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RIADIACE ORGÁNY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY

Aktivity Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len NHF
EU) boli v roku 2013 zamerané na činnosti fakulty v súvislosti s pokračujúcimi prácami na
medzinárodnej akreditácii EU v Bratislave. NHF EU v Bratislave začala tiež s prípravnými
prácami súvisiacimi s komplexnou akreditáciou EU v Bratislave najmä vypracovaním
projektov vyučovaných predmetov a projektov študijných programov. Aj naďalej sa na
fakulte sleduje a realizuje skvalitňovanie obsahu a metodiky vzdelávania ako aj rozvoj vedy
a výskumu. 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
Prodekani

Tajomníčka

prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
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
Ing. Zdenka Kristófová

KOLÉGIUM DEKANA
prof. Ing. Ján Lisý , PhD.
prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.
Ing. Marcel Novák, PhD.
doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
Ing. Jana Péliová , PhD.
Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
Ing. Zdenka Kristófová
prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.
prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.
doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD.
Ing. Pavol Skalák, PhD.
prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
univ.prof.dipl.Ing. Mikuláš Luptáčik, Dr.
Bc. Peter Vanya

dekan,
štatutárna zástupkyňa dekana
prodekan
prodekanka
prodekanka
prodekanka
tajomníčka fakulty
vedúci katedry verejnej správy a regionálneho
rozvoja,
vedúca katedry bankovníctva a medzinárodných
financií,
vedúca katedry poisťovníctva,
vedúci katedry financií,
vedúca katedry ekonomickej teórie,
vedúci
katedry
aplikovanej
informatiky
výpočtovej techniky,
vedúca katedry sociálneho rozvoja a práce,
vedúci katedry pedagogiky,
vedúci katedry hospodárskej politiky,
predseda študentského parlamentu NHF
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RNDr. Agneša Gašperanová, PhD.
(od 1. 1. 2013 – 23. 10. 2013)
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
(od 24. 10. 2013 – 31. 12. 2013)

zástupkyňa ZO OZ PŠaV na NHF
zástupca ZO OZ PŠaV na NHF

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. Ctibor Pilch, PhD., 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 (do mája 2013).
Ing. Marián Adamík, Ing. Michal Habrman, Bc. Peter Vanya, Bc. Róbert Prno, Adam Antal,
Radovan Lacko, Nicolas Mauer (od 23. 9. 2013 doteraz).
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. Ing. Pavol Skalák, PhD., 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., mim. prof., 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, PhD., 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
Katedra ekonomickej teórie
Katedra hospodárskej politiky
Katedra financií
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Katedra poisťovníctva
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

vedúci/vedúca katedry
doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc,
univ.prof.dipl.Ing.Mikuláš
Luptáčik,Dr.
doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.,
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.,
prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.,
prof. Ing. Milan Buček, DrSc.,
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Katedra sociálneho rozvoja a práce
Katedra pedagogiky
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.,
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.,
Ing. Pavol Skalák, PhD.

NADÁCIA NÁRODOHOSPODÁR
Predseda nadácie Národohospodár
Členovia správnej rady

Členovia dozornej rady

Správa nadácie
Tajomník nadácie
Ekonóm
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prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.
hosť. prof. Ing. Jozef Makúch, CSc.
Ing. Miroslav Uličný
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Ing. Lenora Nátherová
Ing. Jaroslava Klímová
Ing. Ivana Poluchová
doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc.
Ing. Eva Vachová

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.
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Cieľom predkladanej správy o pedagogickej činnosti na NHF EU v Bratislave je prehľadne
informovať o jednotlivých súčastiach vzdelávacej činnosti na fakulte v roku 2013. 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 2013
a informácie v súvislosti s kvalitou vzdelávacej činnosti.

2.2 Študijné programy na NHF EU v Bratislave
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave zabezpečovala v roku 2013 výučbu v rámci
akreditovaných študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia,
a to: v siedmich študijných programoch v rámci piatich študijných odborov na 1. stupni štúdia
(bakalárske štúdium), v deviatich 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).
Tabuľka č. 1: Akreditované študijné odbory a programy v roku 2013 na NHF EU v
Bratislave
Stupeň štúdia
1. stupeň štúdia
2. stupeň štúdia
3. stupeň štúdia
Spolu

Počet
Študijný odbor
5
4
4
13

Študijný program
7
9
5
21

2.2.1 Prehľad študijných programov na 1., 2. a 3. stupni štúdia na NHF 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
Učiteľstvo praktických ekonomických predmetov
Verejná správa a regionálny rozvoj

Študijné programy 2. stupňa štúdia:
 Bankovníctvo
 Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
7








Financie
Hospodárska politika
Medzinárodné financie
Poisťovníctvo
Sociálny rozvoj a sociálna politika
Verejná správa a regionálny rozvoj

Študijné programy 3. stupňa štúdia:
 Ekonomická teória
 Hospodárska politika
 Verejná správa a regionálny rozvoj
 Financie a bankovníctvo
 Poisťovníctvo
Národohospodárska fakulta má k 31. 10. 2013 na všetkých stupňoch štúdia akreditovaných
celkovo 19 študijných programov (vrátane tretieho stupňa štúdia) v rámci 12 študijných
odborov. 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. 2013 študovalo na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave celkom 1 897
študentov, z toho dennou formou 1 600 študentov a externou formou 297 študentov.
V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2012 došlo k poklesu počtu študentov celkovo
o 127, z toho na dennom štúdiu o 42 študentov a na externom štúdiu došlo k poklesu o 85
študentov.
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Tabuľka č. 2: Stav študentov k 31. 10. 2013 podľa ročníkov
Stupeň štúdia

1. stupeň

2. stupeň

Spolu

Spolu

Forma štúdia
denná (SR)
denná (zahr.)
externá (SR)
externá (zahr.)
denná (SR)
denná (zahr.)
externá (SR)
externá (zahr.)
denná (SR)
denná (zahr.)
externá (SR)
externá (zahr.)
denná (SR + zahr.)
externá (SR + zahr.)

Ročník štúdia
1.
2.
3.

339
1
50
328
1
55
667
2
105
669
105

297
5
55
341
3
65
1
638
8
120
1
646
121

284
1
70
1
284
1
70
1
285
71

Spolu

920
7
175
1
669
4
120
1
1589
11
295
2
1600
297

Na základe uvedeného možno konštatovať, že štruktúra študentov podľa stupňov štúdia
a podľa jednotlivých foriem bola v roku 2013 nasledovná:


podiel študentov 1. stupňa štúdia na celkovom počte študentov je 58,14 %, podiel
študentov 2. stupňa štúdia na celkovom počte študentov je 41,86 %



podiel študentov 1. stupňa štúdia dennej formy na celkovom počte denných študentov
je 57,94 %, podiel študentov 2. stupňa štúdia dennej formy na celkovom počte
denných študentov je 42,06 %, podiel študentov 1. stupňa štúdia externej formy
na celkovom počte externých študentov je 59,26 % a podiel študentov 2. stupňa štúdia
externej formy na celkovom počte externých študentov je 40,74 %



podiel študentov externej formy štúdia na 1. stupni z celkového počtu študentov na 1.
stupni štúdia je 15,96 %, podiel študentov externej formy štúdia na 2. stupni
z celkového počtu študentov na 2. stupni štúdia je 15,24 % a celkovo podiel externých
študentov na celkovom počte študentov na oboch stupňoch štúdia je 15,66 %

Podrobný prehľad študentov NHF EU v Bratislave v jednotlivých ročníkoch podľa študijných
programov uvádzame v tabuľke, ktorá tvorí poslednú stranu tejto časti správy.

2.3.1 Celkový vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave
Na Národohospodárskej fakulte evidujeme prirodzený postupný trend poklesu študentov.
Celkový vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2008 – 2013 dokumentujeme
v tabuľke č. 3.
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Tabuľka č. 3: Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2008 – 2013
Stupeň
štúdia

1. stupeň

2. stupeň

Spolu

Forma štúdia
denná
externá
spolu
% externých na
celkovom počte
denná
externá
spolu
% externých na
celkovom počte
denná
externá
spolu
% externých na
celkovom počte

2008
1302
330
1632

2009
1264
306
1570

Rok
2010
2011
1129
1080
313
277
1442
1357

20,2

19,5

21,71

20,41

19,19

15,96

846
300
1146

781
205
986

805
192
997

697
162
859

669
151
820

673
121
794

26,2

20,8

19,25

18,86

18,41

15,24

2148
630
2778

2045
511
2556

1934
505
2439

1777
439
2216

1642
382
2024

1600
279
1897

22,7

18,9

20,70

19,81

18,87

15,66

2012
973
231
1204

2013
927
176
1103

2.4 Prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia
Prijímacie konanie a prijímacie skúšky sa na NHF EU v Bratislave pre akademický rok
2013/2014 uskutočnili podľa Zásad prijímacieho konania na NHF EU v Bratislave, ktoré
schválil AS NHF EU v Bratislave dňa 28. 6. 2012 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 10. – 11.
júna 2013. 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 1090 uchádzačov,
z toho 988 na denné štúdium a 102 na externé štúdium, ktorí boli pozvaní na prijímaciu
skúšku. Prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) na NHF EU v Bratislave
sa zúčastnilo 949 uchádzačov, z toho na denné štúdium 872 a na externé štúdium 77
uchádzačov. Počet získaných bodov bol uchádzačovi o štúdium oznámený v deň konania
prijímacej skúšky na výveskách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EU
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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 343 uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prijatie. Na
študijný program FBI boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali spolu 186
bodov (vrátane). Na študijné programy NH, ETŽ, POI, VSRR a ĽZSM boli prijatí len tí
uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali 140 bodov (vrátane).
b) Externé štúdium stredisko Bratislava:
Celkovo dekan rozhodol o prijatí 52 uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prijatie a získali
72 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: Prehľad o uchádzačoch na 1. stupeň štúdia na NHF EU v roku 2013
Prijatí
Forma štúdia

Počet
prihlásených

Predpokladané počty
na prijatie

Bakalárske denné
Bakalárske externé
Spolu

988
102
1090

344
125
469

na základe
ďalší
prijímacej
v
skúšky
odvolaní
343
54
52
27
395
81

Zapísaní

340
50
390

2.4.1.1 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.
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Tabuľka č. 5: Počet prihlásených a prijatých študentov na 1. stupni štúdia na NHF EU
v Bratislave za vybrané roky v období od 2001 do 2013
NHF

2001/02 2005/06 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Prihlásení

2 820

2 312

2 027

1 818

1 737

1645

1558

1397

1090

Prijatí

747

992

1 051

973

952

600

529

449

476

% pomer

26,49

42,91

51,85

53,52

54,81

36,47

33,95

32,14

43,67

2.4.2 Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia
Prijímacie skúšky sa na NHF EU v Bratislave na 2. stupeň štúdia konali v dňoch 28. júna
2013 a 28. augusta 2013. 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
skúšky1. 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 536 uchádzačov,
z toho 415 na denné štúdium a 121 na externé štúdium.

2.4.2.1 Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia konaná 28. júna 2013
Na prijímaciu skúšku konanú 28. júna 2013 bolo pozvaných 242 uchádzačov, z toho 175 na
dennú formu štúdia a 67 uchádzačov na externú formu štúdia. Prijímacej skúšky na 2. stupeň
štúdia sa na NHF EU v Bratislave zúčastnilo 160 uchádzačov, z toho na denné štúdium 131 a
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
1
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na externé štúdium 29 uchádzačov. Bez prijímacej skúšky sa prijímacieho konania zúčastnilo
250 uchádzačov – absolventov bakalárskeho štúdia na NHF EU v Bratislave, z toho 217
uchádzačov na dennú formu štúdia a 33 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 217 uchádzačov, na základe výsledku prijímacej
skúšky navrhol dekan prijať 96 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 52
bodov (vrátane), na študijný program FIN boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej
skúške získali minimálne 40 bodov (vrátane), na študijný program VSRR boli prijatí len tí
uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 40 bodov (vrátane), na študijný
program HP boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 40
bodov (vrátane), na študijný program SRSP boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej
skúške získali minimálne 40 bodov (vrátane), na študijný program ETŽ boli prijatí len tí
uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 44 bodov (vrátane), na študijný
program POI boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 40
bodov (vrátane) a na študijný program MF boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej
skúške získali minimálne 78 bodov (vrátane). Celkovo rozhodol dekan o prijatí 313
uchádzačov.
a) Externé štúdium:
Bez prijímacej skúšky navrhol dekan prijať 33 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 BAN boli prijatí
len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 40 bodov (vrátane) a na
študijný program SRSP boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali
minimálne 40 bodov (vrátane). Celkovo dekan rozhodol o prijatí 52 uchádzačov.

2.4.2.2 Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia konaná 28. augusta 2013
Na prijímaciu skúšku konanú 28. augusta 2013 bolo pozvaných 31 uchádzačov, z toho 12 na
dennú formu štúdia a 19 uchádzačov na externú formu štúdia. Prijímacej skúšky na 2. stupeň
štúdia sa na NHF EU v Bratislave zúčastnilo 19 uchádzačov, z toho na denné štúdium 11 a na
externé štúdium 8 uchádzačov. Bez prijímacej skúšky sa prijímacieho konania zúčastnilo 36
uchádzačov – absolventov bakalárskeho štúdia na NHF EU v Bratislave, z toho 30
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uchádzačov na dennú formu štúdia a 6 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 30 uchádzačov, na základe výsledku prijímacej
skúšky navrhol dekan prijať 10 uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške získali počet bodov
potrebný pre prijatie. Počet bodov bol totožný s počtom stanoveným pre prijatie 28. júna
2013. Celkovo dekan rozhodol o prijatí 40 uchádzačov.
b) Externé štúdium:
Bez prijímacej skúšky navrhol dekan prijať 6 uchádzačov, na základe výsledku prijímacej
skúšky navrhol dekan prijať 7 uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške získali počet bodov
potrebný pre prijatie. Počet bodov bol totožný s počtom stanoveným pre prijatie 28. júna
2013. Celkovo dekan rozhodol o prijatí 13 uchádzačov.
Tabuľka č. 6: Prehľad o uchádzačoch na 2. stupeň štúdia na NHF EU v roku 2013

Forma štúdia
Inžinierske denné
Inžinierske externé
Spolu

Prijatí
Predpokla
Počet
28.6.2013 28.8.2013
prihlásených dané počty
na prijatie
415
121
536

360
110
470

313
52
365

40
13
53

ďalší
v
odvolaní
11
5
16

Zapísaní

328
57
385

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 2013/2014 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.
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Tabuľka č. 7: Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. ročníka
za roky 2007 – 2013
Rok
2007
2031

2008
1819

2009
1737

2010
1645

2011
1558

2012
1397

2013
1090

Prijatí
Zapísaní do 1. ročníka
z novoprijatých

1142

1061

952

600

529

449

476

617

524

519

485

419

362

364

Zapísaní do 1. ročníka
celkom

673

535

552

514

458

414

390

% zapísaných z
prijatých

33,14

50,42

57,98

85,66

86,58

92,20

81,93

Prihlásení

113

616

687

710

623

588

536

Prijatí

72

490

535

476

417

441

434

72

473

502

447

374

396

382

72

482

518

455

403

408

385

100

98,37

96,82

95,58

96,64

92,52

88,71

Prihlásení

2144

2435

2424

2355

2181

1985

1626

Prijatí

1214

1551

1487

1076

946

890

910

Zapísaní do 1. ročníka
z novoprijatých

689

997

1021

932

793

758

746

Zapísaní do 1. ročníka
celkom

745

1017

1070

969

861

822

775

% zapísaných z
prijatých

61,37

65,57

71,96

90,06

91,01

92,36

85,16

Prihlásení

1. stupeň

2. stupeň

Spolu

Zapísaní do 1. ročníka
z novoprijatých
Zapísaní do 1. ročníka
celkom
% zapísaných z
prijatých

2.5 Absolventi a štátne skúšky na Národohospodárskej fakulte EU
v Bratislave
Počet absolventov sa odvíja od počtu študentov. Tým, že na Národohospodárskej fakulte EU
v Bratislave prebieha proces prirodzeného poklesu študentov, dochádza aj k prirodzenému
poklesu počtu absolventov. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad vývoja počtu
absolventov na NHF EU v Bratislave za roky 2006 – 2013.
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Tabuľka č. 8: Vývoj počtu absolventov za roky 2006 – 2013
Stupeň štúdia

Forma
štúdia

bakalárske
bakalárske
bakalárske
inžinierske
inžinierske
inžinierske
bakalárske
a inžinierske

Rok

denná
externá
spolu
denná
externá
spolu

2006
0
37
37
375
177
552

2007
0
51
51
335
157
492

2008
360
83
443
289
162
451

2009
432
75
507
495
189
684

2010
385
62
447
349+2
96+5
445+7

2011
335
64
399
410
85
495

2012
354
49
403
352
76
428

2013
330
53
383
306
77
383

spolu

589

543

894

1 191

892+7

894

831

766

V ďalšej časti správy analyzujeme predovšetkým údaje za rok 2013.

2.5.1 Štátne skúšky a absolventi na 1. stupni štúdia
Tabuľka č. 9: V akademickom roku 2012/2013 sa štátne skúšky na 1. stupni štúdia
konali v týchto študijných programoch v rámci uvedených študijných
odborov
Študijný odbor
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO
A INVESTOVANIE

Študijný program
Financie, bankovníctvo a investovanie

POISŤOVNÍCTVO
NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO

Poisťovníctvo
Národné hospodárstvo
Ľudské zdroje a sociálny manažment
Ekonomická
teória
a ekonomická
žurnalistika
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 17. 6. do 21. 6. 2013 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 určuje, 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 2013
Študijné programy

Denné Externé
štúdium štúdium

Financie,
bankovníctvo
a
investovanie
Ľudské
zdroje
a sociálny
manažment
Národné
hospodárstvo
Poisťovníctvo
Verejná správa a
regionálny rozvoj
Ekonomická teória
a ekon žurnalistika
SPOLU

SPOLU

Počet komisií

Počet dní (dátum)

7 (8 štud/ 1 deň)
KBAN a KFIN

4 (17.6.- 20.6.2013)

134

19

153

38

11

49

77

1

78

3 (6 štud. /1 deň

3 (19.6. - 21.6.2013)

20

1 (5 štud. /1 deň)

4 (17.6 a 21.6.2013)

15

1 (5 štud. /1 deň)

4 (17.6. a 20.6.2013)

11

2(5štud./1deň)

2 (20.6. a 21.6.2013)

326

16 komisií

20
11

4

11
291

35

2 (6 štud. / 1 deň)

3 (19.6. a 21.6.2013)

Štátne skúšky sa na 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium) konali aj 26. a 27. augusta 2013
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 2013
Študijné programy

Financie, bankovníctvo
a investovanie
Ľudské
zdroje
a sociálny manažment
Národné hospodárstvo
Poisťovníctvo
Verejná
správa
a
regionálny rozvoj
SPOLU

Počet
študentov
27

Počet komisií
2 (5 štud/ 1deň)
KBAN
2 (5 štud/ 1deň)
KFIN

Počet dní (dátum)
2 (26.8. a 27.8.2013)
2 (26.8. a 27.8.2013)

7

2 (4 štud/ 1 deň)

2 (26.8.a 27.8.2013)

8
3

2 (5 štud /1 deň)
1 (3 štud /1 deň)

2 (26.8.a 27.8.2013)
1 (27.8.2013)

12

2 (6 štud /1 deň)

2 (26.8.-27.8.2013)

57

11 komisií

Z uvedených počtov ukončilo 1. stupeň štúdia v riadnom termíne 326 študentov, z toho 291
študentov dennej formy štúdia a 35 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 2012/13
Študijné
programy
FBI
POI
NH
LZSM
VSRR
ETŽ
Spolu

Denné štúdium
Riadny
Opravný
Spolu
termín
termín
134
16
150
20
3
23
77
8
85
38
4
42
11
8
19
11
11
291
39
330

Externé štúdium
Riadny
Opravný
Spolu
termín
termín
19
11
30
1
11
4

3
4

1
14
8

35

18

53

S vyznamenaním ukončili štúdium na 1. stupni štúdia z uvedených počtov 20 bakalári dennej
formy štúdia.

2.5.2 Štátne skúšky a absolventi na 2. stupni štúdia
V akademickom roku 2012/2013 sa štátne skúšky na 2. stupni štúdia konali v študijných
programoch v rámci študijných odborov, ktoré NHF EU v Bratislave zabezpečuje. Prehľad
uvádzame v nasledujúcej tabuľke č. 13.
Tabuľka č. 13: Prehľad študijných odborov a študijných programov, v ktorých sa
konali štátne skúšky v akad. roku 2012/2013
Študijný odbor
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO
A INVESTOVANIE
POISŤOVNÍCTVO
NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO
VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY
ROZVOJ

Študijný program
Bankovníctvo
Financie
Daňovníctvo a daňové poradenstvo
Poisťovníctvo
Hospodárska politika
Sociálny rozvoj a sociálna politika
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
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 20. 5. do 31. 5. 2013 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.

18

Tabuľka č. 14: Prehľad počtu študentov a komisií na štátnej skúške v máji 2013
Študijné odbory
Denné Externé
a špecializácie
štúdium štúdium
Bankovníctvo
63
21
Financie
18
Daňovníctvo a daňové
76
11
poradenstvo
Poisťovníctvo
24
Hospodárska politika
37
2
Sociálny
rozvoj
32
21
a sociálna politika
Ekonomická
teória
a ekonomická
9
0
žurnalistika
Verejná
správa
30
7
a regionálny rozvoj
SPOLU
289
62

SPOL
U
84
18

Počet komisií

Počet dní (dátum)

5 (4 štud/1 deň)

4 (20.5.2013 - 23.5.2013)

87

5 (5 štud/1 deň) 4 (27.5.2013 - 30.5.2013)
spolu s FIN

24
39

1 (5 štud /1 deň)
2 (5 štud/1 deň)

5 (27.5.2013 - 31.5.2013)
4 (27.5.2013 - 30.5.2013)

53

3 (6 štud /1 deň)

3 (21.5.2013 - 23.5.2013)

9

2 (5 štud /1 deň)

1 (21.5.2013)

37

2 (6 štud /1 deň)

3 (21.5.2013–23.5.2013)

351
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Štátne skúšky sa na druhom stupni štúdia uskutočnili v súlade s harmonogramom
akademického roka aj 3. októbra 2013 v jednotlivých študijných programoch.
Tabuľka č. 15: Prehľad počtu študentov a komisií na štátnej skúške v októbri 2013
Študijný program
Počet študentov
Bankovníctvo
20
Daňovníctvo a daňové
5
poradenstvo
Poisťovníctvo
4
Hospodárska politika
6
Sociálny rozvoj a sociálna
5
politika
Verejná
správa
5
a regionálny rozvoj
SPOLU
45

Počet komisií
3 (7 štud./ 1 deň)
1 (5 štud. /1 deň)

Počet dní (dátum)
1 (03.10.2013)
1 (03.10.2013)

1 (4 štud. /1 deň)
1 (6 štud. /1 deň)
1 (5 štud. /1 deň)

1 (03.10.2013)
1 (03.10.2013)
1 (03.10.2013)

1 (5 štud. /1 deň)

1 (03.10.2013)

8 komisií

Z uvedených počtov ukončilo 2. stupeň štúdia v riadnom termíne 308 študentov, z toho 251
študentov dennej formy štúdia a 57 študentov externej formy štúdia. Štúdium ukončilo 26
absolventov s vyznamenaním (v riadnom termíne štátnej skúšky). V opravnom termíne
ukončilo štúdium spolu 49 absolventov, z toho v dennej forme 29 absolventov a 20 v externej
forme štúdia.
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Tabuľka č. 16: Počet absolventov dennej formy inžinierskeho štúdia podľa študijných
programov v roku 2013

Študijné programy

Bankovníctvo
Financie
Daňovníctvo a daňové
poradenstvo
Poisťovníctvo
Hospodárska politika
Sociálny rozvoj a sociálna
politika
Ekonomická
teória
a ekonomická žurnalistika
Verejná správa
a regionálny rozvoj
Spolu

Počet
študentov
v
programe

ABSOLVENTI

Riadny
termín

Opravný
termín

Štúdium ukončili
s vyznamenaním
(v riadnom
termíne)

Spolu
absolventi

77
20
82

60
15
62

9
6

2
3
10

71
18
78

26
45
35

22
29
28

4
5
2

7
2

26
41
32

9

8

-

1

9

31

27

3

1

31

325

251

29

26

306

Tabuľka č. 17: Počet absolventov externej formy inžinierskeho štúdia podľa študijných
programov v roku 2013

ABSOLVENTI
Študijné programy

Bankovníctvo
Financie
Daňovníctvo a daňové
poradenstvo
Poisťovníctvo
Hospodárska politika
Sociálny rozvoj
a sociálna politika
Ekonomická
teória
a ekonomická
žurnalistika
Verejná správa
a regionálny rozvoj
Spolu

Počet
študentov
v programe

Štúdium ukončili
s vyznamenaním
(v riadnom
termíne)

Spolu
absolventi

Riadny
termín

Opravný
termín

28
18

18
10

10
4

-

28
14

1
2
25

1
21

1
3

-

2
24

-

-

-

-

-

10

7

2

-

9

84

57

20

-

77
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2.5.3 Záverečné bakalárske a diplomové práce
Vedúcimi záverečných prác boli v akademickom roku 2012/2013 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 2012/2013 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
20 % 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).

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 2013.
Edičný program NHF EU v Bratislave bol na rok 2013 zostavený na základe návrhov
z jednotlivých katedier NHF. Návrhy boli schválené na zasadnutiach katedier a následne bol
edičný program na rok 2013 prerokovaný a schválený 25.10.2012 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.
Tabuľka č. 18: Plnenie Edičného programu NHF EU v Bratislave za rok 2013
Tituly
Skriptá
Učebnice
Monografie
Spolu

plán
8
10
5
23

skutočnosť
4+8
9+3
1+1
26

% plnenia
150 %
120 %
40 %
113,04 %

nevydané tituly
4
1
4
9

113 % - né plnenie edičného programu bolo dosiahnuté priebežným plnením edičného plánu
počas celého roku 2013, ako aj dodatočným zaraďovaním ďalších titulov a ich publikovaním.
Treba uviesť, že hoci je za posledné roky na Národohospodárskej fakulte viditeľný trend
postupného nárastu plnenia plánovaného edičného programu na príslušný rok, stále existujú
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autori, ktorí opakovane navrhujú tituly do edičného programu a napriek tomu ich opätovne
nevydajú. Z údajov o nevydaných tituloch je zrejmé, že až 39,13 % titulov plánovaných na
rok 2013 vo vydavateľstve Ekonóm nebolo publikovaných (v roku 2012 to bolo až 56 %
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 2013
jednotlivými katedra NHF EU v Bratislave
Katedra
aplikovanej informatiky
a výpočtovej techniky
bankovníctva
a medzinárodných
financií
ekonomickej teórie
financií
hospodárskej politiky
pedagogiky
poisťovníctva
sociálneho rozvoja a
práce
verejnej správy
a regionálneho rozvoja
SPOLU

Skriptá
Plán
Skutoč

Učebnice
Plán Skutoč

Monografie
Plán Skutoč

% plnenia

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

3
3
0
0
0

1
2+2
0+6
0
0

1
1
0
4
1

1
0
0+2
4
1

0
1
0
0
2

0
0+1
0
0
1

50 %
100 %
800 %
100 %
66,66 %

1

1

3

3+1

2

0

116,66 %

1

0

0

0

0

0

0%

8

4+8

10

9+3

5

1+1

121,74 %

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
spoločnosti2. 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 2013 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
2

Podľa čl. 1 § 1 bod 2 zákona o vysokých školách.
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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 2013 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 akad. roku 2012/2013 uskutočnilo 85 hospitácií, zhodnotilo sa 42 predmetov a 6 študijných
programov. Prostredníctvom hospitácií sa hodnotila najmä prezentácia odbornej
problematiky, pripravenosť vyučujúceho na pedagogický proces. Pri hodnotení predmetov sa
posudzovalo najmä obsahové zameranie predmetu, jeho zaradenie do štruktúry študijného
programu, aktuálnosť, forma a rozsah výučby a pod. Pri hodnotení študijných programov sa
hodnotila najmä adekvátnosť počtu predmetov študijného programu, ich zaradenie do
semestrov a rozsah výučby, súlad s požiadavkami praxe, prepojenie na výskum a pod.
Môžeme konštatovať, že v akad. roku 2012/2013 neboli zistené žiadne závažnejšie
nedostatky. Fakulta kladie dôraz na pravidelné a opakované preverovanie úrovne
nadobúdaných vedomostí študentov počas celého semestra a priebežné štúdium. Detailnejšie
informácie o výsledkoch hospitačnej činnosti, ako aj o výsledkoch hodnotenia predmetov
a študijných programov sú uvedené v Sumárnej správe o hospitačnej činnosti, hodnotení
predmetov a hodnotení študijných programov na NHF EU v Bratislave za akad. rok
2012/2013.
Koncom roka 2013 obdržala fakulta výsledky z projektu AHELO zameraného na hodnotenie
kvality vysokoškolského vzdelávania v oblasti ekonómie, do ktorého sa Národohospodárska
fakulta zapojila ešte v roku 2012. Samotné testovanie prebehlo 27. 3. 2012, pričom sme boli
prvou vysokou školou testovanou v SR. Do testovania boli zapojení študenti 3. ročníka
bakalárskeho štúdia v dennej forme. Záverečný seminár k projektu AHELO Slovakia – časť
Ekonómia sa konal 29.1.2014 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.
Študenti Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave dosiahli v testovaní porovnateľné
výsledky. V súčasnosti prebieha implementácia záverov testovania do samotného
pedagogického procesu v gescii Katedry ekonomickej teórie.
Aj v akad. roku 2012/2013 mali študenti možnosť zapojiť sa prostredníctvom AIS-u do
anonymnej elektronickej ankety o kvalite výučby a učiteľoch na Ekonomickej univerzite 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 anonymnej ankety. Do študentskej ankety sa v zimnom
semestri 2012/2013 zapojilo 296 študentov, čo predstavuje 14,62 % z celkového počtu
študentov NHF EU v Bratislave, v letnom semestri 2012/2013 sa ankety zúčastnilo 52
študentov, t.j. 2,56 % z celkového počtu študentov. Nízka účasť študentov je spôsobená najmä
nezáujmom zo strany študentov zapojiť sa do ankety.
Hodnotenie kvality v oblasti vzdelávania sa v akad. roku 2012/2013 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. Úroveň vedomostí študentov sa hodnotila na 16 predmetoch. Pri hodnotení sa
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postupovalo v zmysle „Pravidiel na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality
nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností na EU v Bratislave“, ktoré boli schválené
v Kolégiu rektora EU v Bratislave 20. júna 2012 a nadobudli účinnosť 1. júla 2012. Na úrovni
fakulty sa vyhodnocovanie úrovne vedomostí študentov uskutočnilo podľa „Harmonogramu
realizácie priebežného zisťovania a vyhodnocovania úrovne kvality nadobúdania vedomostí
a rozvoja zručností študentov na NHF EU v Bratislave“ pre príslušný semester akad. roka
2012/2013, ktorý bol schválený v Kolégiu dekana NHF EU pred začatím každého semestra.
Testovanie úrovne vedomostí z príslušného predmetu pred absolvovaním vzdelávacích
činností v tomto predmete sa uskutočnilo formou vstupného testu, ktorý obsahoval minimálne
10 otázok. Úspešnosť vstupného testu sa hodnotila v percentách správnych odpovedí.
Podmienkou testovania bola účasť min. 75 % všetkých študentov zapísaných na daný
predmet. Hodnotenie úrovne vedomostí a zručností študentov z príslušného predmetu sa po
absolvovaní vzdelávacích činností v tomto predmete uskutočnilo hodnotením podľa
klasifikačnej stupnice od A po FX (výsledky skúšky), resp. u niektorých predmetov aj formou
výstupného testu.
Výsledky hodnotenia úrovne vedomostí študentov pred a po absolvovaní vzdelávacích
činností potvrdzujú vysoký trend kvality výučby na NHF EU v Bratislave a sú uvedené
v tabuľke č. 6.1 a 6.2. V akad. roku 2012/2013 neboli zistené žiadne závažnejšie nedostatky.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v Ročnej hodnotiacej správe o vyhodnocovaní úrovne
kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností na NHF EU v Bratislave za akad. rok
2012/2013.
Tabuľka č. 20: Predmety vybrané na hodnotenie úrovne kvality nadobúdania vedomostí
v zimnom semestri akad. roka 2012/2013 na NHF EU v Bratislave
Katedra

