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1

RIADIACE ORGÁNY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY

Aktivity Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len NHF
EU) boli v roku 2014 zamerané na činnosti fakulty v súvisiace prácami na medzinárodnej
akreditácii EU v Bratislave. Svoje hlavné aktivity NHF EU v Bratislave sústredila na práce
súvisiace s komplexnou akreditáciou EU v Bratislave. Podklady ku komplexnej akreditácii
fakulta odovzdala k 1. 6. 2014. Naďalej sa na fakulte sleduje a realizuje skvalitňovanie
obsahu a metodiky vzdelávania ako aj aktivity zamerané na vedu a výskum. 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
Ing. Ctibor Pilch, PhD.

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
zástupca ZO OZ PŠaV na NHF
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AKADEMICKÝ SENÁT
Predseda: prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. do 1. 6. 2014
doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD. od 1. 6. 2014
Zamestnanecká časť do 1. 6. 2014:
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 do 25. 9. 2014:
Ing. Marián Adamík, Ing. Michal Habrman, Bc. Peter Vanya, Bc. Róbert Prno, Adam Antal,
Radovan Lacko, Nicolas Mauer
Zamestnanecká časť od 1. 6. 2014:
Ing. Martin Alexy, PhD., Ing. Zuzana Brinčíková, PhD., Ing. Zuzana Brokešová, PhD., Ing.
Elena Fifeková, PhD., prof. Ing. Božena Chovancová, CSc., doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.,
Ing. Martin Lábaj, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD., Ing. Martin Novák, Ing. Darina
Orbánová, PhD., Ing. Monika Paráková, Ing. Eva Pongrácz, PhD., doc. Ing. Štefan Rehák,
PhD.
Študentská časť od 25. 9. 2014:
Zuzana Demeterová, Bc. Radovan Lacko (vzdal sa k 31.12.2014), Adam Antal, Ing. Barbora
Stanová, Bc. Karol Špaček, Ing. Ján Toma, Bc. Peter Vanya (vzdal sa k 31.12.2014).
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., prof. 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., Ing. Pavol Skalák, PhD., prof. Ing.Vladimír Gonda,
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., prof. Dr. Ing. Workie Tiruneh Membere, PhD., doc. PhDr. Mária
Antalová, PhD.
Externí členovia doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., prof. Ing.
Milan Šikula, DrSc., Ing. Elena Kohútiková, 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.,
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KATEDRY

vedúci/vedúca katedry

Katedra ekonomickej teórie
Katedra hospodárskej politiky

doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc,
univ.prof.dipl.Ing.Mikuláš
Luptáčik,Dr.
Katedra financií
doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.,
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.,
Katedra poisťovníctva
prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.,
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
prof. Ing. Milan Buček, DrSc.,
Katedra sociálneho rozvoja a práce
prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.,
Katedra pedagogiky
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.,
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
Ing. Pavol Skalák, PhD.
NADÁCIA NÁRODOHOSPODÁR
Predseda nadácie Národohospodár
Členovia správnej rady

Členovia dozornej rady

Správa nadácie
Tajomník nadácie
Ekonóm

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
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2

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

2.1 ÚVOD
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave, ako fakulta univerzitnej vysokej školy, je
súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Svojou unikátnou ponukou
akreditovaných študijných programov na 1., 2. a 3. stupni štúdia prispieva k rozvoju
vzdelanosti, nakoľko vzdelávacia činnosť je hlavnou činnosťou Národohospodárskej fakulty
EU v Bratislave. Personálne sú študijné programy na jednotlivých stupňoch štúdia
garantované profesormi a docentmi, čo je v súlade s kritériami Akreditačnej komisie
MŠVVaŠ 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, ekonómiu a právo, 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.
Cieľom predkladanej správy o pedagogickej činnosti na NHF EU v Bratislave je prehľadne
informovať o jednotlivých súčastiach vzdelávacej činnosti na fakulte v roku 2014. 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 2014
a informácie v súvislosti s kvalitou vzdelávacej činnosti.

