej ako súčasť odbornej skúšky. Pri odbornej časti skúšky zdôraznili 

zamerať sa na motivačné aspekty uchádzačov o doktorandské štúdium, ako aj nutnosť 

prihliadať hlavne na osobnostné a charakterové vlastnosti uchádzačov. Ďalšia 

pripomienka smerovala k samotnému prihlasovaniu doktorandov na konkrétnu tému 

práce. V zahraničí si doktorand špecifikuje svoju konkrétnu tému práce až počas 

štúdia.  

Tabuľka č. 14: Prijímacie konanie na študijné programy 3. stupňa štúdia na 

Národohospodársku fakultu EU v Bratislave v roku 2012 

Podskupina 

študijných 

odborov - 

ekonómia a 

manažment 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Denná forma 22 31 29 22 21 1,4 0,8 1,0 1,0 

Externá forma 4 5 5 4 4 1,3 0,8 1,0 1,0 

Spolu 26 36 34 26 25 1,4 0,8 1,0 1,0 

 

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 
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Podskupina 

študijných odborov 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkovéh

o počtu 

zápisov 

ekonómia a 

manažment 
34 32 24 23 94,4 94,1 92,3 92,0 

          

 

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí 

Podskupina 

študijných odborov 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkovéh

o počtu 

zápisov 

ekonómia 

a manažment 
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabuľka č. 15: Počet študentov vysokej školy k 31.10.2012 

Fakulta Stupeň štúdia 
Denná forma Externá forma 

SPOLU 
Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci 

NHF 3. 64 2 33 0 99 

 

3.5.3 Informácia o počte študentov 3. stupňa štúdia na Národohospodárskej 
fakulte EU v Bratislave 

 

Na NHF EU v Bratislave aktuálne študuje 99 doktorandov, z toho v dennej forme štúdia 

66 a v externej forme štúdia 33. Na NHF študujú 2 zahraniční doktorandi z nich 2 

v dennej forme štúdia. (Údaje k 31.10.2012.) Možno konštatovať, že NHF EU sa počtom 

doktorandov a počtom študijných a vedných odborov významne podieľa na vedeckej 

výchove ekonómov na Slovensku. Štruktúra doktorandov sa posúva v prospech dennej 

formy – 66 doktorandov, t.j. 66,6 % z ich celkového počtu. NHF si stabilne udržuje počet 

denných doktorandov, čo je pozitívny trend. Rovnako počet absolventov doktorandského 

štúdia v dennej forme sa oproti minulým rokom zvýšil: v roku 2006 – 2 absolventi, 

v roku 2007 – 3 absolventi, v roku 2008 – 10 absolventov (z toho 8 skončilo štúdium 

v termíne), v roku 2009 –  17 absolventov denného štúdia (všetci skončili štúdium 

v termíne), v roku 2010 – 17 absolventov, z ktorých 14 ukončilo štúdium v termíne 

a v roku 2011 úspešne ukončilo doktorandské štúdium 24 doktorandov (12 doktorandov 

v dennej forme štúdia a 12 doktorandov v externej forme štúdia). V roku 2012 úspešne 

ukončilo 31 doktorandov svoje štúdium z toho 18 interných doktorandov zo SR a 12 

externých doktorandov zo SR, plus jeden externý doktorand zo zahraničia. NHF EU 

v Bratislave nominovala na študentskú osobnosť Slovenska v školskom roku 2011/2012 

doktorandku z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií Ing. MA Máriu 

Vojtkovú, ktorá zvíťazila v uvedenej ankete. 

. 
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Tabuľka č. 16: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte 

EU  v Bratislave za roky 2010 – 2012 

Rok 

Študenti 3. stupňa štúdia (zo SR) Študenti 3. stupňa štúdia (zahraniční) Absolventi 3. 

stupňa štúdia 

spolu 
Interní Externí Interní Externí 

Rok 2012 64 33 2 0 25 

Rok 2011 66 44 2 1 24 

Rok 2010 66 56 1 1 53 

 

Tabuľka č. 17: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte 

EU v Bratislave (stav k 31.10.2012)   

Forma štúdia / Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Denná forma štúdia 52 53 58 67 68 66 

Externá forma štúdia 110 90 63 57 45 33 

SPOLU 162 143 121 124 113 99 

 

Tabuľka č. 18: Počet absolventov 3. stupňa štúdia, ktorí riadne skončili štúdium 

v akademickom roku 2011/2012 

Fakulta Stupeň štúdia 
Denná forma Externá forma 

SPOLU 
Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci 

NHF 3. 18 0 12 1 31 

 

Tabuľka č. 19: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte EU 

v Bratislave k 31.12.2012 

k 31.12.2012 

Študenti 3. 

stupňa štúdia zo 

SR 

Zahraniční 

študenti 3. stupňa 

štúdia 

Absolventi 3. 

stupňa štúdia za 

rok 2012 

% absolventov na 

celkovom počte 

študentov 3. stupňa 

štúdia 
Interní Externí Interní Externí Interní Externí 

NHF 62 30 2 0 14 11 25/94*100=25,53 

 

 

Tabuľka č. 20: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte EU 

v Bratislave v roku 2012 

Riadok Ukazovateľ Celkový počet 

1. Zaradení v 3. stupni štúdia spolu 92 

2. 

z toho (z r. 1) 

pre potrebu škol. Pracoviska 66 

3. pre iné pracoviská 26 

4. v dennej forme 62 

5. v externej forma 30 

6. Novoprijatí na 3. stupeň štúdia 23 

7. z toho (z r. 6) pre potrebu škol. Pracoviska 19 
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8. pre iné pracoviská 4 

9. denní študenti  19 

10. externí študenti  4 

11. štud. 3. stupňa z prac. škol. Pracoviska 0 

12. V roku 2012 štúdium 3. stupňa ukončili 25 

13. z toho (z r. 12) 
v plánovanom termíne 23 

v novourčenom termíne 2 

14. Počet zrušených štud. 3. Stupňa 15 

15. Počet zahraničných študentov 3. Stupňa 2 

16. z toho (z r. 15) počet "vládnych štipendistov" 2 

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

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

 

Tabuľka č. 21: Podiel riadne skončených štúdií na 3. stupni štúdia na celkovom počte 

začatých štúdií na 3. stupni štúdia v akademickom rok k 31.12.2012 

  

Podskupina študijných 

odborov 

  

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Akademický rok začatia štúdia 

Forma 

štúdia 

2011 / 

2012 

2010 / 

2011 

2009 / 

2010 

2008 / 

2009 

2007 / 

2008 

2006 / 

2007 

3.3.3 Ekonomická teória 3. denná 1,50 0,75 0,50 1,00 0,43 
 

3.3.3 Ekonomická teória 3. externá 7,00 17,00 1,00 1,30 0,33 0,67 

3.3.5 Verejná správa a 

regionálny rozvoj 
3. denná 0,7 1,0 1,0 3,0 

  

3.3.5 Verejná správa a 

regionálny rozvoj 
3. externá 1,0 

 
3,0 0,5 0,8 

 

3.3.7 Financie 3. denná 0,6 0,6 0,9 0,3 0,2 0,1 

3.3.7 Financie 3. externá 1,3 3,8 5,0 0,9 0,2 0,6 

3.3.8 Poisťovníctvo 3. denná 1,0 
 

1,0 1,0 
 

1,0 

3.3.8 Poisťovníctvo 3. externá 
  

2,0 
  

1,0 

3.3.4 Prognostika 3 denná 
     

1,0 

3.3.4 Prognostika 3 externá 
   

1,0 
  

1.1.10 Odborová didaktika 3 denná 
      

1.1.10 Odborová didaktika 3 externá 
 

2,0 
 

0,3 
  

 

Tabuľka č. 22: Absolventi 3. stupňa štúdia vrátane zahraničných absolventov na 

Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave za rok 2012 

Študijný odbor 3. stupňa štúdia (aj číslo 

odboru) 

Počet absolventov 
Z toho počet zahraničných 

absolventov 

Interní Externí Interní Externí 

3.3.3 ekonomická teória 8 6 0 1 

3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj 1 1 0 0 
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3.3.7 financie 4 3 0 0 

3.3.8 poisťovníctvo 1 0 0 0 

SPOLU 14 10 0 1 

 

Tabuľka č. 23: Počet interných a externých školiteľov na Národohospodárskej fakulte 

EU v Bratislave pre študijné programy za rok 2012 

Študijný odbor/študijný program 3. stupňa 

štúdia 

Počet interných 

školiteľov 

Počet externých 

školiteľov 

Docenti Profesori Docenti Profesori 

3.3.3 ekonomická teória 7 8 2 2 

3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj 2 2 0 1 

3.3.7 financie 9 7 0 0 

3.3.8 poisťovníctvo 1 1 0 0 

 

Tabuľka č. 24: Miera zaťaženia školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2012 

Indikátor   

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2012 64 

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2012 30 

Počet školiteľov na fakulte 42 

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ 1,52 

Počet denných a externých študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ 2,23 

 

 

Tabuľka č. 25: Informácie o dizertačných prácach predložených na obhajobu na 

Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2012 

Typ práce 

Počet 

predložených 

záverečných 

prác 

Počet 

obhájených 

Fyzický počet 

školiteľov 

záverečných 

prác 

Fyzický počet 

školiteľov 

záverečných 

prác bez PhD. 

Fyzický počet 

školiteľov 

záverečných prác 

(odborníci 

z praxe) 

Dizertačná 25 25 18 0 1 

 

Tabuľka č. 26: Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia Národohospodárskej 

fakulty EU v Bratislave za rok 2012 

Typ publikácie 
Študenti 3. stupňa štúdia 

v dennej forme štúdia 

Študenti 3. stupňa štúdia 

v externej forme štúdia 

Monografie, učebnice, vysokoškolské 

učebné texty 
5 3 

Publikované state v karentovaných 

časopisoch 
1 0 

Publikované state vo vedeckých časopisoch 

vo WoK 
2 2 
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Publikované state v ostatných vedeckých 

časopisoch (domáce/zahraničné) 
14 3 

Publikované state v odborných časopisoch 

(domáce/zahraničné) 
19 14 

Publikované príspevky v zborníkoch z 

konferencií (v zahraničí) 
31 7 

Publikované príspevky v zborníkoch z 

konferencií (domáce) 
118 20 

SPOLU 190 49 

 

Tabuľka 27: Počet študentov 3. stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte EU v 

Bratislave uhrádzajúcich školné (akademický rok 2011/2012) 

Forma 

štúdia 

Stupeň 

štúdia 

Počet 

študentov, 

ktorým 

vznikla 

v ak. roku 

2011/2012 

povinnosť 

uhradiť 

školné 

Z toho počet študentov,  Počty študentov 

Počet 

žiadostí 

o  

zníženie 

školného 

Počet 

žiadostí o  

odpustenie 

školného 

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť 

školné v 

externej 

forme 

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť 

školné za 

prekročenie 

štandardnej 

dĺžky štúdia 

cudzincov, 

ktorí 

uhrádzajú 

školné 

ktorým 

bolo 

školné 

odpustené 

ktorým 

bolo 

školné 

znížené 

Denná 

forma 
3. 14 0 14 0 11 3 3 11 

Externá 

forma 
3. 41 15 26 0 12 8 8 12 

SPOLU 3. 55 15 40 0 23 11 11 23 

 

3.6 Kvalifikačný rast, habilitačné a inauguračné konanie na 
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2012 

Tabuľka č. 28: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora na 

Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2012  

P.č. 
Meno a 

priezvisko 

Študijný 

odbor 

Vek v čase 

schválenia 

návrhu 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

schválenia 

návrhu vo 

VR fakulty 

Dátum 

predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

1. 
Anetta 

Čaplánová 

3.3.3 

Ekonomická 

teória 

44 5.11.2011 23.1.2012 10.2.2012 áno 

2. 
Peter 

Staněk 

3.3.3 

Ekonomická 

teória 

63 3.5.2011 23.1.2012 10.2.2012 áno 
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Inauguračné konanie Počet 
V tom počet žiadostí 

mimo vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2012 2 0 

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2012 2 0 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2012 2 0 

Počet inak skončených konaní: 0 0 

Zamietnutie 0 0 

Stiahnutie 0 0 

iné (smrť, odňatie práva a pod.) 0 0 

 

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov 

2  53,5 

 

Dňa 23.1.2012 sa na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave konala verejná inauguračná 

prednáška doc. Ing. Anetty Čaplánovej, PhD., docentky na Katedre ekonomickej teórie 

Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na tému: „Implikácie 

novej inštitucionálnej ekonómie a teórie verejnej voľby pre fungovanie verejného sektora“ 

v súvislosti s návrhom na vymenovanie za profesorku pre študijný odbor 3.3.3 

Ekonomická teória. 

 

Dňa 23.1.2012 sa na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave konala verejná inauguračná 

prednáška doc. Ing. Petra Staněka, CSc., hosťujúceho profesora na EU v Bratislave 

a vedeckého pracovníka EÚ SAV na tému: „Globálna kríza a jej systémové implikácie“ 

v súvislosti s návrhom na vymenovanie za profesora pre študijný odbor 3.3.3 Ekonomická 

teória. 

 

Tabuľka č. 29: Zoznam udelených vedecko-pedagogických titulov docent na 

Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2012 

P.č. 
Meno 

a priezvisko 

Študijný 

odbor 

Vek v čase 

schválenia 

návrhu 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

schválenia 

návrhu vo VR 

fakulty 

Dátum 

udelenia 

titulu 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

1. - - - - - - - 
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Habilitačné konanie Počet V tom počet žiadostí mimo vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2012 0 0 

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2012 1 0 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2012 0 0 

Počet inak skončených konaní: 0 0 

Zamietnutie 0 0 

Stiahnutie 0 0 

iné (smrť, odňatie práva a pod.) 0 0 

 

 

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek 

0 -  

 

 

Dňa 8.11.2012 sa na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave uskutočnilo habilitačné konanie 

Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD., z  Katedry ekonomických teórií EF TU v Košiciach 

v študijnom odbore 3.3.3 Ekonomická teória. Téma verejnej habilitačnej prednášky bola: 

„Systémy menových kurzov v krajinách strednej Európy (teoretické aspekty verzus 

praktické skúsenosti)“. 

 

Tabuľka č.30: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 

na vymenúvanie profesorov na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave 

k 31.12.2012 

Fakulta Odbor 

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 3.3.1 národné hospodárstvo 

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 3.3.3 ekonomická teória 

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie 

 

Tabuľka č. 31: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 

na vymenúvanie profesorov – pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti 

priznaného práva na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave k 31.12.2012 

Pozastavené práva 

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia 

 NHF -  -  

 

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti 

priznaného práva 

Fakulta Odbor 

Dátum odňatia alebo skončenia 

platnosti 

 NHF -  -  
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3.7 Čestný titul dr. h. c. EU v Bratislave navrhnutý Národohospodárskou   
fakultou v roku 2012 

 

Tabuľka č. 32: Udelený čestný titul Dr. h. c. Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2012 

P.č. Meno a priezvisko 
Dátum 

udelenia 
Stručná charakteristika 

1. Dr. Günter GEYER 5.3.2012 
Medzinárodne rešpektovaná osobnosť v oblasti 

poisťovníctva 

2. José Ángel Gurria Treviño 6.12.2012 

Významný predstaviteľ ekonomickej vedy, svojim 

odborným pôsobením získal široké medzinárodné 

uznanie. 

 

Dňa 15.12.2011 na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave bol predložený a schválený  

návrh na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa pánovi obchodnému 

radcovi Dr. Günterovi Geyerovi. 

 

Dňa 8.11.2012 na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave bol predložený a schválený  návrh 

na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa generálnemu tajomníkovi 

OECD José Ángelovi Gurria Treviñovi. 

 

3.8 ŠVOČ na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2012 
 

Študentská vedecká  a odborná činnosť (ŠVOČ) je prospešnou a prínosnou aktivitou 

študentov vysokých škôl vykonávanou nad rámec ich študijných povinností. V rámci nej 

študenti skúmajú zvolenú tému, ktorá zodpovedá ich osobným alebo profesionálnym 

záujmom s cieľom definovať problém, vysvetliť určitý teoretický alebo praktický postup 

riešenia a prezentovať vlastný názor na skúmanú problematiku. Takýmto spôsobom sa 

oboznamujú so základmi odbornej a vedeckej práce. NHF EU nezaostáva ani v týchto 

aktivitách sprevádzajúcich výučbu. Dňa 3.4.2012 vedenie fakulty a Študentský parlament 

NHF zorganizovali fakultné kolo ŠVOČ, na ktorom sa súťažne predstavilo 12 

študentských odborných prác. V zmysle súťažného poriadku ŠVOČ všetky práce prešli 

recenzným posúdením a ich prezentácia sa uskutočnila pred súťažnou komisiou. 

Z dôvodu väčšieho počtu účastníkov sa súťaž uskutočnila v dvoch sekciách, a to osobitne 

pre bakalárske štúdium a pre inžinierske štúdium. 

Odborná komisia pre I. stupeň štúdia pracovala v zložení: doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. – 

predseda komisie,  členovia komisie: Ing. Stanislav Karabinoš, Ing. Terézia Dzugasová, 

Ing. Zuzana Littvová, PhD., zástupca študentského parlamentu Lenka Debnárová. 

Odborná komisia pre II. stupeň štúdia pracovala v zložení: prof. Ing. Vladimír Gonda, 

PhD. – predseda komisie, členovia komisie: doc. Ing. Mária Blašková, CSc., Ing. Andrej 

Přívara, PhD., Ing. Eleonóra Matoušková, PhD., Ing. Boris Šturc, CSc., zástupca 

študentského parlamentu Lukáš Kaščák. 

Odborné komisie hodnotili prezentované práce z hľadiska aktuálnosti témy, vedeckého 

prínosu a originality práce, úrovne jej spracovania, kvality prezentácie i fundovanej 
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reakcie na otázky členov komisie a pléna. Na základe komplexného posúdenia priebehu 

obhajoby prác študentov, ako aj s prihliadnutím na odborné posudky rozhodli 

o nasledovnom umiestnení študentských odborných prác. 

 

Odborná komisia pre I. stupeň štúdia : 

1.  miesto: Michal Polin (3. ročník), téma práce: Vybrané determinanty rozpočtovej politiky 

SR (vedúca práce: Ing. Jana Fliegová, PhD.) 

2. miesto: Prno Róbert  (3. ročník), téma práce: Možnosti uplatnenia metódy  Balance 

Scorecard v podmienkach miestnej samosprávy (vedúca práce: Ing. Zuzana Neupauverová, 

PhD.) 

3. miesto: Kaščáková Beáta (3. ročník), téma práce: Komparácia štátnej podpory pre rodiny 

s deťmi v SR a v Anglicku (vedúca práce: Ing. Mária Husáková, CSc.). 

 

 Odborová komisia pre II. stupeň štúdia: 

 1. miesto:  Mišík Róbert (1. ročník 2. stupňa štúdia), téma práce:  Je odpoveďou na 

budúcnosť platobných kariet biometria? (vedúca práce: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.) 

2. miesto: Spilý Juraj (1. ročník 2. stupňa štúdia),  téma práce: Dlhodobá udržateľnosť 

verejných financií (vedúci práce: Ing. Martin Lábaj, PhD.), a 

        Božik Tomáš (1. ročník 2. stupňa štúdia), téma práce: Súčasnosť a perspektívy 

sprostredkovateľov na poistnom trhu (vedúca práce: doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.) 

3. miesto: Beračka Ján (1. ročník 2. stupňa štúdia), téma práce: Finančná kríza na Islande 

(vedúca práce: Ing. Nina Bratská). 

 

Obidve komisie hodnotili všetky zúčastnené práce pozitívne. Konštatovali veľmi dobrú 

úroveň spracovania zvolenej problematiky, prezentácie prác, ako aj tvorivú diskusiu. 

Všetci účastníci ŠVOČ boli finančne odmenení vo forme motivačného štipendia a získali 

fakultné tričká Víťazné práce (prvé 3 miesta v každej komisii) odporučili odborné komisie 

odmeniť Cenou Nadácie Národohospodár, ako aj vecnými cenami (tričká NHF, knižné 

publikácie z edície Tatrabanky). Víťazi vo svojich kategóriách sa zúčastnili „Súťaže o cenu 

dekana VSE v Prahe“, ktorá sa uskutočnila 27.4.2011.  

 

Návrh na „Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedeckú 

a odbornú činnosť“ za Národohospodársku fakultu v roku 2012:  

 

Odborná komisia pre I. stupeň štúdia : 

1. miesto: Michal Polin (3. ročník), téma práce: Vybrané determinanty rozpočtovej politiky 

SR (vedúca práce: Ing.Jana Fliegová, PhD.) 