Predmet

KAIaVT
KBaMF
KHP

Informatika I
Kapitálové trhy
Sociálnoekonomická analýza
Marketing v
poisťovníctve
Sociálna politika
Hospodárska
geografia sveta
Didaktika
účtovníctva

KPoi
KSRaP
KVSaRR
Kpedag

Stupeň štúdia/
ročník
I. stupeň/1. ročník
II. stupeň/1. ročník
II. stupeň/1. ročník

Priemerná úspešnosť v %
Vstupný
Skúška
Test
55,2 %
68 %
46,4 %
79,37 %
33,6 %
69,4 %

I. stupeň/3. ročník

18 %

70,7 %

I. stupeň/2. ročník
I. stupeň/1. ročník

39 %
33,1 %

71 %
61,7 %

II. stupeň/2. ročník

43,04 %

80,74 %
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Tabuľka č. 21: Predmety vybrané na hodnotenie úrovne kvality nadobúdania vedomostí
v letnom semestri akad. roka 2012/2013 na NHF EU v Bratislave
Katedra

Predmet

KBaMF
KET

Bankovníctvo
Ekonomická teória Makroekonómia
Národné účty
Daňové analýzy
Finančná kontrola
Manažment rizika
poisťovní
Zdravotná politika
Ekonomika verejného
sektora
Didaktika podnikovej
ekonomiky

KHP
KF
KPoi
KSRaP
KVSaRR
KPg

Stupeň štúdia/
ročník
I.stupeň/2. ročník
I.stupeň/1. ročník

Priemerná úspešnosť v %
Vstupný
Skúška
Test
49,3 %
62 %
38,4 %
76,8 %

I. stupeň/3. ročník
II. stupeň/2. ročník
II. stupeň/2. ročník
II. stupeň/2. ročník

27,3 %
36,8 %
62,85 %
18 %

88,9 %
77,3 %
88,6 %
83,6 %

II. stupeň/1. ročník
I.stupeň/2. ročník

35,6 %
33,33 %

58 %
57,4 %

Doplňujúce pedag.
štúdium

50 %

78,9 %

Súčasťou hodnotenia kvality v oblasti vzdelávania je aj hodnotenie úrovne kvality vedomostí
a zručností absolventov NHF EU v Bratislave potenciálnymi zamestnávateľmi. NHF EU
v Bratislave si v zmysle pravidiel vytvorila a udržiava zoznam relevantných potenciálnych
zamestnávateľov pre jednotlivé študijné programy. Ich úlohou je raz ročne zhodnotiť úroveň
kvality vedomostí a zručností absolventov NHF, ktorých zamestnali v uplynulom roku.
Súhlasné stanovisko na hodnotenie absolventov všetkých študijných programov NHF EU
v Bratislave poskytli: Národná banka Slovenska, Správa služieb diplomatického zboru, a.s.,
Inštitút Finančnej politiky SR, IBM, TREND Holding, s.r.o., The Slovak Spectator,
Hospodárske noviny, BMB Leitner, k.s., Ekonomický ústav SAV, Europro, s.r.o., Tatra Asset
Management, správ. spol. a Poštová banka, a.s.
Potenciálni zamestnávatelia mali po prvýkrát formou dotazníka zhodnotiť kvalitu absolventov
jednotlivých študijných programov NHF EU v Bratislave, ktorí boli zamestnaní u príslušného
zamestnávateľa v akad. roku 2012/2013. Oslovených bolo 21 potenciálnych zamestnávateľov,
na dotazník odpovedalo 14 zamestnávateľov. Z toho 6 zamestnávatelia uviedli, že
v sledovanom období nezamestnali žiadneho absolventa NHF EU v Bratislave (TREND
Holding, s.r.o.; Bratislavský samosprávny kraj; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny;
The Slovak Spectator; Hospodárske noviny; Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy).
Zamestnávatelia zväčša zhodnotili celkovú pripravenosť absolventov NHF EU v Bratislave
pre prax na dobrej úrovni. V rámci dotazníka hodnotili napr. pripravenosť absolventov po
teoretickej stránke, praktické vedomosti, znalosť platnej legislatívy v danej oblasti, IT
zručnosti, jazykové znalosti, komunikačné schopnosti, silné a slabé stránky absolventov a iné.
Najčastejšie uvádzanou slabou stránkou absolventov NHF bolo málo praktických/pracovných
skúseností. Pripravenosť absolventov NHF EU v Bratislave po teoretickej stránke bola
naopak hodnotená na vysokej úrovni. Výsledky dotazníkovej ankety sú uvedené v tabuľke č.
22.
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Tabuľka č. 22: Výsledky hodnotenia absolventov NHF EU v Bratislave, ktorí boli
zamestnaní v akad. roku 2012/2013 potenciálnymi zamestnávateľmi
Zamestnávateľ

KPMG
Slovensko
Advisory, k.s.

Národná banka
Slovenska

Počet
zamestnaných
absolventov

Študijný
program (ŠP)

2

Poisťovníctvo
(2.st.)
Daňovníctvo
a daňové
poradenstvo
(2.st.)
Financie (2.st.)
FBI (1.st.)
Bankovníctvo
(2.st.)
Daňovníctvo a
daňové
poradenstvo
(2.st.)
Hospodárska
politika (3.st.)

3

1
1
1
1

Celkové
hodnotenie
Silné (+) /slabé
pripravenosti
stránky (-)
absolventov
absolventov ŠP
pre prax
(známka 1-5)
2
-zamestnávateľ
neuviedol
2

2
2
1
1

Trexima
Bratislava, s.r.o.

1

MF SR – Sekcia
rozpočtovej
politiky

1

Hospodárska
politika (2.st.)

4

Poštová
a.s.

3

Poisťovníctvo
(2.st.)
Bankovníctvo
(2.st.)

3

Financie
a bankovníctvo
(3.st.)

2

banka,

3

Správa služieb
diplomatického
zboru, a.s.

1

2

3

- (+) precíznosť,
flexibilita, záujem
učiť sa nové veci,
tímová spolupráca
- (+) záujem
o problematiku,
usilovnosť,
vytrvalosť
- na vzorke 1
zamestnanca ich
zamestnávateľ nevie
vyhodnotiť
- (+) chuť učiť sa,
schopnosť prijímať
nové informácie,
ekonomické
povedomie,
komunikačné
zručnosti
- (-) slabé praktické
skúsenosti, nízka
aplikovateľnosť
teoretických
vedomostí pri práci,
odborná
sebadôvera
- (+) schopnosť
pracovať
s kvantitatívnymi
zdrojmi, práca s PC
a jazykové
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vedomosti
- (-) prílišné
zameranie na
teóriu, málo
praktických
skúseností
BMB
Leitner,
1
Bankovníctvo
3
- (+) schopnosť učiť
k.s.
(2.st.)
a vyjadriť vlastný
názor
- (-) žiadne pracovné
skúsenosti
a praktické
vedomosti v danej
oblasti
1
Daňovníctvo a
3
- (+) dobré teoretické
daňové
znalosti
poradenstvo
- (-) málo
(2.st.)
praktických
skúseností
1
Financie (2.st.)
2
- (+) samostatnosť,
pozitívny prístup
k práci a
vzdelávaniu
- (-) praktické
skúsenosti
Allianz SP
2
Poisťovníctvo
4
- (-) iba teoretické
(2.st.)
znalosti, slabá
príprava pre prax.
Zamestnávatelia, ktorí nezamestnali žiadneho absolventa NHF EU v Bratislave
v hodnotenom období
TREND Holding, s.r.o.; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Bratislavský
samosprávny kraj; The Slovak Spectator; Ministerstvo vnútra SR – sekcia verejnej správy;
Hospodárske noviny
Pozn.: Pod absolventom rozumieme študenta, ktorý ukončil štúdium na 1., 2. alebo 3. stupni
štúdia na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v rokoch 2008-2013. Známka 1
vyjadruje najlepšie hodnotenie a známka 5 najhoršie hodnotenie.
V zmysle Vyhlášky č. 1/2010 dekana NHF mali študenti aj v roku 2013 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.
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
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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.

2.7.1 Oceňovanie talentovaných študentov
V roku 2013 boli udelené tieto ocenenia študentom, resp. absolventom NHF EU v Bratislave:
Na úrovni NHF EU v Bratislave:
- 3 absolventi inžinierskeho štúdia získali cenu Nadácie Národohospodár a cenu Dekana
NHF EU v Bratislave za vynikajúce študijné výsledky
- 8 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 2013 plnili strategické ciele vo
vzdelávacej činnosti v rámci dlhodobého zámeru rozvoja fakulty. V ďalšom období
predpokladáme napĺňanie strategických cieľov plnením ďalších úloh a zámerov,
predovšetkým:
 prípravou kvalitných podkladov pre komplexnú akreditáciu študijných programov;
 prípravou kvalitných podkladov pre 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 vedeckovýskumnými 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;
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rovnomerným zaťažovaním učiteľov z hľadiska plnenia priamej pedagogickej činnosti,
vedecko-výskumnej činnosti a ostatnej činnosti;
 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 Národohospodárskej fakulte 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 2014 a pre hlavné úlohy NHF EU
v Bratislave do ďalšieho obdobia.
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2.9 Príloha
Tabuľka č. 23: Počet študentov v akademickom roku 2013/2014 podľa študijných programov
ŠTUDIJN
Ý
PROGRA
M

DENNÉ

EXTERNÉ

DENNÉ

EXTER
NÉ

DENNÉ

EXTERN
É

FBI
LZSM
NHO
POI
VSRR
ETŽ
Spolu

174/9
30/2
74/4
31/2
17/1
14/1
340/19

50
0
0
0
0
0
50

161/8
28/2
46/2
34/2
19/1
14/1
302/16

55
0
0
0
0
0
55

129/8
30/2
54/3
23/1
34/2
15/1
285/17

38
4
19
0
10
0
71

1. ROČNÍK

BAN
DDP
FIN
POI
HP
SR SP
ETŽ
VSRR
MFIN
Spolu
CELKOM
z toho:
denné
externé

1899

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

2. STUPEŇ / DENNÉ

2. STUPEŇ / EXTERNÉ

1. ročník

2. ročník

1. ročník

2. ročník

75/4
68/4
41/2
13/1
43/2
27/2
14/1
35/2
13/1
329/19

88/4
65/3
73/3
13/1
42/2
25/2
0
38/2
0
344/17

30
0
0
0
0
27
0
0
0
57

1
6
41
0
0
18
0
2
0
66

študentov

1600
299
30

3

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

3.1 Úvod
3.1.1 Štruktúra tvorivých pracovníkov na NHF EU v Bratislave
k 31.10.2013
Štruktúra tvorivých pracovníkov na fakulte k 31.10.2013 v členení: profesori, mim. profesori,
docenti, OA s PhD., OA bez PhD., asistenti; lektori, výskumní pracovníci.
- vrátane indexu vývoja v porovnaní s rokom 2012.
Tabuľka č. 24: Štruktúra tvorivých pracovníkov na NHF EU v Bratislave v roku 2013

Katedra

prof.

6,00
KET
1,00
KHP
KVSaRR 2,00
1,00
KSRaP
2,00
KF
3,00
KBaMF
1,00
KPOI
1,00
KPedag
KAIaVT
Spolu
17,00
NHF

mim.
prof.

hosť.
prof.

2,00
1,00
1,00
1,00

doc.
2,00
2,00
4,00
2,00
6,00
2,00

1,00
1,00

5,00

1,00

19,00

OA
s PhD.

OA
bez
PhD.

A

Lektori

12,00
7,00
2,00
7,00
15,00
7,00
3,00
4,00
2,00
59,00

Výsk.
Index
Spolu
prac.
2013/2012
22,00
10,00
10,00
10,00
24,00
13,00
5,00
6,00
2,00

95,7
90,9
90,9
111,1
104,3
86,7
83,3
75,0
50,0

1,00 102,00

92,7

1,00

0,00

0,00

0,00

V tabuľke č. 1. je uvedená kvalifikačná štruktúra tvorivých zamestnancov fakulty vysokoškolských učiteľov na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave vrátane
výskumných pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním v roku 2013 (stav k 31. 10. 2013 bez
čiastkových pracovných úväzkov). V roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 sa zvýšil počet
profesorov z 19 na 23 čo predstavuje 22,8 % na celkovom počte všetkých učiteľov. Počet
docentov sa v roku 2013 znížil z 25 na 19 a tvorí podiel 18,8 % na celkovom počte všetkých
učiteľoch fakulty. V kategórii ostatní vysokoškolskí učitelia s PhD., resp. CSc. sa v roku
2013 zvýšil podiel v porovnaní s rokom 2012 z 55,1 % na 58,4 % 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 100,0
% (v roku 2012 predstavoval tento podiel 95,4 %) 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.
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Celkový počet tvorivých zamestnancov na Národohospodárskej fakulte v roku 2013
predstavoval 101 vysokoškolských učiteľov vrátane výskumného pracovníka (v roku 2012
mala fakulta 110 tvorivých zamestnancov a v roku 2011 to bolo 112 tvorivých
zamestnancov).

3.2 Hodnotenie výskumu NHF EU v Bratislave za rok 2013
3.2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu NHF EU v Bratislave ako celku
za rok 2013
Rok 2013 bol pre Národohospodársku fakultu výnimočný, nakoľko fakulta oslávila 60.
výročie svojho vzniku. Všetky vedecko-výskumné podujatia a aktivity, ktoré sa organizovali
na Národohospodárskej fakulte v roku 2013 sa niesli v duchu atmosféry založenia fakulty
a vyvrcholili slávnostným rozšíreným zasadnutím Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo 21.11.2013. 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 VÚB. V roku
2013 sa na fakulte riešilo celkovo 49 projektov, z toho 1 projekt 7. RP EÚ, 3 projekty APVV,
2 projekty MŠVVaŠ SR, 2 projekty KEGA, 30 projektov VEGA, 4 projekty mladých
vedeckých pracovníkov, 2 projekty pre hospodársku prax, 2 projekty medzinárodnej vedeckej
a vedecko-technickej spolupráce (MVTS), 1 zahraničný projekt a 2 projekty financované
nadáciou VÚB. (Úplný zoznam projektov riešených v roku 2013, ukončených v roku 2013 ako
aj pokračujúcich v roku 2014 sa nachádza v Prílohe 1.) V rámci výzvy Agentúry MŠVVaŠ
SR pre štrukturálne fondy EÚ (OPVaV 032/2010/4.1) zameranej na podporu centier
excelentnosti, NHF EU v Bratislave realizovala od 1. 9. 2010 projekt „Vytvorenie
excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21.
storočí“ - ITMS 26240120032. Termín ukončenia realizácie aktivít projektu bol 31. 12. 2013.
Do realizácie projektu boli zapojené jednotlivé katedry Národohospodárskej fakulty. Cieľom
zriadenia Centra excelencie výskumu bolo vybudovať potrebnú technickú a zdrojovú
infraštruktúru a sústredenie excelentných výskumno-vzdelávacích zamestnancov pre
skúmanie vyšpecifikovaných oblastí fungovania ekonomiky v podmienkach globalizácie
svetovej ekonomiky, čo podporilo integráciu špičkových pracovísk vedy a výskumu do
medzinárodného, najmä európskeho výskumného priestoru. Výsledkom projektu je
vybudovanie 7 výskumných laboratórií s osobitným zameraním:
1)
2)
3)
4)
5)

Laboratórium bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií (KBaMF)
Laboratórium makroekonomických analýz a prognóz (KET)
Laboratórium pre finančné analýzy (KF)
Laboratórium pre skúmanie makroekonomických súvislostí hospodárskej politiky (KHP)
Laboratórium moderného poisťovníctva (KPOI)
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6) Laboratórium sociálno-ekonomických analýz (KSRaP)
7) Laboratórium regionálnych analýz a prognóz (KVSaRR)

V rámci výzvy Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (OPV-2010/4.2/03SORO) NHF EU v Bratislave realizovala od 1. 2. 2012 projekt „Zvyšovanie kvality
doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave“ ITMS 26140230005. Termín ukončenia realizácie aktivít projektu je 31. 1. 2014. 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 treba osobitne
oceniť riešenie medzinárodného výskumného projektu na Katedre verejnej správy
a regionálneho rozvoja NHF EU pod názvom ESPON KIT „The Territorial Dimension of
the Innovation and Knowledge Economy“ a dvoch zahraničných výskumných projektov
riešených na Katedre hospodárskej politiky: projekt COST „EÚ v novej komplexnej
geografii ekonomických systémov: hodnotenie modelov, nástrojov a politík“ a projekt 7 FP
„Prosperita, blahobyt a práca pre Európu/WWWpreEurópu (úloha riešená NHF EU
v Bratislave: Blahobyt a multikriteriálna analýza) ako aj projektu COST „Social Services,
Welfate State and Places. The restructuring of social services in Europe and its impacts on
social and territorial cohesion and governance“ riešeného na Katedre sociálneho rozvoja
a práce. NHF EU v Bratislave v roku 2013 riešila 2 projekty Nadácie VÚB: „Letná škola
slovenských ekonómov 2013“ a „Projekt hosťujúci profesor (John Pickles)“ a projekt pre
hospodársku prax „Národohospodársky význam automobilového priemyslu pre
Slovensko“. Ďalší projekt hospodárskej praxe sa realizoval na Katedre verejnej správy
a regionálneho rozvoja pod názvom „MasterCard – slovenské centrá rozvoja“. Zvýšilo sa
zapojenie zamestnancov fakulty do zahraničných výskumných projektov a do riešenia
projektov APVV formovaním medziuniverzitnej spolupráce na Slovensku napríklad
v rámci projektov KRENAR a ESPON KIT, prehĺbila sa partnerská spolupráca
s pracoviskami zahraničných vysokých škôl prostredníctvom spoločných výskumných
projektov, resp. zapojením jednotlivcov. V roku 2013 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. Pridelené finančné prostriedky na uvedené projekty boli
v roku 2013 využité efektívne a účelne. Zakúpená technika a kancelársky materiál slúži
členom riešiteľských kolektívov. Zahraničné cesty riešiteľov projektov boli využité na
vzájomnú výmenu skúseností z oblasti vedeckovýskumnej činnosti a zverejňovanie
výsledkov výskumu riešiteľmi jednotlivých projektov aktívnou účasťou na vedeckých
konferenciách a publikovaním v recenzovaných zborníkoch. Hodnotenie vedeckovýskumnej práce učiteľov fakulty zapojených do riešenia jednotlivých grantových
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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). Doktorand Katedry financií Mgr. Marek
Káčer, PhD. získal cenu guvernéra NBS Jozefa Makúcha za najlepšiu dizertačnú prácu
v oblasti ekonómie za rok 2013. Výsledkom vedecko-výskumnej činnosti na NHF je
publikačná činnosť zahŕňajúca 810 titulov, z toho 10 domácich vedeckých monografií, 13
vysokoškolských učebníc, 5 prác v zahraničných karentovaných časopisoch, 10 prác
v domácich karentovaných časopisoch, 174 vedeckých prác vo vedeckých
časopisoch, vedeckých zborníkoch a monografiách, 20 skrípt a učebných textov, 351
príspevkov publikovaných na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách atď. Na
pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2013 uskutočnilo 6
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 vedecký časopis „Region direct“ (periodicita 2x ročne). Katedra
bankovníctva a medzinárodných financií vydáva elektronický recenzovaný odborný
časopis „Finančné trhy“ (periodicita mesačne). Katedra sociálneho rozvoja a práce vydáva
elektronický recenzovaný odborný časopis „Sociálno-ekonomický obzor“ (periodicita
min. 4x ročne).

3.2.2 Hlavné rezervy NHF EU v Bratislave v oblasti vedeckovýskumnej
činnosti v roku 2013
-

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,
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.
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3.3 Finančné zdroje vedeckovýskumnej činnosti NHF EU v Bratislave
v roku 2013
3.3.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje
Tabuľka č. 25: Štruktúra projektov NHF EU v Bratislave v roku 2013
Druh projektov
Projekty EÚ (7.RP)
Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie
Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Projekty hosp. praxe
Projekty MVTS
Inštitucionálne projekty
Projekty mladých prac. do 30 r.
Iné projekty*

NHF
1
2
3
30
2
2
3
4
2

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu

Tabuľka č. 26: Získané finančné prostriedky NHF EU v Bratislave v roku 2013
Druh projektov
Projekty EÚ (7.RP)
Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie
Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Projekty hosp. praxe
Projekty MVTS
Inštitucionálne projekty
Projekty mladých prac. do 30 r.
Iné projekty*
SPOLU

Získané finančné prostriedky v r. 2013 (v Eur)
NHF
BV
KV
Spolu

14 721
427 974
77 842
186 010
19 014
15 000
4 889,66
0
5 813
50 000
801 264

0
0
0
18 850
0
0
0
0
0
0
18850

14 721
427 974
77 842
204 860
19 014
15 000
4889,66
0
5 813
50 000
820 114

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu
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Tabuľka č. 27: Počet podaných a získaných projektov na NHF EU v Bratislave v
roku 2013
Počty projektov v roku 2013
Typ projektov

Počet podaných
projektov

Počet získaných
projektov

NHF

NHF

Projekty EÚ (7.RP)

0

0

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie

0

0

Projekty APVV

1

0

Projekty VEGA

10

8

Projekty KEGA

3

0

Projekty hosp. praxe

2

2

Projekty MVTS

1

1

Inštitucionálne projekty

0

0

Projekty mladých prac. do 30 r.

6

4

Iné projekty*
SPOLU

5

4

28

18

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu
** v procese schvaľovania

Tabuľka č. 28: Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov
a študentov 3. stupňa štúdia v dennej forme na NHF EU v Bratislave
v rokoch 2012 – 2013
NHF

SPOLU

BV

KV

BV

KV

Rok 2012

2495

0

2495

0

Rok 2013

5813

0

5813

0

Tabuľka č. 29: Projekty riešené cez OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie na NHF
EU v Bratislave v rokoch 2012 – 2013
Projekty Operačného programu Výskum a vývoj
NHF, FP-SSH-2011-1 – „Vytvorenie
excelentného pracoviska ekonomického
výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21.
storočí“, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Lisý
Ján,
NHF,PhD.
26140230005, Zvyšovanie kvality
doktorandského štúdia a podpora
medzinárodného výskumu na NHF EU v
Bratislave, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Lisý
Ján, PhD.
SPOLU

Počet projektov

Získané finančné
prostriedky

2012

2013

2012

2013

1

1

1874877,7

124 474

1

1

87384,48

303 500

2

2

1 962 262,20

427 4
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3.3.2 Informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových
schém a zahraničných grantových schém na NHF EU v Bratislave
realizovaných na katedrách v roku 2013
KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY
Členovia katedry vystupujú ako spoluriešitelia projektov realizovaných 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. Ing. Božena Chovancová, PhD. reg. číslo: 1/0329/11, doba riešenia 2011
– 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- finančná a hospodárska globálna kríza v súčasnej podobe nastolila pre ekonomickú
teóriu i hospodársku prax riešenie mnohých problémov a nový prístup pri riešení
týchto problémov. Ako dokazuje súčasná situácia zlyhávajú tradičné nástroje menovej
politiky ako rast ponuky peňazí, či manipulácia úrokových sadzieb. Ukazuje sa, že aj
fiškálna politika v podobe rastu výdavkov narazila na hranicu svojich možností.
Problémovým sa javí aj kapitálový trh, ktorý v rámci Eurozóny má značne národný
charakter a nepodporuje reštrukturalizáciu ekonomiky v takej miere, ktorá by prispela
k štartovaniu jednotlivých ekonomík. Súvisí to aj s transferom posunu peňazí do
podnikateľského prostredia, ktoré sa len ťažko dostávajú prostredníctvom bankovej
sféry do ekonomiky. Nakoniec aj problémy bánk vo viacerých krajinách eurozóny sa
riešili cestou výdavkov zo štátneho rozpočtu. Štartovanie ekonomiky prostredníctvom
kapitálových trhov sa nevyhnutne nezaobíde bez nových prístupov pri riadení a
regulácii kapitálového trhu.
VEGA č. 330 Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk a finančných inštitúcií
v podmienkach Slovenska – prof. Ing. Eva Horvátová, PhD. reg. číslo: 1/0648/12, doba
riešenia 2012 – 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- analýza teoretických prístupov k ohodnocovaniu podnikateľských subjektov,
vymedzenie špecifík ohodnocovania bánk a finančných inštitúcií a osobitne bánk na
Slovensku. Komparácia teoretických odporúčaní a praktických postupov na
Slovensku, analýza dopadov rozdielnych prístupov. Využiteľnosť modelových
prístupov ohodnocovania majetkovou a výnosovou metódami a ich vypovedacia
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schopnosť. Možnosti zohľadňovať špecifiká konkrétnych prípadov. Dopady použitia
vybraných metód a postupov ohodnocovania bánk na výsledok ohodnotenia.
Nadhodnotené a podhodnotené výsledky, kritérium nadhodnotenia resp.
podhodnotenia. Možnosti eliminácie metodických, náhodných, sezónnych
a cyklických vplyvov na ohodnocovanie bánk a podnikateľských subjektov.
VEGA č. 333 Intenzita vzťahov medzi finančným sektorom a reálnou ekonomikou ako
zdroj ekonomického rastu SR v postkrízovom období – doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.,
reg. číslo: 1/0613/12, doba riešenia 2012 – 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- v druhom roku riešenia projektu sa riešiteľský kolektív zameral na analýzu interakcií
medzi jednotlivými zložkami finančného sektora a reálnou ekonomikou, osobitne na
analýzu transmisie prenosu rozhodnutí ECB prostredníctvom peňažného trhu na reálnu
ekonomiku. Analyzovali sa tak efekty nekonvenčnej menovej politiky na ekonomiku
eurozóny ako aj Slovenska ako jej súčasti. Osobitná pozornosť sa venovala taktiež
analýze externých faktorov v kontexte zmien v globálnej ekonomike vplývajúcim na
proces ekonomického ozdravenia slovenskej ekonomiky. Členovia riešiteľského
kolektívu publikovali viaceré vedecké články, prezentovali svoje výstupy na domácich
a zahraničných vedeckých konferenciách. Za významný úspech je možné považovať
získanie impaktu od spoločnosti Thomson Reuters (Web of Knowledge) za zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizovali členovia riešiteľského
kolektívu.
PMVP I-13-104-00 Determinanty realitného trhu so zreteľom na nesúlad medzi
potrebami a možnosťami rozvoja bývania na Slovensku – Ing. Richard Ďurech, rok
riešenia: 2013
Výsledky riešenia:
- analýza kvalitatívnych a kvantitatívnych stránok realitného trhu v SR, orientácia na trh
rezidenčných nehnuteľností. Hlavné ukazovatele vývoja realitného trhu. Modelovanie
realitného trhu. Analýza časových radov z hľadiska sezónnosti a cyklickosti vývoja.
Faktory vplývajúce na realitný trh, viacfaktorová analýza, regresná a korelačná
analýza, interpretácia výsledkov. Vplyv finančnej krízy na trh nehnuteľností a na
financovanie trhu.
PMVP I-13-102-00 Finančná a dlhová kríza a jej dopad na finančné trhy – Ing. Peter
Árendáš, PhD., rok riešenia: 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- v rámci projektu bol analyzovaný dopad finančnej a dlhovej krízy na finančné trhy.
Boli identifikované niektoré z príčin krízy a navrhnuté opatrenia, ktoré by mali
pomôcť predchádzať opakovaniu krízových udalostí z minulých rokov. Bolo
publikovaných spolu 15 článkov. Výstupy boli publikované vo vedeckých časopisoch
a zborníkoch a na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Jeden
z článkov bol zaradený do databázy Web of Science.
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-

v spolupráci s riešiteľským kolektívom projektu PMVP I-13-104-00 bol vydaný
recenzovaný zborník vedeckých statí s názvom „Finančná a dlhová kríza a jej odraz na
finančnom a realitnom trhu“.



Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU v Bratislave – 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. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., doba riešenia 2012 - 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- 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. Ing. Ján Lisý,
PhD., reg. číslo: 1/0761/12, doba riešenia 2012 - 2015
Výsledky riešenia v roku 2013:
- analýza a kritické zhodnotenie štandardných ukazovateľov merania výkonnosti
ekonomiky a alternatívnych ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja
spoločnosti,
- analýza ukazovateľov reflektujúcich Stratégiu 2020, dôsledky pre hospodárskopolitickú sféru, empirické vyhodnotenie sociálno-ekonomickej úrovne SR.
VEGA č. 298 Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej
hospodárskej stratégie „Európa 2020“ – prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD., reg. číslo:
1/0174/11, doba riešenia 2011 - 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- analýza vybraných otázok formovania znalostnej ekonomiky v Európskej únii
a v Slovenskej republike a identifikácia slabín SR v oblasti vedy, výskumu a inovácií.
V rámci udržateľného rastu analýza opatrení smerujúcich k posilneniu energetickej
bezpečnosti EÚ, diverzifikácii dodávok energonosičov a problémov zdrojového
zabezpečenia energetického dialógu EÚ s Ruskom.
VEGA č. 305 Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské
rozhodovania v európskom kontexte – doc. Ing. Vieroslava Holková, PhD., reg. číslo:
1/0570/11, doba riešenia 2011 - 2013
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Výsledky riešenia v roku 2013:
- projekt bol zameraný na identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich spotrebiteľské
rozhodovania domácností SR vo väzbe na ich spotrebu a kvalitu života. Na základe
analýzy vývoja spotreby domácností boli identifikované zmeny v spotrebe a ich vplyv
na súčasnú kvalitu života, vyhodnotený súčasný model spotrebiteľského správania vo
väzbe na jednotlivé faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské rozhodovanie. Cieľom bolo
pomocou komparácie spotreby a kvality života našich domácností s domácnosťami
vybraných krajín EÚ skúmať príčiny nerovností spotreby a kvality života a predkladať
variantné riešenia zdokonaľovania kvality domácností v zmysle znižovania zistených
nerovností ako aj približovania sa úrovni vyspelých krajín EÚ, s dôrazom na
formovanie kvality života znalostne orientovanej spoločnosti.
VEGA V-13-002-00 Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v Eurozóne
a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax – Ing. Marcel Novák, PhD.,
doba riešenia 2013 -2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- dlhová kríza prudko zasiahla eurozónu a viaceré krajiny tohto zoskupenia sa dostali do
vážnych problémov so splácaním svojich záväzkov. Aj keď výrazný rast štátneho dlhu
sa týkal len niektorých krajín, vzhľadom na hospodárske väzby zostala ohrozená celá
Európska únia a eurozóna. Dôraz sa kladie na kritické posúdenie súčasnej situácie v
kontexte aktualizácie Paktu stability a rastu. Hlavné okruhy problémov skúmania
v ďalšom období bude: analýza a vyhodnotenie súčasného stavu, príčiny jeho vzniku,
zhodnotenie hospodársko-politické aspektov dlhovej krízy v eurozóne a jej implikácie
pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax.
VEGA V-13-001-00 Význam novej inštitucionálnej ekonómie v súčasnom období – prof.
Ing. Anetta Čaplánová, PhD., doba riešenia 2013 - 2015
Výsledky riešenia v roku 2013:
- projekt sa zameriava sa skúmanie relevantnosti teórií novej inštitucionálnej ekonómie
pre pochopenie a zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík charakteristických
prechodom k znalostnej ekonomike a krízovými procesmi. Osobitnú pozornosť venuje
relevantnosti nového inštitucionálneho prístupu pre riešenie súčasnej dlhovej krízy v
Európskej Únii s osobitným dôrazom na Slovensko. Na základe uskutočnených analýz
budú riešitelia formulovať teoretické závery a hospodársko-politické odporúčania
zamerané na riešenie súčasných krízových procesov a formulovanie návrhov
inštitucionálnych reforiem, ktoré budú modifikovať existujúce inštitucionálne
usporiadanie tak, aby zodpovedalo novému stupňu vývoja a umožnilo eliminovať šoky
vedúce k ekonomickým turbulenciám. Projekt tiež prispeje k ďalšiemu formovaniu
výskumného tímu uplatňujúcemu nový inštitucionálny prístup na riešiteľskom
pracovisku.
VEGA č. 338 Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v novej ekonomike – doc. Ing.
Marta Martincová, PhD., doba riešenia 2012 - 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
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konjunktúrny cyklus sa v súčasnosti prestal premietať do výrazného zamestnanosti,
predovšetkým do oblasti tvorby nových pracovných miest. Väčšinu novovytvorených
pracovných miest tvoria pracovné miesta s nižšou kvalifikačnou úrovňou a s nižším
mzdovým ocenením. Značnú časť novo vznikajúcich pracovných miest nepredstavujú
pracovné miesta na plný pracovný úväzok, ale na skrátený pracovný úväzok, alebo
pracovné miesta s osobitnými formami časových režimov prác. V procese globalizácie
a formovania novej ekonomiky sa objavujú oveľa výraznejšie súvislosti ukazujúce na
význam ľudského kapitálu ako významného dynamizujúceho faktora, ktorý
ovplyvňuje vývoj v trhových ekonomikách a má vplyv aj na fungovanie trhu práce. S
tým súvisia aj investície do ľudského kapitálu, ktoré sú predpokladom flexibility a
kreativity pracovnej sily, ale môžu byť aj zdrojom prekvalifikovanosti pracovnej sily.

VEGA V-13-006-00 Teória regulovania a možnosti aplikácie jej prístupov na skúmanie
medzinárodnej migrácie pracovných síl – prof. Ing. Magdaléna Přívarová, PhD., doba
riešenia 2013 - 2015
Výsledky riešenia v roku 2013:
- v roku 2013 sa riešiteľský kolektív zameral najmä na riešenie problémov spojených s
migráciou vysokokvalifikovaných pracovných síl v krajinách EÚ. Vychádzal pritom z
hypotézy, že krajiny EÚ budú v najbližšom období čeliť výzve zvýšenia dopytu po
vysokokvalifikovanej pracovnej sile, najmä v oblasti informačných a komunikačných
technológií. Preto musia využívať politiky, ktoré obmedzia únik mozgov do tretích
krajín a ktoré budú stimulovať cirkulujúcu migráciu. Uvedený problém má viacero
aspektov. Na jednej strane by členské štáty mali napomáhať vzniku nových podnikov,
aby brzdili únik mozgov. Na druhej strane, selektívna migračná politika môže uľahčiť
vstup kvalifikovaných migrantov. V tomto kontexte majú nezanedbateľný význam aj
politiky, ktoré stimulujú zahraničných študentov k tomu, aby po ukončení štúdia
zostali na území krajiny, v ktorej študovali.
VEGA V-13-008-00 Možnosti obnovenia globálneho rastu a dlhová kríza v Európskej
únii –
Ing. Pavlína Ivanová, PhD., doba riešenia 2013 - 2015
Výsledky riešenia v roku 2013:
- uskutočnené analýzy v rámci projektu potvrdzujú koncentráciu rizikových procesov,
ako i systémové dopady (charakter dnešnej krízy), keďže opatrenia prijímané na riešenie
krízy neprinášajú zatiaľ vyriešenie problémov. Kľúčovým výstupom v roku 2013 bolo
vypracovanie a vydanie
vedeckej monografie „Humanizácia
ekonomiky
a makroekonomické procesy v 21. storočí. Humanizácia ekonomiky sa stáva
katalyzátorom kvalitatívnych zmien tak na národnej, ako i globálnej úrovni. Výstupy
projektov boli využité tiež pri vypracovaní strategických materiálov na Úrade vlády
SR pre potreby vlády SR (Zbor poradcov SR) tak z oblasti stratégie SR, opatrení na
pokračovanie fiškálnej konsolidácie SR, ako aj pri vypracovaní Systému prorastových
opatrení na obnovu ekonomického rastu.
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Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU v Bratislave – 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

KATEDRA FINANCIÍ:
VEGA V-13-003-00 Vplyv regulácie trhov na rizikové rozhodnutia ekonomických
subjektov – Ing. Jana Péliová, PhD., doba riešenia 2013 - 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- v prvom roku riešenia projektu bol pripravený a uskutočnený ekonomický experiment
a boli prezentované predbežné výsledky meraní.
VEGA V-13-007-00 Dane a efektívnosť nástrojov finančného reinžinieringu pri
zvyšovaní výkonnosti podnikov v čase krízy – doc. Ing. Jana Kubicová, PhD. MBA, doba
riešenia 2013 – 2015
Výsledky riešenia v roku 2013:
- v prvom roku riešenia sme sa sústredili na presnú definíciu pojmu reengineering a
nadväzne na to na definíciu finančného reengineeringu.To má význam pre určenie
prieniku medzi finančnými nástrojmi a riadením podniku v čase krízy. Metódou
panelovej regresnej analýzy sme skúmali štatistickú významnosť vybraných faktorov
pre určenie zlyhania podnikov, pričom sme použili údaje z databázy Slovenských
podnikov. Do vybraných faktorov sme osobitne zahrnuli aj dane. Zaoberali sme sa tiež
daňovými aspektami podnikových reštrukturalizácií, nakoľko práve ony sú jedným z
potenciálne významných spôsobov ktorými podniky v case krízy môžu účinne
reagovať. Preskúmali sme aj otázku zdaňovania dividend v SR v kontexte EÚ a v
medzinárodnom kontexte, nakoľko dvojité ekonomické zdanenie príjmov je
potenciálnym negatívnym determinantom investovania, čo vytvára nepriaznivé
podmienky pre podnikanie v case krízy. Metódou panelovej regresnej analýzy sme
preskúmali vplyv daní na prílev PZI do SR, čo sme považovali za dôležité, nakoľko
prílev PZI predstavuje potenciálne možnosti pre vytváranie pracovných miest ale I
spoluprácu slovenských podnikov s podnikmi zahraničnými alebo s podnikmi so
zahraničnou majetkovou účasťou. Zúčastnili sme sa medzinárodných vedeckých
konferencií, pričom obzvlášť významná bola účasť na konferencii, z ktorej je v tlači
zborník indexovaný v database Thomson Reuters.
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VEGA č. 304 Environmentálna regulácia s využitím dane z energií – Ing. Anton Čiernik,
PhD., reg. číslo 1/0848/11, doba riešenia 2011 – 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- získané výsledky je možné využiť tak v aplikovanom výskume ako aj v ekonomickej
praxi. Vytvorený ekonometrický model ako aj analýza postupov kvantitatívnej
regulácie prostredníctvom Input-Output analýzy je možné uplatniť pri hodnotení
environmentálnej
a ekonomickej účinnosti ekonomických nástrojov
environmentálnej politiky. V praktickej oblasti výsledky výskumu preukázali, že
existuje úzka súvislosť medzi environmentálnou účinnosťou a ekonomickou
efektívnosťou. V tejto súvislosti možno konštatovať, že energetické dane sú v
podmienkach Slovenskej republiky nástrojom, ktorý umožňuje zlepšiť
environmentálnu účinnosť finančnej podpory poskytovanej z verejných zdrojov na
realizáciu rozsiahlych investičných projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry.
VEGA č. 300 Predikčné modely finančných kríz – Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák,
PhD., reg. číslo 1/0845/11, doba riešenia 2011 – 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- v rámci projektu boli zhrnuté potrebné najnovšie poznatky svetovej vedy a teórie o
príčinách vzniku finančných kríz, bola vyvinutá metodológia zameraná na skúmanie
rizík vzniku finančných kríz (najmä dlhového, menového a tzv. nákazového typu) ako
aj na skúmanie mechanizmu ich prenosu do finančného trhu a podnikateľského
sektora SR Autori navrhli vlastné modelové prístupy pre predikciu rizika vzniku
dlhových kríz a investičných rizík, ďalej model pre predikciu rizika vzniku
nákazového typu ako následku prasknutia finančnej bubliny na významných
akciových trhoch. Uvedené postupy tvoria kostru prístupu autorov pre včasné
varovanie“ pred vznikom finančných kríz.
VEGA č. 302 Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov
v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti
rozpočtových príjmov – prof. Ing. Anna Schultzová, PhD., reg. číslo 1/0008/11, doba
riešenia 2011 – 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- aj v období stabilizácie a udržateľnosti systémov verejných financií je potrebné
prehodnocovať existujúcu štruktúru verejných príjmov a verejných výdavkov. Môže
tak dôjsť k zefektívneniu a rastu ekonomiky. Zvyšovanie efektívnosti daňovej
štruktúry pri súčasnej reforme výdavkov môže byť impulzom pre rast ponuky
a dopytu po práci, tvorby ľudského kapitálu a investičných stimulov. V súčasnosti sa
dostáva do popredia určenie miery spolupodieľania sa subjektov na zvyšovaní
zadlžovania štátu a vykazovania výrazného deficitu verejných financií. Štáty môžu
zvážiť skutočnosť, či pristúpia k zvýšeniu daní a daňového zaťaženia, ktorá môže
spomaliť tempo ekonomického rastu, znížiť konkurencieschopnosť ekonomiky alebo
zvýšiť objem daňových únikov.
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VEGA č. 336 Fiškálne stabilizátory a ich cyklické efekty v ekonomike SR a v jej
regiónoch – prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., reg. číslo 1/0375/12, doba riešenia 2012 –
2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- projekt zhrnul najnovšie vedecké poznatky o vzťahu medzi jednotlivými nástrojmi
fiškálnej politiky a cyklickými fluktuáciami ekonomiky na regionálnej úrovni.
Taktiež preskúmal, či členstvo v nadnárodných spoločenstvách, akým je aj Európska
únia a možnosť aktívneho čerpania prostriedkov zo Štrukturálnych fondov prinášalo
okrem iných výhod aj stabilizačné efekty výkonnosť ekonomiky v regiónoch SR.
Riešitelia skúmali vzťah medzi hospodárskym cyklom a čerpaním štrukturálnych
fondov, ako aj na pôsobenie súvisiacich efektov „veľkosti“ regionálnej vlády na
zjemňovanie fluktuácií HDP. Projektový tým vyvinul metodológiu pre kvantifikáciu
vyššie uvedených efektov, a to s využitím ekonometrie a korelačnej analýzy, ktorú
autori spracovali za účelom ich ďalšieho empirického overenia. Hlavným zistením sú
pozitívne efekty v čerpaní štrukturálnych fondov a výdavkov regionálnych vlád pri
tlmení hospodárskeho cyklu v regiónoch SR.
PMVP č. I - 13 - 103 – 00 Moderné formy rozpočtového hospodárenia v podmienkach
Slovenskej republiky v kontexte rozpočtovej politiky Európskej únie – Ing. Zuzana
Neupauerová, PhD., doba riešenia 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- výsledkami projektu sú poznatky z oblasti rozpočtového hospodárenia v podmienkach
Slovenskej republiky v kontexte krajín Európskej únie. Významnou oblasťou
skúmania boli moderné trendy v oblasti rozpočtového hospodárenia na Slovensku, a to
participatívne rozpočtovanie a rodovo citlivé rozpočtovanie. Za praktický prínos
projektu možno považovať modelový prístup k možnosti aplikácie dvoch
najpodstatnejších moderných trendov rozpočtovania – participatívne a rodovo-citlivé
rozpočtovanie, kvantifikáciu dopadov zavedenia na štátnu ale i územnú správu, ako
i formuláciu záverov a odporúčaní pre domácu rozpočtovú politiku.


Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU v Bratislave – 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

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY:
FP-SSH-2011-1 Prosperita, blahobyt a práca pre Európu/WWW pre Európu – prof.
Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD., doba riešenia 2012 – 2016
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Výsledky riešenia v roku 2013:
- využitie DEA modelov na hodnotenie rôznych scenárov rozvoja ex-ante. 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.
Publikácia v karentovanom časopise Empirica.
ISCH COST Action IS1104 EÚ v novej komplexnej geografii ekonomických systémov:
hodnotenie modelov, nástrojov a politík – prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD., doba
riešenia 2012 – 2016
Výsledky riešenia v roku 2013:
- projekt je venovaný modelovaniu ekonomického systému EU v jeho priestorovej
štruktúre. 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. Cieľom projektu je rozšírenie prístupov založených na kombinácii
ekonomickej teórie a najnovších matematických metód pre analýzu komplexných
a nelineárnych systémov. Aktivity katedry sú zamerané hlavne na skúmanie
štruktúrnych súvislostí pomocou input-output modelov.
Projekt APVV-0750-11 Štrukturálne zmeny v slovenskej ekonomike – predpoklad
prechodu do vyššieho štádia rozvoja – Ing. Karol Morvay, PhD., doba riešenia 2012 2015
Výsledky riešenia v roku 2013:
- analyzovali sme vývoj špecializácie v krajinách EÚ28, ktoré sa nachádzajú v pomerne
pokročilom štádiu ekonomického rozvoja, t. j. od stredne vyspelých krajín až po
najvyspelejšie krajiny svetovej ekonomiky. Snažili sme sa priniesť hlbší pohľad na
zmeny v špecializácii a diverzifikácii exportu medzi rokmi 1995 a 2011, aj keď závery
predchádzajúcich štúdií naznačujú, že pre krajiny v takomto intervale ekonomického
rozvoja nie je možné nájsť jasný vzťah medzi ich stupňom rozvoja a mierou
špecializácie. Zaoberali sme sa inovačnými procesmi a štruktúrnymi zmenami
v ekonomike.
Vypracovanie vedeckej štúdie „Národohospodársky význam automobilového priemyslu
pre Slovensko – prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD., doba riešenia január 2013 – apríl
2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- Spracovanie rozsiahlej štúdie o národohospodárskom význame automobilového
priemyslu pre Slovenskú republiku, s využitím rozšíreného input-ouput modelu.
Výsledky štúdie boli prezentované na vedeckej konferencii venovanej významu
automobilového priemyslu na Slovensku.
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VEGA č. 299 Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast – Ing.
Elena Fifeková, PhD., reg. číslo 1/0421/11, doba riešenia 2011 – 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- projekt skúmal problematiku dlhodobého ekonomického rastu a nástrojov na jeho
podporu. Výsledky riešenia poskytujú empirický pohľad na vývojové tendencie a
segmenty ekonomiky a na základe toho špecifikuje relevantné hospodárskopolitické
prístupy a opatrenia na podporu dlhodobého ekonomického rastu. Splnenie cieľov
projektu bolo zabezpečené realizáciou empirických analýz a štúdií v oblasti rastových
procesov a produkčných možností ekonomiky. Dôležitou oblasťou riešenia bola
tvorba podmienok pre zvyšovanie konkurenčnej schopnosti ekonomiky,
makroekonomickej stability a inštitucionálnej kvality. Preskúmané boli alternatívne
prístupy k ekonomickému rozvoju a identifikované úzke miesta rozvojového procesu.
Na základe empirických analýz a štúdií boli identifikované hospodárskopolitické
prístupy a opatrenia, stimulujúce cez kvalitatívne zmeny v ponukovej strane
ekonomiky dlhodobý ekonomický rast.
VEGA č. 331 Rozšírený Leontiefov model so štruktúrnou dekompozíciou s aplikáciou na
ekonomiku SR – Ing. Daniela Pobudová, PhD. (od decembra 2012 Ing. Miroslava
Luchava Havettová, PhD., od júna 2013 Ing. Andrea Vondrová, PhD.), reg. číslo:
1/0795/12, doba riešenia 2012 – 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- spracovanie po identifikovaní medziodvetvových tokov v slovenskej ekonomike
pomocou input-output modelu, teoretické ale aj praktické prístupy k štruktúrnej
dekompozícii a následne bola zhodnotená environmentálna záťaž slovenskej
ekonomiky a jej dopad na znižovanie dovoznej náročnosti automobilového priemyslu
na celkovú produkciu SR.
VEGA č. 327 Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia
v krajinách EÚ – prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD., reg. číslo: 1/0906/12, doba riešenia
2012 - 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- metodické spracovanie modelovania eko-efektívnosti. Možnosti aplikácie DEAmodelov V rámci výskumu sa skúmali možnosti rozšírenia analýza efektívnosti
a produktivity o environmentálne aspekty. Empirická analýza s využitím
neparametrických metód hodnotenia viacerých vstupov a výstupov, porovnávanie ekoefektívnosti krajín EÚ28 s rozšíreniami o sociálne aspekty. Vedecký článok s prvými
výsledkami projektu je publikovaný v karentovanom časopise European Journal of
Operational Research (EJOR).
Nadácia VÚB 2013-3-02/3 Letná škola slovenských ekonómov 2013 – Ing. Martin Lábaj,
PhD., doba riešenia máj - jún 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- cieľom projektu bola organizácia Letnej školy slovenských ekonómov, zameraná pre
študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Zámerom projektu bolo
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nadviazanie a podstatné rozšírenie vzájomnej spolupráce a dobrých vzťahov medzi
doktorandmi, študentmi a mladými vedeckými pracovníkmi pôsobiacimi na Slovensku
a tými slovenskými ekonómami, ktorí študujú a pôsobia v zahraničí, ako aj zlepšenie
prípravy doktorandov na prezentovanie výsledkov svojho výskumu na medzinárodnej
pôde.


Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU v Bratislave – 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

KATEDRA PEDAGOGIKY:
KEGA č. 511 Inovácia obsahu, foriem a metód ekonomického vzdelávania vo výchovnovzdelávacích programoch stredných škôl – prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., reg. číslo:
002EU-4/2012, doba riešenia 2012 – 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- boli spracované analýzy súčasného stavu ekonomického vzdelávania na vybraných
typoch stredných odborných škôl v SR na základe ich školských vzdelávacích
programov. 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. Na základe výsledkov
parciálnych analýz školských vzdelávacích programov vybraných obchodných
akadémií, ako aj na základe pozorovania vyučovacieho procesu na fakultných
cvičných stredných školách a rozhovorov s učiteľmi na týchto školách o skúsenostiach
s inováciami, ktoré na ich škole postupne priniesla školská reforma od školského roku
2008/2009, sme vypracovali a zabezpečili vydanie inovovanej učebnice Odborová
didaktika a Pedagogika pre učiteľov tak, aby študenti katedry pedagogiky pripravujúci
sa na povolanie stredoškolských učiteľov mali k dispozícii najnovšie poznatky nielen
z pedagogickej a didaktickej teórie, ale aj zo školskej praxe. V podobnom duchu sme
tiež začali pracovať na inovácii nielen stredoškolských učebníc profilových
ekonomických predmetov (účtovníctvo a podniková ekonomika), ale aj na inovácii
obsahu vysokoškolských učebníc príslušných predmetových didaktík. V roku 2013
sme vypracovali tretí diel trojdielnej série učebníc didaktiky účtovníctva (Didaktika
účtovníctva C). Didaktika B sa pripravuje na vydanie v roku 2014. Okrem toho v roku
2013 vyšli ďalšie 4 vysokoškolské učebnice (Didaktika personalistiky, Didaktika
daňovníctva, Didaktika podnikovej ekonomiky, Didaktika úvodu do makroekonómie).
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Výstupom riešeného projektu za rok 2013 je: 1 vedecký článok v karentovanom
časopise Sociológia č. 5/2013, 6 vysokoškolských učebníc, 3 inovované stredoškolské
učebnice pre odborné ekonomické predmety, 3 vedecké práce v domácich i
zahraničných nekarentovaných časopisoch, 16 publikovaných príspevkov na
zahraničných a domácich vedeckých konferenciách a ďalšie parciálne výstupy členov
riešiteľského kolektívu.
KATEDRA POISŤOVNÍCTVA:
VEGA č. 339 Ekonomické prostredie a dynamika zmien v sektore poisťovníctva – prof.
Ing. Anna Majtánová, PhD., reg. číslo: 1/0681/12, doba riešenia 2012 – 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- výsledky riešenia projektu Ekonomické prostredie a dynamika zmien v sektore
poisťovníctva sa do veľkej miery týkajú finančnej a hospodárskej krízy a jej vplyvov
na poistný trh, do akej miery ovplyvnila poistný trh. Poistný trh nebol zasiahnutý do
takej miery ako niektoré ďalšie časti finančného trhu a zo skúmania podmienok na
poistnom trhu, z jeho podstaty, vyplýva, že nie je pravdepodobné, že by poisťovacia
činnosť mohla byť spúšťačom finančnej krízy, ktorá by postihla celý systém.
Problémové ostávajú činnosti poisťovní mimo primárnu poisťovaciu činnosť, ktoré
prispeli k systémovému riziku finančného trhu a aj v budúcnosti sa môžu
spolupodieľať na vzniku finančnej krízy ak nedôjde k úprave regulácie a dohľadu
v tejto oblasti.
VEGA č. 303- Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach
civilizačných výziev – doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD., reg. číslo: 1/1122/11, doba
riešenia 2011 - 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- výsledky riešenia projektu Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike
v siločiarach civilizačných výziev sa týkajú mikro aj makroprostredia poistného trhu.
Na vzorke krajín V4 sme potvrdili, že ekonomické faktory patria medzi
najvýznamnejšie determinanty rozvoja poistného trhu rovnako ako v rozvinutých
poistných trhoch. Pri demografických, socio-kultúrnych a trhových faktorov sme však
zistili odlišný vplyv. Z mikroekonomického hľadiska sme zamerali našu pozornosť na
identifikáciu rozdielov v dopyte po poistení u žien a mužov. Výsledky dokazujú, že
kým rod zohráva úlohu v rozhodovaní o finančných záležitostiach, v oblasti poistenia
to tak nie je. Vplyv rodu teda nie je kľúčový pri prijímaní rozhodnutí v súvislosti
s uzatvorením alebo neuzatvorením životného poistenia. Dôvody možno pripísať
postupným zmenám v rodových rolách žien a mužov v našej spoločnosti, ale aj
obdobným pocitom kompetentnosti a sebadôvery žien a mužov vo finančných
rozhodnutiach vo vzťahu k poisteniu.


Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU v Bratislave – budovanie
Laboratória moderného poisťovníctva
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Participácia na projekte zvyšovania kvality doktorandského štúdia a podpora
medzinárodného výskumu na NHF EU

KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE:
VEGA č. 328 Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločenskoekonomických zmien – prof. Ing. Eva Rievajová, PhD., reg. číslo 1/0103/12, doba
riešenia 2012 – 2015
Výsledky riešenia v roku 2013:
- výstupy z výskumného projektu boli zamerané na analýzu a vedecké spracovanie
teoretických a praktických otázok fungovania trhu práce vo väzbe na ekonomický
rast, poukázať na ich vzájomné prepojenie, poskytnúť čo najkomplexnejší obraz o
súčasných problémoch na slovenskom trhu práce s akcentom na zamestnávanie
znevýhodnených a ohrozených skupín obyvateľstva. Výskumom bolo potvrdené, že
vysoká miera zamestnanosti je jedným zo základných predpokladov pre stabilný rast
životnej úrovne obyvateľstva. Vysokú mieru zamestnanosti je možné dosiahnuť len za
predpokladu rozvoja ekonomickej konkurencieschopnosti. Úroveň hospodárskeho
rastu je nevyhnutnou, ale nie postačujúcou podmienkou vysokej úrovne zamestnanosti,
o tom sme sa mohli presvedčiť v čase vysokého ekonomického rastu. Hĺbka a rýchlosť
zmien si vyžadujú prehodnotiť prístupy teórie aj praxe v oblasti záujmu o ekonomický
rast a to nielen z hľadiska deformácií jeho merania. Je potrebné venovať pozornosť
nielen kvantite, ale najmä kvalite ekonomického rastu a jeho vplyvu na rozvoj človeka
a životnej úrovne všetkých vrstiev spoločnosti. V podmienkach Slovenska pretrváva
výrazná regionálna polarizácia trhov práce, príjmové nerovnosti v rámci štátu i
jednotlivých VÚC sú značné a citeľné. Premietnutie rastu ekonomiky do tvorby a
udržania pracovných miest závisí i od pružnosti trhu práce, kvalifikácie pracovnej sily,
od schopnosti sociálneho systému motivovať, od odvodového zaťaženia, od podpory
tvorby dlhodobejších pracovných miest a iných faktorov.
VEGA č. 301 Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v SR – Ing. Silvia Šipikalová,
PhD., reg. číslo 1/0330/11, doba riešenia 2011 – 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- nosnou časťou roku 2013 bola sumarizácia teoretických a empirických poznatkov
o sociálnych nerovnostiach doma a v zahraničí ako aj analýza vybraných druhov
nerovností v podmienkach SR, návrh odporúčaní na ich zmiernenie. V poslednom
roku riešenia projektu sa riešiteľský kolektív zameral aj na analýzu súčasného stavu
systému sociálnej ochrany v SR a uviedol aktuálne problémy systému ako aj navrhol
možné budúce smerovanie systému, ktorý napomáha stierať rozdiely medzi
obyvateľmi SR. Ďalej sa uskutočnil empirický prieskum o kvalite života obyvateľov
v regióne východného Slovenska ako regiónu s najslabšími ukazovateľmi sociálnoekonomického rozvoja a porovnali sa životné podmienky najsilnejšieho (Bratislavský)
a najslabšieho regiónu (Prešovský) SR.
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VEGA č. 334 Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na
kvalitu života – Ing. Michaela Pechová, PhD., reg. číslo 1/0086/12, doba riešenia 2012 –
2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- projekt sa v roku 2013 zameriaval na vzájomne súvislosti zdravotného stavu
obyvateľstva a kvality života. Autorský kolektív identifikoval faktory, ktoré spoločne
vyplývajú tak na zdravotný stav, ako aj na kvalitu života obyvateľov. Vytvoril vzor
dotazníka, ktorý bude slúžiť na zistenie miery vzájomnej korelácie spomenutých
faktorov.
VEGA V-13-004-00 Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v
kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku – Ing. Eva
Pongráczová, PhD., doba riešenia 2013 - 2015
Výsledky riešenia v roku 2013:
- analýza súčasných sociálno-ekonomických problémov spoločnosti s akcentom na
sociálnu situáciu obyvateľstva vo väzbe na trh práce. Zosumarizovanie teoretických
východísk o sociálnom myslení v jednotlivých ekonomických teóriách. Zdôvodnenie
potreby interdisciplinárneho prístupu pri skúmaní problematiky sociálnej ekonomiky
a opodstatnenosti výučby uvedenej problematiky na univerzitách ekonomického
zamerania. Prezentácia čiastkových výstupov na domácich a zahraničných vedeckých
podujatiach a konferenciách.
COST Action IS1102 Social services, Welfare state and place. The restructuring of social
services in Europe and its impact on social and territorial cohesion and governance –
Ing. Jaroslava Kováčová, PhD., doba riešenia 2013 - 2015
Výsledky riešenia v roku 2013:
- katedra sa zapojila do tohto medzinárodného projektu vo februári 2013
prostredníctvom akcie IS 1102 so zameraním na sociálnu a teritoriálnu kohéziu,
sociálny štát a sociálne služby. Za najvýznamnejšie prínosy možno považovať úspešnú
reprezentáciu katedry na dvoch medzinárodných zasadnutiach v rámci Riadiaceho
výboru akcie (jún 2013 – Reykjavík a november 2013 – Galati), kde boli prezentované
naše vízie, ciele, a vyjasnené vzájomné očakávania, s ktorými sme vstúpili do tohto
projektu a zapojenie sa do činnosti pracovnej skupiny 2 (WG2) s témou
deinštitucionalizácia sociálnych služieb pre seniorov na úrovni miestnej správy.
Za ďalší úspech možno považovať obdržanie grantu na krátkodobú vedeckú misiu
(STSM – z angl. short-term scientific mission) pre Ing. Kováčovú, ktorá uspela v 3.
výzve COST a v decembri 2013 sa zúčastnila vedeckej stáže na Univerzite v Tampere
vo Fínsku.
Tento rok sme dokonca boli požiadaní vedením akcie COST o zorganizovanie
medzinárodného zasadnutia riadiaceho výboru akcie IS 1102 v novembri 2014, čo
bude určite znamenať prestíž nielen pre našu katedru, fakultu, ale i celú univerzitu.
V rámci nášho členstva v COST bol tiež počas Týždňa vedy a techniky 2013
zorganizovaný Informačný workshop s predstavením základnej charakteristiky
programu, ponúkaných možností i našich konkrétnych stratégií do r. 2015.
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Ing. Kováčová zastupovala katedru na plenárnom rokovaní medzinárodnej konferencie
pre mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2013 s popularizačnou prezentáciou
o aktivitách v rámci COST s názvom „COST case study: Is Deinstitutionalisation
a Solution?“.
PMVP I-13-101-00 IGP Medzinárodná migrácia krajín V4 po ich vstupe do EÚ – Ing.
Andrej Přívara, PhD., doba riešenia 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- na základe podrobného štúdia európskej legislatívy ako aj legislatívy členských krajín
V4 v oblasti migračnej politiky dospeli členovia riešiteľského tímu k týmto záverom:
a) Je možné formulovať isté princípy migračnej politiky, ktoré sú spoločné pre všetky
štáty. Patrí k ním predovšetkým identifikácia zamestnávateľa a pracovného miesta,
ktoré sú uskutočňované vopred. Ďalším pravidlom, ktoré je spoločné pre všetky
členské štáty EÚ je pravidlo priority, ktorú majú národní pracovníci a pracovníci
krajín EÚ. Prijímanie pracovníkov z tretích krajín sa uskutočňuje len pod
podmienkou, že národné orgány môžu určiť ich počet.
b) Systémy aplikované na vysokokvalifikovaných pracovníkov prichádzajúcich do
jednotlivých krajín V4 sú veľmi heterogénne. Aj keď je možné vybadať v nich
určité spoločné princípy, ich aplikácia je v jednotlivých členských krajinách V4
rozdielna. Národné legislatívy sú veľmi protekcionistické a vo všeobecnosti sa
snažia obmedziť prístup na národné teritórium, s výnimkou profesií, u ktorých sa
pociťuje nedostatok pracovníkov.


Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU v Bratislave – budovanie
Laboratória sociálno-ekonomických analýz



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

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA:
Projekt ESPON vs5168 reg. číslo 091_PR1_13_0190: The Territorial Dimension of the
Knowledge, Innovation, Territory (KIT) - prof. Ing. Milan Buček, DrSc., doba riešenia
2010 – 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- v rámci projektu ESPON 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.
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Výstupy boli publikované ako záverečná výskumná správa už v roku 2012, ktorá je na
pripomienkovaní európskym inštitúciám a jednotlivým členským štátom.
Projekt APVV-0101-10: Kreatívna ekonomika – národohospodárske a regionálne
podmienky a stimuly (KRENAR) – prof. Ing. Milan Buček, DrSc., doba riešenia 2011 –
2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- v roku 2013 sa pracovalo na pracovnom balíku prípadových štúdií kreatívnych odvetví
v Bratislavskom kraji. Konkrétne to boli prípadové štúdie v odvetví módneho dizajnu
a v odvetví hudby, vizuálneho a múzického umenia. Empirický výskum v roku 2013
pozostával z pološtruktúrovaných intervií realizovaných v odvetviach módneho
dizajnu a umeleckých odvetviach. Výskum sa zameriaval na lokalizačné faktory v cca
60 firmách a zisťovali aj bariéry podnikania, finančné zdroje, formy podpory od
verejnej správy na jednotlivých úrovniach a spoluprácu a lokalizáciu spolupracujúcich
firiem. Okrem toho sa uskutočnil prehľad vývoja uvedených kreatívnych odvetví
v Bratislavskom kraji a zrealizovali sa aj hĺbkové interviá s tromi vybranými firmami
– lídrami v odvetví. Zároveň sa začali práce na pracovnom balíku politika v oblasti
kreatívnych odvetví, kde boli predmetom výskumu bariéry v podnikaní a zároveň sa
uskutočnil sekundárny výskum o realizácií politík v oblasti kreatívnych odvetví vo
vybraných krajinách EÚ. Výsledky boli publikované vo forme príspevkov na
domácich a zahraničných konferenciách, napr. na 53. kongrese European Regional
Science Association v Palerme, kde boli prezentované a diskutované výstupy projektu
v medzinárodnej vedeckej komunite.
VEGA V-13-005-00 Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 2014-2020 – prof. Ing. Milan
Buček, DrSc., doba riešenia 2013 -2015
Výsledky riešenia v roku 2013:
- teoretická poznatková báza formovania novej paradigmy kohéznej politiky EÚ
(KPEÚ) na obdobie 2014 - 2020 – ekonomická, sociálna a územná súdržnosť. Návrh
na spracovávanie jednotlivých prístupov novej paradigmy KPEÚ – príprava článkov,
tém bakalárskych a inžinierskych záverečných prác.
VEGA č. 332 Optimálna samosprávna jednotka – kompetentný a efektívny správca vecí
verejných – prof. Ing. Elena Žárska, CSc., reg. číslo 1/1319/12, doba riešenia 2012 - 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- v roku 2013 sa pokračovalo v riešení projektu podľa stanoveného harmonogramu,
v rámci ktorého sa riešenie prejavilo v publikačnej činnosťou riešiteľov. Uskutočnený
bol pilotný prieskum, na základe široko-koncipovaného dotazníka, ktorý v dvoch
častiach korešponduje s riešenou výskumnou úlohou - kvalita verejných služieb
a participácia občanov podľa veľkostných skupín. Súčasne bola kompletizovaná a pre
potreby výskumu konsolidovaná databáza rozpočtov obcí podľa veľkostných skupín
za roky 2005 až 2012, ktorá umožní hodnotiť ekonomickú efektívnosť a únosnosť
zabezpečovaných kompetencií v existujúcej fragmentovanej štruktúre obcí SR.
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Riešenie projektu si vyžadovalo zmeny v naplnení jednotlivých cieľov zmenami
riešiteľského kolektívu – traja riešitelia (doktorandi) ukončili pôsobenie na katedre
a dvaja noví boli zaradení do riešenia v roku 2013, pričom ich práce obsahovo
nadväzujú na riešenie projektu.
VEGA č. 335 Efektívnosť regionálnej politiky EÚ v podmienkach Slovenskej republiky
– doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD., reg. číslo 1/0093/12, doba riešenia 2012 - 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- v súlade sme projektom bola uskutočnená analýza vzdelávania na základných školách,
pričom boli zozbierané údaje o celkovo 800 projektoch a 2400 základných školách.
Zároveň boli publikované výstupy z predchádzajúcich prieskumov efektu mŕtvej váhy.
Identifikovala sa podobná výška efektu ako v krajinách EÚ, v ktorých bol doteraz
takýto výskum realizovaný. Najväčší vplyv na výšku efektu mal najmä samotný
projekt a to jeho zameranie a výška rozpočtu. V rámci substitučného efektu boli tiež
analyzované rozpočty výberovej vzorky obcí zamerané na podporu investícií do
vzdelávacej infraštruktúry. Boli tiež analyzované podporné politiky z pohľadu
administratívnych bariér a existujúca podporná politika na regionálnej úrovni vo
vybraných sektoroch.
VEGA č. 337 Lokálne a regionálne ekonomické vplyvy univerzít – doc. Ing. Štefan
Rehák, PhD., reg. číslo 1/1335/12, doba riešenia 2012 - 2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- v roku 2013 sa práce na projekte zamerali na terénny prieskum výdavkov denných
študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bolo získaných 629 dotazníkov, ktoré
boli štatisticky analyzované v programe SPSS. Výsledky výskumu boli prezentované
na vedeckých seminároch a publikované v zborníkoch. Rovnako bol publikovaný
vedecký článok, ktorý je momentálne v recenznom konaní. Okrem skúmania
výdavkov študentov bol bola spracovaná prípadová štúdia zameraný na pôsobenie
študentov na lokálnych pracovných trhoch v Bratislave a ich pracovné skúsenosti. Na
tému projektu bol prijatý interný doktorand (Ing. Lukáš Sekelský).
KEGA č. 505 Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba
modernej vysokoškolskej učebnice – prof. Ing. Elena Žárska, CSc., reg. číslo 009EU4/2011, doba riešenia 2011 – 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- riešenie projektu vychádzalo z daného stavu poznania základných súvislosti vývoja,
postavenia, fungovania a architektúry verejnej správy a z potreby verejnej správy byť
dostatočne silným a flexibilným aktérom v novom prostredí, ktoré podmieňujú
procesy globalizácie, europeizácie, demografického vývoja, decentralizácie,
budovania znalostnej spoločnosti a absorpcie kreatívneho potenciálu pre ekonomický
rast. Výsledky riešenia projektu rozširujú poznatky o daných procesoch, kde
globalizácia ako proces vytvára nové nároky na úlohy inštitúcií verejnej správy vo
zvyšovaní konkurencieschopnosti zvereného územia a tiež schopnosť vyrovnávať sa
s dopadmi hospodárskej (finančnej) krízy. Všetky procesy sa odohrávajú na pozadí
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dvoch rozhodujúcich súčasných vývojových konceptov verejnej správy – New Public
Managmentu a Good Governace, pričom prvý formuluje riešenia a postupy pre
efektívnosť a kvalitu výkonu verejnej správy a druhý prináša zmeny pre postavenie
verejnej správy v zabezpečovaní aktivít sieťovaním so súkromným a neziskovým
sektorov a zvýraznením aktívnej úlohy občana v rozhodovaní verejnej správy. Verejná
správa reaguje na tieto nové požiadavky reformami jednak administratívnych štruktúr
(organizačného usporiadania) a procesného riadenia (nové formy a nástroje výkonu
kompetencií). Ukotvenie uvedených poznatkov predstavuje učebnica, ktorá verejnú
správu ako sociálnu aplikovanú vedu definuje v jej multidisciplinarite, štruktúrovanú
v troch súčastiach – predmet, vývoj a teoretické východiská; systém a prax výkonu
verejnej správy SR; verejná správa v európskom kontexte.
MasterCard slovenské centrá rozvoja – projekt hospodárskej praxe, prof. Ing. Milan
Buček, DrSc., doba riešenia 2013
Výsledky riešenia v roku 2013:
- projekt hodnotí verejnú správu, občiansku spoločnosť a ekonomickú a sociálnu
situáciu vo všetkých slovenských regiónoch (vyšších územných celkoch) a v 15
najväčších mestách Slovenskej republiky. Pre hodnotenie úrovne rozvoja regiónov
autori štúdie vybrali 15 ukazovateľov, ktoré rozdelili do troch dimenzií – ekonomická
dimenzia, sociálna dimenzia a dimenzia infraštruktúry a verejných služieb.
Dostupnosť údajov na úrovni miest bola výrazne nižšia, preto do štúdie
zakomponovali len 9 ukazovateľov. Autori hodnotili nielen súčasnú úroveň rozvoja,
ale aj pokrok v rozvoji počas posledných 5 rokov. Zo štúdie vyplýva, že
najrozvinutejším regiónom je Bratislavský kraj, ale najväčší pokrok v rozvoji dosiahol
Nitriansky kraj. Prezentácia štúdie sa uskutočnila na konferencii konanej 31.10.2013
na pôde Ekonomickej univerzity ako spracovateľa odbornej štúdie, kde si kraje
a mestá umiestnené na prvých troch miestach prevzali ocenenia.
Nadácia VÚB č. 2013-3-03/1 Hosťovanie Johna Picklesa, profesora medzinárodných
štúdií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave – prof. Ing.
Milan Buček, DrSc., doba riešenia 1.2.2013 - 31.1.2014
Výsledky riešenia v roku 2013:
- 24.-25.10.2013 – účasť na konferencii o kreativite v Žiline, prednáška na tému „Global
value chain“
Pomoc pri začlenení časopisu Region direct do Scopusu alebo Web of Knowledge
Práca s členmi katedry na publikáciách
Pomoc pri získavaní príspevkov do časopisu Region direct
Zostavenie špeciálneho čísla časopisu Region direct
29.1. – 1.2.2014 účasť na 4.zimnom seminári regionálnej vedy


Participácia na projekte excelentnosti na NHF EU v Bratislave – budovanie
Laboratória regionálnych analýz a prognóz
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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 NHF
EU v Bratislave ako celku za rok 2013 a na katedrách
Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2013 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 2013“, „Týždeň vedy a techniky na
Slovensku“. Katedra hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave pripravila spolu
s Centrom pre ekonómiu a financie UK, NBS a Protimonopolným úradom SR vedeckovýskumné podujatie „Letná škola slovenských ekonómov 2013“. NHF EU získala v roku
2013 grant Nadácie VÚB na financovanie hosťujúceho profesora John Pickles, 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 2013, katedra zorganizovala Seminár a workshop k zvyšovaniu
počítačovej gramotnosti pracovníkov na NHF. Zodpovedná osoba, Ing. Pavol Skalák,
PhD., vedúci katedry.
KATEDRA BANKOVNÍCTVA A MEDZINÁRODNÝCH FINANCIÍ:
Práca s doktorandmi na KBaMF 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. Zvyšovanie kvality publikačnej činnosti,
orientácia na vedecké časopisy a príprava publikácií v karentovaných časopisoch.
Postupné odstraňovanie rozdielov vo výkonnosti autorov v oblasti publikačnej činnosti,
zlepšovanie štruktúry publikačnej činnosti.
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KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE:
Doktorandi 1. a 2. ročníka sú zapojení do projektu Zvyšovanie kvality doktorandského
štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave, kde výučbu
jednotlivých predmetov absolvujú v anglickom jazyku s renovovanými zahraničnými
lektormi. Učitelia katedry výrazne zvýšili publikovanie v zahraničných karentovaných a
vedeckých časopisoch a monografiách zapojením sa do projektu „Centrum excelentnosti“.
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.
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“ v ktorom sa zúčastňujú prednášok zahraničných expertov a v spolupráci so
zahraničnými expertami vytvárajú medzinárodné výskumné tímy, ktoré pripravujú
karentované články na publikovanie v zahraničných vydavateľstvách. 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 tretí rok, semináre sú každý mesiac počas semestra). Realizovanie Letnej
školy slovenských ekonómov a organizácia workshopov na aktuálne témy a problémy.
KATEDRA PEDAGOGIKY:
V rámci týždňa vedy 2013, katedra zorganizovala výstavku publikovaných prác členov
katedry. V decembri katedra organizovala vedecký seminár „Kurikulárne trendy vo
vzdelávaní učiteľov“. Katedra nemá doktorandské štúdium, ale zabezpečuje pedagogické
vzdelávanie pre pracovníkov všetkých fakúlt EU v Bratislave. Učitelia katedry úzko
spolupracujú na vedecko-výskumných projektoch s Katedrou didaktiky ekonomických
předmětů FFÚ VŠE v Prahe.
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KATEDRA POISŤOVNÍCTVA:
Vedeckovýskumná 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. Učitelia sú zapojení do projektu
„Centrum
excelentnosti“,
kde
pravidelne
publikujú
čiastkové
výsledky
vedeckovýskumnej činnosti. Zriadením Laboratória moderného poisťovníctva sa začali
na katedre viac využívať dostupné analytické nástroje, pri spracovávaní a vyhodnocovaní
dát. Problematickou oblasťou stále ostáva nedostupnosť niektorých dát a databáz a to aj
napriek spolupráci s niektorými poisťovňami, keďže tieto informácie považujú za svoje
know-how.
KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE:
Katedra sociálneho rozvoja a práce v rámci Týždňa vedy na Slovensku zorganizovala
vedecký seminár pre učiteľov a interných doktorandov, zameraný na riešenie projektu
COST, ktorý sa dotýkal vedeckých zámerov jednotlivých riešiteľov miestnych subjektov
v oblasti sociálnych služieb pre seniorov, ktorý viedla koordinátorka projektu COST za
katedru Ing. J. Kováčová, PhD. Prezentovala tu aj skúsenosti z Fínska, kde sa zúčastnila
výskumného pobytu. V novembri 2013 Katedra sociálneho rozvoja a práce zorganizovala
prednášku na zameranú na aktuálne otázky sociálneho zabezpečenia. Hosťom bola Ing.
V. Tomanová, CSc. Poslankyňa NRSR a expertka v oblasti sociálnej politiky. Obidve
akcie 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 a študenti. Katedra v roku 2013
zorganizovala štyri diskusie 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 prezentovali pre verejnosť vystúpenia
traja interní doktorandi katedry. Všetci interní doktorandi katedry sa aktívne zúčastnili na
konferencii EDAMBA. Na katedre sa uskutočnili pravidelné vedecko-výskumné
stretnutia v rámci riešenia výskumných projektov katedry. Samostatné stretnutia sa
uskutočnili medzi vedúcou katedry a internými doktorandmi, na ktorých doktorandi
referovali o svojej publikačnej činnosti. Uvedené akcie si nevyžiadali žiadne zdroje
financovania.
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
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zahraničnými expertami vytvárajú medzinárodné výskumné tímy, ktoré pripravujú
karentované články na publikovanie v zahraničných vydavateľstvách.
Tabuľka č. 30: Prehľad aktivít, v ktorých sú zapojení akademický zamestnanci a mladý
vedecký pracovníci
Typ aktivity
Každoročne
organizovaný zimný
seminár regionálnej vedy

Vedecký časopis Region
direct

Slovenská sekcia ERSA

Kluby regionalistov

Projekt Nadácie VÚB

Cieľová skupina
Akademickí pracovníci
a mladí vedeckí
pracovníci v oblasti
regionálnej vedy
a príbuzných odborov
v SR a zahraničí
Akademickí pracovníci
v oblasti regionálnej vedy
a príbuzných odborov
v SR a zahraničí
Akademickí pracovníci
a mladí vedeckí
pracovníci v oblasti
regionálnej vedy
a príbuzných odborov
v SR a zahraničí
Akademickí pracovníci
a mladí vedeckí
pracovníci v oblasti
regionálnej vedy
a príbuzných odborov
v SR a zahraničí
Doktorandi a mladí
vedeckí pracovníci
KVSRR, príp. študenti
VSRR a doktorandi iných
katedier

Spôsob motivácie
Prezentácia výsledkov
výskumov a výmena
skúseností v rámci SR a
zahraničia

Zdroje financovania
Vložné na seminár,
zdroje slovenskej sekcie
ERSA+ dobrovoľnícka
práca

Prezentácia výsledkov
výskumu

Členské ERSA, zdroje
EIC Banská Bystrica, EF
UMB Banská Bystrica

Združenie profesionálov
z vedeckej oblasti,
praktikov pôsobiacich
v oblasti regionálnej vedy
zo SR a ČR. Organizácia
je súčasťou Európskej
organizácie ERSA
Výmena skúseností
teoretikov a praktikov
z oblasti regionálnej vedy
a prieniku s ostatnými
vednými disciplínami
(geografia a pod.)
Prezentácia najnovších
poznatkov v špecifickej
oblasti regionálnej vedy –
value chain, prezentácia
a diskusia výsledkov
výskumu doktorandov,
pomoc po pripomienkach
erudovaného profesora
pri príprave vedeckých
článkov na publikovanie
v karentovaných
a indexovaných
časopisoch

2% dane z príjmov práv.
a fyz. osôb, členské
príspevky, dobrovoľnícka
práca

Zdroje slov. sekcie ERSA

Grant Nadácie VÚB
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3.4 Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce na
národohospodárskej fakulte eu v bratislave v roku 2013
3.4.1 Vedecké podujatia na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave
v roku 2013
Tabuľka č. 31: Vedecké podujatia organizované na Národohospodárskej fakulte EU
v Bratislave v roku 2013

Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
Organizátor:
Fakulta
workshop,
Fakulta/Katedra
atď.)

Dátum
konania

Cieľová skupina

Seminár k zvyšovaniu
počítačovej gramotnosti
vedecký seminár
pracovníkov NHF EU v
Bratislave

NHF

KAIaVT

11.11.2012

Zamestnanci NHF EU
v Bratislave

Bezpečnosť na internete
– ochráňte svoju
digitálnu identitu

NHF

KAIaVT

13.11.2013

Zamestnanci NHF EU
v Bratislave

pedagógovia, vedeckí
pracovníci,
doktorandi a študenti
13.11.2013
EUBA a
medzinárodných
inštitúcií

Finančná a dlhová kríza
a jej odraz na
finančnom a realitnom
trhu
Laboratórium
makroekonomických
analýz a prognóz
Laboratórium
makroekonomických
analýz a prognóz
Laboratórium
makroekonomických
analýz a prognóz

workshop

vedecký seminár

NHF

KBaMF

workshop

NHF

KET

26.8.2013

Spoluriešitelia
projektu

workshop

NHF

KET

14.2.2013

Spoluriešitelia
projektu

workshop

NHF

KET

30.9.2013

Spoluriešitelia
projektu

Príprava výskumných
štúdií v ekonómii

workshop

NHF

KET

ETER 2013

medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

KET

Zamestnanci NHF EU
12.11.2013 v Bratislave, široká
verejnosť
pedagógovia, vedeckí
pracovníci,
8.11.2013
doktorandi EU
v Bratislave,
zahraniční hostia
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Európska únia v období
finančnej krízy – Sergej
Kozlík
Teoretickometodologický seminár
KET
Prednáška zahraničného
profesora Sig Gissler

Konferencia
„Bratislavské právnické
fórum 2013“

prednáška

NHF

KET

23.4.2013

Študenti NHF EU v
Bratislave

seminár

NHF

KET

10 12.9.2013

Členovia KET

prednáška

NHF

KET

1.10.2013

Členovia KET,
študenti ETŽ

KET

pedagógovia, vedeckí
pracovníci,
10 –
doktorandi EU
11.10.2013
v Bratislave,
zahraniční hostia,
odborná verejnosť

medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

Príprava výskumných
štúdií v ekonómii –
Assoc. Prof. Elizabeth
Stork, Ph.D.

workshop

NHF

KET

doktorandi
12.11.2013 a výskumníci NHF EU
v Bratislave

Prednáška zahraničného
profesora Abigal
Goldman

prednáška

NHF

KET

20.11.2013

Financie a riziko 2013

medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

KF

Bratislava Economic
Seminar

vedecký seminár

NHF

KHP

Bratislava Economic
Seminar

vedecký seminár

NHF

KHP

Zvyšovanie kvality
doktorandského štúdia

seminár

NHF

KHP

Bratislava Economic
Seminar

vedecký seminár

NHF

KHP

Členovia KET,
študenti ETŽ

pedagógovia, vedeckí
pracovníci,
doktorandi EU
25.11.2013
v Bratislave,
zahraniční hostia,
odborná verejnosť
výskumníci EU v BA,
NBS, SAV,
20.2.2013 doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť
výskumníci EU v BA,
NBS, SAV,
20.2.2013 doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť
26.3.2013

Doktorandi,
výskumníci EU v
Bratislave

17.4.2013

výskumníci EU v BA,
NBS, SAV,
doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť
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Bratislava Economic
Seminar

Letná škola slovenských
ekonómov 2013

vedecký seminár

seminár

NHF

NHF

KHP

22.5.2013

výskumníci EU v BA,
NBS, SAV,
doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť

KHP

23. –
26.5.2013

Doktorandi,
výskumníci
a pedagógovia

Bratislava Economic
Seminar

vedecký seminár

NHF

KHP

Bratislava Economic
Seminar

vedecký seminár

NHF

KHP

Reading seminar

workshop

NHF

KHP

EAPG

workshop

NHF

KHP

Národohospodársky
význam
automobilového
priemyslu

konferencia

NHF

KHP

výskumníci EU v BA,
NBS, SAV,
12.6.2013 doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť
výskumníci EU v BA,
NBS, SAV,
16.10.2013 doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť
doktorandi
12.11.2013
a výskumníci
doktorandi a
16.11.2013
výskumníci, široká
odborná verejnosť

27.11.2013

Bratislava Economic
Seminar

vedecký seminár

NHF

KHP

27.11.2013

Reading seminar

workshop

NHF

KHP

20.12.2013

Bratislava Economic
Seminar

vedecký seminár

NHF

KHP

18.12.2013

Výstava publikovaných
prác členov katedry

výstava

NHF

KPDG

11.11.2013

Kurikulárne trendy vo
vzdelávaní učiteľov

vedecký seminár

NHF

KPDG

9.12.2013

Vedecký seminár
Katedry poisťovníctva

workshop

NHF

KPOI

13.11.2013

doktorandi a
výskumníci, široká
odborná verejnosť
výskumníci EU v BA,
NBS, SAV,
doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť
doktorandi
a výskumníci
výskumníci EU v BA,
NBS, SAV,
doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť
vedecko-výskumní
pracovníci, učitelia
a študenti
vedecko-výskumní
pracovníci, učitelia
a študenti
doktorandi a
výskumníci
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Reinsurance

workshop

NHF

KPOI, Swiss Re

29.10.2013

doktorandi a
výskumníci

Digitálny svet a
poisťovníctvo.

workshop

NHF

KPOI, Allianz

13.11.2013

doktorandi a
výskumníci

Národná sústava
povolaní

vedecký seminár

NHF

KSRaP

14.4.2013

Nové výzvy pre sociálnu
politiku a globálny trh
práce

medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

KSRaP

16.17.5.2013

Stretnutie k akcii COST
1102

vedecký seminár

NHF

KSRaP

17.11.2013

Verejná správa v 21.
storočí

konferencia

NHF

KVSRR

3. Zimný seminár
regionálnej vedy

vedecký seminár

NHF

KVSRR

pracovníci a interní
doktorandi katedry
akademická obec,
zástupcovia štátnej a
verejnej správy,
zamestnávatelia a iná
odborná verejnosť
pracovníci a interní
doktorandi katedry

pracovníci
a doktorandi v oblasti
regionálnej vedy
21.11.2013
a príbuzných
odborov v SR a
zahraniční
pracovníci a interní
doktorandi katedry
20. - 23.
a príbuzných
3.2013
odborov v SR a v
zahraniční
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3.4.2 Vydávanie vedeckých časopisov na Národohospodárskej fakulte EU
v Bratislave v roku 2013
Tabuľka č. 32: Vedecké časopisy vydávané na Národohospodárskej fakulte EU
v Bratislave v roku 2013
Názov
časopisu

Nová
ekonomika

Regional
Direct
Finančné
trhy
Sociálnoekonomický
obzor

Typ
časopisu

vedecký
recenzovaný
časopis

vedecký
recenzovaný
časopis
elektronický
odborný
recenzovaný
časopis
elektronický
odborný
recenzovaný
časopis

Periodicita
vydávania

Obsahové zameranie

Jazyk

ISSN

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

13361732

2x ročne

Rozvoj regiónov v kontexte európskych
rozvojových politík

slovenský,
anglický

13378473

mesačne

Finančný trh, bankovníctvo,
medzinárodné financie

slovenský,
anglický

13365711

slovenský,
anglický

13392387

štvrťročne

menová

politika,

Teoretické a praktické otázky sociálnoekonomického rozvoja, aktuálne trendy
spoločensko-ekonomického vývoja v krajinách EÚ
a vo svete

3.4.3 Publikačné výstupy na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave
v roku 2013
Výsledkom vedecko-výskumnej činnosti na NHF je publikačná činnosť zahŕňajúca 1028
titulov, z toho 10 domácich vedeckých monografií, 13 vysokoškolských učebníc, 5 prác
v zahraničných karentovaných časopisoch, 10 prác v domácich karentovaných časopisoch,
174 vedeckých prác vo vedeckých časopisoch, vedeckých zborníkoch a monografiách, 20
skrípt a učebných textov, 351 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 2012, 585 titulov) čo mohlo byť
spôsobené hlavne zvýšeným úsilím tvorivých pracovníkov prezentovať svoje výsledky
výskumnej činnosti v nadväznosti na riešené projekty v roku 2013. 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
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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 časopisov WoK, každý odborný asistent PhD. 1 domáci alebo
zahraničný karantovaný resp. vedecký článok za 3 roky, publikovaný v databázach časopisov
WoK
Tabuľka č. 33: Súhrn publikačnej činnosti Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
za rok 2013
Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej činnosti
AAA Vedecké monografie vydané v v zahraničných vydavateľstvách
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich
vydavateľstvách
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

NHF

0
10
0
0
0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

0

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

13

ACC Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

ACD Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

9

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

5

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

10

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

15
75
2
0

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

16

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
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AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

0

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch

0

AEM Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS
AEN Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

0
0
10
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AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

136

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

46

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

159

AFE

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

0

AFF

Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií

0

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

3

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

0

AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok,
žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových
výrobkov, atď.
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

0
0

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

0

BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

0

BCB Učebnice pre stredné a základné školy

3
17
0

BCI

Skriptá a učebné texty

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách
BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich
vydavateľstvách
BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDM Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

0
0
0
0
1
166
0
0

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

39

BEF

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných

2

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí

2
0

CAA Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy
vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, 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
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CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

0

EAI

Prehľadové práce

EAJ

Odborné preklady publikácií

0
0

FAI

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy
SPOLU

11
810

Zoznam karentovaných článkov na NHF EU v Bratislave publikovaných v roku 2013
ADC
How Slovakia has kept the confidence fairy / James, W. Dean, Eva Muchová, Ján
Lisý. - ITMS 26140230005.
In Journal of Policy Modeling : A Social Science Forum of World Issues. - [s.l.] :
ELSEVIER, 2013. - ISSN 0161-8938. - Vol. 35, iss. 4 (2013), p. 487-504, [1 AH].
ADC
It takes two to tango : an analysis of credit application / Rudolf Sivák, Anetta
Čaplánová, John Hudson.
In Eastern European Economics. - Armonk NY : M. E. Sharpe, 2013. - ISSN 0012-8775. Vol. 51, No. 2 (march-april 2013), p. 39-57.
ADC Income convergence prospects in Europe: Assessing the role of human capital dynamics
/ Jesus Crespo Cuaresma, Miroslava Havettová, Martin Lábaj. In Economic Systems 37, pp.
493 – 5073
ADC The Spatial Pattern of Creative Industries in a Transformation Economy: The Case of
Slovakia. / Štefan Rehák, Gunther Maier, Milan Buček/. In Mitteilungen der Osterreichischen
Geographischen Gesellschaft, 155. Jg., Wien 2013, s. 195-2194 link:
http://oegg.oeaw.ac.at/publikationen/moegg.htm
ADC The political economy of global production networks: regional industrial change and
differential upgrading in the East European clothing industry. / A. Smith, J. Pickles, M.
Buček, R. Pástor, B. Begg/. In Journal of Economic Geography, Oxford University Press,
Online ISSN 1468-2710 – Print ISSN 1468-27025 link:
http://joeg.oxfordjournals.org/content/early/2014/01/13/jeg.lbt039.full?keytype=ref&ijkey=tV
kvF7btdgCvCW5
ADD
Rodové rozdiely vo finančnom rozhodovaní v oblasti životného poistenia na
Slovensku / Erika Pastoráková, Terézia Janíková, Zuzana Brokešová, Tomáš Ondruška. VEGA
1/1122/11.
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy,
social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav
SAV, 2013. - ISSN 0013-3035. - Roč. 61, č. 1 (2013), s. 82-100.
ADD
Energetické záujmy Európskej únie a Ruska / Vladimír Gonda. ITMS26240120032, VEGA 1/0174/11.
Zatiaľ to nevyšlo v tlačenej podobe,
Zatiaľ to nevyšlo v tlačenej podobe,
5
Zatiaľ to nevyšlo v tlačenej podobe.
3
4
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In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy,
social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav
SAV, 2013. - ISSN 0013-3035. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 297-322.
ADD
Osobitosti vývoja štruktúry príjmov v slovenskej ekonomike / Karol Morvay. ITMS 26240120032.
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy,
social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav
SAV, 2013. - ISSN 0013-3035. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 327-343.
ADD
Does labour force education accelerate the speed of convergence? Empirical
evidence from selected EU countries / Menbere Workie Tiruneh. - APVV-0541-10.
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy,
social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav
SAV, 2013. - ISSN 0013-3035. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 344-357.
ADD
Inovačné procesy z pohľadu teórie endogénneho rastu / Daniel Dujava. - APVV0750-11.
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy,
social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav
SAV, 2013. - ISSN 0013-3035. - Roč. 61, č. 6 (2013), s. 618-633.
ADD
Testing prospect theory parameters / Vladimír Baláž, Viera Bačová, Eva Drobná,
Katarína Dudeková, Kamil Adamík.
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy,
social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav
SAV, 2013. - ISSN 0013-3035. - Roč. 61, č. 7 (2013), s. 655-671.
ADD
Determinants of individual wages in the Slovak Republic / Jaromír Gottvald, Eva
Rievajová, Silvia Šipikalová. - ITMS 26140230005.
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy,
social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav
SAV, 2013. - ISSN 0013-3035. - Roč. 61, č. 7 (2013), s. 672-689.
ADD Význam podnikavosti a finančnej gramotnosti v socioekonomickom a osobnom rozvoji
mladých ľudí v Slovenskej republike = Importance of Entrepreneurship and Financial
Literacy in the Socio-Economic Progress and Personal Growth of Yong People in the Slovak
Republic / Darina Orbánová, Ľudmila Velichová. - KEGA 3/6027/08, KEGA 121-026EU67