2.2Študijné programy na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave zabezpečovala v roku 2014 výučbu v rámci
akreditovaných študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia,
a to: v siedmich študijných programoch v rámci štyroch 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).
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Akreditované študijné odbory a programy v roku 2014 na NHF EU v Bratislave
Tabuľka č. 1
Počet
Stupeň štúdia
Študijný odbor
Študijný program
4
7
1. stupeň štúdia
4
9
2. stupeň štúdia
4
5
3. stupeň štúdia
12
21
Spolu

2.2.1 Prehľad študijných programov na 1., 2. a 3. stupni štúdia na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave
Študijné programy 1. stupňa štúdia:








Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
Ekonómia a právo
Financie, bankovníctvo a investovanie
Ľudské zdroje a sociálny manažment
Národné hospodárstvo
Poisťovníctvo
Verejná správa a regionálny rozvoj

Študijné programy 2. stupňa štúdia:
 Bankovníctvo
 Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
 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. 2014 na všetkých stupňoch štúdia akreditovaných
celkovo 21 študijných programov (vrátane tretieho stupňa štúdia) v rámci 12 študijných
odborov. V ďalších častiach sa správa týka prvého a druhého stupňa štúdia.
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2.3 Počty študentov na 1. a 2. stupni štúdia na Národohospodárskej
fakulte EU v Bratislave
K 31. 10. 2014 študovalo na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave celkom 1 768
študentov, z toho v dennej forme 1 489 študentov a v externej forme 279 študentov.
V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2012 došlo k poklesu počtu študentov celkovo
o 129, z toho na dennom štúdiu o 111 študentov a na externom štúdiu došlo k poklesu o 18
študentov.
Stav študentov k 31. 10. 2014 podľa ročníkov
Tab. č. 2
Ročník štúdia
Stupeň štúdia
Forma štúdia
Spolu
1.
2.
3.
denná (SR)
332
292
293
917
denná (zahr.)
1
5
6
1. stupeň
externá (SR)
64
32
61
157
externá (zahr.)
2
1
3
denná (SR)
234
330
564
denná (zahr.)
1
1
2
2. stupeň
externá (SR)
69
49
118
externá (zahr.)
1
1
denná (SR)
566
622
293
1481
denná (zahr.)
2
1
5
8
Spolu
externá (SR)
133
81
61
275
externá (zahr.)
2
1
1
4
denná (SR + zahr.)
568
623
298
1489
Spolu
externá (SR + zahr.)
135
82
62
279
Na základe uvedeného možno konštatovať, že štruktúra študentov podľa stupňov štúdia
a podľa jednotlivých foriem bola v roku 2014 nasledovná:


podiel študentov 1. stupňa štúdia na celkovom počte študentov je 61,26 %, podiel študentov
2. stupňa štúdia na celkovom počte študentov je 38,74 %



podiel študentov 1. stupňa štúdia dennej formy na celkovom počte denných študentov je
61,99 %, podiel študentov 2. stupňa štúdia dennej formy na celkovom počte denných
študentov je 38,01 %, podiel študentov 1. stupňa štúdia externej formy na celkovom počte
externých študentov je 57,35 % a podiel študentov 2. stupňa štúdia externej formy na
celkovom počte externých študentov je 42,65 %



podiel študentov externej formy štúdia na 1. stupni z celkového počtu študentov 1. stupňa
štúdia je 14,77 %, podiel študentov externej formy štúdia na 2. stupni z celkového počtu
študentov 2. stupňa štúdia je 17,37 % a celkovo podiel externých študentov na celkovom
počte študentov na oboch stupňoch štúdia je 15,78 %
Podrobný prehľad počtu študentov NHF EU v Bratislave podľa foriem štúdia, ročníkov
a študijných programov uvádzame v tabuľke nachádzajúcej sa na poslednej strane tejto časti
správy.
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2.3.1Celkový 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 2009 – 2014 dokumentujeme
v nasledujúcej tabuľke.
Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2009 – 2014
Rok
Stupeň
Forma štúdia
štúdia
2009
2010
2011
2012
denná
1264
1129
1080
973
1. stupeň