 

Odborová komisia pre II. stupeň štúdia: 

1. miesto:  Mišík Róbert (1. ročník 2. stupňa štúdia), téma práce:  Je odpoveďou na 

budúcnosť platovných kariet biometria? (vedúca práce: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.) 
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3.9 Medzinárodné výskumné aktivity NHF   EU v Bratislave           
 

Národohospodárska fakulta je zapojená do viacerých medzinárodných výskumných 

aktivít,  aj v rámci riešenia projektu 7. Rámcového programu EÚ. Zvýšilo sa zapojenie 

pracovníkov fakulty do zahraničných projektov a projektov medziuniverzitnej spolupráce 

na Slovensku (KRENAR, ESPON - KIT), prehĺbila sa partnerská spolupráca 

s pracoviskami českých vysokých škôl prostredníctvom spoločných výskumných 

projektov, resp. zapojením jednotlivcov. V rámci viacerých medzinárodných výskumných 

projektov sa uskutočnila výmena pedagogických a vedeckých pracovníkov najmä vo 

forme účasti na vedeckých konferenciách. V akademickom roku 2012 vycestovalo do 

zahraničia 120 učiteľov NHF EU. V rozhodujúcej miere to boli krátkodobé zahraničné 

cesty zamerané na účasť na medzinárodných konferenciách, kongresoch, seminároch a 

workshopoch. V rámci týchto pobytov sa tiež zrealizovali krátkodobé stáže a návštevy 

vyplývajúce z bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce. Najviac vycestovaní (55 %) 

učiteľov NHF EU bolo spojených s účasťou na medzinárodných vedeckých konferenciách 

a workshopoch. Pozitívne hodnotíme prevládajúcu formu financovania zahraničnej 

spolupráce z prostriedkov vedeckých a výskumných projektov, ktoré sú riešené na 

jednotlivých pracoviskách fakulty. Prostredníctvom programu ERASMUS vycestovali 10 

učitelia NHF EU na krátkodobé prednáškové pobyty do Portugalska, Maďarska, 

Španielska, Poľska a Českej republiky. Táto aktivita je v súlade so strategickým zámerom 

fakulty v smere rozvoja vzťahov s excelentnými univerzitami v Európskej únii. Z hľadiska 

medzinárodnej spolupráce boli významné medzinárodné podujatia vo forme 

medzinárodných vedeckých konferencií a workshopov. Prostredníctvom nich sa fakulta 

prezentovala vo vzťahu k zahraničiu ako významné vzdelávacie a výskumné pracovisko. 

Na konferenciách sa zúčastnili pedagógovia zo zahraničných partnerských inštitúcií. 

Rozvoj medzinárodnej spolupráce patrí medzi priority NHF EU. Realizácia hlavných úloh 

v tejto oblasti pozostávala zo zabezpečovania a realizácie mobilít študentov, doktorandov 

a učiteľov fakulty, prijímania zahraničných hostí a organizovania a aktívnej účasti na 

medzinárodných konferenciách. Zaznamenali sme zvýšenie aktivity jednotlivých katedier 

v oblasti medzinárodnej spolupráce v roku 2012, ktorá sa prejavila najmä vo vysokom 

počte zahraničných pracovných ciest a prijatých zahraničných hostí. V roku 2012 sa 

uskutočnilo niekoľko ciest predstaviteľov fakulty  na univerzity v zahraničí (Česká 

republika, Poľsko). Ich cieľom bolo nadviazať nové, užšie kontakty s významnými 

univerzitami, ktoré by mohli viesť k spoločným študijným programom, resp. k príprave 

nových spoločných predmetov. Národohospodárska fakulta rieši projekt OPV-

2010/4.2/03-SORO, ITMS č. 26140230005 s názvom Zvyšovanie kvality doktorandského 

štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave. Cieľom projektu je 

zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na doktorandskom stupni vzdelania 

prostredníctvom podpory spolupráce NHF a zahraničných expertov pri výučbe 

v doktorandských programoch, zapojenie sa do medzinárodného výskumu v oblasti 

ekonomických vied, podporenie spoločného výskumu slovenských a medzinárodne 

uznávaných vedeckovýskumných pracovníkov. 
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KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY: 

 

Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí: 

- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných vedeckých konferencií. Skalák, P. 

Univerzita Coimbra, Španielsko – prednáškový pobyt.. 

 

KATEDRA BANKOVNÍCTVA A MEDZINÁRODNÝCH FINANCIÍ: 

 

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v zahraničí, 

účasť na zahraničných konferenciách a prednáškových pobytoch 

prof. Ing. Otto Sobek, CSc.-  je členom Societé universitaire Européenne de   

                     Recherches Financiéres, Paris 

prof. Ing. Anežka Jankovská, CSc. – členka redakčnej rady Acta oeconomica  

          Praguensis, 

      prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. - členka redakčnej rady Zeszity naukowe –   

                     Poľsko, 

- vyžiadaný príspevok na konferenciu organizovanú  

    Európskou komisiou a UMB v Banskej Bystrici  

 „Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020“ 

    - členka vedeckého výboru konferencie „Money, banking  

                 and financial markets“ 

    - členka redakčnej rady Finančné trhy  

    - členka VR EU v Bratislave 

    - členka VR NHF EU v Bratislave 

    - členka VR ESF Masarykova univerzita Brno, 

    - členka VR EF TU Košice; 

prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. – členka VR NHF EU v Bratislave; 

- členka redakčnej rady Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo 

doc. Ing. Jana Kotlebová. PhD. - členka vedeckého a vedúca organizačného výboru 

     konferencie „Money, banking and financial markets“ 

    - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v Dubrovníku  

                                           a  v Prahe 

Ing. Boris Šturc, PhD.    - člen redakčnej rady Finančné trhy a konateľ spoločnosti  

               Derivát, spol. s r. o., vydavateľa časopisu Finančné trhy 

    - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v Pekingu v Číne  
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KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE: 

 

Účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách 

 

Muchová Eva Španielsko Valencia 4.3.2012 

Lisý Ján 

Muchová Eva 

Gonda Vladimír 

Rusko 

 

Moskva 

 

15.4.2012 

 

Vongrej Marián Litva Viľnius 7.7.2012 

Lisý Ján ČR Praha 16.5.2012 

Muchová Eva Španielsko Granada 18.5.2012 

Lisý Ján 

Novák Marcel 
Poľsko Krakow 23.5.2012 

Gonda Vladimír Rusko 
Rostov na 

Done 
23.5.2012 

Martincová Marta 

Piovarčiová Veronika 
Poľsko Krakow 23.5.2012 

Čaplánová Anetta USA Oklahoma 9.7.2012 

Poláčková Hana ČR Vendryňe 19.9.2012 

Přívarová Magdaléna Portugalsko Lisabon 12.9.2012 

Lisý Ján Kanada Vancouver 14.7.2012 

Muchová Eva Kanada Vancouver 14.7.2012 

Rozborilová Daria Chorvátsko Dubrovník 3.10.2012 

Novák Marcel Portugalsko Coimbra 27.9.2012 

Skalák Pavol Portugalsko Coimbra 27.9.2012 

Lisý Ján Arménsko Jerevan 3.9.2012 

Brinčíková Zuzana 

Novák Marcel 
Rumunsko Iasi 18.10.2012 

Lisý Ján ČR Praha 14.11.2012 

Rubisová Michaela ČR Znojmo 21.11.2012 

Gonda Vladimír Rusko Moskva 27.11.2012 

Lukáčová Ivona Portugalsko Coimbra 29.8.2012 

Čaplánová Anetta Rakúsko Viedeň 
 

Muchová Eva Portugalsko Lisabon 29.11.2012 

Čaplánová Anetta 

Vongrej Marián 

Ščepánová Petra 

Srbsko 

 

Belehrad 

 

25.11.2012 

 

 

KATEDRA FINANCIÍ: 

 

Členovia katedry sú individuálne zapojení do významných medzinárodných sietí a ich aktivít. 

Permanentne sa zúčastňujú významných vedeckých konferencií í v Európe i v USA.       
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KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY: 

 

Aktívna účasť členov katedry na medzinárodných konferenciách v zahraničí – Česká 

republika, Taliansko, Fínsko (vyžiadaná prednáška, prof. Luptáčik), Japonsko (vyžiadaná 

prednáška, prof. Luptáčik), Belgicko.  

 

 

KATEDRA PEDAGOGIKY: 

 

Účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách 

 

View of the teachers and students on activating teaching methods / Darina Orbánová, Ľudmila 

Velichová. In Sapere Aude 2012: vzdělávání a dnešní společnost, 26.-30.března 2012, Hradec 

Králové. Vol. II. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS. 

 

Entrepreneurship education in teaching of economic subjects in secondary schools in the 

Slovak Republic / Ľudmila Velichová, Darina Orbánová. In Sapere Aude 2012: vzdělávání a 

dnešní společnost, 26.-30. března 2012, Hradec Králové. Vol. II. - Hradec Králové : 

MAGNANIMITAS. 

 

Finančné vzdelávanie s využitím prostriedkov IKT = Financial education using ICT / Ladislav 

Pasiar. In Sapere Aude 2012: vzdělávání a dnešní společnost, 26.-30. března 2012, Hradec 

Králové. Vol. II. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS. 

 

Učitelia katedry úzko spolupracujú na vedecko-výskumných projektoch s Katedrou didaktiky 

ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Prahe a aktívne sa zúčastňujú medzinárodných 

vedeckých konferencií aj v zahraničí. 

 

KATEDRA POISŤOVNÍCTVA: 

 

Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných vedeckých konferencií v zahraničí, 

predovšetkým v Českej republike a v Poľskej republike. V Českej republike sa zúčastnili 

viacerí členovia konferencie ,,Řízení a modelování finančních rizík v Ostrave“, ktorá je 

zameraná hlavne na využívanie kvantitatívnych metód vo finančnej oblasti. Doc. Ing. Erika 

Pastoráková, PhD. sa zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie v Krakowe s názvom ,, 

Polish and slovak economy at the turn of the century: experiences and challenges“ 

s prípevkom Impact of the Directive on equal Treatment between Men and Women on the 

Insurance Market in Slovakia.  

Zastúpenie dvoch členov Katedry poisťovníctva - Ing. Peter Marko, PhD. a Ing. Zuzana 

Brokešová v medzinárodnej inštitúcií združujúcej nielen európskych ale aj svetových 

výskumníkov v oblasti výskumu rizika a poistnej ekonómie s názvom European Group of 

Risk and Insurance Economists (EGRIE). Členovia Katedry poisťovníctva sú prvými 

zástupcami Strednej a východnej Európy v tejto organizácii.   
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Zastúpenie jedného člena Katedry poisťovníctva - Ing. Zuzana Brokešová - v medzinárodnej 

sieti združujúcej európskych výskumníkov v oblasti výskumu rizika s názvom European Risk 

Research Network (ERRN).  

Doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD. v rámci projektu ERASMUS  absolvovala  zahraničný 

študijný pobyt v Littve ( Lithuanian University of Pedagogical Sciences, Faculty of Social 

Sciences – september 2012)  a Ing. Zuzana Littvová, PhD. študijný pobyt v Českej republike( 

Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach – máj 2012) . 

 

KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE: 

 

Účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách a výskumné mobility 

  

Medzinárodná vedecká konferencia v Dubrovniku ( International academic conference : 

conference proceedings, June 24-27 2012, Dubrovnik, Croatia.) Výstupom boli tri príspevky 

pracovníkov katedry v Zborníku  príspevkov z konferencie.  

  

Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v Budapešti dňa 8.-9.3.2012 „First international 

working conference on competitiveness research“ organizovanej Corvinus University of 

Budapest. Vystúpenie s príspevkom „How can we explain lower GDP per capita in the New 

Member States of EU?“. Vystúpenie s dvoma príspevkami.  

 

V. Medzinárodná vedecká konferencia vo Vendryně  19. - 21.  „ Economic policy in 

European union member countries : conference proceedings X. international scientific 

conference“ Výstupom bola aktívna účasť  troch členiek katedry s napojením na výskumné 

projekty Vega  a príspevky v zborníku príspevkov z konferencie.  

 

Vedecko-výskumný pobyt Ing. Šipikalovej, PhD. na VŠB TU v Ostrave (10 dní) Výsledkom 

pobytu bolo dopracovanie spoločného príspevku   do karentovaného časopisu.   

Dvaja interní doktorandi katedry sa zúčastnili výskumného pobytu  na zahraničných 

univerzitách v USA a v Španielsku.   

 

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA: 

 

Pôsobenie v medzinárodných vedecko-výskumných organizáciách, sieťach, projektoch 

 

Buček, M. Európska akadémia vied a umení - European Academy of Science and Arts, 

Salzburg, riadne zvolený člen, 

Buček, M. Skupina nezávislých expertov pre Európsku chartu miestnej samosprávy. Rada 

Európy, Strasbourg, titulárny člen za SR, 

Buček, M. Team Europe, member, Delegation of the European Commission in the Slovak 

Republic,  

Šipikal, M. European Regional Science Association, člen rady, 2009-2012 

Buček, M. Robert Bosch Foundation, člen výberovej komisie, 

Buček, M. člen Rady odborníkov pre posudzovanie programu priorít verejných prác,  
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Buček, M. Sekcia výstavby a regionálneho rozvoja pri ZMOS,  

Mišúnová, E. členka Slovenského národného geografického komitétu pri SAV 

v Bratislave 

Tvrdoň, J. člen Rady ministra výstavby a regionálneho rozvoja pre regionálny rozvoj 

Vlčková, V. členka Slovenského národného geografického komitétu pri SAV v Bratislave 

 

Účasť na vedeckých konferenciách v zahraničí  

 

vedecký seminár Future challenges of the New Urban World : what model of development 

for the Moroccan city?, Rabat, Maroko, vystúpenie Buček, M. - Development of New 

Geographies : focus on economic and industrial governance and their effects on economic 

and social upgrading in Central Europe 

IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách v Brne, vystúpenie BAJUSOVÁ, D., 

ŠPESOVÁ,M., ŽÁRSKA,E. Prístupy k podpore kreativity ako stimulu rozvoja miestnej 

ekonomiky, ale aj vystúpenie TVRDOŇ, J. Regionálna (sídelná) diferenciácia cien na trhu 

nehnuteľností 

medzinárodná konferencia Modern and current trends in the public sector research v Brne, 

vystúpenie ČERNĚNKO, T. Environment of the public administration. 

 

3.10  Uskutočnené rozvojové aktivity na podporu vedy, výskumu    a  
doktorandského štúdia na  NHF EU v Bratislave ako celku za rok 2012 
a na katedrách  

 

Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2012 uskutočnilo 

niekoľko  workshopov a vedeckých seminárov, ktoré reagovali na vybrané aktuálne témy 

vyplývajúce z ekonomickej teórie a hospodárskej praxe, vedecko-výskumní pracovníci 

NHF sa aktívne zúčastňovali na domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých 

konferenciách. Realizovali sa prednášky významných expertov a zahraničných hostí 

z hospodárskej  a odbornej praxe, organizovali sa pravidelné stretnutia vedeckých 

pracovníkov (EAPG). Zároveň došlo k výraznému zlepšeniu technického vybavenia 

vedecko-výskumných pracovníkov, NHF získala prístup k svetovým databázam 

vedeckých informácií a publikácií, čo je predpokladom pre zvýšenie kvality metodológie 

vedy a výskumu na fakulte. Vedeckí pracovníci NHF mali možnosť zvýšiť si počítačovú 

gramotnosť v kurzoch organizovaných KAIaVT, bol vytvorený priestor pre zvýšenie 

zapojenia pracovníkov NHF do zahraničných mobilít prostredníctvom rôznych projektov. 

Národohospodárska fakulta sa taktiež aktívne zapojila do celoslovenských podujatí „Noc 

výskumníkov2012“, „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“ a  „projekt AHELO“.. 

 

KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY: 

 

V rámci týždňa vedy  2012 zorganizovala katedra Seminár k zvyšovaniu počítačovej 

gramotnosti pracovníkov NHF. Na podporu VVČ v roku 2013 sa na katedre plánuje 



 79  

uskutočnenie vedeckých diskusií zameraných na vyprofilovanie členov katedry vo 

vedecko-výskumnej oblasti. 

 

 

 

KATEDRA BANKOVNÍCTVA A MEDZINÁRODNÝCH FINANCIÍ: 

 

V súčasnom období presadzuje KBMF zvýšené nároky  na kvalitu práce a publikácií. 

Zvýšené nároky má KBMF aj voči práci doktorandov. Doktorandi sa zúčastňujú 

prednášok zahraničných profesorov a kladie sa dôraz na kvalitu spracovania ich 

publikácií, prác na dizertačnú skúšku, ako aj dizertačných prác. Každá práca má stanovené 

požiadavky na vlastný prínos autora a na vlastnú analytickú časť spracovania témy 

dizertačnej práce. Väčšina predmetov pre doktorandov sa vyučuje v cudzom, najmä v 

anglickom jazyku, čím sa zlepšuje ich príprava na prácu so zahraničnou literatúrou a na 

prípadné študijné pobyty v zahraničí. Slabou stránkou výskumu, a to nielen na katedre, je 

najmä nízky podiel publikácií a vedeckých prác publikovaných v zahraničí nízky podiel 

projektov medzinárodnej vedeckovýskumnej spolupráce. Rovnako sa ukazuje, že sme 

uskutočnili pozitívny krok k publikovaniu zborníkov z konferencií v anglickom jazyku, 

aby sa s prácami našich výskumných pracovníkov mohli oboznámiť kolegovia v zahraničí 

a osloviť ich na prípadnú spoluprácu. Zvýšil by sa tým aj potenciál pre impaktované 

a zahraničné ohlasy na publikácie našich autorov. Motiváciou kvalitných publikácií je 

hlavne kvalifikačný rast a skúsenosti z medzinárodných výskumných projektov, v ktorých 

sa prirodzene presadzuje kvalita výskumu. V roku 2012 sa doktorandi KBaMF zúčastnili 

viacerých medzinárodných vedeckých konferencií.  

Ing. Mária Vojtková - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v Dubrovníku,  

Edamba 

Ing. Natália Žoldáková - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v Pekingu v Číne 

                                 ,      vedenie sekcie;  Edamba 

Ing. Lucia Kozmová - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v Dubrovníku;  

Edamba 

 

KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE: 

 

Uskutočnené workshopy a vedecké semináre: 

- workshop „Štruktúra novinárskeho prejavu a práca so slovom“ dátum konania 

aktivity: 26.3.2012 

- workshop „Ekonomické informácie v masmédiách“ dátum konania aktivity: 5.11.2012 

- beseda „Beseda s nositeľom Pulitzerovej ceny“ dátum konania aktivity: 6.11.2012 

- medzinárodný vedecký seminár „Modely otvorenej ekonomiky“ dátum konania 

aktivity 8.11.2012 

 

KATEDRA FINANCIÍ: 

 

Motivačné aktivity katedry sa realizovali v nosných oblastiach: 
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- projekt ESF „Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného 

výskumu na NHF EU 

-  projekt  Centra excelentnosti na NHF EU.   

- ICT podpora vedy a výskumu cez výrazné zlepšenie technického vybavenia učiteľov 

a prístupu k svetovým databázam vedeckých informácií a publikácií, 

- zlepšenie kvality metodológie vedy a výskumu, najmä formou výchovy špecialistov 

v oblasti finančnej ekonometrie, parametrických simulácií  a experimentálnej 

ekonómie, 

- zlepšenie učiteľov v práci s originálnymi zdrojmi vedeckých a výskumných prác vo 

svetovej literatúre.      

 

KATEDRA HOSPODARSKEJ POLITIKY: 

 

Pravidelne realizované vedecko-výskumné stretnutia pracovníkov katedry (každý týždeň). 

Organizácia Bratislavského ekonomického semináru spolu s NBS a Centrom pre 

ekonómiu a financie UK v Bratislave za účasti špičkových prednášateľov zo zahraničia 

(realizuje sa už druhý rok, semináre sú každý mesiac počas semestra).  

 

KATEDRA PEDAGOGIKY: 

 

Katedra nevykonáva žiadne špecifické aktivity na podporu vedy a výskumu. Katedra 

nemá doktorandské štúdium, ale zabezpečuje pedagogické vzdelávanie pre pracovníkov 

fakulty. 