4/2010.
In Sociológia : časopis pre otázky sociológie = Slovak sociological review. - Bratislava :
Sociologický ústav SAV, 2013. - ISSN 0049-1225. - Roč. 45, č. 5 (2013), s. 470-488.
ADD
Slovak Economic Growth and the Consistency of the Balance-of-payments
Contraint Approach / Elias Soukiazis, Eva Muchová, Ján Lisý.
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy,
social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav
SAV, 2013. - ISSN 0013-3035. - Roč. 61, č. 9 (2013), s. 879-896.
ADD Vývoj slovenskej ekonomiky v rokoch 2008 a 2009 z pohľadu input-output analýzy.
Labaj Martin, In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku,
spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy,
social and economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory,
economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV :
Prognostický ústav SAV, 2013. Roč. 61, č. 10 (2013), s. 994-1010.
Tabuľka č. 34: Výsledky publikačnej činnosti Národohospodárskej fakulty EU v
Bratislave za obdobie 2010 až 2013
Počty publikácií EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií za roky 2010-2013
Kategórie publikačnej činnosti

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
Vedecké monografie (AAA, AAB)
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie
(ABA, ABB)
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)

13

7

12

10

4

1

1

0

4

1

3

0

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)

9

14

8

13

Odborné knižné práce (BAA, BAB)

8

8

4

0

Učebnice pre základné a stredné školy (BCB)

5

1

11

3

17

13

14

15

Prehľadové knižné práce (EAI)

1

0

0

0

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

0

0

0

0

Odborné preklady knižných publikácií (EAJ)
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, resp. zborníky (FAI)
Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch
a autorské osvedčenia, patenty a objavy
Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)
Stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných
časopisoch (AEG, AEH)
Odborné články v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)
Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela
v karentovaných časopisoch (CDC, CDD)
Autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)

1

0

0

0

22

17

12

11

8

10

8

15

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie

Skriptá a učebné texty (BCI)

Skupina C- Ostatné recenzované publikácie
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Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD)

0

0

0

9

62

64

110

90

76

78

37

82

434

367

365

351

17

9

16

3

Kapitoly v odborných knižných publikáciách (BBA, BBB)

2

0

2

0

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK)
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách
vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách (BDA, BDB)
Odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF)

0

0

0

0

0

0

0

0

63

87

78

167

2

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

753

679

683

765

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

4

5

11

0

16

14

4

1

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (BEE)

0

0

4

0

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (BEF)

2

0

0

0

Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF)
Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC,
AED)
Publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB,
AFC, AFD)
Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH)

Odborné práce v recenzovaných zborníkoch (BEC, BED)
Abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí
(BFA, BFB)
Legislatívne dokumenty (BGH)
Umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela
v nekarentovaných časopisoch (CDE, CDF)
Sumár za NHF EU v Bratislave (skupiny A1+A2+B+C)
Ostatné kategórie
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch (AEE)
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch (AEF)
Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií (AFK)
Postery v zborníkoch z domácich konferencií (AFL)
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI)

Štandardy, normy (BGG)

0

2

Kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI)

36

19

17

24

Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI)
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
(EDJ)
Výskumné štúdie a priebežné správy (GAI)

30

19

25

18

1

1

0

0

2

2

0

0

9

17

88

152

30

13

18

25

Práce zverejnené na internete (GHG)
Rôzne publikácie a dokumenty (GII)
Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS (ADM, ADN)
Abstrakty vedeckých prác v časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science alebo SCOPUS (AEM, AEN)
Odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS (BDM, BDN)
Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (BEE) - rok 2013
Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (BEF) - rok 2013
Celkový sumár za NHF EU v Bratislave (skupiny
A1+A2+B+C+ostatné kategórie)

0

x

x

x

2

x

x

x

0

x

x

x

0

x

x

x

39

x

x

x

2

884

774

850

1028
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Tabuľka č. 35: Publikačná činnosť Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave za rok
2013 a porovnanie s rokom 2012
V roku 2013
AAA,
AAB,
ABA,
ABB

Kategória
fakulta
NHF

ACA, ACB, BAA,
BAB, BCB, BCI, EAI, FAI
CAA, CAB, EAJ

10

31

ADC,
BDC

ADD,
BDD

CDC,
CDD

ADM,
ADN,
AEM,
AEN

BDM,
BDN,
CBA,
CBB

5

9

0

2

0

BDM,
BDN,
CBA,
CBB
x

780

850

11

Ostatné Spolu

965

1028

V roku 2012
AAA,
AAB,
ABA,
ABB

Kategória
fakulta
NHF
Rozdiel
Rozdiel v
%

ACA, ACB, BAA,
BAB, BCB, BCI, EAI, FAI
CAA, CAB, EAJ

13

37

ADC,
BDC

ADD,
BDD

CDC,
CDD

ADM,
ADN,
AEM,
AEN

2

6

0

x

12

Ostatné Spolu

-3

-6

-1

3

3

0

2

0

185

178

-23,1

-16,2

-8,3

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

23,7

20,9

3.5 Vedecká výchova študentov 3. stupňa na NHF EU v Bratislave v roku
2013
3.5.1 Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia
na NHF 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.
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Tabuľka č. 36: Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave k 31.12.2013
Akreditované študijné odbory
Číslo
odboru

Akreditované študijné programy

Názov

Názov

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. 37: Zoznam akreditovaných študijných programov 3. stupňa štúdia
ponúkaných na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave k 1.9.2013
Fakulta
NHF
NHF
NHF
NHF
NHF
NHF
NHF
NHF
NHF
NHF

Študijný odbor
Ekonomická teória
Ekonomická teória
Ekonomická teória
Ekonomická teória

Študijný program
Ekonomická teória
Ekonomická teória
Hospodárska politika
Hospodárska politika

Verejná správa a
regionálny rozvoj
Verejná správa a
regionálny rozvoj
Financie
Financie
Poisťovníctvo
Poisťovníctvo

Verejná správa a
regionálny rozvoj
Verejná správa a
regionálny rozvoj
Financie a bankovníctvo
Financie a bankovníctvo
Poisťovníctvo
Poisťovníctvo

Forma
externá
denná
externá
denná

Jazyky
slovenský
slovenský
slovenský
slovenský

Skratka titulu
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.

externá

slovenský

PhD.

denná

slovenský

PhD.

externá
denná
externá
denná

slovenský
slovenský
slovenský
slovenský

PhD.
PhD.
PhD.
PhD.

3.5.2 Informácia o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na NHF
EU v Bratislave v akademickom roku 2013/2014
Prijímacie pohovory uchádzačov na doktorandské štúdium na NHF EU sa uskutočnili dňa 28.
júna 2013. Z 28 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 všetkých 28 uchádzačov. Na akademický rok
2013/2014 pridelilo MŠVVaŠ SR Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave celkovo 21
miest nových doktorandov na dennej forme štúdia s príslušnými finančnými prostriedkami na
štipendiá. Dekan NHF EU na základe návrhu skúšobných komisií rozhodol o prijatí 20
uchádzačov na dennú formu štúdia na NHF EU, 3 uchádzačov na externú formu štúdia na
NHF EU. Na školiace pracovisko Ekonomického ústavu SAV 1 uchádzača na externú formu
doktorandského štúdia a 3 uchádzačov s tým, že ak im Ekonomický ústav SAV pridelí od 1.9.
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2013 štipendium, budú prijatí na dennú formu štúdia, v opačnom prípade budú zaradení na
externú formu štúdia. 1 uchádzač nebol na doktorandské štúdium prijatý. Jeden z prijatých
uchádzačov oznámil, že na štúdium nenastúpi. Celkovo sa zapísalo do 1. ročníka
doktorandského štúdia 26 doktorandov, z toho 22 (19 NHF + 3 EÚ SAV) na dennú formu
štúdia a 4 (3 NHF + 1 EÚ SAV) na externú formu štúdia.
Tabuľka č. 38: Prehľad doktorandov prijatých na 3. Stupeň štúdia na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v akademickom roku
2013/2014
doktorand

forma

katedra

školiteľ

Študijný program

1.

Ing.

Chorvatovič

Martin

externá

KBaMF

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

2.

Ing.

Stanová

Barbora

denná

KBaMF

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Ing.

Horvát

Ján

denná

KBaMF

doc. Ing. Jozef Makúch, CSc.,
hosťujúci profesor

pFAB_10

Ing.

Kováčová

Jana

denná

KBaMF

prof. Ing. Anežka Jankovská, CSc.

pFAB_10

Ing.

Gulčík

Marek

denná

KBaMF

prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.

NENASTÚPIL

5.

Ing.

Leško

Peter

denná

KET

prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

6.

Ing.

Dziurová

Valéria

denná

KET

prof. Ing. Ján Lisý, PhD.

7.

Ing.

Toma

Ján

denná

KET

prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.

8.

Ing.

Duhárová

Simona

denná

KET

prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.

9.

Ing.

3.
4.

pFABe_10
pFAB_10

Šimonová

Erika

denná

KET

doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc.

pET_10
pET_10
pET_10
pET_10
pET_10

10. Ing.

Martinák

Dávid

denná/ext

SAV

prof. Ing. Peter Staněk, CSc.

pET_10

11. Ing.

Ondrovič

Adrián

denná/ext

SAV

prof. Ing. Peter Staněk, CSc.

12. Ing.

Repa

Marek

denná/ext

SAV

prof. Ing. Peter Staněk, CSc.

13. Ing.

Strunga

František

externá

SAV

prof. Ing. Peter Staněk, CSc.

pET_10
pET_10
pETe_10

14. Ing.

Remeta

Ján

externá

KF

doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.

15. Ing.

Záhumenská

Miroslava denná

KF

doc. Ing. Jana Kubicová, PhD.

16. Ing.

Jankech

Jozef

denná

KF

doc. Ing. Pavol Ochotnický, PhD.

17. Ing.

Hudoková

Kristína

denná

KF

prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.

18. Ing.

Skaličanová

Barbora

denná

KHP

doc. Ing. Mária Tokárová, PhD.

19. Ing.

Kubala

Jozef

denná

KHP

prof. Dipl. Ing. Mikuláš Luptáčik, Dr.

20. Ing.

Petríková

Kristína

denná

KHP

prof. Dipl. Ing. Mikuláš Luptáčik, Dr.

pHPO_10
pHPO_10
pHPO_10

21. Ing.

Jurkovičová

Monika

denná

KPOI

doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

pHPO_10

22.

Szüdi

Gábor

denná

KSRaP

doc. PhDr. Mária Antalová, PhD.

23. Ing.

Barta

Michal

denná

KSRaP

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.

pHPO_10
pHPO_10

24. Ing.

Sekelský

Lukáš

denná

KVSaRR

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.

25. Ing.

Halušicová

Radka

externá

KVSaRR

doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc.

pVSR_10
pVSRe_10

26. Ing.

Ferčíková

Veronika

denná

KVSaRR

prof. Ing. Elena Žárska, CSc.

pVSR_10

pFABe_10
pFAB_10
pFAB_10
pFAB_10

Z 28 uchádzačov o doktorandské štúdium bolo 23 uchádzačov, ktorí inžinierske štúdium
ukončili na Ekonomickej univerzite, 1 uchádzač ukončil inžinierske štúdium na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre, 2 uchádzači ukončil magisterské štúdium na Univerzite
Komenského v Bratislave, 1 uchádzač ukončil vysokoškolské štúdium na zahraničnej vysokej
škole (podiel 17,86 %). V štruktúre prijatých doktorandov (27) je podiel žien 44,44 % (12
doktorandiek), mužov 55,56% (15 doktorandov). Po organizačnej a obsahovej stránke boli
prijímacie skúšky kvalitne pripravené a prebehli bez rušivých momentov.
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Tabuľka č. 39: Prijímacie konanie na študijné programy 3. stupňa štúdia na
Národohospodársku fakultu EU v Bratislave v roku 2013
Podskupina
študijných
Plánovaný
Počet
Prihlášky/
odborov Účasť Prijatie Zápis
počet
prihlášok
plán
ekonómia a
manažment
Denná forma
23
24
24
23
22
1,043
Externá forma
4
4
4
4
4
1,0
Spolu
27
28
28
27
26
1,037

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

0,958
1,0
0,964

0,957
1,0
0,960

0,957
1,0
0,963

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy
Podskupina
Počet
Účasť Prijatie Zápis
študijných odborov prihlášok
ekonómia a
manažment

23

23

23

22

%z
celkového
počtu
prihlášok
82,1

%z
%z
%z
celkového celkového celkového
počtu
počtu
počtu
účasti
prijatia
zápisov
82,1

85,2

84,6

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
%z
%z
%z
%z
Podskupina
Počet
celkového celkového celkového celkového
Účasť Prijatie Zápis
študijných odborov prihlášok
počtu
počtu
počtu
počtu
prihlášok
účasti
prijatia
zápisov
ekonómia
a manažment
1
1
1
1
3,6
3,6
3,7
2,3

Tabuľka č. 40: Počet študentov vysokej školy k 31.10.2012
Fakulta Stupeň štúdia
NHF

3.

Denná forma
Externá forma
SPOLU
Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci
62
2
20
0
84

3.5.3 Informácia o počte študentov 3. stupňa štúdia na NHF EU v
Bratislave
Na NHF EU v Bratislave aktuálne študuje 84 doktorandov, z toho v dennej forme štúdia 64
a v externej forme štúdia 20. Na NHF študujú 2 zahraniční doktorandi v dennej forme štúdia.
Možno konštatovať, že NHF EU v Bratislave 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 – 64 doktorandov, t.j. 76,2 % z ich
celkového počtu. NHF si stabilne udržuje počet denných doktorandov, čo je pozitívny trend.
Rovnako počet absolventov doktorandského štúdia sa za posledné 3 roky ustálil v priemere na
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čísle 25. 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. Doktorand Katedry financií Mgr. Marek
Káčer, PhD. získal cenu guvernéra NBS Jozefa Makúcha za najlepšiu dizertačnú prácu
v oblasti ekonómie za rok 2013. V súťaži Generali Slovensko o najlepší študentský projekt
získal mimoriadnu cenu Ing. Filip Kováč z Katedry ekonomickej teórie s projektom „Generali
– akadémia prevencie“. Ročné hodnotenie doktorandov sa uskutočnilo na jeseň 2013 na
jednotlivých katedrách. Spoločné odborové komisie sa na svojich zasadnutiach koncom roka
2013 zaoberali ročným hodnotením plnenia študijných a vedeckých plánov doktorandov a
konštatovali, že doktorandi plnia svoje individuálne plány.
Tabuľka č. 41: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte
EU v Bratislave za roky 2011 – 2013
Študenti 3. stupňa štúdia (zo SR) Študenti 3. stupňa štúdia (zahraniční)
Rok

Interní

Externí

Interní

Externí

62
64
66

20
33
44

2
2
2

0
0
1

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011

Absolventi 3.
stupňa štúdia
spolu
25
25
24

Tabuľka č. 42: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte
EU v Bratislave (stav k 31.10.2013)
Forma štúdia / Rok
Denná forma štúdia
Externá forma štúdia
SPOLU

2008
53
90
143

2009
58
63
121

2010
67
57
124

2011
68
45
113

2012
66
33
99

2013
64
20
84

Tabuľka č. 43: Počet absolventov 3. stupňa štúdia, ktorí riadne skončili štúdium
v akademickom roku 2012/2013
Fakulta Stupeň štúdia
NHF

3.

Denná forma
Externá forma
SPOLU
Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci
19
1
12
0
32

Tabuľka č. 44: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte EU
v Bratislave k 31.12.2013
Študenti 3.
stupňa štúdia zo
k 31.12.2013
SR
NHF

Interní
62

Externí
20

Zahraniční
študenti 3. stupňa
štúdia

Absolventi 3.
stupňa štúdia za
rok 2012

Interní
2

Interní
17

Externí
0

Externí
8

% absolventov na
celkovom počte
študentov 3. stupňa
štúdia
25/84*100=29,76

74

Tabuľka č. 45: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte EU
v Bratislave v roku 2013
Riadok
Ukazovateľ
1.
Zaradení v 3. stupni štúdia spolu
2.
pre potrebu škol. pracoviska
3.
pre iné pracoviská
z toho (z r. 1)
4.
v dennej forme
5.
v externej forma
6.
Novoprijatí na 3. stupeň štúdia
7.
pre potrebu škol. pracoviska
8.
9.
10.
11.
12.

z toho (z r. 6)

Celkový počet
82
64
18
62
20
25
21

pre iné pracoviská
denní študenti
externí študenti

4
24
4

štud. 3. stupňa z prac. škol. pracoviska
V roku 2012 štúdium 3. stupňa ukončili
v plánovanom termíne
z toho (z r. 12)
v novourčenom termíne

25
25

14.
15.

Počet zrušených štud. 3. stupňa
Počet zahraničných študentov 3. stupňa

11
2

16.

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

1

17.

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

1

13.

Tabuľka č. 46: Podiel riadne skončených štúdií na 3. stupni štúdia na celkovom počte
začatých štúdií na 3. stupni štúdia v akademickom rok k 31.12.2013
Akademický rok začatia štúdia
Podskupina študijných odborov
3.3.3 ekonomická teória
3.3.3 ekonomická teória
3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj
3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj
3.3.7 financie
3.3.7 financie
3.3.8 poisťovníctvo
3.3.8 poisťovníctvo
3.3.4 prognostika (akreditované do:
3.3.4 prognostika
1.1.10 Odborová didaktika
1.1.10 Odborová didaktika
spolu

Stupeň dosiahnutého
vzdelania
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3
3

Forma
štúdia
denná
externá
denná
externá
denná
externá
denná
externá
denná
externá
denná
externá

2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011 2009 / 2010 2008/ 2009 2007 / 2008
prij
10
2
8
3
1
1

obh prij obh prij obh prij
6
11
7 15
7
3
3
2 2
2
8
8
5 8
4
4
1
2
3
1
1

obh
9
2
1

prij
5
8
1
3
6 6
9
1 1

obh prij
4 11
5
1 2
5
46
27
1
1

obh
9
1
2
1
4
5

1

25

23

32

14 34

1
2
19 37

1
12 38

75

22

Tabuľka č. 47: Absolventi 3. stupňa štúdia vrátane zahraničných absolventov na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave za rok 2013
Študijný odbor 3. stupňa štúdia (aj číslo
odboru)

Z toho počet zahraničných
absolventov

Počet absolventov
Interní
8
2
7
17

3.3.3 ekonomická teória
3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj
3.3.7 financie
SPOLU

Externí
3
0
5
8

Interní
0
1
0
1

Externí
0
0
0
0

Tabuľka č. 48: Počet interných a externých školiteľov na Národohospodárskej fakulte
EU v Bratislave pre študijné programy za rok 2013
Študijný odbor/študijný program 3. stupňa
štúdia
3.3.3 ekonomická teória / ekonomická teória
3.3.5 ekonomická teória / hospodárska politika
3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj /
verejná správa a regionálny rozvoj
3.3.7 financie / financie
3.3.8 poisťovníctvo / poisťovníctvo

Počet interných
školiteľov
Docenti Profesori
1
5
3
3

Počet externých
školiteľov
Docenti
Profesori
1
1
1
0

3

1

0

0

7
1

7
1

0
0

0
0

Tabuľka č. 49: Miera zaťaženia školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2013
Indikátor
Počet denných študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2013
Počet externých študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2013
Počet školiteľov na fakulte
Počet denných študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ
Počet denných a externých študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ

64
20
35
1,83
2,4

Tabuľka č. 50: Informácie o dizertačných prácach predložených na obhajobu na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2013

Typ práce

Počet
predložených
záverečných
prác

Dizertačná

25

Počet
obhájených

Fyzický počet
školiteľov
záverečných
prác

Fyzický počet
školiteľov
záverečných
prác bez PhD.

25

21

0

Fyzický počet
školiteľov
záverečných prác
(odborníci
z praxe)
1
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Tabuľka č. 51: Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia Národohospodárskej
fakulty EU v Bratislave za rok 2013
Študenti 3. stupňa štúdia Študenti 3. stupňa štúdia
v dennej forme štúdia
v externej forme štúdia

Typ publikácie
Monografie, učebnice, vysokoškolské
učebné texty
Publikované state v karentovaných
časopisoch
Publikované state vo vedeckých časopisoch
vo WoK
Publikované state v ostatných vedeckých
časopisoch (domáce/zahraničné)
Publikované state v odborných časopisoch
(domáce/zahraničné)
Publikované príspevky v zborníkoch z
konferencií (v zahraničí)
Publikované príspevky v zborníkoch z
konferencií (domáce)
SPOLU

3

0

1

0

1

0

53

2

12

2

31

3

91

12

192

19

Tabuľka č. 52: Počet študentov 3. stupňa štúdia na Národohospodárskej fakulte EU v
Bratislave uhrádzajúcich školné (akademický rok 2012/2013)
Z toho počet študentov,
Počty študentov
Počet
študentov,
ktorým
ktorým
Počet
ktorým
vznikla
vznikla
žiadostí
vznikla
Forma Stupeň
povinnosť cudzincov, ktorým ktorým
v ak. roku
o
povinnosť
štúdia štúdia
uhradiť
ktorí
bolo
bolo
2012/2013
zníženie
uhradiť
školné za uhrádzajú
školné
školné školného
povinnosť
školné v
prekročenie
školné
odpustené znížené
uhradiť
externej
štandardnej
školné
forme
dĺžky štúdia
Denná
3.
13
13
4
4
3
forma
Externá
3.
30
18
12
3
6
2
forma
SPOLU

3.

43

18

25

7

10

5

Počet
žiadostí o
odpustenie
školného

9
8
17
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3.6 Kvalifikačný rast, habilitačné a inauguračné konanie na NHF EU v
Bratislave v roku 2013
Tabuľka č. 53: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2013

P.č.

1.

2.

3.

Meno a
priezvisko

Študijný
odbor

Dátum
Dátum
Zamestnanec
schválenia
predloženia vysokej školy
návrhu vo
ministrovi
(áno/nie)
VR fakulty

Vek v čase
schválenia
návrhu

Dátum
začiatku
konania

69

10.1.2012

8.11.2012

áno

58

24.10.2012 28.2.2013

áno

44

27.8.2013

áno

3.3.3
Ekonomická
teória
3.3.6
Financie,
Pavol
bankovníctvo
Ochotnický
a
investovanie
Menbere
3.3.1 Národné
Workie
hospodárstvo
Tiruneh
Jozef
Tvrdoň

Inauguračné konanie
Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2013
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2013
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2013
Počet inak skončených konaní:
Zamietnutie
Stiahnutie
iné (smrť, odňatie práva a pod.)
Celkový počet predložených návrhov
3

9.12.2013

Počet
1
0
3
0
0
0
0

V tom počet žiadostí
mimo vysokej školy
0
0
0
0
0
0
0

Priemerný vek uchádzačov
57

Dňa 8.11.2012 sa na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave konala verejná inauguračná
prednáška doc. Ing. Jozefa Tvrdoňa, PhD., docenta na Katedre verejnej správy
a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na
tému: „Regionálna politika v znalostnej ekonomike“ v súvislosti s návrhom na vymenovanie
za profesora pre študijný odbor 3.3.3 Ekonomická teória.
Dňa 28.2.2013 sa na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave konala verejná inauguračná
prednáška doc. Ing. Pavla Ochotnického, CSc., mimoriadneho profesora, na Katedre
financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na tému:
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„Modelová analýza fiškálnej udržateľnosti“ v súvislosti s návrhom na vymenovanie za
profesora pre študijný odbor 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie.
Dňa 9.12.2013 sa na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave konala verejná inauguračná
prednáška doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneha, PhD., mimoriadneho profesora,
docenta na Katedre hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave na tému: „Vonkajšia nerovnováha a ekonomický rast“ v súvislosti
s návrhom na vymenovanie za profesora pre študijný odbor 3.3.1 Národné hospodárstvo.
Tabuľka č. 54: Zoznam udelených vedecko-pedagogických titulov docent na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2013

P.č
.

1.
2.

Meno
a priezvisko
Miroslav
Šipikal
Peter Sika

Študijný odbor

3.3.3 Ekonomická teória
3.3.1 Národné
hospodárstvo

Habilitačné konanie
Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2013
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2013
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2013
Počet inak skončených konaní:
zamietnutie
stiahnutie
iné (smrť, odňatie práva a pod.)
Celkový počet vymenovaných docentov
2

Vek
v čase
schváleni
a návrhu

Dátum
začiatku
konania

Dátum
schválenia
návrhu vo
VR fakulty

Dátum
udelenia
titulu

Zamestnanec
vysokej školy
(áno/nie)

37

10.12.2012

28.2.2012

7.3.2013

áno

38

26.8.2013

9.12.2013

1.1.2014

áno

Počet V tom počet žiadostí mimo vysokej školy
0
1
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Priemerný vek
37,5

Dňa 28.2.2013 sa na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave uskutočnilo habilitačné konanie
Mgr. Miroslava Šipikala, PhD., z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore 3.3.3
Ekonomická teória. Téma verejnej habilitačnej prednášky bola: „Nová paradigma
regionálnej politiky EÚ“.
Dňa 9.12.2013 sa na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave uskutočnilo habilitačné konanie
Ing. Petra Siku, PhD., z Katedry sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore 3.3.1 Národné hospodárstvo.
Téma verejnej habilitačnej prednášky bola: „Fiškálna udržateľnosť dôchodkového systému
komplementárnou metódou dôchodkovej reformy“.
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Tabuľka č. 55: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie
na vymenúvanie profesorov na Národohospodárskej fakulte EU
v Bratislave k 31.12.2013
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. 56: 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 31.12.2013
Pozastavené práva
Fakulta Odbor Dátum pozastavenia
NHF
-

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva
Fakulta
NHF

Odbor
-

Dátum odňatia alebo skončenia platnosti
-

3.7 ŠVOČ na NHF EU v Bratislave v roku 2013
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 9.4.2013 vedenie fakulty a Študentský parlament
NHF zorganizovali fakultné kolo ŠVOČ, na ktorom sa súťažne predstavilo 14 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.
Mária Blašková, CSc., - predseda komisie, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. - člen komisie,
Ing. Filip Kováč – člen komisie, Ing. Roman Klimko – člen komisie, Michaela Štefaňáková
(zástupca študentského parlamentu NHF) – člen komisie. Do fakultného kola ŠVOČ sa
zapojili celkovo štyria študenti, Klaudia Poláková s témou Psychologické aspekty
v poisťovníctve, Katarína Sedláková s témou Participatívne rozpočtovanie ako inovatívny
nástroj v manažmente samosprávy, Peter Šarník s témou História bankrotov štátov a Mária
Váczlavová s témou Dynamika a trend vývoja technických rezerv na Slovensku. Odborná
komisia pre II. stupeň štúdia pracovala v zložení: Ing. Boris Šturc, PhD. – predseda komisie,
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doc. Ing. Jana Kubicová, PhD. MBA, - člen komisie, doc. Ing. Helena Masárová, CSc, - člen
komisie, Ing. Zuzana Littvová, PhD.- člen komisie, Ing. Michal Habrman – člen komisie, Bc.
Róbert Andrejko (zástupca študentského parlamentu NHF). Do fakultného kola ŠVOČ sa
zapojilo celkovo desať študentov, Martin Bočkay s témou Skúmanie trhových reakcií na
zníženie alebo nevyplatenie dividend a na „profit warnings“, Jozef Kubala s témou
Technologické toky v slovenskej republike, Dávid Oslovič s témou Mali by sme devalvovať
našu cestu von z krízy?, Katarína Danišová s témou Vplyv ekonomického rastu na trh práce
v podmienkach slovenskej ekonomiky, Róbert Prno s témou Komparácia menových politík
centrálnych bánk krajín operujúcich v systéme ERM II., Dávid Martinak s témou
Transformačný proces a jeho vplyv na dôchodkové nerovností v SR, Miroslav Trško,
Ľubomír Ridzoň s témou História bankrotov štátov – je možné sa poučiť?, Darko Poljak s
témou Komparácia pôsobnosti a zodpovednosti samospráv na Slovensku a v Srbsku
s dôrazom na ich finančné aspekty, Róbert Mišík s témou (Ne)primeranosť bankového
zaťaženia na Slovensku, a Ľuboš Slávik s témou Priame zahraničné investície a ich vplyv na
štruktúru zamestnanosti Slovenska a Írska Odborné komisie hodnotili prezentované práce
z hľadiska aktuálnosti témy, vedeckého prínosu a originality práce, úrovne jej spracovania,
kvality prezentácie i fundovanej 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: Katarína Sedláková (3. ročník, Financie, bankovníctvo, investovanie), téma práce:
Participatívne rozpočtovanie ako inovatívny nástroj v manažmente samosprávy
(vedúca práce – doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.),
2. miesto: Klaudia Poláková (3. ročník, Poisťovníctvo), téma práce: Psychologické aspekty
v poisťovníctve (vedúci práce Ing. Tomáš Ondruška),
3. miesto: Mária Váczlavová (3. ročník, Poisťovníctvo), téma práce: Dynamika a trend
vývoja technických rezerv na Slovensku
(vedúca práce – Ing. Ingrid Vachálková, PhD.)
Peter Šarník (2. ročník, Financie, bankovníctvo, investovanie), téma práce:
História bankrotov štátov (vedúca práce - Ing. Mária Vojtková, M.A.).
Odborná komisia pre II. stupeň štúdia:
1. miesto: Róbert Prno (1. ročník, Bankovníctvo), téma práce: Komparácia menových politík
centrálnych bánk krajín operujúcich v systéme ERM II.
(vedúca práce - Ing. Mária Vojtková, M.A.),
2. miesto: Jozef Kubala (2. ročník, Hospodárska politika), téma práce: Technologické toky
v slovenskej republike (vedúci práce: Ing. Martin Lábaj, PhD.),
3. miesto: Martin Bočkay (1.ročník, Financie), téma práce: Skúmanie trhových reakcií na
zníženie alebo nevyplatenie dividend a na „profit warnings
(vedúca práce: Ing. Katarína Vovková).
Obidve komisie hodnotili všetky zúčastnené práce pozitívne. Konštatovali veľmi dobrú
úroveň spracovania zvolenej problematiky, prezentácie prác, ako aj tvorivú diskusiu. Všetci
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účastníci ŠVOČ boli finančne odmenení vo forme motivačného štipendia. Víťazné práce
(prvé 3 miesta v každej komisii) odporučili odborné komisie odmeniť Cenou Nadácie
Národohospodár, ako aj vecnými cenami (knižné publikácie z edície Tatrabanky). Víťazi vo
svojich kategóriách sa zúčastnili „Súťaže o cenu dekana VSE v Prahe“, ktorá sa uskutočnila
19.4.2013.
Návrh na „Cenu Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedeckú a odbornú
činnosť“ za Národohospodársku fakultu v roku 2013:
Odborná komisia pre I. stupeň štúdia :
1. miesto: Katarína Sedláková (3. ročník, Financie, bankovníctvo, investovanie), téma
práce: Participatívne rozpočtovanie ako inovatívny nástroj v manažmente
samosprávy, (vedúca práce – doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.),
Odborná komisia pre II. stupeň štúdia:
1. miesto: Róbert Prno (1.ročník, Bankovníctvo), téma práce: Komparácia menových politík
centrálnych bánk krajín operujúcich v systéme ERM II,
(vedúca práce: Ing. Mária Vojtková, M.A.)