2. stupeň

Spolu

Tab. č. 3
2013
927

2014
923

externá

306

313

277

231

176

160

spolu

1570

1442

1357

1204

1103

1083

% externých na
celkovom počte

19,5

21,71

20,41

19,19

15,96

14,77

denná

781

805

697

669

673

566

externá

205

192

162

151

121

119

spolu

986

997

859

820

794

685

% externých na
celkovom počte

20,8

19,25

18,86

18,41

15,24

17,37

denná

2045

1934

1777

1642

1600

1489

externá

511

505

439

382

279

279

spolu

2556

2439

2216

2024

1897

1768

% externých na
celkovom počte

18,9

20,70

19,81

18,87

15,66

15,78

2.4 Prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia
Prijímacie konanie a prijímacie skúšky sa na NHF EU v Bratislave pre akademický rok
2014/2015 uskutočnili podľa Zásad prijímacieho konania na NHF EU v Bratislave, ktoré
schválil AS NHF EU v dňa 3. júla 2013 a 28. januára 2014 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.
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2.4.1Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia
Prijímacie skúšky sa na NHF EU v Bratislave na 1. stupeň štúdia konali v dňoch 9. – 10. júna
2014. 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 1084 uchádzačov, z toho
961 na denné štúdium a 123 na externé štúdium, ktorí boli pozvaní na prijímaciu skúšku.
Prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) na NHF EU v Bratislave sa
zúčastnilo 963 uchádzačov, z toho na denné štúdium 857 a na externé štúdium 106
uchádzačov.
Počet získaných bodov bol uchádzačovi o štúdium oznámený v deň konania prijímacej skúšky
na výveskách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EU v Bratislave. Celkové
kvalitatívne poradie všetkých uchádzačov sa vytvorilo až po ukončení prijímacích skúšok.
Dekan NHF EU v Bratislave rozhodol o prijatí nasledovného počtu uchádzačov, ktorí konali
prijímacie skúšky na NHF EU v Bratislave.
a) Denné štúdium:
Celkovo dekan rozhodol o prijatí 283 uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prijatie. Na
študijný program FBI a EP boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali
spolu 170 bodov (vrátane) a viac bodov. Na študijné programy NH, ETŽ, POI, VSRR a
ĽZSM boli prijatí tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali spolu 140 bodov (vrátane)
a viac bodov.
b) Externé štúdium stredisko Bratislava:
Celkovo dekan rozhodol o prijatí 62 uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prijatie. Na
študijný program EP boli prijatí tí uchádzači, ktorí získali 114 bodov (vrátane) a viac bodov.
Na študijný program FBI boli prijatí tí uchádzači, ktorí získali na prijímacej skúške 92 bodov
(vrátane) a viac bodov. 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.
Prehľad počtu uchádzačov na 1. stupeň štúdia na NHF EU v roku 2014

Tab. č.4

Prijatí
Forma štúdia

Počet
prihlásených

na základe
prijímacej
skúšky

ďalší
v odvolaní

Bakalárske denné
Bakalárske externé
Spolu

961
123
1084

283
62
395

70
23
93

Zapísaní

333
66
399
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2.4.1.1Záujem 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, a to aj v rámci Ekonomickej univerzity, čo sa aj v tomto roku prejavilo značným
prekrývaním na jednotlivých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Počet prihlásených a prijatých študentov na 1. stupni štúdia na NHF EU v Bratislave za
vybrané roky v období od 2005 do 2014
Tab. č. 5
2005/06 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

NHF
Prihlásení

2 312

2 027

1 818

1 737

1645

1558

1397

1090

1084

Prijatí

992

1 051

973

952

600

529

449

476

488

% pomer

42,91

51,85

53,52

54,81

36,47

33,95

32,14

43,67

45,02

2.4.2Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia
Prijímacie skúšky sa na NHF EU v Bratislave na 2. stupeň štúdia konali v dňoch 1. júla 2014
a 27. augusta 2014. 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.

1

napríklad študent, ktorý ukončil 1. stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave v študijnom odbore Verejná správa
a regionálny rozvoj, mohol bez prijímacích skúšok pokračovať v študijnom odbore Verejná správa a regionálny
rozvoj na 2. stupni štúdia
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Na Národohospodársku fakultu sa na 2. stupeň štúdia prihlásilo celkovo 432 uchádzačov,
z toho 330 na denné štúdium a 102 na externé štúdium.