 

KATEDRA POISŤOVNÍCTVA: 

 

Typ aktivity Dĺžka 

konania – 

dátum 

Názov Cieľová skupina 

seminár 

(prednáška 

experta) 

23.2.2012 Seminár Business 

analytika v 

poisťovacích 

spoločnostiach 

seminár pre študentov 1. ročníka 2. 

stupňa štúdia študijného programu 

Poisťovníctvo v spoločnosti SAS 

Slovakia, s.r.o. 

seminár 

(prednáška 

experta) 

1.3.2012 Seminár Činnosť a 

úlohy Slovenskej 

asociácie poisťovní 

seminár pre študentov 1. ročníka 2. 

stupňa štúdia študijného programu 

Poisťovníctvo v Slovenskej asociácii 

poisťovní 

seminár 

(prednáška 

experta) 

29.3.2012 Seminár Výberový 

proces v Allianz – 

Slovenskej 

poisťovni, a.s. 

seminár pre študentov 1. ročníka 2. 

stupňa štúdia študijného programu 

Poisťovníctvo v Allianz - Slovenskej 

poisťovni 

seminár 

(prednáška 

19.4.2012 Seminár Myslite 

AEGONomicky v 

seminár pre študentov 1. ročníka 2. 

stupňa štúdia študijného programu 
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experta) spoločnosti 

AEGON 

Poisťovníctvo v životnej poisťovni 

AEGON, a.s. 

konferencia 31.5.2012 Vývojové trendy v 

poisťovníctve 2012  

 odborná verejnosť 

workshop 5.11.2012 Workshop 

Analytika v 

marketingu 

poisťovní 

workshop pre študentov 3. ročníka 1. 

stupňa štúdia študijného programu 

vedecký 

seminár 

6.11.2012 Vedecký seminár 

Katedry 

poisťovníctva 

seminár pre študentov všetkých ročníkov 

a špecializácií NHF, prezentované 

výsledky výskumu 

workshop 13.11.2012 Daňové otázky v 

poisťovníctve 

workshop pre študentov 4. ročníka2. 

stupňa štúdia študijného programu v 

spolupráci so spoločnosťou KPMG 

workshop 20.11.2012 Špecifiká externého 

auditu v 

poisťovniach  

workshop pre študentov 4. ročníka2. 

stupňa štúdia študijného programu v 

spolupráci so spoločnosťou KPMG 

workshop 10.12.2012 Workshop 

Reklamná kampaň 

poisťovacej 

spoločnosti 

workshop pre študentov 3. ročníka 1. 

stupňa štúdia študijného programu 

Poisťovníctvo v životnej poisťovni 

AEGON 

 

Na odstránenie slabej stránky výskumu - nedostatočného prepojenia  poistnej teórie 

s praxou, katedra zintenzívnila spoluprácu s viacerými poisťovňami ( Allianz – Slovenská 

poisťovňa, Životná poisťovňa AEGON, a.s. Swiss Re Slovakia),  audítorskými a 

konzultačnými spoločnosťami ( KPMG Slovakia, s.r.o, Delloit,s.r.o ), dozorným orgánom 

– NBS Slovenska,  ako i odbornými združeniami ako napr. SLASPO. Nedostatočné 

využívanie analytických nástrojov pri výskume sa snažila katedra odstrániť zúčastnením sa 

viacerých odborných seminárov venovaných analytickým a štatistickým softvérovým 

riešeniam, napr. IBM Statistic, SAS fórum. Žiaľ uvedené poznatky riešitelia nemôžu 

naďalej využívať pri výskume, nakoľko na katedre nie sú k dispozícií  softvérové riešenia, 

tak ako bolo plánované. Katedra plánuje v roku 2013 zabezpečiť využívanie 

elektronických databáz a aplikácie kvantitatívnych metód vo výskume – predovšetkým   

produktov spoločnosti SAS Slovensko, s.r.o, IBM Statistic a ďalších.   

 

KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE: 

 

Uskutočnené vedecké semináre a workshopy: Workshop v spolupráci so spoločnosťou 

Trexima s.r.o. Bratislava zameraný na  problematiku  ceny práce na Slovensku 

a v krajinách EÚ,  dva vedecké semináre v rámci Týždňa vedy na Slovensku, ktoré viedli 

odborníci z výskumu a praxe, zamerané na otázky trhu práce,  

- Tri prednášky expertov  pre študentov a pracovníkov katedry, zamerané na 

aktuálne otázky sociálnej politiky,  
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- Výskumný dvojtýždňový pobyt  prof. Ing. J. Gottvalda, CSc. z VŠB Ostrava za 

účelom skúmania determinantov miezd SR a ČR. 

- Aktívna účasť pracovníkov katedry a interných doktorandov na medzinárodných 

vedeckých konferenciách v SR i v zahraničí, 

- Pravidelné stretnutia riešiteľov výskumných projektov Vega za účelom 

priebežného prezentovania výstupov, 

- Zriadenie laboratória sociálno-ekonomických analýz pomocou modernej 

výpočtovej techniky, najnovších softvérov a  prístupových práv 

k medzinárodným databázam v rámci projektu Vytvorenie excelentného 

pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. 

storočí. 

- Podanie návrhu na nový grantový projekt Vega, 

- Podanie návrhu na COST projekt,  

Aktivity učiteľov katedry v oblasti publikačnej činnosti zameranej predovšetkým na 

publikovanie v karentovaných časopisoch 

 

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA: 

 

Vedecké stretnutia k riešeniu projektu KRENAR 

-  Podhájska 3 dni, riešitelia projektu KRENAR, diskusia v rámci teoretickej časti projektu 

o kreatívnej ekonomike, cca 50 osôb 

-   Herľany 2 dni, riešitelia projektu, závery k teoretickej časti projektu, diskusie 

o plánových prípadových štúdiách a ich detailoch, sumár prístupov k výskumu 

o kreatívnej ekonomike, cca 60 osôb 

 

Stretnutie riešiteľov projektu KEGA 

- diskusia a konzultácie k pojmovému aparátu verejnej správy a konfrontovanie obsahu 

učebnice s významnými odborníkmi na niekoľkých vedeckých a odborných 

podujatiach..  

- pracovné stretnutie riešiteľského kolektívu, 3 dni, obsahové precizovanie textu s 

internou oponentúrou častí učebného textu kvôli spracovaniu draftu učebnice. 

 

Zimný seminár marec 2012 – prezentácia výsledkov výskumov zúčastnených, 

odborná hĺbková diskusia k výskumom, cca 50 osôb, 3 dni 

 

ERSA kongres – medzinárodný kongres európskej ERSA asociácie, cca 700 účastníkov, 5 

dní 

 

Cyklus seminárov pre doktorandov v rámci projektu ITMS 26140230005 Zvyšovanie 

kvality doktorandského štúdia... s prof. Maierom z WU z Rakúska, 10-12 osôb,  

 

http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-verejnej-spravy-a-regionalneho-rozvoja/veda-a-vyskum/504-vytvorenie-excelentneho-pracoviska-ekonomickeho-vyskumu-pre-rieenie-civilizanych-vyziev-v-21-storoi
http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-verejnej-spravy-a-regionalneho-rozvoja/veda-a-vyskum/504-vytvorenie-excelentneho-pracoviska-ekonomickeho-vyskumu-pre-rieenie-civilizanych-vyziev-v-21-storoi


 83  

3.11 Swot analýza vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia 
Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave  (stav k 31.12.2012) 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 disponibilný vedecko-výskumný potenciál zamestnancov 

 zvýšenie počtu externých grantov  

 účasť na medzinárodnom projekte v rámci 7. rámcového programu 

 zapojenie zamestnancov fakulty do riešenia projektu Centra excelentnosti. 

 zapojenie zamestnancov fakulty do riešenia projektu Zvyšovanie kvality 

doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU 

 účasť zamestnancov  fakulty na významných projektoch pre decíznu sféru 

 zapájanie doktorandov do riešenia vedecko-výskumných projektov 

 fakultný vedecký časopis „Nová ekonomika“ 

 vybavenie katedier modernou výpočtovou technikou a softwérom 

 osobné odborné kontakty učiteľov fakulty so  zahraničnými  partnermi 

s rovnakým odborným profilom 

 využívanie elektronických databáz a aplikácia kvantitatívnych metód vo 

výskume 

 zlepšujúce sa jazykové vybavenie učiteľov 

 zabezpečenie výučby v cudzích jazykoch na doktorandskom štúdiu 

 realizácia spoločných výskumných projektov so zahraničnými expertami 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatočné zapojenie do medzinárodných výskumných projektov  

 nízky podiel publikácií a vedeckých prác publikovaných v zahraničí 

 asymetrická rezultatívnosť jednotlivých zamestnancov v publikačnej činnosti 

 nízky podiel publikácií s vysokým impakt faktorom 

 nízka mobilita zamestnancov fakulty v rámci výskumných pobytov 

 chýbajúci výskumný softvér kompatibilný s medzinárodnými databázami 

 problémy s financovaním výskumných aktivít  

 nepružnosť systému verejného obstarávania 

 atomizácia výskumu – veľký počet výskumných úloh 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 geografické postavenie EU v Bratislave (NHF EU) v rámci Európy 

 historická a kultúrna príťažlivosť mesta 

 prosperita z dobrej spolupráce s poprednými európskymi / svetovými 

univerzitami 

 racionálne využitie mladých, kvalifikovaných zamestnancov 

 pretrvávajúci záujem o (doktorandské) štúdium na NHF EU 

 stabilné postavenie fakulty v hodnotení ekonomických fakúlt SR 
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 vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť prepájať s pedagogickou praxou 

a hospodárskou praxou 

OHROZENIA 

 narastanie rozsahu administratívnych úloh, ktoré nesúvisia s pedagogickou 

a vedecko-výskumnou činnosťou  

 nízka úroveň finančného ohodnotenia a postavenia učiteľa v akademickom 

prostredí 

 odchod kvalifikovaných pracovníkov na súkromné vysoké školy z finančných 

dôvodov 

 ministerstvo stanovuje finančné limity na počet študentov 3. stupňa 

 negatívny vplyv starnutia zamestnancov na kvalifikačnú štruktúru 

zamestnancov fakulty z hľadiska potrieb zabezpečenia garantovania študijných 

programov podľa požiadaviek Akreditačnej komisie SR 

 

 

 

3.12 Zameranie výskumu na NHF EU v Bratislave na katedrách v roku 2013 

3.12.1 Obsahové zameranie výskumu na NHF EU v Bratislave  v roku   2013   
 

I. Centrum excelentnosti 

Efektívne využívanie 7 výskumných laboratórií s osobitným zameraním: 

1) Laboratórium bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií 

(KBaMF) 

2) Laboratórium makroekonomických analýz a prognóz (KET) 

3) Laboratórium pre finančné analýzy (KFIN) 

4) Laboratórium pre skúmanie makroekonomických súvislostí hospodárskej politiky 

(KHP) 

5) Laboratórium moderného poisťovníctva (KPOI) 

6) Laboratórium sociálno-ekonomických analýz (KSRaP) 

7) Laboratórium regionálnych analýz a prognóz (KVSaRR) 

 

V súlade s výskumným zameraním jednotlivých členov riešiteľského kolektívu sa 

bude osobitná pozornosť venovať nasledujúcim aspektom týchto procesov: 

- Ekonomický rast SR, vplyv technologických zmien na rast produktivity 

- Tvorba poznatkov – systém vzdelávania – formovanie ľudského kapitálu 

- Vplyv globalizácie a technologických zmien na fungovanie čiastkových trhov (s 

osobitným dôrazom na trh práce a marginalizované skupiny obyvateľstva, trh 

kapitálu a finančné trhy) 

- Difúzia poznatkov a technológií do jednotlivých sektorov ekonomiky 

- Prebiehajúce ekonomické procesy v oblasti meny, bankovníctva, finančných trhov 

a medzinárodných financií 

- Vývoj vo finančnom sektore v podmienkach globalizácie a trvalo udržateľného 

ekonomického rastu 
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- Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v kontexte civilizačných výziev 

- Aktuálne sociálno-ekonomické procesy a civilizačné výzvy 

- Regionálny rozvoj a strategický význam regionálneho rozvoja v kontexte 

súčasných ekonomík. 

 

II. Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu 

na NHF EU v Bratislave 

Projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ OPV-2010/4.2/03-SORO, ITMS 

č. 26140230005, názov projektu: Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia 

a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave. Cieľom projektu je 

zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na doktorandskom stupni vzdelania 

prostredníctvom podpory spolupráce NHF a zahraničných expertov pri výučbe 

v doktorandských programoch, zapojenie sa do medzinárodného výskumu v oblasti 

ekonomických vied, podporenie spoločného výskumu slovenských a medzinárodne 

uznávaných vedeckovýskumných pracovníkov. 

 

 

III. Formovanie znalostnej  a kreatívnej ekonomiky 

Analýza dopadov svetovej finančnej krízy na proces formovania znalostnej 

ekonomiky; zdôvodnenie potreby a systematizácia poznatkov o novej európskej 

hospodárskej stratégii Európa 2020 nadväzujúcej na Lisabonskú stratégiu. Analýza 

efektívnosti a produktivity, kvality ekonomického rastu, zvýšenie úrovne výskumu, 

vývoja a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti 

hospodárstva. Komparatívna analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú formovanie 

znalostnej ekonomiky, vzdelávací systém a sociálnu kohéziu. Identifikácia 

možností a návrh riešení pre uplatňovanie nástrojov hospodárskej politiky z 

hľadiska ich vplyvu na formovanie znalostnej ekonomiky v podmienkach  SR v 

pokrízovom období. Teoretické i praktické skúmanie problémov znalostnej 

ekonomiky z pohľadu jej regionálnej dimenzie. Kreatívna ekonomika – 

národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly. Problémy spojené 

s medzinárodnou migráciou pracovných síl. Modelovanie efektov kreativity 

a fiškálnych stabilizátorov v makroekonomickej a regionálnej dimenzii. 

 

IV. Globálna finančná a hospodárska kríza – implikácie pre SR 

Predikčné modely finančných kríz. Hodnotenie dopadov hospodárskej krízy, 

účinnosti protikrízových opatrení, obnova ekonomického rastu a stability. 

Identifikácia zmien v spotrebiteľskom správaní domácností v dôsledku súčasnej 

hospodárskej krízy, predikcia možného vývoja spotreby a kvality života. Posúdenie 

vzájomnej závislosti zdravia obyvateľstva a kvality života. Rozpracovanie 

problémov tvorby jednotnej menovej a fiškálnej politiky, bankovníctva 

a finančných trhov v podmienkach finančnej krízy. Praktické problémy oceňovania 

bánk a finančných inštitúcií. Dopady finančnej krízy na trendy vývoja  

poisťovníctva. Dôsledky a dopady finančnej krízy na tvorbu poistných produktov. 

Správanie sa klientov na poistnom trhu. Skúmanie štruktúry ekonomiky SR vo 
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vzťahu k environmentálnej záťaži s využitím Leontiefovho modelu  rozšíreného 

o životné prostredie a skúmanie problémov eko-efektívnosti a technologických 

zmien. 

 

 

KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY: 

 

Výskumné zameranie katedry sa odvíja od pedagogického profilu katedry, čo je 

predovšetkým rozvoj v oblastiach: 

- nové formy e-vzdelávania na ďalšiu podporu výučby na vysokých školách, 

- inovatívny spôsob výučby, ktorý bude rozvíjať vedomosti, prezentačné zručnosti a návyky 

študentov, 

- podporu výučby softvéru s ekonomickým zameraním s celofakultným záberom, s 

možnosťou aplikácie v príbuzných oblastiach ako i s využitím v praxi. 

 

Oblasti výskumu na katedre nadväzujú na výskumné priority Slovenskej republiky - 

Horizontálna priorita Informačná spoločnosť, najmä v tematickej oblasti č.1 - informačná 

gramotnosť (napr. vychovávanie flexibilnej a konkurencieschopnej pracovnej sily schopnej 

uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti - modernizácia obsahu vzdelávania s 

ohľadom na IKT, inovácia znalostí IKT učiteľov a žiakov, zvýšenie úrovne slovenského 

vysokého školstva, aby bolo konkurencie schopné s vyspelými krajinami EÚ, zabezpečenie 

permanentnej inovácie znalostí obyvateľstva celoživotným vzdelávaním). 

 

V prípade akceptácie projektu KEGA s názvom Využitie prípadových štúdií na výučbu práce 

s ekonomickým softvérom (vytvorenie multimediálnej elektronickej zbierky príkladov), ktorý 

katedra podala v roku 2012, bude výskum katedry zameraný na riešenie tohto projektu. 

Katedra sa plánuje zapojiť aj do univerzitných a medzinárodných projektov a zároveň 

rozvinúť intenzívnejšiu spoluprácu s inými pracoviskami fakulty 

 

KATEDRA BANKOVNÍCTVA A MEDZINÁRODNÝCH FINANCIÍ: 

 

Výskum KBMF sa orientuje na analýzu problémov jednotnej menovej a fiškálnej politiky, 

vývoj vzťahov v eurozóne, v oblasti bankovníctva a finančných trhov v podmienkach 

finančnej krízy, riešenie otázok, do akej miery je možné uplatniť národné kompetencie 

v týchto oblastiach, do akej miery bude možné rešpektovať národné špecifiká v legislatívnej 

oblasti, napr. pri regulácii a podnikaní niektorých subjektov finančného trhu. Katedra 

bankovníctva a medzinárodných financií sústavne sleduje globálne tendencie vývoja 

finančných trhov, bankovníctva a medzinárodných finančných centier, ako aj prejavy 

finančnej krízy a alternatívne možnosti riešenia jej dôsledkov. Výskum sa venuje aj novým 

tendenciám na finančných trhoch a ich súvislostiam s rizikami, ktoré prinášajú. Aktuálne sú aj 

mnohé praktické problémy, napríklad v oblasti oceňovania bánk a finančných inštitúcií. 

Vzhľadom k absencii akejkoľvek kotvy stability v súčasných medzinárodných finančných 

vzťahoch a operáciách sú možné viaceré alternatívy riešenia, na ktoré bude KBMF reagovať 

vo svojom výskume, ako aj v prípadnej spolupráci s praxou.  
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V nadväznosti na najnovší vývoj sa Katedra bankovníctva a medzinárodných financií bude 

prioritne orientovať na možnosti prepojenia výsledkov výskumu s trhom práce, na otázky 

podpory tvorivého a inovatívneho prístupu k riešeniu problémov, a to aj v širšom rozsahu 

z hľadiska dopadov na civilizačné a globálne tendencie.  

 

KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE: 

 

Vedecko-výskumná činnosť katedry bude ďalej zameraná na témy:   

- Teória regulovania, jej miesto v systéme makroekonomických teórií a možnosti aplikácie jej 

teoretických prístupov na problémy slovenskej ekonomiky“. Výskum sa bude orientovať na 

problémy spojené s medzinárodnou migráciou pracovných síl. 

 

- Zameranie sa na analýzu problému dlhovej krízy v eurozóne, faktorou, ktoré ju zapríčinili a 

navrhnutie možných riešení. Dôraz sa bude klásť na kritické posúdenie súčasnej situácie v 

kontexte aktualizácie Paktu stability a rastu. Hlavné okruhy problémov budú: analýza a 

vyhodnotenie súčasného stavu, príčiny jeho vzniku, zhodnotenie hospodársko-politických 

aspektov dlhovej krízy v eurozóne a jej implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax. 

 

- Skúmanie problematiky formovania znalostnej ekonomiky v širšom makroekonomickom 

rámci: analýza ekonomického rastu a jeho determinantov; analýza trhu práce a zvyšovania 

zamestnanosti; analýza problémov napĺňania európskej energetickej politiky a zámerov 

v oblasti ochrany životného prostredia; analýza boja proti chudobe. 

 

Väzba na 7.RP: Program Kapacity – budovanie znalostnej ekonomiky 

Väzba na Horizontálnu prioritu Trvalo udržateľný rozvoj 

 

KATEDRA FINANCIÍ: 

 

Vedecko-výskumná činnosť katedry bude ďalej zameraná na tri nosné témy:   

- predikčné modely  finančných kríz, 

- netradičné zdroje daňových príjmov,  

- modelovanie efektov  kreativity a fiškálnych stabilizátorov v makroekonomickej  

a regionálnej dimenzii.   

 

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY: 

 

Katedra hospodárskej politiky sa v súlade s výskumnými prioritami SR a EÚ v roku 2013 

zameria predovšetkým na skúmanie nasledovných problémov:   

- zvýšenie ekonomickej prosperity (analýza ekonomickej výkonnosti, analýza efektívnosti 

a produktivity, kvality ekonomického rastu, zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a 

vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva), 
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- zvýšenie kvality životného prostredia – skúmanie štruktúry ekonomiky SR vo vzťahu 

k environmentálnej záťaži s využitím Leontiefovho modelu rozšíreného o životné prostredie a 

skúmanie problémov eko-efektívnosti a technologických zmien. 