3.8 Medzinárodné výskumné aktivity NHF EU v Bratislave v roku 2013
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. Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2013
uskutočnilo 6 medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizačne zabezpečovali
jednotlivé katedry NHF napr. medzinárodné vedecké konferencie „Národohospodársky
význam automobilového priemyslu na Slovensku“, „Financie a riziko 2013“, „Ekonomická
teória a ekonomická realita 2013“, „Bratislavské právnické fórum“, „Nové výzvy pre sociálnu
politiku a globálny trh práce“, „Verejná správa v 21. storočí“. V roku 2013 sa realizovalo 209
zahraničných pracovných ciest, z toho zhruba 60% za účelom medzinárodnej vedeckej
konferencie. 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 2013, ktorá sa prejavila najmä vo
vysokom počte zahraničných pracovných ciest a prijatých zahraničných hostí. Na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pôsobili v roku 2013 v rámci prednáškových
a výskumných pobytov 19 zahraniční profesori a profesorky. V roku 2013 sa uskutočnilo
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niekoľko ciest predstaviteľov fakulty na univerzity v zahraničí (Česká republika, Poľsko,
Gruzínsko). Ich cieľom bolo nadviazať nové, užšie kontakty s významnými univerzitami,
ktoré by mohli viesť k spoločným študijným programom, resp. k príprave nových spoločných
predmetov. Realizovali sa prednášky významných expertov a zahraničných hostí
z hospodárskej a odbornej praxe, organizovali sa pravidelné stretnutia vedeckých pracovníkov
(EAPG). NHF EU v Bratislave získala v roku 2013 grant Nadácie VÚB na financovanie
hosťujúceho profesora (John Pickles), ktorý okrem prednášok a seminárov pre odbornú
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. Národohospodárska fakulta sa taktiež aktívne zapojila do
celoslovenských podujatí „Noc výskumníkov2013“, „Týždeň vedy a techniky na Slovensku
2013“. Katedra hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave pripravila spolu s Centrom pre
ekonómiu a financie UK, NBS a Protimonopolným úradom SR vedecko-výskumné podujatie
„Letná škola slovenských ekonómov 2013“. Národohospodárska fakulta skvalitňuje
doktorandské štúdium a medzinárodný výskum riešením projektu 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.
KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY:
Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí:
- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných domácich a zahraničných vedeckých
konferencií.
KATEDRA BANKOVNÍCTVA A MEDZINÁRODNÝCH FINANCIÍ:
Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí:
- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných domácich a zahraničných vedeckých
konferencií na ktorých je predpoklad, že príspevky budú registrované vo Web of
Science (Hradec Králové, Masarykova univerzita Brno, EF VŠB Ostrava, OPF SU
Karviná)
KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE:
Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí:
- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných domácich a zahraničných vedeckých
konferencií.
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Tabuľka č. 57: Prehľad účasti členov katedry ekonomickej teórie na vedeckých
konferenciách a podujatiach v zahraničí
Poradové
číslo

Štát
RS
IT
CZ
GE
PL

Dôvod
Projekt APVV
Konferencia
Veľké Karlovice
Konferencia
Konferencia

Odchod
24.11.2013
11.11.2013
18.09.2013
22.10.2103
22.05.2013

PL

Konferencia

18.09.2013 22.09.2013

PL
CZ

Vedecký výbor Réseau PGV
Konferencia

16.05.2013 19.05.2013
18.09.2013 22.09.2013

AT

Vedecký seminár

11.12.2013 11.12.2013

GE

Konferencia

22.10.2013 27.10.2013

11
12
13
14
15
16
17

Meno
Marián Vongrej
Matej Valach
Matej Valach
Dária Rozborilová
Dária Rozborilová
Magdaléna
Přívarová
Magdaléna
Přívarová
Hana Poláčková
Veronika
Piovarčiová
Veronika
Piovarčiová
Veronika
Piovarčiová
Eva Muchová
Eva Muchová
Eva Muchová
Marta Martincová
Marta Martincová
Ján Lisý

PL
US
US
ES
GE
PL
PL

22.05.2013
14.11.2013
08.07.2013
11.05.2013
22.10.2013
22.05.2013
18.12.2013

24.05.2013
27.11.2013
28.07.2013
19.05.2013
27.10.2013
24.05.2013
19.12.2013

18
19
20
21

Ján Lisý
Ján Lisý
Ján Lisý
Ján Lisý

CZ
AT
CZ
GE

Konferencia
Výskumný pobyt
Výskumný pobyt
Prednáškový pobyt
Konferencia
Konferencia
Slávnostné zasadnutie VR
VR Fakulty financií a účtovníctva
VŠE
Vedecký seminár
VR NF VŠE
Konferencia
VR Fakulty financií a účtovníctva
VŠE
Konferencia
Projekt zvyšovanie kvality
doktorandského štúdia
Konferencia
Udeľovanie Drhc.
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Projekt APVV
Výskumný pobyt
Výskumný pobyt
Vedecký seminár
Konferencia
Výskumný pobyt
Výskumný pobyt
Výskumná spolupráca

03.12.2013
11.12.2013
13.11.2013
22.10.2013

04.12.2013
11.12.2013
13.11.2013
27.10.2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

22 Ján Lisý
23 Vladimír Gonda

CZ
GE

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

BE
PT
PL
RO
BE
FR
NL
RS
TH
US
AT
GE
TH
US
GB

Daniel Dujava
Daniel Dujava
Aneta Čaplánová
Aneta Čaplánová
Aneta Čaplánová
Aneta Čaplánová
Aneta Čaplánová
Aneta Čaplánová
Aneta Čaplánová
Aneta Čaplánová
Marcel Novák
Marcel Novák
Marcel Novák
Marcel Novák
Marcel Novák

Návrat
27.11.2013
15.11.2013
20.09.2013
27.10.2013
24.05.2013

11.06.2013 12.06.2013
22.10.2013 27.10.2013
01.12.2013
04.07.2013
18.12.2013
06.11.2013
20.10.2013
28.05.2013
24.04.2013
24.11.2013
05.09.2013
09.07.2013
11.12.2013
22.10.2013
05.09.2013
10.07.2013
16.01.2013

09.12.2013
08.07.2013
19.12.2013
08.11.2013
25.10.2013
30.05.2013
26.04.2013
27.11.2013
21.09.2013
09.08.2013
11.12.2013
27.10.2013
21.09.2013
23.07.2013
27.01.2013
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KATEDRA FINANCIÍ:
Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí:
- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných domácich a zahraničných vedeckých
konferencií.
KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY:
Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí:
- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných domácich a zahraničných vedeckých
konferencií. Aktívna účasť členov katedry na medzinárodných konferenciách
v zahraničí – Česká republika, Taliansko, Fínsko Japonsko, Belgicko, Rakúsko,
Portugalsko, Česká republika (vyžiadaná prednáška, prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, PhD.
– keynote speaker).
KATEDRA PEDAGOGIKY:
Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí:
- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných domácich a zahraničných vedeckých
konferencií. Aktívna účasť členov katedry na medzinárodných konferenciách
v zahraničí (Praha, Hradec Králové)
KATEDRA POISŤOVNÍCTVA:
Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí:
- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných domácich a zahraničných vedeckých
konferencií. Aktívna účasť členov katedry na medzinárodných konferenciách
v zahraničí (Gruzínsko, Švajčiarsko)
- Zuzana Brokešová bola v roku 2013 členom Slovenskej ekonomickej spoločnosti a
European Risk Research Network (sieť výskumníkov a odborníkov z praxe zameraná
na podporu výskum v oblasti riadenia rizík). V rámci projektu „Zvyšovanie kvality
doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave”
(ITMS 26140230005) spolufinancovaného EÚ sa Zuzana Brokešová zúčastnila na
výskumnom pobyte na University of Arkansas, USA.
KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE:
Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí:
- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných domácich a zahraničných vedeckých
konferencií. Aktívna účasť členov katedry na medzinárodných konferenciách
v zahraničí (Taliansko, Francúzsko, Veľké Karlovice)
- Členka katedry Ing. Jaroslava Kováčová, PhD. bola zapojená do medzinárodnej
výskumnej siete e-ASEM (http://easem.knou.ac.kr/research/mi.asp), ktorej aktivity sú
zamerané najmä na rozvoj IKT, e-vzdelávania/otvoreného vzdelávania a celoživotného
vzdelávania v členských a partnerských krajinách. Ide o výskum založený na online
báze, ktorý zrýchľuje výmenu informácií, prípadových štúdií, či praktických
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skúseností. V rámci nominácie MŠVVaŠ SR do konca mája 2013 pôsobila tiež ako
koordinátor a reprezentant SR vo vedeckom programe NATO Science for Peace and
Security (www.nato.int/science/); ako národný koordinátor projektov EUREKA
a Eurostars a zaslúžila sa o obnovenie tohto medzinárodného programu v SR
(http://www.eurostars-eureka.eu/). Bola členom a tajomníkom zmiešaných komisií
pôsobiacich na základe medzivládnych a rezortných dohôd v oblasti vedeckotechnickej spolupráce a vzdelávania s ČĽR, Ruskou federáciou, Talianskom,
Rumunskom, a v oblasti vzdelávania s Maďarskom. V roku 2013 reprezentovala
katedru v rámci členstva v programe COST na zasadnutiach Riadiaceho výboru COST
IS 1102 v Reykjavíku (IS) a v Galati (RO), a tiež získala grant na krátkodobú vedeckú
misiu na Univerzite v Tampere (FI). Účasť členky katedry letného jazykového kurzu
v Maďarsku udelené v rámci štipendia na základe čl. 12 Programu spolupráce medzi
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej
republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže. Dvaja interní doktorandi sa
zúčastnili na študijnom pobyte v rámci programu LLP/ERASMUS na Universidad de
Huelva v Huelve (Španielsko).
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA:
Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí:
- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných domácich a zahraničných vedeckých
konferencií. Aktívna účasť členov katedry na medzinárodných konferenciách
v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Taliansko)
Pôsobenie v medzinárodných vedeckovýskumných 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, 2009-2013
- Buček, M. Robert Bosch Foundation, člen výberovej komisie,
- 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

86

3.9 Uskutočnené rozvojové aktivity na podporu vedy a výskumu
a doktorandského štúdia na NHF EU v Bratislave ako celku za rok
2013 a na katedrách
Výrazne sa zlepšilo technické vybavenie 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 výskumníkov2013“, „Týždeň vedy a techniky na
Slovensku 2013“. Národohospodárska fakulta riešila 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 bolo zvýšiť 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. Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
sa v roku 2013 uskutočnilo 6 medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizačne
zabezpečovali jednotlivé katedry NHF napr. medzinárodné vedecké konferencie
„Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku“, „Financie
a riziko 2013“, „Ekonomická teória a ekonomická realita 2013“, „Bratislavské právnické
fórum“, „Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce“, „Verejná správa v 21.
storočí“. Katedra hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave pripravila spolu s Centrom
pre ekonómiu a financie UK, NBS a Protimonopolným úradom SR vedecko-výskumné
podujatie „Letná škola slovenských ekonómov 2013“. V súťaži Generali Slovensko
o najlepší študentský projekt získal mimoriadnu cenu Ing. Filip Kováč z Katedry
ekonomickej teórie s projektom „Generali – akadémia prevencie“. Doktorand Katedry
financií Mgr. Marek Káčer, PhD. získal cenu guvernéra NBS Jozefa Makúcha za najlepšiu
dizertačnú prácu v oblasti ekonómie za rok 2013. Na NHF EU v Bratislave sa v roku 2013
uskutočnili pozvané prednášky domácich a zahraničných odborníkov z praxe napr.
Radovan Ďurana „Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016“, Sergej
Kozlík „Európska únia v období finančnej krízy“, Boris Zala „Integrácia EÚ po
Lisabonskej zmluve“. V rámci podujatia „Bratislava Economic Seminar“, ktorý organizuje
NBS s Katedrou hospodárskej politiky vystúpili pozvaní hostia prof. Jan Fidrmuc, prof. Dr.
Herbert Dawid, doc. Martin Kahanc, prof. Ivar Ekeland, Emmanuel Thanassoulis,
Ferdinand M. Martin. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja v spolupráci
s Regional Science Associaton a European Real Estate Society zorganizovala 3. ročník
Zimného seminára regionálnej vedy v Tatranskej Lomnici pod názvom „Regional
Economics in New Perspectives“. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU
v Bratislave v rámci projektu hospodárskej praxe vypracovala štúdiu MasterCard –
slovenské centrá rozvoja, ktorá bola úspešne odprezentovaná na konferencii konanej
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31.10.2013 na pôde Ekonomickej univerzity ako spracovateľa odbornej štúdie, kde si kraje
a mestá umiestnené na prvých troch miestach prevzali ocenenia.
KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY:
V rámci týždňa vedy 2013 zorganizovala katedra Seminár a workshop k zvyšovaniu
počítačovej gramotnosti pracovníkov NHF. Na podporu VVČ v roku 2014 sa na katedre
plánuje 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. Zvyšovanie kvality publikačnej činnosti,
orientácia na vedecké časopisy a príprava publikácií v karentovaných časopisoch. Postupné
odstraňovanie rozdielov vo výkonnosti autorov v oblasti publikačnej činnosti, zlepšovanie
štruktúry publikačnej činnosti.
KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE:
Doktorandi 1. a 2. ročníka sa zúčastňujú prednášok zahraničných profesorov a kladie sa
dôraz na kvalitu spracovania ich publikácií, prác na dizertačnú skúšku, ako aj dizertačných
prác. 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. Katedra sa prioritne orientovala na publikácie a vedecké práce
publikované v zahraniční a naďalej sa snaží zapájať sa do projektov medzinárodnej
vedeckovýskumnej spolupráce.
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KATEDRA FINANCIÍ:
Katedra presadzuje zvýšené nároky na kvalitu vedeckej práce a publikačnú činnosť členov
katedry. Doktorandi sa aktívne zúčastňujú prednášok zahraničných profesorov. a kladie sa
dôraz na kvalitu spracovania ich publikácií, prác na dizertačnú skúšku, ako aj dizertačných
prác. Prostredníctvo projektu Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora
medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave dochádza k prehlbovaniu spolupráce
so zahraničím a to v rámci špecializovaných tímov pod vedením nosných vedeckých
osobností katedry. Katedra financií sa snaží odstrániť rozdiely v publikačnej výkonnosti
členov katedry a zvýšiť účasť členov katedry v zahraničných projektov.
KATEDRA HOSPODÁRSKEJ 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 tretí rok, semináre sú každý mesiac počas semestra). Realizovanie Letnej školy
slovenských ekonómov a organizácia workshopov na aktuálne témy a problémy.
KATEDRA PEDAGOGIKY:
Katedra nemá doktorandské štúdium, ale zabezpečuje pedagogické vzdelávanie pre
pracovníkov fakulty.
KATEDRA POISŤOVNÍCTVA:
Kmeňoví zamestnanci katedry sa zúčastnili viacerých medzinárodných vedeckých
konferencií na Slovensku ale najmä v zahraničí, čo priamo súvisí s nadväzovaním
kontaktov, čo otvára možnosti pre napojenie sa do medzinárodných vedecko-výskumných
projektov. So zariadením Laboratória moderného poisťovníctva sa začali na katedre viac
využívať dostupné analytické nástroje, pri spracovávaní a vyhodnocovaní dát.
Problematickou oblasťou stále ostáva nedostupnosť niektorých dát a databáz a to aj
napriek spolupráci s niektorými poisťovňami, keďže tieto informácie považujú za svoje
know-how.
KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE:
Uskutočnené vedecké semináre a workshopy v spolupráci so spoločnosťou Trexima s.r.o.
Prednášky a semináre expertov z praxe pre študentov a pracovníkov katedry, zamerané
na aktuálne otázky sociálnej politiky. Aktívna účasť pracovníkov katedry a interných
doktorandov na medzinárodných vedeckých konferenciách v SR i v zahraničí. Pravidelné
stretnutia riešiteľov výskumných projektov Vega, Excelentnosti, projektu COST za
účelom priebežného prezentovania diskutovania výstupov, a ďalších zámerov. Využívanie
laboratória sociálno-ekonomických analýz pomocou modernej výpočtovej techniky,
najnovších softvérov a prístupových práv k medzinárodným databázam v rámci projektu
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Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných
výziev v 21. storočí. Podanie návrhu na jeden nový grantový projekt VEGA, Podanie
návrhu na projekt mladých vedeckých pracovníkov, Aktivity učiteľov katedry v oblasti
publikačnej činnosti sú zamerané predovšetkým na publikovanie v karentovaných
časopisoch a recenzovaných zahraničných vedeckých časopisoch. Aktívna účasť učiteľov
a interných doktorandov katedry na diskusných fórach Inštitútu zamestnanosti. Spolupráca
katedry s vedecko-výskumnými kapacitami zo zahraničných univerzít v oblasti spoločnej
publikačnej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti a prednáškovej činnosti. Nadviazanie
pracovných
kontaktov
s významnými pedagogickými a vedeckovýskumnými
pracovníkmi z Départementu Institut dˇEtudes européennes, z Université Paris - 3 Sorbonne Nouvelle. Uskutočnené pobyty
interných doktorandov na zahraničných
univerzitách.
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA:
Vedecké stretnutia k riešeniu projektu KRENAR
- Banská Štiavnica 2 dni, riešitelia projektu KRENAR, diskusia v rámci pracovného
balíka 3 projektu o kreatívnej ekonomike, predstavenie metodiky dotazníkového
výskumu, predstavenie historického vývoja zvolených kreatívnych odvetví za
jednotlivé univerzity, cca 30 osôb.
- Žilina 2 dni, riešitelia projektu, prednáška prof. Picklesa o value chain pre všetkých
riešiteľov projektu zo všetkých zúčastnených pracovísk, diskusie o prvých
výstupoch realizovaných prípadových štúdií prostredníctvom dotazníkového
výskumu, dohoda o ďalších krokoch v prípade PB3, cca 35 osôb
Stretnutie riešiteľov projektu KEGA
- Pracovná cesta do Prahy 3 dni, rokovanie na Vysokej škole ekonomickej, diskusia
u doc. Jitky Pekovej o zameraní a štruktúre pripravovanej vysokoškolskej učebnice
„Verejná správa“, ktorá sa pripravuje v rámci projektu KEGA.
- Pracovné stretnutie v Košiciach 2 dni a jednotlivých kapitolách učebnice verejnej
správy. Výsledkom stretnutia bolo precizovanie obsahu kapitol s cieľom eliminovať
duplicity a modifikácia ich obsahu z hľadiska kontinuity textu, čo sa premietlo do
čiastočnej úpravy osnovy učebnice. Definitívne sa personálne dohodlo rozdelenie
textu po odchádzajúcom riešiteľovi a tým upustenie myšlienky externého
spoluautora.
Zimný seminár marec 2013 – prezentácia výsledkov výskumov zúčastnených,
odborná hĺbková diskusia k výskumom, cca 31 osôb, 3 dni
Cyklus seminárov pre doktorandov v rámci projektu Nadácie VÚB Banky s prof.
Johnom Picklesom z NCU z USA, 10 doktorandov a ostatných záujemcov z Katedry,
cca 3 semináre, z toho jeden jednodňový vedecký seminár určený aj pre členov Katedry,
kolegov z iných katedier NHF, ale aj ostatných záujemcov z radov odbornej verejnosti,
kde okrem prof. Picklesa odbornú časť formou prednášky a diskusie, ako aj
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predstavenie možnosti publikovania vo vedeckom karentovanom časopise zameranom
na regionálnu vedu vystúpil prof. Adrian Smith z University of Sussex, Veľká Británia
(prítomných cca 20 osôb).

3.10 SWOT analýza vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia
NHF EU v Bratislave (stav k 31.12.2013)
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 vedeckovýskumných 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
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 pretrvávajúci záujem o (doktorandské) štúdium na NHF EU
 stabilné postavenie fakulty v hodnotení ekonomických fakúlt SR
 vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť prepájať s pedagogickou
a hospodárskou praxou

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

3.11 Zameranie výskumu na NHF EU v Bratislave v roku 2014
3.11.1 Obsahové zameranie výskumu na NHF EU v Bratislave v roku 2014
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)
II. Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu
na NHF EU v Bratislave
Naďalej 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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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. Prosperita,
blahobyt a práce pre Európu –zameranie sa na blahobyt a multikriteriálnu analýzu.
EÚ v novej komplexnej geografii ekonomických systémov: hodnotenie modelov,
nástrojov a politík.
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
vzťahu k environmentálnej záťaži s využitím Leontiefovho modelu rozšíreného
o životné prostredie a skúmanie problémov eko-efektívnosti a technologických
zmien.

3.11.2 Obsahové zameranie výskumu na NHF EU v Bratislave na
katedrách v roku 2014 (prioritné oblasti výskumu na ktoré sa chce
katedra orientovať)
KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY:
Výskumné zameranie katedry sa odvíja od pedagogického profilu katedry, čo je
predovšetkým rozvoj v oblastiach:
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- 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 Technológie a médiá –
využívanie informačných technológií vo výučbe ekonomických predmetov, ktorý katedra
podala v roku 2013, 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:
V rámci priority Trvalo udržateľný rozvoj má KBMF záujem zamerať svoj výskum na
aktivity 1 a 4.
1. zvýšenie ekonomickej prosperity (napr. zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a
vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie
využívania OZE),
2. zvýšenie kvality životného prostredia (napr. zníženie znečisťovania zložiek
životného prostredia, racionálne využívanie prírodných zdrojov, ochrana prírody a
biologickej diverzity),
3. sociálna solidarita a inklúzia (napr. zníženie miery nezamestnanosti, posilnenie
postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie
ochrany zdravia obyvateľstva),
4. vyrovnaný regionálny rozvoj (napr. skvalitnenie informačnej infraštruktúry,
posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov,
skvalitnenie dopravnej infraštruktúry).
Okrem toho má KBMF záujem v rámci priority Informačná spoločnosť podporovať
priority č. 1 a 3, najmä v oblasti zlepšovania úrovne analytického výskumu.
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),
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2. efektívna elektronizácia verejnej správy (napr. zvýšenie spokojnosti občanov,
podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, zvýšenie kompetentnosti
verejnej správy, zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy),
3. široká dostupnosť internetu (napr. podpora rozširovania prístupu k internetu v
menej rozvinutých regiónoch, modernizácia infraštruktúry prostredníctvom
technického zabezpečenia IKT- nákup hardware a software, podpora školských
multimediálnych učební).
KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE:
Vedeckovýskumná činnosť katedry bude ďalej zameraná na témy:
- potreba a možnosti merania úrovne rozvoja znalostnej ekonomiky, komparácia prvkov
znalostnej ekonomiky v SR a krajinách EÚ, navrhnutie riešení na využitie skúseností
vyspelých krajín v danej oblasti pre SR.
- zhodnotenie výkonnosti SR v pohľadu tradičných ukazovateľov, - zber dát pre
hodnotenie ekonomiky z hľadiska alternatívnych ukazovateľov, - zber dát pre
hodnotenie cieľov Stratégie 2020 (zamestnanosť, vzdelanie, výskum, životné
prostredie a chudoba), - komparácie výsledkov s vybranými krajinami v etalóne
hodnotenia (napr. škandinávske krajiny, krajiny strednej Európy, vypracovanie
dotazníka na hodnotenie individuálnej spokojnosti (šťastia)
Väzba na 7.RP: Program Kapacity – budovanie znalostnej ekonomiky
Väzba na Horizontálnu prioritu Trvalo udržateľný rozvoj
KATEDRA FINANCIÍ:
Vedeckovýskumná činnosť katedry bude ďalej zameraná na tri nosné témy
- Prioritnými oblasťami výskumu na katedre bude naďalej finančná dimenzia
udržateľného rozvoja a výskum finančných rizík spojených s vývojom na finančných
trhoch a vo svetovej ekonomike.
- netradičné zdroje daňových príjmov,
- modelovanie efektov kreativity a fiškálnych stabilizátorov v makroekonomickej
a regionálnej dimenzii.
KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY:
Zameranie výskumu je v súlade s výskumnými prioritami SR a EÚ v roku 2014. Katedra
sa orientuje predovšetkým na skúmanie nasledovných problémov:
1. zvýšenie ekonomickej prosperity a analýza sociálno-ekologickej transformácie , nový
model hospodárskeho rastu ako je rozvíjaný v medzinárodnom projekte 7.RP
Európskej komisie www/for europe (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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2. 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.
3. riešenie problematiky príjmových nerovností – súvislosti medzi ekonomickou
efektívnosťou a ronosťou (efficciency vs. equity), zahrnutie indikátorov príjmových
nerovností do merania ekonomickej prosperity. – implikácie pre hospodársku prax
KATEDRA PEDAGOGIKY:
V roku 2014 sú v rámci riešeného projektu KEGA plánované nasledovné ciele:
- vypracovať vzorové učebné plány a učebné osnovy pre OA ako hlavného reprezentanta
SOŠ s ekonomickým zameraním a gymnáziá ako všeobecno-vzdelávacej školy,
navrhnúť inovácie vo formách a metódach vyučovania na stredných školách s využitím
aktivizujúcich vyučovacích metód a s podporou IKT (e-learning, elektronické
prezentácie, cvičná firma a pod.),
- inovácie obsahu, foriem a metód ekonomického vzdelávania implementovať do prípravy
učiteľov ekonomických predmetov na katedre pedagogiky,
- publikovať inovovaný obsah vo vysokoškolských učebných textoch a v stredoškolských
učebniciach, v príspevkoch na konferenciách, seminároch a v časopisoch,
- pripraviť a realizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu k tematike projektu,
- publikovať elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie,
- zvýšiť dostupnosť informácií z výsledkov realizovaného projektu prezentáciou na
webovej stránke katedry pedagogiky.
KATEDRA POISŤOVNÍCTVA:
Výskumná oblasť katedry sa orientuje hlavne na otázky rozvoja poistného trhu v kontexte
stimulácie ponuky a dopytu po poistnom krytí, vplyvu behaviorálnych ekonomických
teórií na teóriu poistenia a vplyvu psychologických a emocionálnych aspektov pri
rozhodovaní sa o kúpe poistenia. Tieto výskumné témy nadväzujú na výskumnú prioritu
SR - Trvalo udržateľný rozvoj, keďže jednou z funkcií poistného trhu je stabilizácia
hospodárstva i jeho jednotlivých subjektov. Skúmané otázky spadajú v širšom kontexte aj
medzi výskumné priority EÚ, kde medzi otázky stratégie Horizon 2020. Členovia katedry
sa zameriavajú na analyzovanie vývoja výsledkov poisťovní a poistného trhu
v jednotlivých obdobiach a na fungovanie a riadenie poisťovne ako celku ako aj na
faktory, ktoré ovplyvňujú výsledky poisťovní, ako aj na oblasť auditu poisťovacích
spoločností. V ďalšom roku sa katedra bude snažiť analyzovať priebeh škôd v rôznych
oblastiach s následným testovaním odhadov v budúcich obdobiach, čo predstavuje
základný aspekt fungovania poisťovní, ktoré zároveň prispievajú k stabilite
v hospodárstve a podporujú inovácie, čo je v súlade s výskumnou prioritou Trvalo
udržateľný rozvoj. Ďalšou oblasťou je riadenie rizík ako dôležitého faktora, ktorý vplýva
na výsledky poisťovní ako aj na ich konkurencieschopnosť na trhu. V neposlednom rade
sa výskum na katedre orientuje na analýzu poistného vzťahu klient – poisťovňa
a prostredníctvom toho sa budeme snažiť určiť faktory ovplyvňujúce uzatváranie
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poistných zmlúv, čím sa zároveň pokúsime identifikovať samotné pohnútky vedúce k
vzniku poistného vzťahu, skúmame asymetriu na poistnom trhu a jej prejavy.
KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE:
Jedným z prioritných cieľov bude úspešná reprezentácia (fakulty/univerzity) v programe
COST, pričom rok 2014 bude ťažiskovým, čo sa týka výskumných aktivít i nášho
zapojenia v rámci programu. Skúmať efekty politiky zamestnanosti vo vzťahu k
zamestnanosti znevýhodnených skupín a aktivít podporovaných z prostriedkov ESF.
Identifikovať vhodné opatrenia a prístupy na podporu zamestnanosti znevýhodnených
skupín obyvateľstva aj na základe skúseností z iných krajín EÚ. Efektívne využiť
potenciál členov katedry a nadobudnuté kontakty v rámci medzinárodných výskumných
aktivít a zapojiť sa do pripravovaných aktivít programu Horizont 2020. Zameranie a
aktivity nadväzujú na výskumné priority SR a EÚ, v oblasti horizontálnych priorít Trvalo
udržateľný rozvoj a Rovnosť príležitostí a priority 7. rámcového programu Socioekonómia.
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA:
V oblasti verejnej správy bude vedecko-výskumná činnosť zameraná na skúmanie
optimálnej samosprávnej jednotky – kompetentného aktéra a efektívneho správcu veci
verejných. V oblasti regionálneho rozvoja sa výskum bude venovať oblasti kreativity a jej
regionálnych a národohospodárskych aspektov. Taktiež na základe zrealizovaného
výskumu v aplikačnej časti projektu KRENAR sa budú tvoriť odporúčania pre tvorbu
a realizáciu politiky na podporu kreatívnej ekonomiky na národnej a regionálnej úrovni
SR. V projektoch VEGA zameraných na oblasť regionálnej politiky bude pokračovať
výskum v oblasti vplyvu univerzít na lokálny a regionálny rozvoj a na efektívnosť
súčasnej regionálnej politiky EÚ.
Katedra predložila projekt v rámci medzinárodnej
vedecko-technickej spolupráce Slovensko – Česká Republika zameraný na znalostnú
ekonomiku a jej vplyv na rozvoj regiónov. Výskumné zámery katedry nadväzujú na
výskumné priority Slovenska aj EÚ na program a projekty v rámci programu „Tvorivá
Európa“ projektmi o kohéznej politike EÚ aj projektmi orientovanými na kreatívnu
ekonomiku.