2.4.1.1 Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia konaná 1. júla 2014
Na prijímaciu skúšku konanú 1. júla 2014 bolo pozvaných 153 uchádzačov, z toho 114 na
dennú formu štúdia a 39 uchádzačov na externú formu štúdia. Prijímacej skúšky na 2. stupeň
štúdia sa na NHF EU v Bratislave zúčastnilo 118 uchádzačov, z toho na denné štúdium 90 a
na externé štúdium 28 uchádzačov. Bez prijímacej skúšky sa prijímacieho konania zúčastnilo
217 uchádzačov – absolventov bakalárskeho štúdia na NHF EU v Bratislave, z toho 170
uchádzačov na dennú formu štúdia a 47 uchádzačov na externú formu štúdia. Z odborného
testu prijímacej skúšky mohol uchádzač získať maximálne 100 bodov, s výnimkou študijného
programu Medzinárodné financie v slovenskom jazyku, kde mohol uchádzač získať
maximálne 200 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 170 uchádzačov, na základe výsledku prijímacej
skúšky navrhol dekan prijať 85 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 32 bodov (vrátane), na študijný
program DDP boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 32
bodov (vrátane), na študijný program FIN boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej
skúške získali minimálne 32 bodov (vrátane), na študijný program VSRR boli prijatí len tí
uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 32 bodov (vrátane), na študijný
program HP boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 60
bodov (vrátane), na študijný program SRSP boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej
skúške získali minimálne 48 bodov (vrátane), na študijný program POI boli prijatí len tí
uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 60 bodov (vrátane), na študijný
program MF boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 62
bodov (vrátane). Celkovo dekan rozhodol o prijatí 255 uchádzačov.
b) Externé štúdium:
Bez prijímacej skúšky navrhol dekan prijať 47 uchádzačov. Na základe výsledku prijímacej
skúšky navrhol dekan prijať 28 uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške získali počet bodov
potrebný pre prijatie na jednotlivé študijné programy. Na študijný program FIN boli prijatí len
tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 20 bodov (vrátane), na študijný
program SRSP boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 48
bodov (vrátane) a na študijný program VSRR boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej
skúške získali minimálne 24 bodov (vrátane). Celkovo dekan rozhodol o prijatí 75
uchádzačov.
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2.4.2.2Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia konaná 27. augusta 2014
Prijímacieho konania dňa 27. augusta 2014 sa zúčastnili iba uchádzači, ktorí splnili kritériá
na prijatie bez prijímacej skúšky. Išlo o 28 uchádzačov – absolventov bakalárskeho štúdia na
NHF EU v Bratislave, z toho bolo 25 uchádzačov na dennú formu štúdia a 3 uchádzači na
externú formu štúdia. Dekan NHF EU v Bratislave rozhodol o prijatí nasledovného počtu
uchádzačov.
a) Denné štúdium:
Bez prijímacej skúšky navrhol dekan prijať 25 uchádzačov
b) Externé štúdium:
Bez prijímacej skúšky navrhol dekan prijať 3 uchádzačov.
Prehľad o uchádzačoch na 2. stupeň štúdia na NHF EU v roku 2014

Forma štúdia
Inžinierske denné
Inžinierske externé
Spolu

Počet
prihlásených
330
102
432

Tab. č. 6

Prijatí

Zapísaní

1.7.2014

27.8.2014

255

25

75

3

330

28

235
69
304

Na záver považujeme za potrebné k problematike počtu študentov poznamenať, že
v súvislosti s prijímaním študentov je najzásadnejšou skutočnosť, koľko študentov sa
z prijatých reálne zapíše na štúdium. Do 1. ročníka 1. stupňa štúdia sa v akademickom roku
2014/2015 na NHF EU v Bratislave zapísalo 399 študentov, z toho 333 na dennú formu štúdia
a 66 študentov na externú formu štúdia, do 1. ročníka 2. stupňa štúdia sa zapísalo 304
študentov, z toho 235 na dennú formu a 69 študentov na externú formu štúdia. Vývoj počtu
prihlásených, prijatých a zapísaných študentov do 1. ročníka 1. aj 2. stupňa štúdia za roky
2008 – 2014 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. ročníka
za roky 2008 – 2014