KATEDRA PEDAGOGIKY: 

 

V roku 2013 sú v rámci riešeného projektu KEGA plánované nasledovné ciele: 

- realizovať analýzu štátnych vzdelávacích programov pre OA a gymnáziá z hľadiska obsahu 

vzdelávania, Ročná správa o riešení projektu KEGA, 

- uskutočniť prieskum na vybraných SOŠ a gymnáziách zameraný na obsah a uplatňované 

formy a metódy ekonomického vzdelávania, 

- realizovať analýzu školských vzdelávacích programov na vybraných SOŠ a gymnáziách z 

hľadiska obsahu vzdelávania, 

- navrhnúť inováciu a aktualizáciu obsahu, foriem a metód ekonomického vzdelávania na 

SOŠ s ekonomickým zameraním a gymnáziách, 

- priebežne prezentovať parciálne výsledky realizovaných analýz a návrhy inovácií v oblasti 

ekonomického vzdelávania v príspevkoch na vedeckých a odborných konferenciách, 

seminároch a v časopisoch, 

- publikovať inovovaný obsah vo vysokoškolských učebných textoch a v stredoškolskýkch 

učebniciach. 

 

KATEDRA POISŤOVNÍCTVA: 

 

Prioritné oblasti výskumu: 

 oblasť poistnej teórie a poistných trhov,   

 ekonomika poisťovníctva,  

 a problematika správania klientov ( spotrebiteľov) na poistnom trhu.  

 

Výskum jednotlivých riešiteľov podrobnejšie a detailnejšie analyzuje prioritné oblasti, čím 

celkový výskum na katedre pokrýva všetky významné oblasti výskumu poisťovníctva. 

Výskum je  zameraný  na oblasť nových druhov rizík,  ich vplyv na sektor poisťovníctva, 

problematiku využívania kvalitatívnych a kvantitatívnych metód  ohodnocovania rizík, s 

cieľom optimalizácie portfólia rizík poisťovní a ich efektívne riadenie. Využitie informačných 

technológií, analytických nástrojov a štatistických metód v procesoch poisťovne pri tvorbe 

a predaji poistných produktov, riadení rizík, ako aj pri  riadení a plánovaní finančných tokov 

je ďalšou oblasťou výskumu na katedre. Problematika spotrebiteľa a jeho správanie sa na 

poistnom trhu, dopyt po životnom poistení, determinanty dopytu po poistení, behaviorálne 

aspekty spotrebiteľského správania a osobitosti slovenských poistných vzťahov v porovnaní 

so zahraničím sú významnou oblasťou výskumu.  Analýza determinantov rozvoja poistných 

trhov postkomunistických krajín je významnou oblasťou výskumu v roku 2012. Legislatívne 

zmeny ich dopad na vývoj poistného trhu sú taktiež predmetom výskumu, akcent je kladený  

na rovnosť žien a mužov v oblasti poisťovníctva, právno-regulačný rámec Solventnosť II 

a IAS/IFRS. Oblasť výskumu na katedre poisťovníctva nadväzuje na výskumné priority SR. 

Výskumná priorita  rovnosť príležitostí, ktorá podporuje  predchádzanie a eliminovanie 



 89  

diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy...atď. je  oblasťou výskumu (rovnosť žien 

a mužov v oblasti  poisťovníctva). Priorita SR informačná spoločnosť, podpora efektívneho 

využívania informačných technológií  v poisťovniach ako aj pri vyučovacom procese sú 

taktiež oblasti výskumu. Výskum nie je orientovaný len na výskumné priority SR ale 

nadväzuje aj na výskumné priority Európskej únie, napr. do sekcie socioekonómie a 

spoločenských vied.  

 

KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE:  

 

Zameranie na oblasť: Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike na 

rok 2013: Začiatkom roka riešiteľský kolektív definitívne ukončí práce na zostavení 

dotazníka, za účelom porovnania objektívnych kritérií regionálnych disparít a subjektívneho 

vnímania vlastnej životnej situácie samotnými občanmi. Zber a vyhodnocovanie dotazníkov 

a následne  sa budú prezentovať výsledky dotazníkového prieskumu na odborných diskusiách, 

medzinárodných sympóziách. Na základe získaných poznatkov zo skúmanej problematiky sa 

riešiteľský kolektív pokúsi vypracovať návrhy a možnosti riešenia regionálnych nerovností. 

Výskumný projekt je v súlade s horizontálnou osou OP VaV Trvaloudržateľný rozvoj 

a v súlade s prioritami 7. RP. 

Zameranie na oblasť: Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko- 

ekonomických zmien: Analýza možnosti a prístupov k rastu zamestnanosti v kontexte 

Stratégie Európa 2020. Analyzovať rozsah a faktory vplyvu na migráciu pracovnej sily po  

otvorení pracovného trhu. Príprava dotazníkového prieskumu medzi absolventmi 

vysokoškolského štúdia, za účelom odhadnutia migračného potenciálu mladých ľudí. Analýza 

opatrení bytovej politiky smerujúcich k podpore flexibility trhu práce.  Výskumný projekt je 

v súlade s horizontálnou prioritou Národného strategického referenčného rámca Trvalo 

udržateľný rozvoj. Projekt VEGA č. 1/0103/12 „Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v 

kontexte spoločensko-ekonomických zmien“ sa prihlasuje k Akcii COST 1102 Social 

Services, Welfare State and Places. The restructuring of social services in Europe and its 

impacts on social and territorial cohesion and governance.  

 

Zameranie na oblasť: Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na 

kvalitu života, bude zameraný na empirický prieskum s cieľom posúdenia vzájomnej 

závislosti zdravia obyvateľstva a kvality života s dôrazom na jej jednotlivé dimenzie a 

sociálno - ekonomický rozmer. Vypracovanie  metodiky výskumu a vypracovanie dotazníka, 

na základe ktorého sa bude zisťovať vzájomná súvislosť medzi zdravím a kvalitou života. 

Výskumný projekt je v súlade horizontálnou prioritou Rovnosť príležitostí  a v súlade 

s tematickou oblasťou zdravie  7.  RP.  

 

Zameranie na oblasť: Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v 

kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku, bude zameraný na 

analýzu  súčasných sociálno-ekonomických problémov spoločnosti s akcentom na sociálnu 

situáciu obyvateľstva vo väzbe na trh práce. Komplexné zmapovanie a zhrnutie poznatkov s 

vytvorením uceleného prehľadu o doterajších skúsenostiach, zisteniach a ekonomických 

teóriách v oblasti vývoja sociálneho myslenia a sociálnej ekonomiky. Riešený projekt je 
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v súlade horizontálnou prioritou Trvalo udržateľný rozvoj a v súlade s tematickou oblasťou 

socioekonómia  7. RP. 

 

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA: 

 

V oblasti verejnej správy  bude vedecko-výskumná činnosť zameraná na zjednocovanie 

terminológie a pojmového aparátu za účasti odborníkov iných vysokých škôl a akademických 

inštitúcii venujúcich sa výučbe a výskumu verejnej správy, ktorá bude viesť k tvorbe 

učebnice. V rámci projektu VEGA sa budú riešitelia venovať  skúmaniu optimálnej 

samosprávnej jednotky – kompetentného aktéra a efektívneho správcu veci verejných. V 

oblasti regionálneho rozvoja sa výskum bude venovať teoretickým východiskám v oblasti 

kreativity a jej regionálnych a národohospodárskych aspektov. Taktiež sa uskutoční výskum 

v rámci aplikačnej časti projektu KRENAR v oblasti kreatívnych odvetví a kreatívnych 

činností v regiónoch SR. Zároveň sa Katedra uchádzala o projekt VEGA Budúcnosť kohéznej 

politiky EÚ 2014-2020, ktorý sa jej podarilo úspešne získať a preto bude pokračovať výskum 

v tejto oblasti (súčasný projekt VEGA o jednom z princípov kohéznej politiky aj nové 

smerovanie kohéznej politiky EÚ). Výskumné zámery katedry nadväzujú na výskumné 

priority Slovenska aj EÚ na program a projekty v rámci „Tvorivá Európa“ projektmi o 

kohéznej politike EÚ aj projektmi orientovanými na kreatívnu ekonomiku.  

 

 

 Pripraviť a implementovať komplexný systém hodnotenia kvality 

výskumu pracovníkov NHF EU v Bratislave.   

Hodnotenie kvality výskumnej činnosti tvorivých pracovníkov NHF EU 

v Bratislave a jednotlivých pracovísk za rok 2012 v rámci predkladaných 

hodnotiacich správ a prehľadov.   

 Pripraviť a implementovať  programy ďalšieho vzdelávania 

vysokoškolských učiteľov a výskumných zamestnancov NHF EU 

v Bratislave zamerané na zvyšovanie ich výskumných zručností. 

Organizácia vybraných vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj kľúčových 

a ďalších výskumných zručností tvorivých pracovníkov fakulty. 

 Zvýšiť zapojenie pracovníkov NHF EU v Bratislave do riešenia 

medzinárodných výskumných projektov a výskumných sietí. 

Informovanie tvorivých pracovníkov fakulty o aktuálnych výzvach na riešenie  

medzinárodných výskumných projektov včítane  mobilných výskumných 

schém a výskumných sietí prostredníctvom viackanálovej komunikácie. 

Pokračovať v úspešnom riešení všetkých realizovaných vedeckých projektov 

APVV, VEGA, KEGA a osobitne projektov Centrum excelentnosti 

Plán hlavných úloh na Národohospodárskej fakulte EU       v Bratislave 
v oblasti vedy, výskumu a doktorandského štúdia v roku 2013 (plán 
odstraňovania slabých stránok v oblasti vedecko-výskumnej činnosti na 
fakulte)   
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„Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie 

civilizačných výziev v 21. storočí“ a projektu „Zvyšovanie kvality 

doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU. 

 Prehodnotiť kritériá habilitačných konaní a vymenúvacích konaní za 

profesorov   na NHF Ekonomickej univerzite v Bratislave s cieľom ich 

primeraného zosúladenia s kritériami  používanými na zahraničných 

univerzitách  obdobného charakteru. 

 Zvyšovať úroveň programov doktorandského štúdia.         

Implementácia aktuálnej výzvy na prideľovanie prostriedkov pre doktorandov 

z Fondu podpory zahraničných mobilít doktorandov. Spolupráca pri 

organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov EDAMBA. Podpora výskumnej činnosti doktorandov 

pomocou inštitucionálnej grantovej schémy projektov mladých vedeckých 

pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Informovanie študentov 

doktorandského štúdia o študijných a stážových pobytoch domácich 

a zahraničných konferenciách a seminároch a podobne. Zvyšovať kvalitu 

vysokoškolského vzdelávania na doktorandskom stupni vzdelania 

prostredníctvom podpory spolupráce NHF a zahraničných expertov pri výučbe 

v doktorandských programoch. 

 

 Podporiť atmosféru inovatívnosti, tvorivosti a  nápadov na NHF EU 

v Bratislave. 

Koordinácia aktivít pri príležitosti „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“. 

Koordinácia zapojenia NHF EU v Bratislave do medzinárodného podujatia 

„Noc     

výskumníkov“. Príprava ocenenia najlepších publikačných výstupov tvorivých 

pracovníkov, doktorandov NHF EU v Bratislave. Propagácia najlepších 

vedeckých výstupov tvorivých pracovníkov fakulty formou multikanálovej 

komunikácie. 

 Návrh opatrení na zlepšenie výsledkov hodnotenia agentúrou ARRA 

NHF EU v Bratislave odporučila tvorivým zamestnancom zvýšenie počtu 

článkov v karentovaných časopisoch resp. vedeckých časopisoch evidovaných 

v databázach Wok. Individuálna úloha profesorom, docentom a odborným 

asistentom s titulom PhD. zameraná na zvýšenie počtu článkov 

v karentovaných časopisoch resp. vedeckých časopisoch evidovaných 

v databázach WoK. Každý profesor, 1 zahraničný karentovaný resp. vedecký 

článok za rok, publikovaný v databázach časopisov WoK, každý docent 1 

zahraničný alebo domáci karentovaný resp. vedecký článok za 2 roky, 

publikovaný v databázach časopisov WoK, každý odborný asistent PhD. 1 

domáci alebo zahraničný karantovaný resp. vedecký článok za 3 roky, 

publikovaný v databázach časopisov WoK Udržiavať reláciu medzi 

absolventmi doktorandského štúdia a prijatými študentmi doktorandského 

štúdia do 1. ročníka. Ak sa prijme viac študentov do 1. ročníka ako je počet 

absolventov ukazovateľ klesá. Počet novoprijatých doktorandov sa musí 
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rovnať počtu ukončených doktorandov v uvedenom roku, pripadne pre 

vylepšenie tohto ukazovateľa sa musí prijímať menej doktorandov ako je počet 

ukončených doktorandov. Zabezpečiť kvalifikačný rast učiteľov, prehodnotiť 

kritériá na habilitačné a inauguračné konania, zvýšiť efektivitu doktorandského 

štúdia, aby každý profesor a docent ukončil 2 doktorandov za 3 roky. Každá 

katedra musí minimálne za rok predložiť 2 projekty VEGA, 2 projekty KEGA, 

každá katedra musí minimálne za rok predložiť 1 projekt APVV, každá katedra 

musí minimálne za rok predložiť 5 žiadostí o grant zo zahraničných grantových 

schém. 

3.13 Záver  
 

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave považuje vedecko-výskumnú prácu učiteľov 

za jednu z priorít ich činnosti, pretože tvorí jeden zo základov k evalvácii a akreditácii 

fakulty, ako aj regulárnej komplexnej akreditácie EU v Bratislave. Výsledky 

vedeckovýskumnej činnosti za rok 2012 dokumentujú, že v tejto oblasti činnosti fakulty 

došlo k miernemu kvantitatívnemu nárastu, ale na druhej strane aj ku kvalitatívnemu 

posunu. Fakulta sa podieľa na riešení najväčšieho počtu projektov v rámci Ekonomickej 

univerzity (40), vrátane zahraničných. Pozitívne je, že sa zvýšil počet riešených 

zahraničných projektov a externých projektov VEGA a KEGA, ktoré znamenali 

významný prínos finančných prostriedkov pre fakultu i jednotlivé riešiteľské kolektívy. 

Intenzívne sa zapájajú do výskumu mladí učitelia a interní doktorandi v rámci projektov 

riešených na katedrách, ako aj grantov EU – projektov mladých vedeckých pracovníkov. 

Zvýšila sa efektívnosť doktorandského štúdia meraná počtom absolventov k celkovému 

počtu študentov 3. stupňa štúdia. Prevažná väčšina denných doktorandov ukončila 

štúdium v termíne (23 doktorandov). Tieto pozitívne trendy je potrebné udržať aj 

v ďalšom období. Vedecko-výskumná činnosť sa v roku 2012 uskutočňovala na fakulte v 

súlade s profilom fakulty, jednotlivých študijných odborov a programov, predmetov i 

jednotlivých učiteľov. Jej výsledkom sú výstupy použiteľné v pedagogickom procese i v 

hospodárskej praxi pri prijímaní koncepčných rozhodnutí a realizácii aktivít na zlepšenie 

ekonomického a podnikateľského prostredia v SR. Osobitne treba zdôrazniť skutočnosť, 

že učitelia NHF EU sa v roku 2012 aktívne zúčastňovali na prácach pri zriaďovaní 

Centier excelentnosti v rámci projektu Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického 

výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. Riešiteľským pracoviskom je 

NHF EU, doba riešenia 1.9.2010 – 30.8.2013. Strategickým cieľom projektu je 

koncentrácia špičkových výskumných pracovníkov a infraštruktúry do Centra excelencie 

ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. Špecifickým 

cieľom projektu je rozvoj technickej infraštruktúry a výskumného potenciálu pre 

skúmanie civilizačných výziev spojených so znalostnou ekonomikou a ekonomickým 

rastom. Realizáciou projektu sa na NHF vybudovala sedem výskumných laboratórií 

s osobitným zameraním, ktoré poskytnú výskumnú infraštruktúru výskumníkom, 

študentom a odbornej verejnosti v bratislavskom regióne. Vytvoril sa tak predpoklad pre 

intenzifikáciu spolupráce riešiteľských pracovísk. Výsledky výskumu budú prezentované 

slovenskej i medzinárodnej odbornej verejnosti a prispejú k popularizácii slovenskej vedy. 
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NHF EU má ambíciu podieľať sa na internacionalizácii doktorandského štúdia 

a perspektívne usilovať o získanie tzv. európskeho doktorátu. Od akad. roku 2010/2011 sa 

začala realizovať povinnosť pre každého študenta 3. stupňa štúdia absolvovať jeden 

predmet v cudzom jazyku (v súlade s vyhláškou dekana č. 1/2010 o povinnosti absolvovať 

predmet v cudzom jazyku). V rámci ešte výraznejšieho zvýšenia kvality doktorandského 

štúdia, NHF vypracovala projekt ITMS č. 26140230005 s názvom Zvyšovanie kvality 

doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave. 

Cieľom projektu je zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na doktorandskom 

stupni vzdelania prostredníctvom podpory spolupráce NHF a zahraničných expertov pri 

výučbe v doktorandských programoch, zapojenie sa do medzinárodného výskumu 

v oblasti ekonomických vied, podporenie spoločného výskumu slovenských 

a medzinárodne uznávaných vedeckovýskumných pracovníkov. Ďalší rozvoj 

vedeckovýskumnej činnosti na NHF EU v Bratislave sa musí opierať o cielenú orientáciu 

výskumu, kvalitu i personálne a materiálne zabezpečenie výskumu. Hlavný dôraz treba 

klásť na zvyšovanie kvalifikačného rastu v kategóriách docent a profesor, zvyšovanie 

efektívnosti ukončovania doktorandského štúdia, zapájanie doktorandov do riešenia 

výskumných projektov na materských katedrách, zvyšovanie podielu finančných zdrojov 

z domácich a zahraničných grantov vrátane 7.RP a v rámci publikačnej činnosti učiteľov 

na zvyšovanie podielu monografií a článkov v domácich a zahraničných karentovaných 

časopisoch, ktoré majú rozhodujúci význam pre výpočet dotácie pre univerzitu za 

výsledky publikačnej činnosti, na zvyšovanie podielu v citáciách SSCI. Fakty 

a skutočnosti prezentované v Správe o VVČ na NHF EU v Bratislave za rok 2012 

potvrdzujú, že ciele a úlohy obsiahnuté v Dlhodobom zámere rozvoja 

Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave na obdobie 2007 – 2011 s výhľadom do roku 

2015 sa darí postupne úspešne napĺňať. Národohospodárska fakulta v roku 2009 s veľmi 

dobrým výsledkom absolvovala komplexnú akreditáciu a veľmi dobre dopadla aj 

v poslednom hodnotení príbuzných fakúlt, ktoré uskutočnila agentúra ARRA v roku 2012 

(za rok 2011), kde sa spomedzi fakúlt EU v Bratislave umiestnila najlepšie a celkovo z 

ekonomických fakúlt v SR na 3. mieste Fakulta má ambíciu stať sa najlepšou 

ekonomickou fakultou na Slovensku. 

3.14 Prílohy 

3.14.1 Príloha 1. Prehľad projektov riešených v r. 2012, ukončených v r. 2012 
a pokračujúcich v roku 2013  

 

Projekt 7. RP EÚ 

 

APVV 

P. č. 
Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Vedúci 

projektu 

Doba 

riešenia 

1. 
FP-SSH-

2011-1 

Prosperita, blahobyt a práca pre 

Európu/WWWpreEurópu, Úloha riešená EU v 

Bratislave: Blahobyt a multikriteriálna analýza 

Luptáčik 

Mikuláš 
2012 - 2016 
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PROJEKTY OP VaV a OP Vzdelávanie 

P. č. 
Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Vedúci 

projektu 

Doba 

riešenia 

1. 26240120032 

Vytvorenie excelentného pracoviska 

ekonomického výskumu pre riešenie 

civilizačných výziev v 21. storočí. 

Lisý Ján 2010 – 2013 

2. 26140230005 

Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a 

podpora medzinárodného výskumu na NHF 

EU v Bratislave 

Lisý Ján 2012 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

VEGA 

P. 

č. 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Vedúci 

projektu 

Doba 

riešenia 

1. 298 

Determinanty formovania znalostnej ekonomiky 

v kontexte novej hospodárskej stratégie „Európa 

2020“. 

Gonda 

Vladimír 
2011 – 2014 

2. 299 
Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý 

ekonomický rast. 

Fifeková 

Elena 
2011 – 2013 

3. 300 Predikčné modely finančných  kríz. 
Sivák 

Rudolf 
2011 – 2013 

4. 301 
Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v 

Slovenskej republike. 

Ošková 

Silvia 
2011 – 2013 

P. č. 
Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Vedúci 

projektu 

Doba 

riešenia 

1. 

APVV-

0101-10 

291595 

Kreatívna ekonomika - národohospodárske a 

regionálne podmienky a stimuly (KRENAR). 

Buček 

Milan 
2011 – 2014 

2. 

APVV 

SK-

SRB-

0053-11 

(570053

11) 

Investície do vedy a výskumu (prípadová štúdia 

Slovenska a Srbska) 

Čaplánová 

Anetta 
2012 – 2013 

3. 
APVV-

0750-11 

Štrukturálne zmeny v slovenskej ekonomike - 

predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja 

Morvay 

Karol 
2012 – 2013 
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5. 302 

Efektívnosť využitia daňových a verejných 

výdavkov v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť 

verejných financií a nové netradičné možnosti 

rozpočtových príjmov. 