3.11.3 Plán hlavných úloh na NHF EU v Bratislave v oblasti vedy, výskumu
a doktorandského štúdia v roku 2014 (plán odstraňovania slabých
stránok v oblasti vedeckovýskumnej činnosti na fakulte)
 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 2013 v rámci predkladaných hodnotiacich správ
a prehľadov.
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 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 „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
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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 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.

3.12 Záver
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave považuje vedeckovýskumnú prácu učiteľov za
jednu z priorít ich činnosti, pretože tvorí jeden zo základov k evalvácii, k domácej
a medzinárodnej akreditácii fakulty, ako aj regulárnej komplexnej akreditácie EU v
Bratislave. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti za rok 2013 dokumentujú, že v tejto oblasti
činnosti fakulty došlo ku kvantitatívnemu nárastu, ale na druhej strane aj ku kvalitatívnemu
posunu. Všetky vedecko-výskumné podujatia a aktivity, ktoré sa organizovali na
Národohospodárskej fakulte v roku 2013 sa niesli v duchu atmosféry založenia fakulty
a vyvrcholili slávnostným rozšíreným zasadnutím Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konalo 21.11.2013. Fakulta sa podieľa na
riešení najväčšieho počtu projektov v rámci Ekonomickej univerzity (49), 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 (25 doktorandov). Tieto pozitívne trendy je potrebné
udržať aj v ďalšom období. Vedeckovýskumná činnosť sa v roku 2013 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 2013 aktívne zúčastňovali na prácach v rámci Centier
excelentnosti projekt Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie
civilizačných výziev v 21. storočí. Projekt strategicky koncentruje špičkových výskumných
pracovníkov a vytvára infraštruktúry do Centra excelencie ekonomického výskumu pre
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riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. Projekt prispel k rozvoju technickej infraštruktúry
a výskumného potenciálu pre skúmanie civilizačných výziev spojených so znalostnou
ekonomikou a ekonomickým rastom. Realizáciou projektu sa na NHF vybudovalo a využíva
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. NHF EU má ambíciu podieľať sa na internacionalizácii
doktorandského štúdia a perspektívne usilovať o získanie tzv. európskeho doktorátu. Od akad.
roku 2010/2011 sa realizuje 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, fakulta rieši projekt Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia
a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave. Projekt zvyšuje kvalitu
vysokoškolského vzdelávania na doktorandskom stupni vzdelania prostredníctvom podpory
spolupráce NHF a zahraničných expertov pri výučbe v doktorandských programoch, zvyšuje
zapojenie sa do medzinárodného výskumu v oblasti ekonomických vied, podporuje
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 2013 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 2013 s veľmi dobrým výsledkom absolvovala
posledné hodnotenie príbuzných fakúlt, ktoré uskutočnila agentúra ARRA v roku 2013 (za
rok 2012), kde sa spomedzi fakúlt EU v Bratislave umiestnila najlepšie a celkovo z
ekonomických fakúlt v SR na 2. mieste. NHF EU v Bratislave má ambíciu stať sa najlepšou
ekonomickou fakultou na Slovensku.
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3.13 Prílohy:
Príloha 1.) Prehľad projektov riešených v r. 2013 a pokračujúcich
v roku 2014
VEGA
P.
č.

Číslo
projektu

1.

1/0174/11

2.

1/0008/11

3.

1/0906/12

4.

1/0103/12

Názov projektu

Vedúci
projektu

Doba
riešenia

Gonda
Vladimír

2011 – 2014

Determinanty formovania znalostnej ekonomiky
v kontexte novej hospodárskej stratégie „Európa
2020“.
Efektívnosť využitia daňových a verejných
výdavkov v nadväznosti na dlhodobú
udržateľnosť verejných financií a nové
netradičné možnosti rozpočtových príjmov.
Technologická zmena, dobiehanie a
ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách
EÚ

Schultzová
2011 – 2014
Anna
Luptáčik
Mikuláš

2012 – 2014

Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v
kontexte spoločensko-ekonomických zmien.

Rievajová
Eva

2012 – 2015

Lisý
Ján

2012 – 2015

Horvátová
Eva

2012 – 2014

Vondrová
Andrea

2012 – 2014

Alternatívne prístupy k meraniu sociálnoekonomického rozvoja (v kontexte Stratégie
2020 a ponaučení z globálnej finančnej krízy)
Teoretické a praktické otázky ohodnocovania
bánk a finančných inštitúcií v podmienkach
Slovenska

5.

1/0761/12

6.

1/0648/12

7.

1/0795/12

Rozšírený Leontiefov model so štruktúrnou
dekompozíciou s aplikáciou na ekonomiku SR

8.

1/1319/12

Optimálna samosprávna jednotka - kompetentný
aktér a efektívny správca vecí verejných

Žárska
Elena

2012 – 2014

9.

1/0613/12

Intenzita vzťahov medzi finančným sektorom a
reálnou ekonomikou ako zdroj ekonomického
rastu SR v postkrízovom období

Kotlebová
Jana

2012 – 2014

10.

1/0086/12

Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia
obyvateľstva a ich vplyv na kvalitu života.

Pechová
Michaela

2012 – 2014

11.

1/0093/12

Efektívnosť regionálnej politiky EÚ v
podmienkach Slovenskej republiky

Šipikal
Miroslav

2012 – 2014

12.

1/1335/12

Lokálne a regionálne ekonomické vplyvy
univerzít

Rehák
Štefan

2012 – 2014
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13.

1/0379/12

Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v novej
ekonomike

Martincová
2012 – 2014
Marta

14.

1/0681/12

Ekonomické prostredie a dynamika zmien v
sektore poisťovníctva

Majtánová
Anna

2012 – 2014

15.

1/0889/13

Čaplánová
Anetta

2013 – 2015

16.

1/0477/13

Novák
Marcel

2013 – 2014

17.

1/0232/13

18.

1/0112/13

Význam novej inštitucionálnej ekonómie
v súčasnom období
Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy
v Eurozóne a implikácie pre ekonomickú teóriu
a hospodársku prax
Vplyv regulácie trhov na rizikové rozhodnutia
ekonomických subjektov
Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu
sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich
sociálno-ekonomických zmien na Slovensku

19.

1/0207/13

20.

1/0210/13

21.

1/0238/13

22.

1/0043/13

Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 2014-2020
Teória regulovania a možnosti aplikácie jej
prístupov na skúmanie medzinárodnej migrácie
pracovných síl
Dane a efektívnosť nástrojov finančného
reinžinieringu pri zvyšovaní výkonnosti
podnikov v čase krízy
Možnosti obnovenia globálneho rastu a dlhová
kríza v EÚ

Péliová Jana 2013 – 2014
Pongráczová
2013 – 2015
Eva
Buček
Milan

2013 – 2015

Přívarová
2013 – 2015
Magdaléna
Kubicová
Jana

2013 – 2015

Ivanová
Pavlína

2013 – 2015

Vedúci
projektu

Doba
riešenia

Šlosár
Rudolf

2012 – 2014

Názov projektu

Vedúci
projektu

Doba
riešenia

Prosperita, blahobyt a práca pre
Európu/WWWpreEurópu, Úloha riešená EU v
Bratislave: Blahobyt a multikriteriálna analýza

Luptáčik
Mikuláš

2012 - 2016

Vedúci
projektu
Buček

Doba
riešenia
2011 – 2014

KEGA
P.
č.

Číslo
projektu

1.

002EU4/2012

Projekt 7. RP EÚ
P.
Číslo
č.
projektu
1.

FP-SSH2011-1

APVV
P.
Číslo
č.
projektu
1.
APVV-

Názov projektu
Inovácia obsahu, foriem a metód
ekonomického vzdelávania vo výchovnovzdelávacích programoch stredných škôl

Názov projektu
Kreatívna ekonomika - národohospodárske a
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0101-10
291595

regionálne podmienky a stimuly (KRENAR)

PROJEKTY OP VaV a OP Vzdelávanie
P.
Číslo
Názov projektu
č.
projektu
Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a
2614023000
1.
podpora medzinárodného výskumu na NHF EU
5
v Bratislave
Projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
P.
Číslo
Názov projektu
č.
projektu
ISCH
EÚ v novej komplexnej geografii
COST
1.
ekonomických systémov: hodnotenie modelov,
Action
nástrojov a politík
IS1104
Social Services, Welfare State and Places. The
COST
restructuring of social services in Europe and
2. Action
its impacts on social and territorial cohesion
IS1102
and governance
Iné projekty
P.
Číslo
č.
projektu
1.

Názov projektu

Hosťovanie Johna Picklesa, profesora
2013-3-03/1 medzinárodných štúdií na Národohospodárskej
fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

Milan

Vedúci
projektu

Doba
riešenia

Lisý Ján

2012 – 2014

Vedúci
projektu

Doba
riešenia

Luptáčik
Mikuláš

2012 – 2016

Rievajová
Eva

2013 – 2015

Vedúci
projektu

Doba
riešenia

Buček
Milan

1.2.201331.1.2014
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Príloha 2.) Prehľad projektov ukončených v roku 2013
VEGA
P.
č.

Číslo
projektu

Názov projektu

Vedúci
projektu

Doba
riešenia

1.

1/0421/11

Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý
ekonomický rast

Fifeková
Elena

2011 – 2013

2.

1/0845/11

Predikčné modely finančných kríz

Sivák
Rudolf

2011 – 2013

3.

1/0330/11

Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v
Slovenskej republike

Ošková
Šipikalová 2011 – 2013
Silvia

4.

1/1122/11

Perspektívy poistného trhu v Slovenskej
republike v siločiarach civilizačných výziev

Pastoráková
2011 – 2013
Erika

5.

1/0848/11

Enviromentálna regulácia s využitím dane
z energií

6.

1/0570/11

Spotreba a kvalita života domácností SR vo
väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania
v európskom kontexte

7.

1/0329/11

Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej
ekonomiky v rámci eurozóny

Chovancová
2011 – 2013
Božena

8.

1/0375/12

Fiškálne stabilizátory a ich cyklické efekty
v ekonomike SR a v jej regiónoch

Ochotnický
2012 – 2013
Pavol

Čiernik
Anton

2011 – 2013

Holková
2011 – 2013
Vieroslava

KEGA
P.
č.

Číslo
projektu

Názov projektu

Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe
1.
a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej
učebnice.
Projekty hospodárskej praxe
P.
Číslo
Názov projektu
č.
projektu
Vypracovanie vedeckej štúdie
1.
„Národohospodársky význam automobilového
priemyslu pre Slovensko“
009EU4/2011

2.

MasterCard – slovenské centrá rozvoja

Vedúci
projektu

Doba
riešenia

Žárska
Elena

2011 – 2013

Vedúci
projektu

Doba
riešenia

Luptáčik
Mikuláš

01/201304/2013

Buček
Milan

2013
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Projekty mladých vedeckých pracovníkov
P.
Číslo
Vedúci
Doba
Názov projektu
č.
projektu
projektu
riešenia
PMVP I-13- Finančná a dlhová kríza a jej dopad na finančné
Árendáš
1.
2013
102-00
trhy
Peter
Determinanty realitného trhu so zreteľom na
PMVP I-13Ďurech
2.
nesúlad medzi potrebami a možnosťami rozvoja
2013
104-00
Richard
bývania na Slovensku
Moderné formy rozpočtového hospodárenia
PMVP I-13Neupauero
3.
v podmienkach SR v kontexte rozpočtovej
2013
103-00
vá Zuzana
politiky Európskej únie
PMVP I-13- Medzinárodná migrácia v krajinách V4 po ich
Přívara
4.
2013
101-00
vstupe do EÚ
Andrej
APVV
P.
Číslo
Vedúci
Doba
Názov projektu
č.
projektu
projektu
riešenia
APVV SKSRB-0053- Investície do vedy a výskumu (prípadová štúdia Čaplánová
1.
2012 – 2013
11
Slovenska a Srbska)
Anetta
(57005311)
Štrukturálne zmeny v slovenskej ekonomike APVVMorvay
2.
predpoklad prechodu do vyššieho štádia
2012 – 2013
0750-11
Karol
rozvoja
PROJEKTY OP VaV a OP Vzdelávanie
P.
Číslo
Vedúci
Doba
Názov projektu
č.
projektu
projektu
riešenia
Vytvorenie
excelentného
pracoviska
2624012003
1.
ekonomického
výskumu
pre
riešenie Lisý Ján 2010 – 2013
2
civilizačných výziev v 21. storočí
Projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
P.
Číslo
Vedúci
Doba
Názov projektu
č.
projektu
projektu
riešenia
ESPON
The Territorial Dimension of the Innovation and
Buček
1.
2010 – 2013
vs5168
Knowledge Economy (KIT ESPON ).
Milan
Iné projekty
P.
Číslo
č.
projektu
1.

Názov projektu

2013-3-02/3 Letná škola slovenských ekonómov 2013

Vedúci
projektu
Lábaj
Martin

Doba
riešenia
1.5.-30.6.
2013
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Príloha 3.) SWOT ANALÝZA VVČ a doktoranského štúdia fakulty (stav k
31.12.2013)
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 disponibilný
vedecko-výskumný
potenciál
 nedostatočné zapojenie do medzinárodných
zamestnancov
výskumných projektov
 zvýšenie počtu externých grantov
 nízky podiel publikácií a vedeckých prác
 účasť na medzinárodnom projekte v rámci 7. publikovaných v zahraničí
 asymetrická
rezultatívnosť
jednotlivých
rámcového programu
zamestnancov v publikačnej činnosti
 zapojenie zamestnancov fakulty do riešenia projektu
Centra excelentnosti.
 nízky podiel publikácií s vysokým impakt
faktorom
 zapojenie zamestnancov fakulty do riešenia projektu
 nízka mobilita zamestnancov fakulty v rámci
Zvyšovanie
kvality doktorandského štúdia
a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU
výskumných pobytov
 účasť zamestnancov
fakulty na významných
 chýbajúci výskumný softvér kompatibilný
projektoch pre decíznu sféru
s medzinárodnými databázami
 zapájanie
doktorandov
do
riešenia
 problémy s financovaním výskumných aktivít
vedeckovýskumných projektov
 nepružnosť systému verejného obstarávania
 fakultný vedecký časopis „Nová ekonomika“
 atomizácia výskumu – veľký počet výskumných
 vybavenie katedier modernou výpočtovou technikou
úloh
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
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
 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
 vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť prepájať
s pedagogickou praxou a hospodárskou praxou

 narastanie rozsahu administratívnych úloh, ktoré
nesúvisia
s pedagogickou
a vedeckovýskumnou 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
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4

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

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

4.1 Mobilitné projekty realizované na NHF EU v roku 2013
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
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.
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Najväčšia časť študentov vycestovala na študijné pobyty v zahraničí prostredníctvom
programu LLP Erasmus študijný pobyt (49). Potešujúci je nárast počtu študentov, ktorí
absolvovali v rámci tohto programu praktickú stáž.
Tabuľka č. 58:Vysielaní študenti do zahraničia na rôzne programy za roky 2006 – 2011
Druh projektu
LLP Erasmus
Erasmus - IP
CEEPUS
Iné *
Celkom

2006
14
3
3
20

2007
32
3
6
41

2008
31
5
7
43

2009
48
9
2
7
66

2010
38
17
55

2011
48
3
2
5
55

1
-

3
2

7

3

6

7

5
2
7

12
1
5
17

3
2
5

2012
39
13
1
6
59

2013
67
3
9
79

6
0

1
8
9

* Iné projekty:
LŠ / ŠP
NŠP / SAIA
Freemover / dohody
Spolu Iné projekty

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
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.
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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
sú súčasťou európskej siete servisných centier EURAXESS Services Network v 35 krajinách
a tiež Bourse Incitative d´Expatriation aux lecteurs français.

4.2 Ostatná medzinárodná spolupráca
V roku 2013 bolo na NHF EU prijatých 43 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.
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Graf č. 1: Prijatí zahraniční hostia podľa krajín

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.
V letných mesiacoch roku 2013 sa uskutočnili 2 letné školy, na ktorých realizácii sa
spolupodieľali pedagógovia a doktorandi NHF. V období od 25. mája do 7. júna 2013 sa
uskutočnila letná škola Global Consulting program v spolupráci s americkou univerzitou Ohio
University, ktorej sa zúčastnili okrem slovenských študentov aj študenti z USA a Botswany.
V júli absolvovali vybrané predmety študenti z Instituto Technologico de Monterey z Mexika.
Letnej školy sa zúčastnilo 49 mexických študentov rôznych odborov a špecializácií.

4.3 Internacionalizácia vzdelávania a výskumu
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 2013 ponúkla zahraničným študentom programu ERASMUS, a tiež
študentom všetkých fakúlt EU, výučbu vybraných predmetov vo svetových jazykoch
(anglický, francúzsky, ruský a nemecký). V roku 2013 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
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spoločnosti. V roku 2013 bola pedagógmi NHF zabezpečovaná výučba v cudzích jazykoch
v rámci 38 predmetov a ponuku rozširovali tiež predmety iných fakúlt centier (napr. Centrum
severoamerických štúdií). Predmety si študenti vyberajú na základe záujmu a predstavujú
integrálnu súčasť akreditovaných študijných programov.
Tabuľka č. 59:Ponuka predmetov v cudzích jazykoch zabezpečovaná pedagógmi z NHF
v roku 2013
Názov predmetu
1 Ekonomický rast a
rovnováha
2 Všeobecné hospodárske
dejiny
3 Dejiny ekonomických teórií

Názov predmetu v jazyku Jazyk
Vyučujúci
výučby
Economic Growth
AJ Ing. Martin Lábaj, PhD.
General economic history

AJ

Ing. Marian Vongrej, PhD.

AJ

4 Makroekonómia
5 Kvalita života

History of Economic
Thought
Macroeconomics
Quality of life

6 Kapitálová štruktúra
podnikateľských subjektov
7 Monetárna politika v
eurozóne
8 Regionálna ekonómia
a politika
9 Informatika II
11 Vybrané problémy sociálnej
politiky
12 Kvalita života

Capital Structure of
Companies
Monetary Policy in
Eurozone
Regional economics and
policy
Informatics II
Selected issues of social
policy
Quallity of life

AJ

AJ

prof. Ing. Anetta
Čaplánová, PhD.
Ing. Marcel Novák, PhD.
doc. Mgr. Maria Antalová,
PhD.
doc. Ing. Jana Mikócziová,
PhD.
doc. Ing. Jana Kotlebová,
PhD.
Doc. Ing. Š. Rehák, PhD.

AJ
AJ

Ing. Pavol Skalák, PhD.
Ing. Andrej Přívara, PhD.

AJ

13 Medzinárodný finančný trh

International Financial
Market
Financial Programming
Economic Models in
International Finance

AJ

Doc. Antalová +
doktorandi
doc. Ing. Menebere Workie
Tiruneh, PhD.
Ing. Marián Nemec, PhD.
doc. Ing. Menebere Workie
Tiruneh, PhD.

Kapitalstruktur der
Unternehmung

NJ

L´économie générale

FJ

18 Ekonomická teória

Ekonomičeskaja teórija

RJ

19 Mikroekonómia
20 Ľudské zdroje a personálny
manažment
21 Medzinárodné zdaňovanie

Microeconomics
Human Resource
Development
International Taxation

AJ
AJ

22 Verejná politika

Public Policy

AJ

14 Finančné programovanie
15 Ekonomické modely
v medzinárodných
financiách
16 Kapitálová štruktúra
podnikateľských subjektov
17

Ekonomická teória

AJ
AJ

AJ

AJ
AJ

AJ

Ing. Mgr. Kristína
Jančovičová Bognárová,
PhD.
prof. Ing. Magda
Přívarová, CSc.
prof. Ing. Vladimír Gonda,
PhD.
Ing. Matej Valach, PhD.
doc.Mária Antalová, PhD.
doc. Ing. J. Kubicová,
PhD., MBA
Ing. Mgr. T. Černěnko,
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23 Sociálno-ekonomická
analýza
24 Informatika III
25 Ekonomická teória

Socio-economic Analysis

AJ

Informatics III
Economic Theory

AJ
AJ

26 Poistný trh

Insurance market

AJ

27 Medzinárodné financie

International Finance

AJ

28 Medzinárodná monetárna
ekonómia
29 Daňová teória a politika II.

International Monetary
Economics
Tax Theory and Policy II

AJ

30 Analýza a prognóza vo
financiách
31 Riziko a neistota vo
financiách
32 Teória a politika
podnikateľských financií
33 Teória a politika
podnikateľských financií
34 Verejné financie

Analysis and Prognosis in
Finance
Risk and Uncertainty in
Finance
Theory and Politics of
Entrepreneurial Finance
Theory and Politics of
Entrepreneurial Finance
Public finance

AJ

35 Daňová teória a politika I.
36 Verejná správa

Tax Theory and Policy I.
Öffentliche Verwaltung

AJ
NJ

37 Verejná politika

Öffentliche Politik

NJ

38 Cvičná firma

Übungsfirma

NJ

AJ

AJ
AJ
AJ
AJ

PhD.
Ing. Martin Lábaj, PhD.
Ing. Pavol Skalák, PhD.
prof. Čaplánová prednášky,
Ing.
Novák - semináre
Ing. Zuzana Brokešová,
PhD.
doc. Ing. Menebere Workie
Tiruneh, PhD.
Ing. Marián Nemec, PhD.
Doc. Ing. Alena Zubaľová,
PhD., Ing. Martin Geško
PhD., Ing. Zuzana
Korytárová
Ing. Martin Alexy, PhD.
Mgr. Marek Káčer, PhD.
doc. Ing. Ľubomíra Gertler,
PhD.
Ing. Katarína Belanová,
PhD.
Ing. Katarína Belanová,
PhD.
Ing. Jana Péliová, PhD.
doc. Ing. Erika
Neubauerová, PhD.
doc. Ing. Alena Zubaľová,
PhD.
Ing. Martin Geško, PhD.
Ing. Mgr. T. Černěnko,
PhD.
Ing. Mgr. T. Černěnko,
PhD.
Ing. Ľudmila Velichová,
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 (v roku 2013 to boli 2 návštevy), CEEPUS
prípadne prostredníctvom Národného štipendijného programu (v roku 2013 to boli 2
návštevy). Ďalšie prednášky určené pre študentov NHF a tiež študentov všetkých ostatných
fakúlt ako aj širokej verejnosti sa uskutočnili v rámci realizácie projektu financovaného zo
zdrojov Európskeho sociálneho fondu pod názvom Podpora doktorandského štúdia
a internacionalizácia výskumu na NHF EU.
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Tabuľka č. 60: Prijatí učitelia zo zahraničia, zapojení do výučby
Druh projektu
ERASMUS
CEEPUS
NŠP
Fulbrightova komisia
Iné
Celkom

2008
7
3
2
12

2009
8
1
9

2010
9
1
1
11

2011
8
6
14

2012
2
1
8
11

2013
2
2
11
15

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 2013 realizovala výučba v rámci všetkých
študijných programov doktorandského stupňa štúdia v anglickom jazyku.
Predmety doktorandského štúdia uskutočnené v anglickom jazyku v roku 2013
Environmentálna ekonómia
– Keith Willett
Mikroekonómia
– Peter Katuščák
Medzinárodná ekonómia
– Omer Gokcekus
Finančná ekonometria a aplikované financie – Nicolas Wilson
Teória hier
– Wilfried Pauwels
Hospodárska politika
– Jesus Crespo Cuaresma
Mikroekonómia
– Nikolaos Georgantzis
Makroekonómia
– Giovanni Pavanelli
Aplikovaná makroekonómia
– Elias Soukiazis
Industriálna ekonómia
– Gerhard Clemenz
NHF EU bola úspešná už druhýkrát v grantovej schéme Hosťujúci profesor a získala aj v roku
2013 grant od Nadácie VÚB na financovanie hosťujúceho profesora Johna Picklesa z
americkej University of North Carolina at Chapel Hill, ktorý okrem spoločného výskumu tiež
participoval na výučbe ekonomickej geografie na Katedre verejnej správy a regionálneho
rozvoja.
V roku 2013 študovalo celý študijný program na 1., 2. a 3. stupni štúdia 12 študentov. Išlo
prevažne o študentov zo Srbskej republiky, ktorí študovali programy v slovenskom jazyku.
Veríme, že program Medzinárodné financie ponúkaný v spolupráci s Nottingham Trent
University priláka viacero študentov aj zo zahraničia, ktorý absolvujú na NHF celé štúdium.
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Tabuľka č. 61: Prehľad o počte zahraničných študentov v študijných programoch
(okrem programu ERASMUS, CEEPUS, DANUBIA)
Dĺžka pobytu
Rok

Krajina

Spolu
1 semester

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Sýria
Srbsko
Kazachstan
Arménsko
Mexiko
Spolu
Sýria
Srbsko
Kazachstan
Mexiko
Arménsko
Spolu
Sýria
Srbsko
Kazachstan
Arménsko
Mexiko
Spolu

1 akademický rok

2 akademi- Celé
cké roky štúdium
1. stupňa

Celé štúdium
2. stupňa

Doktorandské
štúdium

1
5
1

2
1
2
1

4
1
2
1

4

5

1
1
2

6

6

1
1
2

6

6

1
1
2

1
5
1
1
1
9
1
8
1
1
1
12
1
8
1
1
1
12

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. V súčasnosti 11
študentov NHF realizuje študijný pobyt na Nottingham Trent University a po úspešnom
absolvovaní všetkých súčastí štúdia získajú spoločný diplom.
V akademickom roku 2012/2013 bolo prijatých na študijný program Medzinárodné financie
12 študentov a vo výberovom konaní bolo dodatočne vybraných 11 študentov, ktorí budú
zapojení do programu. Študenti NHF majú tak možnosť získať nielen inžiniersky diplom z
EU v Bratislave, ale aj diplom MSc. z tejto uznávanej britskej univerzity.
Rozvoj medzinárodnej spolupráce je základnou podmienkou pre úspešnú spoluprácu
v medzinárodnom výskumnom prostredí. Na NHF EU sa riešili v roku 2013 viaceré
medzinárodné výskumné projekty, v rámci ktorých sa uskutočnila výmena pedagogických
a vedeckých pracovníkov najmä vo forme účasti na konferenciách, workshopoch
a výskumných pobytoch.
Zahraničné cesty učiteľov NHF EU
V akademickom roku 2013 učitelia NHF EU uskutočnili 209 zahraničných pracovných ciest.
V rozhodujúcej miere to boli krátkodobé zahraničné cesty zamerané na účasť na
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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. 62: Počet zahraničných ciest učiteľov fakulty 2007 – 2013
Krajina
Arménsko
Belgicko
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Gruzínsko
Chorvátsko
India
Japonsko
JAR
Kanada
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Malajzia
Malta
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Srbsko
SRN
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Thajsko
Turecko
Ukrajina
USA
Veľká Británia

2007 2008 2009 2010
2
2
3
4
2
1
3
106 102
82
98
2
1
3
4
3
3
2
2
1
8
3
7
17
17
19
19
1
4
1
2
7
7
7
8
2
9
5
2
3
1
4
2
1
2
2
1
1
2
3
2
3
2
3
1
1
1
1
3
11
2
3

2011
66
4
2
1
9
5
2
14
1
3
1
12
1
2
2
2
3

2012
7
1
42
1
8
1
2
5
1
3
1
12
5
7
2
5
4
3
2
5
2
-

2013
3
103
4
3
9
2
1
11
3
24
2
3
2
4
1
1
15
4
7
7

Celkom

152

130

120

209

170

151

174
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Cesty boli uskutočnené v súvislosti s realizáciou výskumu alebo prezentáciou výsledkov
vedeckých a výskumných projektov, ktoré sú riešené na jednotlivých pracoviskách fakulty.
Tieto cesty boli financované v prevažnej miere z prostriedkov týchto projektov.
Graf č. 2: Zahraničné pracovné cesty učiteľov NHF EU v roku 2013 podľa účelu

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, organizovania a aktívnej účasti na
medzinárodných konferenciách. V roku 2013 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.