Tab. č. 7

Rok

1. stupeň

2. stupeň

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prihlásení

1819

1737

1645

1558

1397

1090

1084

Prijatí

1061

952

600

529

449

476

488

Zapísaní do 1. ročníka
z novoprijatých

524

519

485

419

362

364

364

Zapísaní do 1. ročníka
celkom

535

552

514

458

414

390

399

% zapísaných z
prijatých

50,42

57,98

85,66

86,58

92,20

81,93

81,76

Prihlásení

616

687

710

623

588

536

432

Prijatí

490

535

476

417

441

434

358
14

Zapísaní do 1. ročníka
z novoprijatých

473

502

447

374

396

382

296

Zapísaní do 1. ročníka
celkom

482

518

455

403

408

385

304

% zapísaných z
prijatých

98,37

96,82

95,58

96,64

92,52

88,71

84,9

Prihlásení

2435

2424

2355

2181

1985

1626

1516

Prijatí

1551

1487

1076

946

890

910

846

Zapísaní do 1. ročníka
z novoprijatých

997

1021

932

793

758

746

660

Zapísaní do 1. ročníka
celkom

1017

1070

969

861

822

775

703

% zapísaných z
prijatých

65,57

71,96

90,06

91,01

92,36

85,16

83,10

Spolu

2.5Absolventi 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 2007 – 2014.
Vývoj počtu absolventov za roky 2007 – 2014
Stupeň štúdia

Forma
štúdia

bakalárske
bakalárske
bakalárske
Inžinierske
Inžinierske
inžinierske
bakalárske
a inžinierske

Tab. č. 8
Rok

denná
externá
spolu
denná
externá
spolu

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

2014
244
40
284
330
51
381

spolu

543

894

1 191

892+7

894

831

766

665

V ďalšej časti správy analyzujeme predovšetkým údaje za rok 2014.
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2.5.1 Štátne skúšky a absolventi na 1. stupni štúdia
V akademickom roku 2013/2014 sa štátne skúšky na 1. stupni štúdia konali v týchto
študijných programoch v rámci uvedených študijných odborov:
Tab. č.9
Študijný odbor
Študijný program
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO
Financie, bankovníctvo a investovanie
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 16. 6. do 20. 6. 2014 v jednotlivých študijných
programoch podľa Poriadku pre štátne skúšky na NHF EU v Bratislave. Pri zostavovaní
komisií boli dodržané ustanovenia zákona o vysokých školách. Na základe toho má skúšobná
komisia najmenej štyroch členov, pričom ak ide o bakalárske študijné programy, najmenej
jeden vysokoškolský učiteľ komisie pre štátne skúšky musí pôsobiť vo funkcii profesora
alebo docenta. Zároveň, ods. 3. §63 vysokoškolského zákona hovorí, že právo skúšať na
štátnej skúške bakalárskeho študijného programu majú okrem vysokoškolských učiteľov vo
funkciách profesorov a docentov a ďalších odborníkov schválených príslušnou vedeckou
radou, aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním
tretieho stupňa.
Prehľad počtu študentov tretieho ročníka na ŠS v júni 2014
Denné Externé
Študijné programy
SPOLU
Počet komisií
štúdium štúdium
Financie,
12 (8 štud/ 1 deň)
99
20
119
bankovníctvo
a
KBAN a KFIN
investovanie
Ľudské
zdroje
2 (6 štud. / 1 deň)
19
1
20
a sociálny
manažment
Národné
57
5
62
3 (6 štud. /1 deň
hospodárstvo
Poisťovníctvo
16
16
1 (5 štud. /1 deň)
Verejná správa a
26
2
28
1 (5 štud. /1 deň)
regionálny rozvoj
Ekonomická teória
8
8
2 (5štud./1deň)
a ekon žurnalistika
SPOLU
225
28
253
21komisií

Tab. č. 10
Počet dní (dátum)
4 (16.6.- 19.6.2014)

3 (19.6. a 20.6.2014)
2 (19.6. - 20.6.2014)
2 (17.6 a 18.6.2014)
5 (16.6. a 20.6.2014)
2 (20.6. a 21.6.2014)
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Štátne skúšky sa na 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium) konali 25. a 26. augusta 2014
v jednotlivých študijných programoch podľa vyššie citovaného Poriadku pre štátne skúšky na
NHF EU v Bratislave.
Prehľad počtu študentov tretieho ročníka na ŠS v auguste 2014
Študijné programy
Počet
Počet komisií
študentov
Financie, bankovníctvo a
3 (5 štud/ 1deň) KBAN
19
investovanie
2 (5 štud/ 1deň) KFIN
Ľudské zdroje a sociálny
2
2 (4 štud/ 1 deň)
manažment
Národné hospodárstvo
7
2 (5 štud /1 deň)
Poisťovníctvo
5
2 (3 štud /1 deň)
Ekonomická
teória
3
1(3štud/1 deň)
a ekonomická žurnalistika
Verejná správa a regionálny
6
2 (6 štud /1 deň)
rozvoj