Schultzová 

Anna 
2011 – 2014 

6. 303 
Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v 

siločiarach civilizačných výziev. 

Pastoráková 

Erika 
2011 – 2013 

7. 304 Enviromentálna regulácia s využitím dane z energií. 
Čiernik 

Anton 
2011 – 2013 

8. 305 

Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe 

na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom 

kontexte. 

Holková 

Vieroslava 
2011 – 2013 

9. 327 
Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: 

rast a konvergencia v krajinách EÚ 

Luptáčik 

Mikuláš 
2012 – 2014 

10. 328 
Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte 

spoločensko-ekonomických zmien. 

Rievajová 

Eva 
2012 – 2015 

11. 329 

Alternatívne prístupy k meraniu sociálno-

ekonomického rozvoja (v kontexte Stratégie 2020 a 

ponaučení z globálnej finančnej krízy) 

Lisý  

Ján  
2012 – 2012 

12. 330 
Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk 

a finančných inštitúcií v podmienkach Slovenska 

Horvátová 

Eva 
2012 – 2014 

13. 331 
Rozšírený Leontiefov model so štruktúrnou 

dekompozíciou s aplikáciou na ekonomiku SR 

Pobudová 

Daniela 
2012 – 2014 

14. 332 
Optimálna samosprávna jednotka - kompetentný 

aktér a efektívny správca vecí verejných 

Žárska 

Elena 
2012 – 2014 

15. 333 

Intenzita vzťahov medzi finančným sektorom a 

reálnou ekonomikou ako zdroj ekonomického rastu 

SR v postkrízovom období 

Kotlebová 

Jana 
2012 – 2014 

16. 334 
Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia 

obyvateľstva a ich vplyv na kvalitu života. 

Pechová 

Michaela 
2012 – 2014 

17. 335 
Efektívnosť regionálnej politiky EÚ v podmienkach 

Slovenskej republiky 

Šipikal 

Miroslav 
2012 – 2014 

18. 336 
Fiškálne stabilizátory a ich cyklické efekty v 

ekonomike SR a v jej regiónoch. 

Ochotnický 

Pavol 
2012 – 2013 

19. 337 Lokálne a regionálne ekonomické vplyvy univerzít 
Rehák 

Róbert 
2012 – 2014 

20. 338 
Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v novej 

ekonomike 

Martincová 

Marta 
2012 – 2014 
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21. 339 
Ekonomické prostredie a dynamika zmien v sektore 

poisťovníctva 

Majtánová 

Anna 
2012 – 2014 

22. 306 
Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej 

ekonomiky v rámci eurozóny. 

 

Chovancová 

Božena 

2011 – 2013 

 

KEGA 

P. č. 
Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Vedúci 

projektu 

Doba 

riešenia 

1. 505 

Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe 

a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej 

učebnice. 

Žárska 

Elena 
2011 – 2013 

2. 511 

Inovácia obsahu, foriem a metód ekonomického 

vzdelávania vo výchovno-vzdelávacích 

programoch stredných škôl 

Šlosár 

Rudolf 
2012 – 2014 

 

 

 

 

 

 

Projekty mladých vedeckých pracovníkov 

 

 

Projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce  

 

Iné typy projektov 

P. č. 
Číslo 

projektu 
Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia 

1. 2315026 

Teoretické a praktické aspekty 

modelovania zahraničného zadĺženia a 

vonkajšej ekonomickej nerovnováhy v 

DSGE modeloch 

Vojtková Mária 2012 – 2012 

2. 2315027 

Miesto, nástroje a úlohy finančného 

systému v snahe prekonať dlhovú 

krízu 

Napolitano 

Barbara 
2012 – 2012 

P. č. 
Číslo 

projektu 
Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia 

1. 

ISCH 

COST 

Action 

IS1104 

EÚ v novej komplexnej geografii 

ekonomických systémov: hodnotenie 

modelov, nástrojov a politík 

Luptáčik 

Mikuláš 
2012 - 2016 

2. 
ESPON 

vs5168 

The Territorial Dimension of the 

Innovation and Knowledge Economy 

(KIT ESPON ). 

Buček Milan 2010 – 2012 
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4 ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 
 

4.1 Úvod 
 

Medzinárodná dimenzia vysokoškolského vzdelávania umožňuje študentom získať kvalitné 

vzdelanie a rozširuje ich možnosti na medzinárodnom trhu práce. Rozvoj medzinárodnej 

spolupráce je jednou z priorít NHF EU. 

 

Medzinárodné programy patria svojím významom medzi dôležité aktivity NHF EU, ktoré 

umožňujú realizovať mobility učiteľov fakulty, doktorandov a študentov; vnášajú 

medzinárodný aspekt do univerzitného vzdelávania a najmä výskumu, poskytujú možnosť 

komparácie študijných odborov a programov so zahraničnými vzdelávacími a výskumnými 

inštitúciami. 
 

Aktivity v oblasti zahraničnej spolupráce pozostávajú z nasledujúcich oblastí: 

 Programy a projekty medzinárodnej spolupráce. 

 Ostatná medzi-univerzitná spolupráca. 

 Internacionalizácia vzdelávania. 

 Internacionalizácia výskumu. 

 

4.2 Mobilitné projekty realizované na NHF EU v roku 2012 
 

NHF EU je dlhodobo zapojená do viacerých medzinárodných programov, ku ktorým patria 

tak štandardné európske vzdelávacie a výskumné programy, ako aj bilaterálne programy 

spolupráce s európskymi univerzitami, ale aj s univerzitami zo zámoria. Kontinuálne sa 

1. 
2011vs02

5 

Z učební do redakcie: Ekonomická 

publicistika pre verejnosť 
Čaplánová Anetta 2012 – 2012 

2. 
NVUB-

V-2012/2 

Hosťovanie prof. Alexandru Minea na 

NHF EU v Bratislave 
Péliová Jana 2012 – 2012 

3. NVUB 
Organizácia 20. medzinárodnej 

konferencie o Input-output modeloch 

Luptáčik 

Mikuláš 
2012 – 2012 

4. AHELO 

Národná sústava povolaní Organizácie 

pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj 

AHELO na slovenských vysokých 

školách "Projekt AHELO - oblasť 

ekonómia. 

    Lisý Ján      2012 – 2012 

5. 
2713013

0022 
Národná sústava povolaní SR   Antalová Mária 2012 – 2012 

6. 

Projekt 

hospodár

skej 

praxe 

Národný význam automobilového 

priemyslu pre SR 

Luptáčik 

Mikuláš 

2012 – 

2013 
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udržuje spolupráca s americkými univerzitami, realizovaná vo forme letných škôl ale aj 

prednáškových pobytov vynikajúcich pedagógov a mobilít financovaná okrem iného aj 

prostredníctvom programov Fulbrightovej nadácie.  

 

Z európskych vzdelávacích programov boli pracoviská NHF EU zapojené najmä do 

programov LLP ERASMUS a CEEPUS.  

ERASMUS 

Erasmus je európsky program zameraný na spoluprácu v oblasti vzdelávania. V tomto 

programe ide  o zvyšovanie kvality a uplatnenie európskej dimenzie vysokoškolského 

vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce medzi univerzitami, zvyšovaním 

európskej mobility a zvyšovaním transparentnosti a plného akademického uznania štúdia 

a kvalifikácie v Európskej únie.  

 

Na NHF EU sa v rámci programu LLP Erasmus realizovali aktivity prostredníctvom: 

 mobility učiteľov 

 mobility študentov 

 mobility pracovníkov. 

Najväčšia časť študentov vycestovala na študijné pobyty v zahraničí prostredníctvom 

programu LLP Erasmus (52). Potešujúci je nárast počtu študentov, ktorí absolvovali v rámci 

tohto programu praktickú stáž (13).  

 

V roku 2012 sa v rámci programu LLP Erasmus – Intenzívne programy zapojili študenti 

a učitelia NHF EU do dvoch projektov Letných škôl. Letnej školy, ktorú organizovala 

Univerzita v Goettingene na tému: Relations between EU and the emerging global players 

sa zúčastnili 3 študenti a 1 pedagóg. Na tento úspešný projekt by NHF EU chcela nadviazať 

a preto pripravujeme žiadosť o grant na realizáciu projektu letnej školy pre SAAIC.  

 

NHF spolupracuje s Wyzsza Szkola Bankowa w Toruniu, Poľsko a s Mykolas Romeris 

University, Litva s podporou LLP Erasmus - Intenzívne programy. V rámci tejto spolupráce 

bola v roku 2012 realizovaná letná škola vo Vilniuse univerzitou Mykolas Romeris 

University, ktorej sa zúčastnili 9 študenti a 3 pedagógovia. 

 

Tabuľka č.1:Vysielaní študenti do zahraničia na rôzne programy za roky 2006 – 2012  

Druh projektu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LLP Erasmus 14 32 31 48 38 48 52 

Erasmus - IP 3 3 - 9 - 3 13 

CEEPUS - - 5 2 - 2 1 

Iné * 3 6 7 7 17 5 2 

Celkom 20 41 43 66 55 55 68 
 

       *  Iné projekty: 

LŠ / ŠP 1 3 - - 12 - - 

NŠP / SAIA - 2 7 5 1 3 - 

Freemover / dohody    2 5 2 2 

Spolu Iné projekty 3 6 7 7 17 5 2 
 

 

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) 
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Je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdiá. V súčasnosti sa ho aktívne 

zúčastňujú Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, 

Slovenská republika, Slovinsko a od roku 2005 aj Srbsko a Čierna Hora. 

 

Národný štipendijný program 

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít 

zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov 

na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách. Štipendiá sú určené 

aj pre občanov SR - študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa 

doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. 

na SAV) - na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas magisterského štúdia (2. 

stupeň vysokoškolského vzdelávania), resp. výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na 

vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. 

Typy štipendií poskytované zo zdrojov NŠP: 

a) Štipendiá pre študentov slovenských vysokých škôl na študijný pobyt počas 

magisterského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) v rozsahu jeden semester 

na zahraničných vysokých školách. 

b) Štipendiá pre doktorandov slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV počas 

doktorandského štúdia v rozsahu 1 až 7 mesiacov na zahraničných vysokých školách, 

resp. výskumných pracoviskách. 

c) Štipendiá pre zahraničných vysokoškolských študentov na študijný pobyt počas 

magisterského štúdia v rozsahu jeden semester na slovenských vysokých školách.  

d) Štipendiá pre zahraničných doktorandov na časť interného doktorandského štúdia v 

rozsahu jeden až sedem mesiacov na slovenských vysokých školách alebo výskumných 

pracoviskách. 

e) Štipendiá pre zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov v 

rozsahu jeden až sedem mesiacov na absolvovanie prednáškového, resp. výskumného 

pobytu na slovenských vysokých školách, výskumných pracoviskách a v mimovládnych 

organizáciách na základe pozvania. 

 

Medzinárodný vyšehradský fond 

Medzinárodný vyšehradský fond ponúka magisterské a post-magisterské štipendiá pre 

vybraných študentov na 1 až 2 semestre (okrem magisterských schémy In-Coming štipendií 

s možnosťou A až 4 semestrálnych štipendií).  

 

Ostatné programy SAIA 

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) administruje okrem 

programu CEEPUS a Národného štipendijného programu aj ďalšie mobilitné programy. 

Akademické mobility - Program finančne podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. SAIA v rámci tohto programu poskytuje informácie a 

poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí, organizuje výberové konania na 

štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do 30 krajín 

sveta, koordinuje prijatia zahraničných štipendistov Ministerstva školstva SR na študijné a 

výskumné pobyty v Slovenskej republike. Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny 

program, ktorého cieľom je zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi 

Rakúskom a Slovenskom. Sciex - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond - Sciex-NMSch 

poskytuje štipendiá na výskumné projekty vo všetkých akademických disciplínach, v ktorých 

chcú dvaja výskumní pracovníci alebo pracoviská zo Švajčiarskej konfederácie a NČŠ 

spolupracovať a majú potrebné odborné znalosti a kvalifikované ľudské zdroje. Servisné 

centrum EURAXESS pre výskumných pracovníkov  
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sú súčasťou európskej siete servisných centier EURAXESS Services Network v 35 krajinách 

a tiež  Bourse Incitative d´Expatriation aux lecteurs français. 
 

Tabuľka č. 2: Prehľad o počte  zahraničných študentov v študijných programoch 

(okrem programu ERASMUS, CEEPUS, DANUBIA)  

 

Rok 

 

Krajina 

Dĺžka pobytu  
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2008 Rumunsko     1 1  2 

2008 Srbsko    5    5 

2008 Ukrajina       1  1 

2008 Mongolsko    1    1 

2008 Tadžikistan       1 1 

2008 Rusko 1       1 

2008 Spolu 1   6 1 2 1 11 

2009 Tadžikistan       1 1 

2009 Mongolsko    1    1 

2009 Srbsko    5 4   9 

2009 Vietnam    2    2 

2009 Slovinsko    1    1 

2009 Rumunsko     1   1 

2009 Bosna 

a Hercegovina 

   1    1 

 2009  Spolu    10 5  1 16 

2010 Mongolsko    1    1 

2010 Srbsko    5    5 

2010 Kazachstan    1    1 

2010 Arménsko       1 1 

2010 Rumunsko     1   1 

 2010 Spolu    7 1  1 9 

2011 Sýria    1    1 

2011 Srbsko     5   5 

2011 Kazachstan    1    1 

2011 Arménsko       1 1 

2011 Mexiko       1 1 

2011 Spolu    2 5  2 9 

2012 Arménsko       1 1 

2012 Mexiko       1 1 

2012 Sýria   1     1 

2012 Srbsko  5 3     8 

2012 Kazachstan   1     1 

2012 Spolu  5 5    2 12 

 

4.3 Ostatná medzinárodná spolupráca 
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Prijatia zahraničných hostí 
 

V roku 2012 bolo na NHF EU prijatých 1007 zahraničných hostí, a to na úrovni vedenia 

fakulty, ako aj katedier. Tieto návštevy boli spojené s konzultáciami týkajúcimi sa syláb 

a metód výučby predmetov, s účasťou na konferenciách a seminároch, ako aj 

s monitorovaním možných foriem  spolupráce s fakultou.  

 

Významný nárast v počte prijatých zahraničných hostí v tomto roku súvisí s organizáciou 

významných konferencií svetového rozmeru: 

25. – 29. júna 2012 sa uskutočnila celosvetová Konferencia „INPUT-OUTPUT“, ktorej sa 

zúčastnilo 229 zahraničných hostí. 

21. – 25. augusta 2012 sa uskutočnil 52. Kongres ERSA: Regions in Motion – Breaking the 

Path, ktorého sa zúčastnilo 667 zahraničných hostí. 

 

Vzhľadom na personálne kapacity učiteľov NHF EU v Bratislave už nepredpokladáme 

výraznejší nárast počtu prijímaných hostí, ale skôr sledovanie cieľa zvýšiť kvalitu vzájomnej 

spolupráce, ktorá by mala vyústiť do spoločných medzinárodných projektov. 

  

4.4 Internacionalizácia vzdelávania 
 

Jedným z cieľov internacionalizácie pedagogického procesu je sprístupnenie možnosti štúdia 

na NHF EU zahraničným študentom prostredníctvom rozšírenej ponuky predmetov 

vyučovaných v cudzích jazykoch. NHF EU v roku 2012 ponúkla zahraničným študentom 

programu ERASMUS, a tiež študentom všetkých fakúlt EU, výučbu vybraných 33 predmetov 

vo svetových jazykoch (anglický, francúzsky, ruský a nemecký).  

V roku 2012 NHF pripravila nové akreditované predmety pre výučbu v cudzích jazykoch pre 

študentov všetkých stupňov a všetkých študijných programov. Okrem predmetov 

akreditovaných na bakalárskom a inžinierskom štúdiu boli akreditované aj predmety 

doktorandského stupňa štúdia v rámci projektu Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia 

a internacionalizácia výskumu na NHF EU. Študenti prijatí na všetky študijné programy 

od akademického roku 2010/2011 majú povinnosť absolvovať aspoň jeden predmet 

študijného programu počas štúdia v cudzom jazyku. Rozširujúce sa možnosti absolvovania 

predmetov v cudzích jazykoch pre študentov NHF zlepšujú ich možnosti uplatnenia sa na trhu 

práce v dnešnej globálne prepojenej spoločnosti. Predmety si študenti vyberajú na základe 

záujmu a predstavujú integrálnu súčasť akreditovaných študijných programov.  

 

Tabuľka č.3: Predmety ponúkané a NHF v roku 2012 v cudzích jazykoch 

P. č. Názov predmetu v jazyku 

výučby 
Názov predmetu v Sj Jazyk 

výučby 
Hod./   

týž 
K Vyučujúci  

Zimný semester akademického roku 2012/2013 

1. Economics 1 Ekonomická teória AJ 2/2 6 prof. Ing Anetta 

Čaplánová, PhD. 

2. Social Policy Sociálna politika AJ 2/2 6 Ing. Silvia 

Ošková, PhD. 

3. Public finance Verejné financie AJ 2/2 6 doc. Ing. Erika 

Neubaerová, 

PhD. 

4. International taxation Medzinárodné zdaňovanie AJ 2/2 6 doc. Ing. Jana 
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Kubicová, PhD. 

5. Theory and policy of 

enterpreneurial finances 

Teória a politika 

podnikateľských financií 

AJ 2/2 6 Ing. Katarína 

Belanová, PhD. 

6. Risk and uncertainity in 

finance 

Riziko a neistota vo 

financiách 

AJ 2/2 6 doc. Ing. 

Ľuboslava Gertler 

7. Tax theory and policy 1 Daňová teória a politika 1 AJ 2/2 6 Ing. Martin 

Geško, PhD. 

8. Tax theory and policy 2 Daňová teória a politika 2 AJ 2/- 3 doc. Ing. Alena 

Zubaľová, PhD. 

9. Informatics 3 Informatika 3 AJ -/2 3 Ing. Pavol 

Skalák, PhD. 

10. Regional Policy Regionálna politika AJ 2/2 6 doc. Ing. Štefan 

Rehák, PhD. 

11. Offentliche Verwaltung Verejná správa NJ 2/2 6 Mgr. Ing. Tomáš 

Černenko, PhD. 

12. International finance Medzinárodné financie AJ 2/2 6 Doc. Dr. Menbere 

Workie Tiruneh, 

PhD 

13. Mikroeconomics Mikroekonómia AJ 2/2 6 Ing. Matej 

Valach, PhD. 

14. Macroeconomics Makroekonómia AJ 2/2 6 prof. Alexandru 

Minea 

15. Analysis and prognosis in 

finance 

Analýza a prognóza vo 

financiách 

AJ 2/2 6 Ing. Martin 

Alexy, PhD. 

16. Seminar 2 Śpeciálny seminár 2 AJ 4 3 Ing. Jana Péliová, 

PhD. 

17. Economic Policy Hospodárska politika AJ 2/2 6 Ing. Martin 

Lábaj, PhD. 

18. Human Resources and 

Development 

Ľudské zdroje a personálny 

rozvoj 

AJ 2/2 6 doc.PhDr. Mária 

Antalová, PhD. 

Letný semester akademického roku 2011/2012 

1. Quality of Life Kvalita života AJ 2/2 6 doc.PhDr. Mária 

Antalová, PhD. 

2. Capital Structure of 

Companies 

Kapitálová štruktúra podnik. 

subj. 

AJ 2/2 6 doc. Ing. Jana 

Mikócziová, PhD.  

3. Economic Growth and 

Development 

Ekonomický rast a 

rovnováha 

AJ 

2/2 6 

Ing. Martin 

Lábaj, PhD. 

4. Monetary Policy in 

Eurozone Monetárna politika Eurozóny 

AJ 

2/0 3 

doc. Ing. Jana 

Kotlebová, PhD.  

5. Macroéconomie Makroekonómia FJ 2/2 6 

prof. Ing. 

Magdaléna 

Přívarová, CSc. 

6. Finanzen und Währung 

Financie a mena NJ 

4/0 5 

prof. Ing. Otto 

Sobek, CSc. 

7. 

International Financial 

Market Medzinárodný finančný trh AJ 2/2 4 

doc.Dr.Ing. 

Menbere Workie 

Tiruneh, PhD. 

8. 

General Economic History 

Všeobecné hospodárske 

dejiny AJ 2/0 3 

Ing. M. Vongrej, 

PhD. 
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9. 

Financial Programming Finančné programovanie AJ 0/2 3 

Ing. Marian 

Nemec, PhD. 

10. 

Informatics 2 Informatika 2 AJ 0/2 2 

Mgr. Slávka 

Prváková, PhD. 