4.4 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.
Rozšírenie možností štúdia na NHF pre zahraničných študentov zvýšením ponuky
predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch.
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4.5 Príloha
Vycestovaní študenti 1. a 2. stupňa štúdia v roku 2013
Priezvisko

Meno

Univerzita

Krajina

Semester

1

Backová

Barbora

Nürtingen Geislingen University

Nemecko

LS

2

Belák

Adam

University of Economics, Prague

Česká republika

LS

3

Beňo

Matej

Univesidad del Pais Vasco Bilbao

Španielsko

LS

4

Bochňáková

Dominika

Universität Paderborn

Nemecko

LS

5

Bujnovský

Jozef

Universita degli Studi di Torino

Taliansko

LS

Fazekaš

Viktor

Szkoła Głóvna Gospodarstwa Wiejskiego/Warsaw
University of Life Sciences

Poľsko

LS

7

Gschwandtnerová

Jana

Universität Paderborn

Nemecko

LS

8

Kanišová

Anna

Université Catholique de Lille

Francúzsko

LS

9

Kostilníková

Veronika

Istambul University

Turecko

LS

10

Krausová

Patrícia

Université Catholique de Lille

Francúzsko

LS

11

Müllerová

Veronika

Gent University

Belgicko

LS

12

Opet

Matej

Universita degli Studi di Torino

Taliansko

LS

13

Ozábalová

Zuzana

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Nemecko

LS

14

Petrezsélová

Edina

Högskolan Dalarna

Švédsko

LS

15

Prno

Róbert

Masaryk University

Česká republika

LS

Rozkošová

Veronika

Szkoła Głóvna Gospodarstwa Wiejskiego/Warsaw
University of Life Sciences

Poľsko

LS

17

Rubisová

Michaela

University of Antwerp

Belgicko

LS

18

Šaranský

Andrej

IBA International Business Academy

Dánsko

LS

19

Šimek

Jakub

University of Lodz

Poľsko

LS

20

Šprláková

Alžbeta

Univerzity of Gdansk

Poľsko

LS

21

Vyrvová

Eva

University of Economics and Business Maribor

Slovinsko

LS

22

Zítková

Veronika

Univerzity of Gdansk

Poľsko

LS

23

Balla

Dávid

Management Center Innsbruck

Rakúsko

ZS

24

Cibirová

Dominika

Telemark University College

Nórsko

ZS

25

Drobňáková

Ivana

Univesidad de Girona

Španielsko

ZS

26

Džunda

Ján

Universidad Pablo de Olavide

Španielsko

ZS

27

Gálová

Veronika

Fachhochschule Augsburg

Nemecko

ZS

6

16

28
Gardianová

Mária

ISAG - Instituto Superior de Administração e Gestão

Portugalsko

ZS

29

Gregušová

Natália

Universita degli Studi di Torino

Taliansko

ZS

30

Halás

Miroslav

Fachhochschule Augsburg

Nemecko

ZS

31

Hefková

Michaela

Universite Paul Cezzane, Aix - Marseille III

Francúzsko

ZS

32

Hleba

Ľubomír

Universite Paul Cezzane, Aix - Marseille III

Francúzsko

ZS

33

Hrabalová

Veronika

University of Ljubljana

Slovinsko

ZS

34

Karabellyová

Dominika

Georg-August-Universität Göttingen

Nemecko

ZS

35

Korbová

Jarmila

University of Ljubljana

Slovinsko

ZS

36

Korčok

Ján

University of Amsterdam

Holandsko

ZS

37

Kučerová

Martina

Pforzheim University

Nemecko

ZS

38

Kusendová

Petra

Mykolo Romerio Universitetas

Litva

ZS
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39

Markošová

Tímea

Fachhochschule des bfi Wien

Rakúsko

ZS

40

Pšurná

Katarína

Erasmus

Česká republika

ZS

41

Slemenská

Viktória

Groupe ESC Troyes

Francúzsko

ZS

42

Sumegová

Klaudia

Turku School of Economics

Fínsko

ZS

43

Škovran

Jozef

Universität Hohenheim

Nemecko

ZS

44

Tkáč

Miroslav

University of Huelva

Španielsko

ZS

45

Vávrová

Zuzana

ESC Bretagne - Brest

Francúzsko

ZS

46

Verbeníková

Katarína

Berufsakademie Mosbach

Nemecko

ZS

47

Jančar

Andrej

CEEPUS

Rakúsko

LS

48

Sedláková

Katarína

CEEPUS

Rakúsko

ZS

49

Nerečová

Daniela

Bilaterálna dohoda

Rusko

LS

Vycestovaní študenti 1. a 2. stupňa štúdia - Erasmus praktická stáž v roku 2013
Priezvisko

Meno

Krajina

Obdobie

1

Krištofíková

Zuzana

Česká republika

10/12-4/13

2

Kanásová

Angela

Malta

2/13-8/13

3

Őzeová

Erika

Španielsko

7/13-9/13

4

Hanúsek

Lukáš

Nemecko

7/13-9/13

5

Fűri

Tomáš

Veľká Británia

6/13-9/13

6

Hečková

Martina

Malta

6/13-9/13

7

Floková

Timea

Nemecko

7/13-9/13

8

Fogeltonová

Lenka

Nemecko

7/13-9/13

9

Zajacová

Mária

Nemecko

6/13-8/13

10

Kozáková

Monika

Česká republika

6/13-9/13

11

Bugajová

Lucia

Česká republika

6/13-9/13

12

Kellová

Gabriela

Malta

6/13-9/13

Zuzana

Španielsko

7/13-9/13

13

Motošická
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Vycestovania doktorandov v roku 2013
Priezvisko

Meno

1

Inštitúcia

Krajina

Obdobie

Účel pobytu

Program

Anna

Business Research
Unit/UNIDE-IUL Lisabon

Portugalsko

1.9.2012-1.2.2013

študijný pobyt

ERASMUS

Ing. Ďurech

Richard

University of Auvergne of
Economics

Francúzsko

4.9.2013-31.1.2014

výskumný pobyt

ERASMUS

Ing. Tkáč

Miroslav

University of Huelva

Španielsko

1.9.2013-31.12.2013

študijný pobyt

ERASMUS

Ing. Janečková

Dominika School of Economics, Turku

Fínsko

18.2.2013-17.5.2013

študijný pobyt

ERASMUS

Ing. Laciňák

Jozef

Universita´di Bologna

Taliansko

16.9.2013-31.1.2014

študijný pobyt

ERASMUS

Ing. Ondruška

Tomáš

Temple University,
Philadelphia

USA

15.9.201315.11.2013

študijný pobyt

Nadácia
Tatrabanky

Ing. Sabolová

Anna

Business Research
Unit/UNIDE-IUL Lisabon

Portugalsko

1.2.2013-30.6.2013

študijný pobyt

NŠP

Ing. Kočišová

Martina

Wirtschaftuniversität Wien

Rakúsko

16.9.2012-15.3.2013

AOS

Ing. Pružinský

Patrik

1.9.2013-28.2.2014

Ing. Habrman

Michal

Wirtschaftuniversität Wien
Rakúsko
Institute for Advanced Studies,
Viedeň
Rakúsko

študijný pobyt
výskum.-študijný
pobyt

Ing. Mäsiar

Ondrej

Chorvátsko

15.2.2013-15.6.2013

Ing. Ondruška

Tomáš

Thajsko

Ing. Slušná

Ľubica

University of Zagreb
Chulalongkorn University,
Bangkok
International College of NIDA,
Bangkok

výskumný pobyt
výskum.-študijný
pobyt

Thajsko

6.3.2013-2.4.2013
15.9.201315.12.2013

študijný pobyt
výskum.-študijný
pobyt

Ing. Sabolová
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.9.2013-28.2.2014

11

AOS
AOS

Ing. Vojtková

Mária

University of Porto

Portugalsko

1.5.2013-30.8.2013

výskumný pobyt

CEEPUS
Interný
grant
Interný
grant
Interný
grant

15

Ing. Hudcovský

Martin

Maltaenterprise Inc.

Malta

1.7.2013-30.9.2013

stáž

ERASMUS

16

Ing. Bobovník

Daniel

Maltaenterprise Inc.

Malta

1.7.2013-30.9.2013

stáž

ERASMUS

17

Ing. Štikarová

Soňa

Maltaenterprise Inc.

Malta

1.7.2013-30.9.2013

stáž

ERASMUS

12
13
14
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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 2013
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 Obchodnopodnikateľskej 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-tchechischslowakische 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 v zahraničí
– KBaMF
Meno
Horvátová, prof.

Chovancová, prof.

Činnosť
- členka SOK Financie,
- členka redakčnej rady vedeckého časopisu Zeszyty
naukowe (Poľsko), Nová ekonomika,
- členka redakčnej rady odborného časopisu Finančné trhy
(Derivát),
- súdna znalkyňa pri MS SR pre odbor
Ekonómia a manažment, odvetia Financie a Kontroling,
- členka VR EU v Bratislave,
- členka VR NHF EU v Bratislave,
- členka VR ESF MU v Brne,
- členka poroty Zlatá minca.
- členka medzinárodného vedeckého výboru konferencie
KBMF,
- súdna znalkyňa pri MS SR pre odbor Ekonómia
a manažment, odvetia Financii,
- riešiteľka projektu excelentnosti,
- 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.
- Skúšobný komisár AFSP.

Jankovská, prof.

- členka VR NHF EU v Bratislave,
- predsedníčka komicií pre obhajobu dizertačných prác,
- členka edičnej rady Acta oeconomica Pragensia, VŠE
Praha,
- členka SOK financie.

Pilch, Ing.

- člen redaknčnej rady a šéfredaktor odborného časopisu
Finančné trhy.

Sobek, prof.

- člen Societé Européenne des recherches financiéres
- (Európska univerzitná spoločnosť finančných výskumov).

Šturc, CSc.

- Vydavateľ a člen redakčnej rady odborného časopisu
- Finančné trhy,
- Riešiteľ projektu excelentnosti.

Kotlebová, doc.

- riešiteľka projektu excelentnosti,
- členka SOK Financie,
- súdna znalkyňa pri MS SR pre odbor
121

Ekonómia a manažment, odvetia Financie a Kontroling,
- členka skupiny Curriculum studies Research Group,
- členka medzinárodného vedeckého výboru konferencie
KBMF,
- členka medzinárodného vedeckého výboru konferencie
VŠFS Praha,ČR.
Tkáčová, doc.

- členka riešiteľského kolektívu projektu excelentnosti.

Klimiková, doc.

- členka pracovnej skupiny pre tvorbu Nonprofit Sudies at
Biga Faculty od Economics and Administrative
Sciences of Canakkale Onsekiz Mart University,
Canakkale, Turecko,
- predseda redakčnej rady odborného časopisu finančný
manažér,
- členka komisie pre dan pri slovenskej asociácii finančníkov.

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR
a v zahraničí – KHP za rok 2013
Meno

Činnosť

prof. Ing. Mikuláš Luptáčik,
PhD.
- emeritný profesor Ekonomickej univerzity Viedeň (WU
Wien),
- vedecký riaditeľ Ústavu pre ekonomický výskum (IWI
Industriewissenschaftliches Institut) Viedeň,
- predseda Rady pre spoločenské vedy APVV,
- člen pracovnej skupiny AK Vlády SR,
- Editor in chief Central European Journal for Operations
Research (1993 – 2004),
- člen redakčnej rady časopisov:
Central European Journal for Operations Research
(2004 – doteraz)
AUCO Czech Economic Review (2006 – doteraz)
Operations Research and Decisions (2009-doteraz)
Ekonomický časopis (1997 – doteraz),
- člen vedeckých spoločností:
člen predsedníctva 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
Criteria Decision Making,
- člen Vedeckej rady EU v Bratislave,
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- člen Vedeckej rady NHF EU v Bratislave,
- člen Spoločnej odborovej komisie vedného odboru
ekonomická teória NHF,
- člen Spoločnej odborovej komisie vedného odboru Financie
NHF,
- recenzent pre European Science Foundation,
- recenzent pre vedecké časopisy:
European Journal of Operational Research
Journal of Productivity Analysis
Economic Research – review
Journal of Regulatory Economics
International Journal of Energy Sector Management
RAIRO – Operations Research
Journal of the Operational Research Society
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,
- Ocenenia:
„The 1998 International Prize of the Slovak Academy of
Sciences for outstanding achievements in the area of the
social science and culture“ – 1998
„Senator –Wilhelm –Wilfling Preis“ for outstanding
scientific Work – 2002,
„Marquis Who´s Who in the World“.
Činnosť

Meno
doc. Dr. Ing. Workie Tiruneh
Menbere, PhD.
-

Meno
Ing. Martin Lábaj, PhD.

člen vedeckej rady Vysoké školy finanční a správní,
Praha,
člen vedeckej rady NHF,
člen vedeckej rady Vysokej školy manažmentu v Trenčíne,
člen redakčnej rady Ekonomického časopisu,
člen redakčnej rady Acta ekonomica,
člen Spoločnej odborovej komisie vedného odboru
Ekonomická teória NHF, vedného odboru Financie NHF
a vedného odboru Svetová ekonomika OF.
Činnosť

- člen Rady Protimonopolného úradu SR.
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Činnosť

Meno
doc. Ing. Mária Tokárová,
PhD.

- výkonná redaktorka vedeckého časopisu Nová ekonomika,
- členka redakčnej rady vedeckého časopisu Nová
ekonomika,
- členka AS NHF.
Činnosť

Meno
Ing. Karol Morvay, PhD.

- člen Rady Protimonopolného úradu SR,
- člen Spoločnej odborovej komisie vedného odboru ,
Ekonomická teória NHF.
Činnosť

Meno
Ing. Elena Fifeková, PhD.

- členka vedeckej rady Prognostického úradu SAV,
- členka redakčnej rady vedeckého časopisu Prognostické
práce
Činnosť

Meno
Ing. Jarmila Vidová, PhD.

- členka redakčnej rady vedecko-odborného časopisu,
Ekonomické spektrum.

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR
a v zahraničí - KET
Meno
Čaplánová, prof.

Činnosť
- 2008 – 2012 národný koordinator TUNING (Tuning
Educational structures in Europe),
-

Gonda, prof.

-

-

členka SOK – Financie; Ekonomická teória,
členka VR NHF EU v Bratislave a VR EU v Bratislave,
členka predsedníctva APVV,
členka PS pre koordináciu aktivít Rady vlády na podporu
exportu a investícií,
co-editor časopisu Ekonomické rozhľady.
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),
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Lisý, prof.

- 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,
- člen Vedeckej rady EÚ SAV,
- člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej
konferencie:
“Problémy a perspektívy sociálno ekonomického rozvoja
území” (Ukrajina),
“Economies, Healthcare aned Education in the Modern
World” (Poľsko),
“Modern problems of managemen” (Poľsko).
- 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,
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
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- 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,

Martincová, doc.

Muchová, prof.

Piovarčiová, doc.

Přívarová, prof.

- 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
- tajomníčka SOK – Financie, Ekonomická teória,
Poisťovníctvo,
- členka komisia pre šátne záverečné skúšky magisterského
štúdia program Sl. university v Opavě OPF v Karvinej.
- členka komisie pre štátne záverečné skúšky BC študijného
program sl. university v Opavě OPF v Karvinej .
- 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.
- členka Rady vysokých škôl,
- členka tímu posudzovateľov rekvalifikačných kurzov pre
potreby akreditačnej komisie MŠ SR,
- členka SOK – Ekonomická teória,
- členka VR NHF EU v Bratislave.
- 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).
- participácia na projekte Création de la Filiére Partiellement
Francophone,
- členka Réseau de recherche PGV a participácia na projekte
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Reseau de recherche PGV,
- členka pilotného Výboru Réseau de recherche PGV
(vedeckovýskumnej siete krajín Vyšehrádskej skupiny),
- členka správnej 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,
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 sociálnoekonomických 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
aspekty veřejných financií”.

Zubaľová, doc.

- členka predsedníctva Rady vysokých škôl na MŠ SR.

Neubauerová, doc.

-

Ochotnický, doc.

členka komisie KEGA,
posudzovateľka projektov VEGA.
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,
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Schultzová, prof.

-

Rabatinová, PhD.

-

člen Ratingového výboru ERA,
člen DR EXIMBANKA SR,
člen International Institute of Public Finance.
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,
členka disciplinárnej komisie EU v Bratislave.
členka správnej rady Slovenskej akademickej asociácie pre
medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a zahraničí
– KAIVT
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 – KPg
Meno
Orbánová, PhD.

Šlosár, prof.

Velichová, PhD.

Činnosť
- členka Odborovej komisie pre tvorbu základných
pedagogických dokumentov (ZPD) pre SOŠ v SR,
- predsedníčka atestačnej komisie pre 1. a 2. atestáciu
(MŠVVaŠ SR).
- člen Ústavnej rady pri Štátnom inštitúte odborného
vzdelávania (ŠIOV),
- člen Odborovej komisie pre tvorbu ZPD 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 (MŠVVaŠ SR),
- člen VR NHF EU v Bratislave,
- člen redakčnej rady časopisu Nová ekonomika.
- členka Odborovej komisie pre tvorbu ZPD pre SOŠ
v SR,
- členka Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka
a germanistov Slovenska,
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Kyndlová, Ing.

- predsedníčka hodnotiacej komisie na medzinárodných
veľtrhoch cvičných firiem,
- dokumentaristka pre Cedefop a Európsku informačnú
a odborovú 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.
- predsedníčka celoštátnej štátnicovej komisie na
vykonávanie štátnej skúšky z písania na počítači
a korešpondencie.

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v
zahraničí – KPOI
Meno
Majtánová, prof.

-

-

Pastoráková, doc.

-

Činnosť
členka komisie pre štátne záverečné skúšky – Vysoká
škola banská – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra
financií.
členka Slovenskej komory audítorov
členka redakčnej rady vedeckého časoisu Rozprawy
ubezpieczeniowe - Poľsko
členka Redakčnej rady Poistné rozhľady,
členka redakčnej rady vedeckého časopisu ECON (ČR),
predsedníčka komisie na odbornú skúšku odbornej
spôsobilosti v sektoroch poistenia alebo zaistenia,
kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia,
prijímania vkladov a poskytovania úverov a
spotrebiteľských úverov a starobného dôchodkového
sporenia.
členka redakčnej rady vedecko-odborného časopisu
Ekonomické spectrum,
členka vedeckej rady NHF EU v Bratislave,
členka vedeckej rady FNH VŠE v Prahe.

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v
zahraničí – KSRaP
Meno
Alexy, J., Dr. h. c. prof.
Ing., CSc.

Činnosť
- predseda redakčnej rady časopisu Účtovníctvo
- Audítorstvo – Daňovníctvo, Bratislava,
- člen redakčnej rady časopisu Manažment a ekonomika
podniku (MANEKO) Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie STV v Bratislave.
129

Rievajová, E., prof. Ing.,
PhD.

-

Antalová, M., doc. PhDr.,
PhD.

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.

- členka Vedeckej rady NHF EU v Bratislave,
- 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.,MPA
- člen Vedeckej rady Fakulty verejnej správy UPJ v Košiciach,
- člen radakčnej rady časopisu Sociálne a politické analýzy
FF UPJŠ v Košiciach,
- člen redakčnej rady časopisu Sociálno-ekonomický obzor
NHF EU v Bratislave,
- člen Sociologickej spoločnosti SAV,
- člen Slovenského syndikátu novinárov.
Kováčová, J., Ing. PhD.

- členka zmiešanej komisie v oblasti vzdelávania s Maďarskom

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v
zahraničí – KVSRR
Meno
Buček, prof.

Činnosť
- 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
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-

Mišunová, doc.

-

Tvrdoň, prof.

-

Vlčková, doc.

Rehák, doc.

Žárska, prof.

Šipikal, Mgr., PhD.

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”,
člen skupiny nezávislých expertov pre Európsku chartu
miestnej samostprávy.
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.
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.

- členka národného komitétu IGU – public administration
- členka Spoločnej odborovej komisie pre študijný odbor 1303-9, "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.
- podpredsedníčka odborovej komisie NHF VS a RR,
- členka vedeckej rady NHF EU v Bratislave,
- členka odborovej komisie EF JU Budějovice Ekonómia a
manažment,
- členka redakčnej rady vedec. časopisu REGION DIRECT,
- členka Asociácie komunálnych ekonómov SR,
- členka akademického senátu NHF EU v Bratislave.
- predseda výboru Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku
slovenskej sejcie ERSA,
- výkonný redaktor vedeckého časopisu REGION DIRECT.
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5.2 Ocenenie študentov v roku 2013 – motivačné štipendium a štipendijný
fond
Pri oceňovaní študentov NHF postupovala v súlade so Štipendijným poriadkom EU
v Bratislave v znení neskorších dodatkov ako aj podľa Pravidiel pre priznávanie motivačného
štipendia študentom EU. Celkový počet odmenených študentov, ktorým sa priznáva
motivačné štipendium predstavuje najviac 10 % študentov EU v Bratislave zapísaných na
prvom a druhom stupni štúdia. V prípade NHF EU v Bratislave tento počet predstavuje
maximálne 217 študentov.
Celková suma finančných prostriedkov na prerozdelenie motivačného štipendia za
akademický rok 2012/2013 bola pre NHF stanovená vo výške 93 025 €.
Návrh na vyplatenie motivačného štipendia za dosiahnutý vážený študijný priemer fakulta
upravila pre každý ročník prvého a druhého stupňa vzdelávania osobitne takto:
Tabuľka č. 63: 2. ročník 1. stupeň štúdia
Rozpätie váž. štud. priemeru
1,00 – 1,30
1,31 – 1,50
1,51 – 1,72
Spolu

štipendium v €
700
500
355
18 375 €

počet študentov
5
12
25
42 študentov

Tabuľka č. 64: 3. ročník 1. stupeň štúdia
Rozpätie váž. štud. priemeru
1,00 – 1,30
1,31 – 1,50
1,51 – 1,69
Spolu

štipendium v €
700
500
355
20 355 €

počet študentov
7
16
21
44 študentov

Tabuľka č. 65: 1. ročník 2. stupeň štúdia
Rozpätie váž. štud. priemeru
1,00 – 1,23
1,24 – 1,30
1,31 – 1,50
Spolu

štipendium v €
700
500
355
22 950 €

počet študentov
8
11
30
51 študentov

Tabuľka č. 66: 2. ročník 2. stupeň štúdia
Rozpätie váž. štud. priemeru
1,00 – 1,21
1,22 – 1,35
1,36 – 1,56
Spolu

štipendium v €
700
500
370
21 055 €

počet študentov
8
16
21
45 študentov

Celková suma motivačného štipendia rozdelená študentom denného štúdia 1. a 2. stupňa
vzdelávania za dosiahnutý vážený študijný priemer predstavovala sumu 82 735 € a bola
rozdelená medzi 182 študentov.
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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 ako aj aktivít študentského parlamentu.
Suma štipendia za uvedené motivačné aktivity bola vyplatená 35 študentom vo výške 10 290
€. Celková suma vyplateného štipendia 93 025 € bola rozdelená medzi 217 študentov.
V zmysle zákona č. 172/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa príslušných ustanovení 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 3 950. Z uvedeného fondu bola vyplatená aj jednorazová
sociálna podpora študentke 1 ročníka 1. stupňa vo výške 350 € ako aj študentke 2. ročníka 1.
stupňa vzdelávania vo výške 350 €. V oboch prípadoch z dôvodu nepriaznivej finančnej
situácie rodiny. Jednorazové podpory boli schválené akademickým senátom NHF EU v
Bratislave dňa 26. 11. 2013.

5.3 Spolupráca s hospodárskou praxou
Spoluprácu s inštitúciami hospodárskej praxe NHF EU v Bratislave naďalej prehlbuje
v záujme dosiahnutia vyššej kvality nielen výchovnovzdelávacieho procesu, 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 vypracovaní návrhov tém bakalárskych, 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
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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.

5.4 Organizačný a personálny rozvoj NHF EU v Bratislave v roku 2013
Ku dňu 31. 12. 2013 pracovalo na fakulte 119 pedagogických zamestnancov, z toho 68 žien.
Z uvedenému počtu bolo 24 profesorov (z toho 19 riadnych profesorov, 4 mimoriadni
profesori a 1 hosťujúci profesori) a 22 docentov. Podiel profesorov na celkovom počte
učiteľov predstavoval 20,17 % a podiel docentov 18,49 %. Pedagogický proces na fakulte
zabezpečovalo 73 odborných asistentov s PhD., resp. s CSc., čo predstavovalo 61,34 %.
Podiel profesorov, docentov a odborných asistentov s CSc., resp. PhD. na celkovom počte
pedagogických zamestnancov NHF EU v Bratislave predstavoval 100 % (v roku 2012
predstavoval tento podiel 94,62 %). V roku 2013 zabezpečovalo pedagogický proces aj 64
doktorandov na dennej forme štúdia a v priebehu roka bolo udelených 25 akademických
titulov "philosophiae doctor" (úspešne ukončilo doktorandské štúdium 17 doktorandov v
dennej forme štúdia a 8 doktorandov v externej forme štúdia). V priebehu roku 2013 sa na
Národohospodárskej fakulte uskutočnili 2 inauguračné konania a vymenovanie za profesora
(prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD., doc. Ing. Dr. Menbere Workie Tiruneh, PhD.) a 2
habilitačné konania (doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD., Ing. Peter Sika, PhD.). Na zasadnutí
VR NHF EU v Bratislave dňa 3.10. 2013 bol predložený a schválený návrh na obsadenie
miesta hosťujúceho profesora na Národohospodárskej fakulte doc. Ing. Jozefom Makúchom,
PhD., guvernérom Národnej banky Slovenska.
Tabuľka č. 67: Vývoj fyzického stavu zamestnancov podľa kategórií
Kategória zamestnancov
Vysokoškolskí učitelia
Vedeckovýskumní zamestnanci
s vysokoškolským vzdelaním
Zamestnanci na vede so stredoškolským
vzdelaním
Ostatní zamestnanci (THP a technickí
zamestnanci)
Spolu

Stav k 31. 12. 2012

Stav k 31. 12. 2013

130

119

3

3

3
23

2
27

159

151
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Tabuľka č. 68: Vývoj počtu učiteľov na fakulte za roky 2004-2013
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

prof.
15
15
15
15
17
16
17
17
19
19

mim.
prof.
7
5
4
2
4
3
1
1
1
4

Kategória učiteľov
hosť.
doc.
OA
prof.
0
32
81
0
40
71
0
39
76
0
39
71
0
36
71
0
32
88
2
34
74
2
36
76
2
31
77
1
22
73

A

Lektori

Spolu

6
5
3
2
3
3
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

141
136
137
129
131
142
130
133
130
119

Poznámka: Fyzický stav

Tabuľka č. 69: Vývoj počtu učiteľov na fakulte za roky 2004-2013
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

prof.
10,85
12,20
12,52
12,97
14,97
15,95
17,00
15,96
18,47
19,00

mim.
prof.
6,48
4,23
3,75
2,00
4,00
2,99
1,00
1,00
1,00
3,99

Kategória učiteľov
hosť.
doc.
OA
prof.
0,00
29,21
76,28
0,00
36,41
68,55
0,00
35,63
72,13
0,00
35,45
66,83
0,00
32,13
65,39
0,00
31,92
87,27
1,85
33,43
70,90
1,53
33,13
71,60
1,53
27,91
72,27
1,00
21,11
68,67

A

Lektori

Spolu

6,00
5,00
3,00
2,00
3,00
2,48
2,00
1,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

128,83
126,39
127,03
119,25
119,49
140,60
126,18
124,22
121,18
113,77

Poznámka: Fyzický prepočítaný stav

Tabuľka č. 70: Štruktúra pedagogických zamestnancov podľa katedier k 31. 12. 2013
riadni
prof.

KET
KHP
KVSaRR
KSRaP
KF
KBaMF
KPOI
KPedag
KAIaVT
Spolu

6
1
3
1
3
3
1
1
0
19

mim.
prof.

2
1
0
0
0
0
1
0
0
4

hosť.
prof.

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

docenti

2
3
5
2
6
3
0
1
0
22

OA
s PhD.

13
9
3
8
19
10
4
5
2
73

OA
bez PhD.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OA
spolu

13
9
3
8
19
10
4
5
2
73

A

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Učitelia spolu

23
14
11
11
28
17
6
7
2
119

Poznámka: Fyzický stav
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5.5 Nadácia Národohospodár
Príjmy a výdavky nadácie Národohospodár boli v roku 2013 vykázané v súlade s plánovaným
rozpočtom nadácie. Príjmy nadácie predstavovali 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).
Pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty nadácia výrazne prispela k
zviditeľneniu fakulty a k slávnostnému priebehu vedeckej rady. Podieľala sa nielen finančne,
ale i organizačne na propagácii fakulty prostredníctvom návrhov zhotovenia roll-upov a
plagátov. Ďalej zabezpečila výrobu a tlač pozvánok, pamätných listov, zakúpila tiež
darčekové tašky a prispela k dekorácii slávnostnej vedeckej rady.
Výdavky nadácie v roku 2013 boli zamerané aj na oceňovanie a podporu aktivít študentov na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave. Z finančných prostriedkov nadácie bola udelená
Cena nadácie Národohospodár 3 študenom za dosiahnutý vážený aritmetický priemer do 1,20
počas ich štúdia na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania (Ing. Eva Čunderlíková, Ing.
Lenka Danišová, Ing. Michal Mularčík).
Cena nadácie Národohospodár bola udelaná 8 študentom za mimoriadne tvorivý prístup pri
vypracovaní diplomovej práce (Ing. Ing. Veronika Bališová, Ing. Zdravko Boškovič, Ing.
Jozef Kubala, Ing. Juraj Spilý, Ing. Michal Barta, Ing. Peter Farkaš, Ing. Zuzana Fabuľová,
Ing. Michaela Lašáková).
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 (Policies to Encourage R&D Investment, Nové výzvy pre
sociálnu politiku a globálny trh práce, Financie a riziko 2013).
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.
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5.6 Návrh hlavných zámerov rozvoja NHF EU v Bratislave v roku 2014
Hlavným cieľom NHF EU v Bratislave v roku 2014 je príprava a realizácia komplexnej
akreditácie.
Hlavné úlohy NHF EU v Bratislave v roku 2014 sa budú realizovať najmä v týchto
oblastiach:
 Pripraviť kvalitne vypracované akreditačné dokumenty v súvislosti s realizáciou
procesu komplexnej akreditácie fakulty a EU,
 Pokračovať v procese medzinárodnej akreditácie EU v Bratislave, zapracovať
pripomienky mentora do príslušných štandardov a priebežne plniť požiadavky kladené
na plnenie podmienok medzinárodnej akreditácie EU v Bratislave,
 Sledovať a vyhodnocovať kvalitu pedagogického procesu,
 Implementovať najnovšie poznatky ekonomickej teórie do pedagogického procesu,
 Pokračovať v realizácií funkčnosti akademického informačného systému vo všetkých
oblastiach,
 Zvýšiť zapojenie pracovníkov NHF EU v Bratislave do riešenia medzinárodných
výskumných projektov a výskumných sietí,
 Pokračovať v trende fakulty – podielať sa na riešení najväčšieho počtu projektov na EU
v Bratislave,
 Udržať vysokú kvalitu a efektívnosť doktorandkého štúdia meranú počtom
absolvventov tohto štúdia k celkovému počtu študentov na 3. stupni štúdia,
 Aktívne využívať zriadené výskumné laboratóriá (centrá excelentnosti) pri jednotlivých
katedrách na riešenie vedeckovýskumnej činnosti,
 Zvýšiť kvalitu a počet predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch na všetkých
stupňoch štúdia v dennej aj externej forme štúdia,
 Optimalizovať kvalifikačnú štruktúru vedecko-pedagogických zamestnancov, vytvárať
priaznivé predpoklady pre ďalší kvalifikačný rast najmä mladých zamestnancov.
 Zvýšiť kvalifikačný rast zamestnancov v kategórii docent a professor.
 Pokračovať vo zvyšovaní počtu a kvality výberu predmetov vyučovaných v cudzích
jazykoch,
 Kvalitatívne aj naďalej vylepšovať informovanosť internetovej stránky fakulty.
Výročnú správu NHF EU v Bratislave schválil akademický senát na svojom zasadnutí
dňa 8. 4. 2014

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
predsedníčka AS NHF EU v Bratislave

prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
dekan NHF EU v Bratislave
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