11. Regional Economics and 

Policy 1 

Regionálna ekonomika a 

politika 1 

AJ 

2/0 3 

doc.Ing. Štefan 

Rehák, PhD. 

12. The Economics of Network 

Industries 

Ekonomika sieťových 

odvetví AJ 

2/0 3 Ing. Rudolf 

Pastor, PhD. 

13. Finance and Currency Financie a mena 

AJ 

2/- 4 Ing. Branislav 

Zudiel 

14. 

Macroeconomics Makroekonómia AJ 2/2 6 

Ing. Tomáš 

Lichard 

15. 

Offentliche Politik Verejná politika NJ 2/2 4 

Mgr. Tomáš 

Černenko, PhD. 

 

Na internacionalizáciu pedagogického procesu pozitívne vplýva zvýšenie možnosti porovnať 

metódy pedagogickej práce medzi pedagógmi domácej fakulty a zahraničných inštitúcií. 

Študenti sa môžu stretnúť s prednášateľmi zo zahraničných univerzít, ktorí prichádzajú na 

NHF EU prostredníctvom programu ERASMUS, CEEPUS prípadne prostredníctvom 

Národného štipendijného programu. V roku 2012 prijala NHF 11 učiteľov a výskumných 

pracovníkov v rámci učiteľských mobilít.  

 

Tabuľka č. 4: Prijatí učitelia zo zahraničia, zapojení do výučby   

Druh projektu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ERASMUS 3 1 7 8 9 8  

CEEPUS - - - 1 - - - 

NŠP - 1 3 - 1 6 2 

Fulbrightova komisia  - 2 - - - 1 

Iné - - - - 1 - 8 

Celkom 3 2 12
 

9 11 14 11 

 

Okrem prednášok pedagógov NHF EU a odborníkov z praxe zvyšujú úroveň pedagogického 

procesu aj prednášky zahraničných pedagógov a výskumníkov. Prednášky sú zvyčajne určené 

pre študentov NHF a tiež študentov všetkých ostatných fakúlt ako aj širokej verejnosti. 

 

V súvislosti s riešením projektu Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia 

a internacionalizácia výskumu na NHF sa v roku 2012 realizovala výučba v rámci všetkých 

študijných programov doktorandského stupňa štúdia v anglickom jazyku.  

 

Predmety doktorandského štúdia uskutočnené v anglickom jazyku v roku 2012 

Environmentálna ekonómia  – Keith Willett 

Mikroekonómia   – Peter Katuščák 

Medzinárodná ekonómia  – James Dean 

Experimentálna ekonómia  – Cary Deck 

Industriálna ekonómia  – Christoph Weiss 

Hospodárska politika   – Jesus Crespo Cuaresma  

Teoretické koncepcie regionálneho rozvoja – Gunter Maier 
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Makroekonómia   – Giovanni Pavanelli 

Hospodárske dejiny   – Paolo Malanima 

Finančná ekonometria a aplikované financie I. – Peter Katuščák 
 

Naďalej zostáva významným zdrojom financovania pobytov zahraničných výskumníkov na 

NHF EU Národný štipendijný program. NHF EU získala v roku 2012 grant od Nadácie VÚB 

na financovanie hosťujúceho profesora Alexandru Minea, ktorý okrem prednášok a seminárov 

pre verejnosť zabezpečil výučbu predmetu Makroekonómia a predmetu Ekonomický rast, oba 

v anglickom jazyku.  
 

Spoločný diplom s Nottingham Trent University MSc. in International Finance 

V roku 2011 úspešne prešiel akreditáciou spoločný študijný program Ekonomickej univerzity 

v Bratislave a Nottingham Trent University na inžinierskom stupni štúdia. Na základe 

výberového konania bolo na štúdium prijatých 22 študentov NHF. 

 

Študenti NHF majú tak možnosť získať nielen inžiniersky diplom z EU v Bratislave, ale aj 

diplom MSc. z tejto uznávanej britskej univerzity.  

 

4.5 Internacionalizácia výskumu 
 

Na NHF EU sa riešili v roku 2012 viaceré medzinárodné výskumné projekty, v rámci 

ktorých sa uskutočnila výmena pedagogických a vedeckých pracovníkov najmä vo forme 

účasti na konferenciách. Významný nárast sme zaznamenali v oblasti prijatých zahraničných 

učiteľov na výskumných pobytoch na NHF EU. Súvisí to s najmä s realizáciou projektu ESF 

Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a internacionalizácia výskumu na NHF. V rámci 

tohto projektu sa zúčastnili výskumných stáží títo zahraničný profesori: Keith  Willett, Jesus 

Crespo Cuaresma, James Dean, Jaroslava Hloušková, Gunther Maier, Jaromír Gottwald, 

Christoph Weiss, Elias Soukiasis, Peter Katuščák, Nicolas Wilson, John Hudson. Zároveň 13 

učiteľov NHF uskutočnilo v rámci projektu zahraničné výskumné pobyty v partnerských 

inštitúciách zúčastnených zahraničných profesorov.     

 

Tabuľka č. 5: Mobility učiteľov NHF 2006 – 2012 

Druh projektu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LLP ERASMUS 1 2 3 10 6 9 7 

CEEPUS - - - 1 - - - 
Danubia - - - 1 - - - 

Iné programy a projekty    9 6 6 13 

Celkom 1 2 3 21 12 15 20 
 

 

Zahraničné cesty učiteľov NHF EU 

V akademickom roku 2012  vycestovalo do zahraničia 120 učiteľov NHF EU. 

V rozhodujúcej miere to boli krátkodobé zahraničné cesty zamerané na účasť na 

medzinárodných konferenciách, kongresoch, seminároch a workshopoch. V rámci týchto 

pobytov sa tiež zrealizovali krátkodobé stáže a návštevy vyplývajúce z bilaterálnej 

a multilaterálnej spolupráce. 

 

Tabuľka č. 6: Počet učiteľov na zahraničných pracovných cestách v rokoch 2006 –     

2012 
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Krajina 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Arménsko - - - - - - 7 

Belgicko 3 2 2 3 4 - 1 

Bulharsko - 2 1 - - - - 

Cyprus - - 3 - - - - 

Česká republika 47 106 102 82 98 66 42 

Dánsko 1 - - 2 - - - 

Estónsko - - - - - 4 - 

Fínsko - - 1 - - - 1 

Francúzsko 2 3 4 3 3 2 - 

Grécko 1 - - - - - - 

Chorvátsko - - - - - - 8 

India - 2 - - - - - 

Japonsko - - - - - - 1 

JAR - - - 2 - - - 

Kanada 1 - - - - - 2 

Kuwait - - - 1 - - - 

Litva - - - - - - 5 

Lotyšsko - - - - - 1 1 

Maďarsko - - 1 8 3 9 3 

Malajzia - - - - - 5 - 

Malta - - - 7 - - 1 

Maroko - - - - - - 1 

Nórsko - - - - - 2 - 

Poľsko 13 17 17 19 19 14 12 

Portugalsko - 1 4 1 2 1 5 

Rakúsko 15 7 7 7 8 3 7 

Rumunsko 1 - - - - - 2 

Rusko - 2 9 5 2 - 5 

Slovinsko 2 1 - - - - - 

Srbsko - - - - - - 4 

SRN - - 3 1 4 1 3 

Španielsko - 2 - 1 2 12 2 

Švajčiarsko - - - 2 1 - - 

Švédsko - - - - - 1 - 

Taliansko - - 1 2 3 2 5 

Turecko - 2 3 2 3 2 - 

Ukrajina - 1 - 1 - - - 

USA - 1 1 - - 2 2 

Veľká Británia 1 3 11 2 3 3 - 

Celkom 87 152 170 151 174 130 120 

 

Najviac vycestovaní učiteľov NHF EU bolo spojených s účasťou na medzinárodných 

vedeckých konferenciách a workshopoch. Pozitívne hodnotíme prevládajúcu formu 

financovania zahraničnej spolupráce z prostriedkov vedeckých a výskumných projektov, 

ktoré sú riešené na jednotlivých pracoviskách fakulty. 
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Graf č. 1: Zahraničné pracovné cesty učiteľov NHF EU v roku 2012 

 

 
Rozvoj medzinárodnej spolupráce patrí medzi priority NHF EU. Realizácia hlavných 

úloh v tejto oblasti pozostávala zo zabezpečovania a realizácie mobilít študentov, 

doktorandov a učiteľov fakulty, prijímania zahraničných hostí a organizovania a aktívnej 

účasti na medzinárodných konferenciách. V roku 2012 sme zaznamenali zvýšenie aktivity 

jednotlivých katedier v oblasti medzinárodnej spolupráce, ktorá sa prejavila najmä vo vyššom 

počte zahraničných účastníkov na uskutočnených medzinárodných vedeckých konferenciách 

a  workshopoch.  
 

4.6 Hlavné zámery rozvoja NHF EU v oblasti zahraničných vzťahov v roku 
2013 

 Trvalým cieľom je zvýšenie kvality a výberu predmetov vyučovaných v cudzích 

jazykoch pre študentov NHF EU v Bratislava a pre študentov celej EU v Bratislave 

 Zlepšenie informovanosti študentov a učiteľov o možnostiach štúdia v zahraničí ako aj 

rozšírenie možností mobilít pre študentov, doktorandov a pedagógov NHF EU na 

základe európskych programov a bilaterálnych zmlúv medzi fakultou a významnými 

zahraničnými vzdelávacími inštitúciami 

 Podpora a vytvorenie dobrých podmienok pre budúcu spoluprácu pri tvorbe 

medzinárodných vedeckovýskumných projektov. 
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4.7 Príloha 
Zoznam vycestovaných študentov v rámci programu LLP Erasmus 

NHF 2012  
 
ZS      

Priezvisko Meno Fakulta UNIVERZITA Začiatok 
obdobia 

Koniec 
obdobia 

HOLOD Michal NHF Gent University 17.9.2012 31.1.2013 

MINÁRIKOVÁ Katarína NHF Vrije Universiteit Brussel 17.9.2012 10.2.2013 

BANÁŠOVÁ Zuzana NHF 
Facultés Universitaires - 
Saint Luis 9.9.2012 26.1.2013 

TAFFERNER Filip NHF 
HAAGA-HELIA University of 
Applied Sciences 13.8.2012 

20.12.201
2 

HÁJOVSKÝ Michal NHF 

Ecole Supérieure de 
Commerce de Commerce et 
de Management 28.8.2012 

31.12.201
2 

PODBEHLÝ Juraj NHF 

Ecole Supérieure de 
Commerce de Commerce et 
de Management 28.8.2012 

31.12.201
2 

SÚKENNIK Samuel NHF 
Université Claude Bernard 
Lyon 1 6.9.2012 31.1.2013 

KOSTOLÁNYO
VÁ Eliana NHF 

Ecole Superieure du 
Commerce Exterrieur - 
Lionard de Vinci 20.8.2012 

22.12.201
2 

SEIDLOVÁ Petra NHF 
Université Paris 12 Val de 
Marne 1.9.2012 10.2.2013 

MAČALOVÁ Patrícia NHF 
Fontys Internationale 
Hogeschool Economie 28.8.2012 29.1.2013 

KUSALOVÁ Stanislava NHF 
Mykolo Romerio 
Universitetas 27.8.2012 27.1.2013 

VANYA Peter NHF Universität Mannheim 1.8.2012 28.2.2013 

BÁTOROVÁ Jana NHF 
Eberhard Karls Universität 
Tübingen 

10.10.201
2 25.2.2013 

BITTNEROVÁ Monika NHF 
Friedrich Schiller University 
of Jena 1.10.2012 28.2.2013 

MASARYKOVÁ Barbora NHF Fachhochschule Osnabrück 1.9.2012 28.2.2013 

ORSÁGOVÁ Zuzana NHF Fachhochschule Osnabrück 17.9.2012 28.2.2013 

HVIŽĎÁKOVÁ Daniela NHF University of Trade, Lodz 17.9.2012 22.2.2013 

REMŠÍKOVÁ Martina NHF University of Deference 1.10.2012 8.2.2013 

MIHALIČKOVÁ Lenka NHF 
University of Applied 
Sciences Geneve 14.9.2012 18.1.2013 

DANČOVÁ Denisa NHF 

University of Appelied 
Sciences Northwestern 
Switzerland 14.9.2012 9.2.2013 

KOPKOVÁ Katarína NHF Universita degli Studi di 17.9.2012 4.2.2013 
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Firenze 

HADVIGOVÁ Lucia NHF 
Universita degli Studi di 
Firenze 17.9.2012 4.2.2013 

 
 
NHF 2012 
LS     

Priezvisko Meno Fakulta Univerzita Začiatok 
obdobia 

Koniec obdobia 

SIGOTSKÁ Jana NHF Fachhochschule Osnabrück 1.3.2012 31.8.2012 

ŠIMČÍKOVÁ  Stanislava NHF Fachhochschule Osnabrück 1.3.2012 31.8.2012 

HRIBĽANOVÁ Miroslava NHF ESC Bretagne - Brest 28.1.2012 1.6.2012 
PAVKOVČEKOV
Á Katarína NHF ESC Bretagne - Brest 

27.1.201
2 1.6.2012 

JANČAR Andrej NHF Wirtschaftsuniversität Wien 1.2.2012 30.6.2012 

VAĽOVÁ Ivana NHF Universita degli Studi di Torino 
16.2.201

2 16.7.2012 

PECUCHOVÁ  Ivana NHF Universita degli Studi di Torino 
16.2.201

2 16.7.2012 

MIŠČÁKOVÁ Miroslava NHF University of Ljubljana 8.2.2012 6.7.2012 

HATALOVÁ  Lucia NHF University of Economics, Prague 
13.2.201

2 29.6.2012 

JANOUŠEK Tomáš NHF Hanken School of Economics 
17.1.201

2 15.6.2012 

KANÁSOVÁ Angela NHF Université Paris 12 Val de Marne 
11.1.201

2 31.5.2012 

TRENČANSKÝ Dávid NHF Högskolan Dalarna 
18.1.201

2 16.6.2012 

KOZÁKOVÁ Monika NHF Istambul University 
12.2.201

2 30.6.2012 
 

Bilaterálna dohoda VŠE 

BUGAJOVÁ Lucia NHF VŠE, Praha 

17.9.201
2 

31.1.201
3 

HAMRANO

VÁ Michaela NHF VŠE, Praha 

17.9.201
2 

21.12.20
12 

KOZÁKOVÁ Monika NHF VŠE, Praha 

17.9.201
2 

31.1.201
3 

 

 

LLP Erasmus – Praktické stáže 

PIŠTOVÁ  Marcela NHF Fairfood International, HOL 16.1.2012 

15.4.201

2 

PEPUCHOVÁ Adriána NHF IB Mannheim, DE 1.6.2012 

31.8.201

2 
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PAJTOVÁ Diana NHF Sitom, FR 15.6.2012 

30.9.201

2 

SOCHANIČ Peter NHF Salgar Holiday Resort, ESP 15.6.2012 

30.9.201

2 

PAPPOVÁ Edina NHF Hotel San Luis, ESP 15.6.2012 

30.9.201

2 

KOVÁČIKOÁ Veronika NHF Renvyle House Hotel, Írsko 15.6.2012 

30.9.201

2 

REMŠÍKOVÁ Martina NHF 

CTS Claim Today, Dbs Law, 

GB 17.6.2012 

17.9.201

2 

STRUHÁROV

Á Jana NHF 

Insotel Club Punta Prima, 

ESP/Menorka 15.6.2012 

17.9.201

2 

RUSNÁK Ján NHF IB Stuttgart, DE 1.7.2012 

30.9.201

2 

JAGNEŠÁKO

VÁ Mária NHF IB Stuttgart, DE 1.7.2012 

30.9.201

2 

PRAVDOVÁ Dominika NHF Hotel Artiem Hotel 28.6.2012 

29.9.201

2 

KRIŠTOFÍKO

VÁ Zuzana NHF ESN Pilsen o.s., CZ 1.10.2012 

30.4.201

3 

FARIUSOVÁ Petra NHF IB Stuttgart 

26.10.201

2 3.4.2013 
 

 

Študenti doktorandského štúdia 

LÍŠKOVÁ Barbara, Ing. NHF University of Anwerp 
10.2.201

2 30.6.2012 

ZELEZNÍK Juraj, Ing. NHF Esbjerg Business Academy 
13.1.201

2 15.6.2012 

LUKÁČOVÁ Ivona, Ing. NHF Universidade de Coimbra 
29.8.201

2 20.12.2012 

KLIMKO Roman, Ing. NHF University of Huelva 
17.9.201

2 8.2.2013 

KOČIŠOVÁ Martina, Ing. NHF Wirtschaftsuniversität Wien 
16.9.201

2 15.3.2012 

SABOLOVÁ Anna, Ing. NHF 
Business Research 
Unit/UNIDE-IUL, Lisabon 1.9.2012 30.6.2012 

 

Fond podpory zahraničných mobilít doktorandov na EU: 

POLÁČIKO

VÁ Zuzana, Ing. NHF Texas A&M University 

13.1.201
2 

27.2.201
2 
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5 INÉ ČINNOSTI A AKTIVITY NHF EU V BRATISLAVE 
 

5.1 Členstvo  učiteľov NHF vo vedeckých radách, tímoch  iných univerzít 
a v orgánoch v SR a v zahraničí v roku 2012 

 

Členstvo učiteľov NHF vo vedeckých radách a tímoch iných univerzít a orgánov v SR 

a v zahraničí je veľmi rozmanité.  Ide najmä o členstvo učiteľov vo VR NHF VŠE v Prahe,  

vo VR EF UMB v Banskej Bystrici, členstvo vo VR DR TU Zvolen, vo VR Fakulty 

ekonomicko-správní Univerzita Pardubice, členstvo vo VR Fakulty managementu 

v Jindřichovom Hradci, členstvo vo VR Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky 

v Bratislave, MU ESR Brno – Katedra veřejné ekonomie – členovia komisie pre obhajoby 

dizerzačných prác, členstvo v medzinárodných vedeckých výboroch konferencií na MU 

v Brne, na Slezskej univerzite v Opave, na Obchodno podnikateľskej fakulte v Karvinej,  

členstvo v komisii pre štátne záverečné skúšky na Vysokej škole banskej – TU Ostrava, 

Ekonomická fakulta,  členstvo v Európskej akadémii vied a umení, Salzburg, členstvo vo  

výbore European Regional Science Association Council, členstvo v Deutsch-tchechisch-

slowakische Arbeitsgemeinschaft – Akademie fuer Raumforschung und Landesplanung, 

členstvo v Société  universitaire européenne les recherches financiéres (Európska univerzitná 

spoločnosť finančných výstupov), členstvo v  medzivládnej pracovnej skupine expertov pre 

ISAR, VK SAV pre spoločenské vedy, predsedníctvo v  slovenskej sekcii Regional Science 

Association,  členstvo v skupine pre harmonizáciu študijných programov v Európskom 

vzdelávacom priestore v oblasti „Business studie“, členstvo v Réseau de recherche PGV 

(vedeckovýskumnej siete krajín Vyšehradskej skupiny), členstvo vo Francúzsko-slovenskej 

obchodnej komore, členstvo v Predsedníctve Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV pre 

ekonomické a právne vedy, členstvo v  Rade vysokých škôl, členstvo v  Dozornej rade 

Eximbanky, členstvo, členstvo vo Výkonnom výbore Sekcie bánk a poisťovní SOPK, 

členstvo v Slovenskej komore audítorov, členstvo v Slovenskej komore daňových poradcov, 

členstvo v Ústavnej rade pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV), predsedníctvo 

v  Komisii KEGA č. 1 na MŠ SR, členstvo v  pracovnej skupine Akreditačnej komisie vlády 

pre Pedagogické vedy, členstvo v  Odborovej komisie pre tvorbu základných pedagogických 

dokumentov pre SOŠ v SR, oficiálne zastúpenie SR pre ISAR, členstvo  v odbornej pracovnej 

skupine pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

Vedecká erudovanosť učiteľov NHF EU v Bratislave  sa prejavuje ich početným zastúpením 

v redakčných radách vedeckých ako aj odoborných časopisov doma i v zahraničí. Členstvo 

učiteľov v redakčných radách vedeckých časopisov doma i v zahraničí – karentovaný časopis: 

Ekonomický časopis, nekarentované (vedecké domáce a zahraničné časopisy): Acta 

academica karviniensia, Acta Oeconomica Pragensia, Zeszyty naukowe,  Rozprawy 

ubezpieczeniowe, Národohospodářsky obzor, ECON (Selected Research Papers), Central 

European Journal for Operations Research, Regionální studie, Business Inform, Management 

et Gouvernance, Nová ekonomika, Finančné trhy, Účtovníctvo, audítorstvo,  daňovníctvo, 

Ekonomické rozhľady, Sociálne a politické analýzy, Poistné rozhľady; Ekonomická revue, 
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odborné časopisy:  Dane a účtovníctvo v praxi, Ekonomické spektrum, Finančný manažér, 

Ekonomická revue. 

 

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v 

zahraničí – KBaMF 

 

Meno                                    Činnosť  

 

 

Horvátová, prof.  - členka SOK Financie, 

- členka redakčnej rady vedeckého časopisu Zeszyty 

naukowe (Poľsko), 

- členka redakčnej rady odborného časopisu Finančné 

trhy (Derivát) 

- súdna znalkyňa pri MS SR pre odbor Ekonómia a 

manažment, odvetia Financie a Kontroling, 

- riešiteľka projektu excelentnosti, 

- členka VR EU v Bratislave,  

- členka VR NHF EU v Bratislave, 

- členka VR ESF MU v Brne, 

- členka poroty Zlatá minca. 

 

Chovancová, prof.  - členka medzinárodného vedeckého výboru konferencie 

KBMF, 

- členka redakčnej rady vedeckého časopisu Účtovníctvo, 

daňovníctvo a audítorstvo, 

- členka komisií pre obhajobu dizertačných prác, 

- spoluriešiteľka medzinárodného projektu Aplication 

form VP/2007/012/97 Mutual learning on financial 

inclusion, 

- členka VR NHF EU v Bratislave, 

- členka SOK Financie. 

 

Jankovská, prof. - členka VR NHF EU v Bratislave, 

- predsedníčka komisií pre obhajobu dizertačných prác, 

- členka edičnej rady Acta oeconomica Pragensia, VŠE 

Praha, 

- členka SOK financie, 

 

Pilch, Ing. - člen redakčnej rady a šéfredaktor odborného časopisu 

Finančné trhy, 

 

Sobek , prof. - člen Societé Européennes les recherches financiéres 

(Európska univerzitná spoločnosť finančných 

výskumov). 
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Šturc, CSc.  - Vydavateľ a člen redakčnej rady odborného časopisu 

Finančné trhy, 

- riešiteľ projektu excelentnosti, 

Kotlebová, doc. - výskumná pracovníčka Národného centra európskych a  

globálnych štúdií SR, 

      -    riešiteľka projektu excelentnosti, 

      -    členka SOK Financie, 

Tkáčová, doc.  

- členka riešiteľského kolektívu projektu excelentnosti, 

 

 

Klimiková, doc. - členka pracovnej skupiny pre tvorbu Nonprofit Sudies 

at Biga Faculty of Economics and Administrative  

Sciences of Canakkale Onsekiz Mart University, 

Canakkale, Turecko, 

     -      spoluriešiteľka projektu IVF (Visegrad Faund). 

 

 

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v 

zahraničí – KPOI 

 

Meno            Činnosť 

 

 

Majtánová, prof. 
- členka komisie pre štátne záverečné skúšky – Vysoká škola 

banská – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra financií, 

 
- členka Slovenskej komory audítorov, 

  
- členka redakčnej rady vedeckého časopisu Rozprawy 

ubezpieczeniowe – Poľsko, 

  
- členka Redakčnej rady Poistné rozhľady, 

- členka redakčnej rady vedeckého časopisu ECON (ČR), 

  

 

 

Pastoráková, doc. 

 

 

- predsedníčka skúšobnej komisie pre odbornú skúšku  

finančného sprostredkovateľa – NBS. 

 

 

      -     členka redakčnej rady odborného časopisu Ekonomické 

            spektrum, 

      -     členka vedeckej rady NHF EU v Bratislave. 

   

 

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v 

zahraničí – KHP 

 

Meno                          Činnosť 

Luptáčik, prof.           - vedecký riaditeľ Ústavu pre ekonomický výskum  
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                                     (IWI Industriewissenschaftliches Institu) Viedeň, 

                       - predseda Rady pre spoločenské vedy APVV, 

                       - člen pracovnej skupiny AK Vlády SR, 

                - Člen redakčnej rady časopisov: 

                  Central European Journal for Operations Research, 

                  AUCO Czech Economic Review, 

                  Ekonomický časopis. 

               - Člen vedeckých spoločností:                                                                                                      

                             Predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti, 

                             Austrian Economic Association, 

                             Austrian Society for Operations Research, 

                             International Input-Output Association, 

                             Austrian Mathematical Society, 

                             German Society for Operations Research, 

                             International Society on Multiple, 

                             Croatia Decision Making, 

                            - Člen VR EU v Bratislave, 

                            - Člen VR NHF v Bratislave, 

                            - Recenzent pre European Science Foundation, 

                            - Recenzent pre vedecká časopisy: 

                              Journal of Productivity Analysis, 

                               Metroeconomica, 

                               Asia Pacific Management Review, 

                               Journal of Agricultural Economics, 

                               Economic Systems Research, 

                               Socio-Economic Planning Sciences, 

                               Journal of Economics (Zeitschrift für  

                               Nationalökonomie), 

                               Ekonomický časopis (Journal of Economics), 

                               Central European Journal of Operations Research. 

                                                  

                                                   

Lábaj, Ing.            Člen Rady Protimonopolného úradu SR. 

 

Mikulec, doc.        Člen VR NHF EU v Bratislave. 

 

 

 

Tokárová, doc.       Výkonná redaktorka vedeckého časopisu NHF EU v Bratislave Nová 

                               ekonomika. 

 

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v 

zahraničí – KSRaP 

 

 

Meno                                Činnosť 

       

Alexy, J., Dr. h. c. prof. Ing., CSc.   -  predseda redakčnej rady časopisu Účtovníctvo          

– Audítorstvo – Daňovníctvo, Bratislava,  

- člen redakčnej rady časopisu  Manažment 

a ekonomika podniku (MANEKO) Fakulty 
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chemickej a potravinárskej technológie STV 

v Bratislave. 

  

Rievajová, E., prof. Ing., PhD.  -    členka odbornej pracovnej skupiny pri       

                                                                          MPSVaR  SR pre prehodnotenie mechanizmu 

                                                                           minimálnej mzdy na Slovensku, 

- členka Vedeckej rady NHF EU v Bratislave,  

- členka Akademického senátu EU v 

Bratislave, 

- predsedníčka  Akademického senátu NHF EU 

v Bratislave,  

- členka komisie pre štátne záverečné skúšky 

pri VŠB-TU Ostrava,  

- členka OK Ekonomická teória, 

- členka OK Poisťovníctvo, 

- členka kolégia ministra práce, soc. vecí 

a rodiny SR, 

- členka rozšíreného predsedníctva VEGA, 

- predsedníčka komisie VEGA č.13 pre 

ekonomické a právne vedy. 

 

Antalová, M., doc. PhDr., PhD.  -    členka Vedeckej rady NHF EU v Bratislave, 

- členstvo v profesijných organizáciách: 

Asociácia pre tréning a rozvoj manažmentu v 

Slovenskej republike, Sociologická 

spoločnosť pri SAV, Profesionálne ženy, 

Euro-PRIO - Asociácia pre podporu a rozvoj 

inštitúcií a organizácií v SR, 

- Spolupráca so zahraničnými univerzitami:  

externý examinátor City University a Open 

University.  

 
Konečný, S., doc. Ing. PhDr., PhD.  -   člen Vedeckej rady Fakulty verejnej správy       

                                                                          UPJŠ v Košiciach, 

- člen redakčnej rady časopisu Sociálne a 

politické analýzy FF UPJŠ v Košiciach. 

 

Kováčová, J., Ing., PhD.  -    národný kontaktný bod, medzinárodná 

                                                                          iniciatíva EUREKA a EUROSTARS, 

- vedecký zástupca SR v programe NATO SPS 

(Science for Peace and Security), 

- zástupca SR vo Výbore SFIC ERAC 

(Scientific Forum for International 

Cooperation ERAC predtým CREST), 

- zástupca SR v Správnej rade JRC (Joint 

Research Centre, European Commission), 

- člen medzivládnej komisie pre hospodársku a 

vedecko-technickú spoluprácu medzi 

Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, 
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- člen a koordinátor bilaterálnych zmiešaných 

komisií pre vedecko-technickú spoluprácu s 

Čínou, Talianskom, a Rumunskom. 

 

 

 

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v 

zahraničí – KVSRR 

 

 

Meno 
             Činnosť 

 

Buček, prof.  - člen Európskej akadémie vied a umení -European Academy 

of Science and Arts, Salzburg,riadne zvolený člen od 

r.1992, 

  - šéfredaktor vedeckého časopisu REGION DIRECT, 

  

- člen - Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 

SRN, Hannover, člen Deutsch-tchechisch-slowakische 

Arbeitsgemeinschaft, od roku 1992, 

  
- člen - The Network of Institutes and Schools of PA in CEE, 

Occasional Papers, Editorial Board , od roku 2003, 

  
 

  
- člen - Editorial Board „The Open Urban Studies Journal“ od 

roku  2007 doteraz, 

  

- člen Redakčnej rady „Geografie „ (Česká geografická 

společnost), 

- komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác 

(DrSc.) vo vedných odboroch: “fyzická geografia a 

geoekológia, geografická kartografia, feoinformatika, 

humánna geografia a regionálna geografia, 

- predseda SOK pre doktorandské štúdium VSaRR, 

- vedecká rada EU v Brastislave,  

- vedecká rada NHF EU v Bratislave, 

- člen redakčnej rady “Regionální studie”. 

   

   

Mišunová, doc. 

 

 

- členka Národného komitétu IGU, 

- členka svetovej komsie cestovného ruchu a IGU 

- členka SOK v študijnom programe Verejná správa a 

regionálny rozvoj, 

- členka odborovej komisia pre doktorandské štúdium v 

štúdijnom odbore VS a RR. 
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Tvrdoň, doc.           

 

- člen Vedeckej rady Fakulty európskych štúdiá a 

regionálneho rozvoja SPU v Nitre od 2004 – doteraz, 

- člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v 

štúdijnom odbore “Verejná správa a regionálny rozvoj”, 

- člen REGION  DIRECT. 

 

Vlčková, doc.  - členka národného komitétu IGU – public administration 

 

 

 

 Rehák, doc.  

- členka Spoločnej odborovej komisie pre študijný odbor 13-

03-9, "Demografia", 

- členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v 

študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj, 

- členka VR-FAJ-EU. 

 

- tajomník slovenskej sekcie – ERSA – Spoločnosť pre 

regionálnu vedu a politiku, 

- redaktor REGION DIRECT, 

- člen redakčnej rady Danube Law and Economics Review, 

- člen OK na EF TUKE v odbore 3.3.5 Verejná správa a 

regionálny rozvoj. 

 

Žárska, prof.                          -   podpredsedníčka odborovej komisie NHF VS a RR, 

                                              -    členka vedeckej rady NHF EU v Bratislave, 

                                              -   členka odborovej komisie EF JU Budejovice Ekonómia a  

                                                   manažment,  

                                              -   členka redakčnej rady  vedec. časopisu REGION DIRECT,  

                                               -  členka Asociácie komunálnych ekonómov SR,  

                                               -  členka akademického senátu NHF EU v Bratislave. 

 

Šipikal, Mgr., PhD.                 - predseda výboru Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku 

                                       slovenskej sekcie ERSA, 

                                                 -výkonný redaktor vedeckého časopisu REGION DIRECT. 
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Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v 

zahraničí – KPG 

 

 

Meno   

 

      Činnosť 

 

Orbánová, PhD.  

 

 

- členka Odbornej komisie pre tvorbu ZPD pre SOŠ v SR, 

- predsedníčka atestačnej kokmisie pre 2. atestáciu 

(MŠVVAŠ). 

 

Šlosár, prof.                            

 

 

- člen Ústavnej rady pri Štátnom inštitúte odborného 

vzdelávania (ŠOIV), 

- člen Odbornej komisie pre tvorbu základných pedagogických 

dokumentov pre SOŠ v SR, 

- člen Odborovej komisie na MTF STU v Bratislave v 

študijnom odbore Odborová didaktika, 

- člen Medzirezortnej expertnej skupiny implementácie 

finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií, 

- člen VR NHF EU v Bratislave. 

 

 

 

Velichová, PhD.                    - členka odbornej komisie pre tvorbu ZPD pre SOŠ V SR, 

- členka Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov 

Slovenska, 

- predsedníčka hodnotiacej komisie na medzinárodných 

veľtrhoch cvičných firiem, 

- zabezpečenie dokumentaristiky pre Cedefop a Európsku 

informačnú a odbornú sieť v odbornom vzdelávaní a príprave 

ReferNet v spolupráci so Slovenským národným 

observatóriom, 

- členka rady školy pri OA Imricha Karvaša na Hrobákovej ul. 

V Bratislave. 

 

 

Kuláková,  Ing. - predsedníčka štátnicovej komisie na vykonávanie štátnej 

skúšky z písania na počítači a korešpondencie. 
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Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v 

zahraničí – KAIVT 

 

 

 

Meno                                                     Činnosť  

Pavol Skalák, Ing.                                  člen VR NHF EU v Bratislave. 

Gašperanová, RNDr.                             členka výboru Základnej organizácie odborového 

                                                               zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 

 

   

 

 

 

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR  

a v zahraničí – KET 

                    

 

 

 

Meno       Činnosť 

 

Čaplánová, prof.  - 2008 – 2012 národný koordinator TUNING (Tuning 

Educational structures in Europe), 

 

- členka SOK – Financie; Ekonomická teória, 

- členka VR NHF EU v Bratislave a VR EU v Bratislave. 

 

Gonda, prof. - člen tímu posudzovateľov Grantovej agentúry ČR, Praha,   

  

- člen Oborovej rady v doktorskom studijním programe 

„Ekonomické teorie“ – obor ekonomie na ESF MU 

v Brne, 

  

- školiteľ pre doktorský studijný program: Ekonomické 

teorie, obor ekonomie na ESF MU v Brne, 

- člen redakčnej rady vedeckého časopisu “Business 

Inform” (Ukrajina), 

  

- člen programového vedeckého výboru  medzinárodnej 

vedeckej konferencie: 

-Social and Economical  Development of Ukraine and  

regions: Theoretical and practical problems. International 

theoretical and practical conference. Kharkiv National 

University of Economics, 

- Wyzsza Szkola Bankovosci a Finansów w Bielsku-

Bialej: 

Wplyw systemu podatkowego na dzialalnošč 

przedsiebiorstw i jednostek samorzadu terytorialneho, 

- Finanční trhy a jejich regulace v podmínkaách doznívání 

světové finanční krize. VŠFS v Prahe. 

       

Hontyová, prof. - členka tímu posudzovateľov grantovej agentúry ČR, 
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Praha 

  
- členka Vedeckej rady Fakulty managementu 

v Jindřichovom Hradci, 

  

- členka komisie pre štátne doktorandské skúšky a 

obhajoby doktorandských prác (externá členka menovaná 

MŠ ČR) – Masarykova univerzita Brno a Slezská 

univerzita OPF Karviná, 

  

- členka Oborovej rady v doktorskom studijním programe 

„Ekonomické teorie“ – obor ekonomie na ESF MU 

v Brne, 

  

- členka komisie pre státní doktorské zkoušky a komisie 

pre obhajoby disertačních prací v obore ekonomie na ESF 

MU v Brne, 

  
- školiteľka pre doktorský studijný program: Ekonomické 

teorie, obor ekonomie na ESF MU v Brne, 

  

- členka tímu posudzovateľov rekvalifikačných kurzov pre 

potreby akreditačnej komisie MŠ SR, 

- členka VR Paneurópskej vysokej školy, 

- členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MŠ SR  

Ekonómia a manažment, 

- členka VR Vysokej školy ekonómie a manažmentu 

verejnej správy v Bratislave. 

 

Lisý, prof. - člen Vedeckej rady konferencie „Spoleczna gospodarka 

rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju 

gospodarczego krajów postsocjalistycznych“  v Akademii 

Ekonomicznej v Krakowe, 

  

- člen komisie pre státní doktorské zkoušky a komisie pre 

obhajoby disertačních prací v doktorském studijním 

programu Ekonomické teorie, oboru ekonomie na ESF 

MU v Brne, 

  
- hosťujúci profesor na Malopolskej szkole wyzszej w 

Brzesku, Poľsko, 

  

- člen Redakčnej rady časopisu Ekonomická revue – 

odborný časopis Ekonomické fakulty VŠB – Technické 

univerzity Ostrava, 

  

- člen Redakčnej rady časopisu Obchodno-podnikateľskej 

fakulty v Karvinej, Slezská univerzita v Opave - Acta 

academica karviniensis, 

  

- člen komisie pre štátne záverečné skúšky magisterského 

študijného programu Slezské univerzity v Opavě, 

Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, 

  
- člen komisie pre štátne záverečné skúšky bakalárskeho 

študijného programu Slezské univerzity v Opavě, 
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Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, 

  

- člen komisie pre státní doktorské zkoušky a komisie pre 

obhajoby disertačních prací v doktorském studijním 

programu Ekonomické teorie, oboru ekonomie na ESF 

MU v Brne, 

 - člen VR NHF VŠE Praha od 1. 9. 2008, 

  
- člen Vedeckej rady Ústavu slovenskej a svetovej 

ekonomiky v Bratislave, 

  
- člen Redakčnej rady „Ekonomického časopisu/Journal of 

Economics“,  

  
- člen Atestačnej komisie pre vedeckých zamestnancov 

Ekonomického ústavu SAV. 

  
- vypracovanie Vízie k rozvoju znalostnej ekonomiky pre 

Prognostický ústav SAV 

  

- vypracovanie štúdie Finanzdatenanalyse-Projekt-REITs 

Beimischung zur Asset Allocation eines deutschen 

Lebensversicherungsportfolios“ pre ALTE LEIPZIGER 

Trust – Investmentgesellschaft mbH in Oberursel 

 

Martincová, doc. - tajomníčka SOK – Financie, Ekonomická teória, 

Poisťovníctvo. 

 

Muchová, prof.  
 

  

- lokálna koordinátorka projektu Socrates: Intenzívny 

program o európskej integrácii č. 29242 IC-5–2000-PT 

Erasmus /ILPC/02/01, 

  
 

  

- členka medzinárodnej siete Coimbra Leuven Aarhus 

Network in Economics and Business Administration, 

- členka European Economic Association. 

  

Piovarčiová, doc. - členka Rady vysokých škôl, 

- členka tímu posudzovateľov rekvalifikačných kurzov pre 

potreby akreditačnej komisie MŠ SR, 

   

 - členka komisie pre štátne záverečné skúšky 

magisterského študijného programu Slezské univerzity 

v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (od 

r. 2002) 

 

- členka komisie pre štátne záverečné skúšky bakalárskeho 

študijného programu Slezské univerzity v Opavě, 

Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (od r. 2002). 
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Přívarová, prof. 
- participácia na projekte Création de la Filier Partiellement                                 

Francophone 

                                      -    členka Réseau de recherche PGV a participácia na projekte  

                                            Reseau de recherche PGV, 

                                      -     členka pilotného Výboru Réseau de recherche PGV  

                                             (vedeckovýskumnej siete krajín Vyšehrádskej skupiny), 

                                      -     členka právnej rady Asociácie Reseau PGV, 

                                        -   členka redakčnej rady medzinárodného časopisu  

                                             Management et Gouvernance. 

 

 

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v 

zahraničí – KF 

 

 

Meno 

 

Sivák, prof.  

 

 

 

 

      Činnosť 

 

- člen Rady pre vysoké školstvo a celoživotné vzdelávanie, 

poradného orgánu ministra školstva SR, 

- člen Predstavenstva SOPK, 

- predseda Dozorného výboru Úradu pre dohľad nad 

výkonom auditu, 

- predseda Rady Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti 

vzdelávania, 

- predseda redakčnej rady časopisu Dane a účtovníctvo v 

praxi, 

- člen viacerých redakčných rád vedeckých a odborných 

ekonomických časopisov v SR, 

- člen viacerých vedeckých rád fakúlt VŠ v SR a ČR (VR EU 

v Bratislave, VR NHF EU v Bratislave, VR VŠE v Prahe, 

VR Slezskej univerzity v Opavě, VR Ekonomickej fakulty 

Univerzity M.Bela v Banskej Bystrici, VR Fakulty 

sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity 

A.Dubčeka v Trenčíne, VR Slovenskej akadémie vied), 

- auditor, 

- hosťujúci profesor na Vysokej škole manažmentu a 

bankovníctva v Krakove (prednášky a vedenie diplomových 

prác), 

- člen Európskej akadémie vied a umení. 

 

Beličková, doc.  - členka Správnej rady nadácie Jána Cikkera, 

- členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej 

konferencie KFaÚ VŠE v Prahe “Teoretické a praktické 
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aspekty veřejných financií”.  

 Zubaľová, doc.              
 

- členka predsedníctva Rady vysokých škôl na MŠ SR. 

  

 

Neubauerová, doc. - členka komisie KEGA, 

- posudzovateľka projektov VEGA. 

 

Ochotnický, doc.      -     člen DR Mincovňa Kremnica, 

  - člen astestačnej komisie PGU SAV, 

  

- člen Výkonného výboru Sekcie bánk a poisťovní SOPK, 

- riešiteľ projektu excelentnosti, 

- člen VR NHF EU v Bratislave, 

- člen Ratingového výboru ERA, 

- člen DR EXIMBANKA SR, 

- člen International Institute of Public Finance. 

 

Schultzová, prof.  - Komora daňových poradcov SR – koordinátor spolupráce, 

  

- Komora certifikovaných účtovníkov – lektor a skúšobný 

komisár, 

- členka Vedeckej rady NHF EU v Bratislave, 

- členka SOK Financie, 

- členka redakčnej rady Účtovníctvo a Daňovníctvo v praxi 

od r. 1999 doteraz, 

- členka výkonnej rady vedeckého časopisu Nová ekonomika, 

- riešiteľka projektu excelentnosti. 

 

 

 

 

5.2 Ocenenie študentov v roku 2012 – motivačné štipendium a štipendijný 
fond 

 

V akedemickom roku 2012/2013 začali platiť nové Pravidlá pre priznávanie motivačného 

štipendia. Motivačné štipendkum sa priznáva desiatim percentám študentov v študijných 

programoch v dennej forme štúdia (okrem študijných programov tretieho stupňa štúdia) 

a desiatim percentám študentov v študijných programoch v externej forme štúdia (okrem 

študijných programov tretieho stupňa). 

 

Celková suma finančných prostriedkov na prerozdelenie motivačného štipendia za 

akademický rok 2011/2012 bola pre NHF stanovená vo výške 113 800 €. Táto suma bola 

rozdelená na 91 000 € pre dennú formu štúdia a na 22 800 € pre externú formu štúdia.  

 

Rozdelenie motivačného štipendia v akademickom roku 2011/2012 za prospech študentom 

prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania: 
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Tabuľka č. 1: Počet odmenených študentov na 1. a 2. stupni (denná a externá 
forma štúdia) 
 

Štud.prog. denná forma štúdia externá forma štúdia spolu

1. ročník 2. ročník 3.ročník 1. ročník

2. ročník 

šurany 2.ročník 3.ročník 4. ročník 4.ročník

1. FBI 44 76 122 7 2 9 260

2 LZSM 6 10 11 2 29

3 NH 8 27 18 5 2 60

4 POI 1 6 5 12

5 VSR 8 1 20 1 30

6 ETZ 2 8 10

1 BAN 28 5 33

2 DDP 48 1 49

3 FIN 7 7

4 POI 8 8

5 HP 25 25

6 SRP 9 7 16

7 ETZ 3 3

8 VSR 14 5 19

spolu 69 128 176 12 1 4 11 142 18 561

I.stupeň

II.stupeň

Celkový prehľad počtu študentov k motivačnému štipendiu v akad. roku  2011/2012

denná forma štúdia externá forma štúdia

 

Rozdelenie pridelenej sumy na prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania NHF 

EU v Bratislave sa realizovalo podľa nasledujúcich skritérií, ktoré boli prerokované vo vedení 

NHF, na kolégiu dekana NHF a tiež schválené akademickým senátom NHF EU v Bratislave. 

 

 

 

 

Rozdelenie váženého aritmetického priemeru - denné štúdium 

1, 00 - 1, 00 500,00 €

1, 01 - 1,40 400,00 €

1, 41 - 1, 80 152,00 €

1, 81 - 2,00 104,65 €

2,01 - 2,06 70,68 €

Rozdelenie váženého aritmetického priemeru - externé štúdium 

1, 00 - 2, 00 100,00 €

2,01 - 2, 27 50,00 €  
 

 

Podrobnejšie prehľady rozdelenia finančných prostriedkov – motivačné štipendium sú 

uvedené v nasledujúcich prehľadoch: 
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Prehľad vyplatených finančných prostriedkov na motivačné - prospechové štipendia v akademickom roku 2012/2013 za ak.rok 2011/2012

denná forma štúdia

vážený celoročný priemer spolu vyplatené v €

spolu:

*Jeden študent plus 0,17 centov 515 515

  83 000,00 €

70,68 €

500,00 €

26 800,17 €

34 200,00 €

17 895,15 €

3 604,68 €

104,65 €

2,01 - 2,06 

1

67

225

171

51

1,81 - 2,00

počet študentov výška odmeny v €

1,00 - 1, 00 

*1,01 - 1,40

1,41 - 1,80

500,00 €

400,00 €

152,00 €

 
  

externá forma štúdia

vážený celoročný priemer spolu vyplatené v €

46  spolu:

31 1 550,00 €2,01 - 2,27

3 050,00 €

počet študentov výška odmeny v €

1,00 - 2,00 15 100,00 € 1 500,00 €

50,00 €

 
 

 

Celková suma vyplatených finančných prostriedkov študentom I. a II. stupňa VŠ štúdia v externej forme

forma štúdia počet študentov suma spolu

externá forma 46 3 050,00 €

3 050,00 €spolu:    
 

Ďalšia časť sumy motivačného štipendia bola rozdelená na motivačné aktivity. Finančné 

prostriedky boli prideľované diferencovane na motivačné aktivity študentov v oblasti  telesnej 

výchovy a športu, aktivít v oblasti kultúry a aktivít študentského parlamentu. 

Suma štipendia za motivačné aktivity bola vyplatená 35 študentom vo výške 8 000 €. 

 

 
Celková suma vyplatených finančných prostriedkov študentom I. a II. stupňa VŠ štúdia v dennej a externej forme

forma štúdia počet študentov suma spolu

denná forma 

motivačné škol.aktivity

externá forma

94 050,00 €spolu:              

83 000,00 €

35 8 000,00 €

46 3 050,00 €

515

 
 

Celková suma vyplateného motivačného štipendia predstavuje sumu 94 050,00 €. Z pridelenej 

sumy na motivačné štipendium pre NHF v celkovej výške 113 800,00 € fakulta nerozdelila v 

plnej výške prostriedky určené pre externé štúdium. Objem finančných prostriedkov určených 

na tento účel vo výške 22 800,00 €  bol rozdelený len vo výške 3 050,00 €. Zvyšok 

nerozdelených prostriedkov na externé štúdium v sume 19 750,00 € fakulta vrátila MŠ SR. 

 

V zmysle zákona č. 172/2002   Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a podľa článku 4 štipendijného priadku EU v Bratislave boli z finančných 

prostriedkov štipendijného fondu EU v Bratislave vyplatené finančné prostriedky za 

dosiahnutie umiestnenia študentov NHF v ŠVOČ  ako aj za ich účasť vo fakultnom kole 

ŠVOČ v sume 4 000 €. Z uvedeného fondu boli tiež vyplatené finančné prostriedky 

študentom za ich účasť  v AHELO v celkovej sume 2 220 €. 
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5.3 Spolupráca s hospodárskou praxou 
 
Spoluprácu s inštitúciami hospodárskej praxe NHF EU v Bratislave naďalej prehlbuje 

v záujme dosiahnutia vyššej kvality nielen výchovnovzdelávacieho procestu, ale aj  

vedeckovýskumnej činnosti. Spolupráca bola zameraná predovšetkým na oblasť výmeny 

teoretických prístupov rozvíjaných na NHF s poznatkami zástupcov hospodárskej sféry doma 

i v zahraniční.  Spolupráca v tejto oblasti bola zameraná najmä na vypracovávanie odborných 

stanovísk ku koncepčným a hodnotiacim dokumentom, na vypracovanie ekonomických 

analýz, na organizovanie spoločných odborných  a vedeckých seminárov, na vypracovanie 

odborných posudkov výskumných úloh; niektorí pedagógovia sú členmi oponentských 

komisií (VEDA, KEGA, APVV a pod.). Učitelia NHF EU v Bratislave zaujímajú významné 

posty aj v oblasti európskeho výskumu – vedecký riaditeľ Ústavu pre ekonomický výskum vo 

Viedni, člen Európskej univerzitnej spoločnosti finančných výskumov, výskumný pracovník 

Národného centra európskych a globálnych štúdií SR, tajomník slovenskej sekcie ERSA 

a pod. 

 

NHF EU v Bratislave pokračuje v procese zapájania renomovaných odborníkov z praxe do 

pedagogického procesu formou prednášok, resp. vedenia seminárov. Prispieva tak k tvorivej 

aplikácii získaných teoretických poznatkov s hospodárskou praxou, rozvíja tvorivé myslenie 

študentov. Odborníci z praxe sa podieľali tak na vypracovní návrhov tém bakalárskch, resp. 

diplomových prác, ako  na vypracovávaní posudkov prac obhajovaných na I., II., resp. III. 

stupni vysokoškolského vzdelávania.  

 

NHF EU  v Bratislave nadviazala ešte tesnejšiu spoluprácu s vybranými inštitúciami 

a zástupcami z praxe, ktorí sa budú spolupodieľať na hodnotení kvality vzdelávacieho procesu 

všetkých študijných programov vyučovaných na fakulte. Súčasne máme zámer rozšíriť 

spoluprácu s praxou, ktorá by bola zameraná na sledovanie uplatnenia absolventov našej 

fakulty. Pomoc zo strany praxe pri umiestňovaní absolventov NHF na trhu práce sa prejavila 

najmä prostredníctvom aktívneho záujmu spolupracujúcich inštitúcií a iných zástupcov. 

 

Významné aktivity z plnenia podpísaných zmlúv  v oblasti spolupráce s hospodárskou praxou 

boli realizované napríklad so spoločnoťou IBM Slovensko, BMB Leitner, s NBS, VÚB a.s., 

Slovenskou sporiteľňou a.s., Tatrabankou a.s. s Ministerstvom financií SR, s Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s Konfederáciou odborových zväzov, Ekonomickým 

ústavom SAV Bratislava, Prognostickým ústavom SAV Bratislava, s Ministerstvom 

životného prostredia SR, s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

s Ministerstvom školstva SR, s Colným riaditeľstvom SR, s Komorou daňových poradcov, 

Protimonopolným úradom, TREXIMA Bratislava s.r.o., Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR. 
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5.4 Organizačný a personálny rozvoj NHF EU v Bratislave v rokoch 2012 
 

Ku dňu 31. 12. 2012 pracovalo na fakulte 130 pedagogických zamestnancov, z toho 72 žien. 

Z uvedenému počtu bolo 22 profesorov (z toho 19 riadnych profesorov, 1 mimoriadny 

profesor a 2 hosťujúci profesori) a  31 docentov. Podiel profesorov na celkovom počte 

učiteľov predstavoval 16,92 % a podiel docentov 23,85 %. Pedagogický proces na fakulte 

zabezpečovalo 77 odborných asistentov (z  toho 70 s CSc., resp. PhD.), čo predstavovalo 

59,23 %. Podiel profesorov, docentov a odborných asistentov s CSc., resp. PhD. na celkovom 

počte pedagogických zamestnancov NHF EU v Bratislave predstavoval 94,62 % (v roku 2011 

predstavoval tento podiel 93,98 %). V roku 2012 zabezpečovalo pedagogický proces aj 63 

doktorandov na dennej forme štúdia a v priebehu roka bolo udelených 25 akademických 

titulov "philosophiae doctor" (úspešne ukončilo doktorandské štúdium 14 doktorandov v 

dennej forme štúdia a 11 doktorandov v externej forme štúdia). V priebehu roku 2012 sa na 

Národohospodárskej fakulte uskutočnili 3 inauguračné konania a vymenovanie za profesora 

(prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prof. Ing. Peter Staněk, PhD., doc. Ing. Jozef Tvrdoň, 

PhD.) a 1 habilitačné konanie (Ing. Rajmund Mirdala, PhD.). Na zasadnutí VR NHF EU v 

Bratislave dňa 8. 11. 2012 bol predložený a schválený návrh na udelenie čestnej vedeckej 

hodnosti doctor honoris causa pánovi José Ángelovi Gurriovi Treviño generálnemu 

tajomníkovi OECD. 

 

 Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2012 

 

Tabuľka č. 2: Vývoj počtu učiteľov na fakulte za roky 2004-2012                                                
  

 

Rok 

 

Kategória učiteľov  

prof. mim. 

prof. 

hosť. 

prof. 

doc.  OA A Lektori Spolu 

2004 15 7 0 32 81 6 0 141 

2005 15 5 0 40 71 5 0 136 

2006 15 4 0 39 76 3 0 137 

2007 15 2 0 39 71 2 0 129 

2008 17 4 0 36 71 3 0 131 

2009 16 3 0 32 88 3 0 142 

2010 17 1 2 34 74 2 0 130 

2011 17 1 2 36 76 1 0 133 

2012 19 1 2 31 77 0 0 130 
Poznámka: Fyzický stav 

 

 Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2012 
 

Tabuľka č. 3: Vývoj počtu učiteľov na fakulte za roky 2004-2012                                                 
 

 

Rok 

 

Kategória učiteľov  

prof. mim. 

prof. 

hosť. 

prof. 

doc.  OA A Lektori Spolu 

2004 10,85 6,48 0,00 29,21 76,28 6,00 0,00 128,83 

2005 12,20 4,23 0,00 36,41 68,55 5,00 0,00 126,39 

2006 12,52 3,75 0,00 35,63 72,13 3,00 0,00 127,03 

2007 12,97 2,00 0,00 35,45 66,83 2,00 0,00 119,25 
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2008 14,97 4,00 0,00 32,13 65,39 3,00 0,00 119,49 

2009 15,95 2,99 0,00 31,92 87,27 2,48 0,00 140,60 

2010 17,00 1,00 1,85 33,43 70,90 2,00 0,00 126,18 

2011 15,96 1,00 1,53 33,13 71,60 1,00 0,00 124,22 

2012 18,47 1,00 1,53 27,91 72,27 0,00 0,00 121,18 
Poznámka: Fyzický prepočítaný stav 

 

Tabuľka č. 4: Štruktúra pedagogických zamestnancov podľa katedier k 31. 12. 2012 

                                                                                                                                
 riadni 

prof. 

mim. 

prof. 

hosť. 

prof. 

docenti OA 

s PhD. 

OA 
bez PhD. 

OA 

spolu 

A Učitelia spolu 

KET 6 0 0 8 13 0 13 0 27 

KHP 1 0 0 4 8 0 8 0 13 

KVSaRR 2 0 0 5 4 1 5 0 12 

KSRaP 2 0 0 1 7 1 8 0 11 

KF 2 1 1 6 18 0 18 0 28 

KBaMF 4 0 1 4 10 1 11 0 20 

KPOI 1 0 0 1 5 0 5 0 7 

KPedag 1 0 0 2 3 2 5 0 8 

KAIaVT 0 0 0 0 2 2 4 0 4 

S p o l u 19 1 2 31 70 7 77 0 130 
Poznámka: Fyzický stav 

 

 

Tabuľka č. 5 Vývoj fyzického stavu zamestnancov podľa kategórií 

                                                                                                                                   

Kategória zamestnancov Stav k 31. 12. 2011 

 

Stav k 31. 12. 2012 

 

Vysokoškolskí učitelia 133 130 

Vedeckovýskumní zamestnanci 

s vysokoškolským vzdelaním 

 

5 

 

3 

Zamestnanci na vede so stredoškolským 

Vzdelaním 

 

3 

 

3 

Ostatní zamestnanci (THP) 22 23 

S p o l u  163 159 

 

5.5 Nadácia Národohospodár 
 

Príjmy a výdavky nadácie Národohospodár boli v roku 2012 vykázané v súlade s plánovaným 

rozpočtom nadácie. Príjmy nadácie predstavovali najmä peňažné  dary poskytnuté nadácii 

formou darovacích zmlúv  ako aj peňažné dary poskytnuté nadácií poukázaním podielu zo 

zaplatenej dane z príjmu  fyzických alebo právnických osôb. Významnú časť príjmu nadácie 

tvorili výnosy plynúce z organizovania vzdelávacích aktivít realizovaných katedrou 

pedagogiky (doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce pedagogické štúdium, štátna 

skúška z písania na počítači, aktuálne otázky výučby odborných ekonomických predmetov, 

doplňujúce denné pedagogické štúdium).  

 

Výdavky nadácie v roku 2012 boli zamerané  na oceňovanie a podporu aktivít študentov na 

Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave. Z finančných prostriedkov nadácie bola udelená 
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Cena nadácie Národohospodár 6 študenom  za dosiahnutý vážený aritmetický priemer do 1,20 

počas ich štúdia na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania (Ing. Filip Švaral, Ing. 

Andrea Chinoracká, Ing. Igor Martinusík, Ing. Barbora Skaličanová, Ing. Mariana Svoreňová, 

Ing. Viktória Tummová). 

 

Cena nadácie Národohospodár bola udelaná 12 študentom za mimoriadne tvorivý prístup pri 

vypracovaní diplomovej práce (Ing. Lívia Dubovská, Ing. Jana Gerová, Ing. Lucia 

Johanesová, Ing. Lukáš Kaščák, Ing. Leo Šátek, Ing. Michal Šupej, Ing. Peter Glod, Ing. 

Tímea Kolláriková, Ing. Róbert Kúšik, Ing. Magdaléna Pitoňáková, Ing. Barbora Skaličanová, 

Ing. Jozef Urban). 

 

Z prostriedkov nadácie Národohospodár bol financovaný recenzovaný vedecký časopis 

Národohospodárskej fakulty Nová ekonomika.   

 

Z prostriedkov vložného na medzinárodné konferencie boli hradené výdavky spojené s 

konaním týchto konferencií (FIN STAR NET 2012, Sociálny rozvoj a kvalita života v 

kontexte makroekonomickej nerovnováhy,  Vývojové trendy v poisťovníctve 2012, 7
th

 

International conference on currency, banking and international finance, Financie a riziko 

2012). 

 

Nadácia Národohospodár  financovala aj vzdelávacie aktivity v súvislosti s konaním 

odborných kurzov (prípravné kurzy na vysokoškolské štúdium), realizovaním doplňujúceho 

pedagogického štúdia, rozširujúceho pedagogického štúdia, štátnej skúšky z písania na 

počítači a korešpondencie, aktuálnych otázok výučby odborných ekonomických predmetov a 

doplňujúceho denného pedagogického štúdia. 

 

5.6 Návrh hlavných zámerov rozvoja NHF EU v Bratislave v roku 2013 
 

Hlavné rozvojové aktivity NHF EU v Bratislave v roku 2013 nadväzujú  na strategický cieľ 

EU v Bratislave – orientácia na výskumnú fakultu a na dosiahnutie porovnateľnej úrovne 

NHF EU v Bratislave s významnými ekonomickými fakultami v zahraničí. 

Hlavné úlohy NHF EU v Bratislave v roku 2013  sa budú realizovať najmä v týchto 

oblastiach: 

 Pripravovať akreditačné spisy v súvislosti so začatím procesu komplexnej akreditácie 

fakulty, 

 Pripravovať podklady na vypracovanie štandardov medzinárodnej akreditácie EU, 

 Zvyšovanie foriem interktívnej výučby, 

 Rozvoj ekonomického myslenia na úkor vedomostí lexikálneho charakteru, 

 Sledovať a vyhodnocovať kvalitu pedagogického procesu, 

 Implementovať najnovšie poznatky ekonomickej teórie do pedagogického procesu, 

 Precizovať funkčnosť akademického informačného systému vo všetkých oblastiach, 

 Pripraviť a implementovať komplexný systém hodnotenia kvality výskumu 

pracovníkov NHF EU v Bratislave, 

 Zvýšiť zapojenie pracovníkov NHF EU v Bratislave do riešenia medzinárodných 

výskumných projektov a výskumných sietí, 



 129  

 Podieľať sa na prehodnotení kritérií habilitačných konaní a vymenúvacích konaní za 

profesorov s cieľom ich zosúladenia s kritériami používanými na zahraničných 

univerzitách obdobného charakteru, 

 Zvýšiť kvalitu a počet predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch na všetkých 

stupňoch štúdia v dennej aj externej forme štúdia, 

 Využívať zriadené výskumné laboratóriá pri jednotlivých katedrách na riešenie 

vedeckovýskumnej činnosti, 

 Optimalizovať kvalifikačnú štruktúru vedecko-pedagogických zamestnancov, vytvárať 

priaznivé predpoklady pre ďalší kvalifikačný rast najmä mladých zamestnancov. 

 Kvalitatívne vylepšovať informovanosť internetovej stránky fakulty vrátane jej 

anglickej verzie. 

Výročnú správu NHF EU v Bratislave schválil akademický senát na svojom 

zasadnutí dňa 7. 3. 2013. 

 

 

 

 

      prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.                                            prof. Ing. Ján Lisý, PhD. 

predsedníčka AS NHF EU v Bratislave                                   dekan NHF EU v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