Tab. č. 11
Počet dní (dátum)
2 (25.8. a 26.8.2014)
2 (25.8. a 26.8.2014)
1 (25.8.a 26.8.2014)
2 (25.8.a 26.8.2014)
2 (25.8. a 26.8.2014)
1 (25.8.2014)
2 (25.8.-26.8.2014)

SPOLU
42
14 komisií
Z uvedených počtov ukončilo 1. stupeň štúdia v riadnom termíne 242 študentov, z toho 212
študentov dennej formy štúdia a 30 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 4.5.
Počet absolventov bakalárskeho štúdia podľa študijných programov v roku 2013/14
Tabuľka č. 12
Denné štúdium
Externé štúdium
Študijné
Riadny
Opravný
Riadny
Opravný
programy
Spolu
Spolu
termín
termín
termín
termín
99
15
114
19
4
23
FBI
13
5
18
POI
47
2
49
9
5
14
NH
19
2
21
1
1
LZSM
26
5
31
1
1
2
VSRR
8
3
11
ETŽ
Spolu

212

32

244

30

10

40

S vyznamenaním ukončili štúdium na 1. stupni štúdia z uvedených počtov 9 bakalári v dennej
forme štúdia.
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2.5.2Štátne skúšky a absolventi na 2. stupni štúdia
V akademickom roku 2013/2014 sa štátne skúšky na 2. stupni štúdia konali v študijných
programoch v rámci študijných odborov, ktoré NHF EU v Bratislave zabezpečuje.
Tab. 13
Študijný odbor
Študijný program
Bankovníctvo
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO
Financie
A INVESTOVANIE
Daňovníctvo a daňové poradenstvo
POISŤOVNÍCTVO
Poisťovníctvo
Hospodárska politika
NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO
Sociálny rozvoj a sociálna politika
Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY Verejná správa a regionálny rozvoj
ROZVOJ
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce sa na 2. stupni štúdia uskutočnila v súlade
s harmonogramom akademického roka v dňoch od 26. 05. do 05. 06 2014 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.
Prehľad počtu študentov a komisií na štátnej skúške v máji/júni 2014
Tab. 14
Študijné odbory
Denné Externé SPOL Počet komisií
Počet dní (dátum)
a špecializácie
štúdium štúdium
U
Bankovníctvo
83
0
83
4 (5 štud/1 deň)
4 (2.6.2014 – 5.6.2014)
Financie
71
24
95
5 (5 štud/1 deň) 4 (26.5.2014 - 30.5.2014)
Daňovníctvo a daňové
spolu s FIN
61
2
63
poradenstvo
Poisťovníctvo
12
0
12
2 (6 štud /1deň) 1 (4. 6. 2014)
Hospodárska politika
41
0
41
3 (7 štud/1deň) 2 (2.6.2014 - 3.6.2014)
Sociálny
rozvoj
24
10
34
2 (4 štud /1 deň) 5 (26.5.2014 - 30.5.2014)
a sociálna politika
Ekonomická
teória
0
0
0
0
0
a ekonom. žurnalistika
Verejná
správa
33
0
33
3 (6 štud /1 deň)
2 (2.6.2014–3.6.2014)
a regionálny rozvoj
SPOLU
325
36
361
19
Štátne skúšky sa na druhom stupni štúdia uskutočnili v súlade s harmonogramom
akademického roka aj 2. - 3. októbra 2014 v jednotlivých študijných programoch.

18

Prehľad počtu študentov a komisií na štátnej skúške v októbri 2014
Tab. 15
Študijný program
Počet študentov
Počet komisií
Počet dní (dátum)
Bankovníctvo
20
3 (7 štud./ 1 deň) 1 (03.10.2013)
Daňovníctvo a daňové
5
1 (5 štud. /1 deň) 1 (03.10.2013)
poradenstvo
Poisťovníctvo
4
1 (4 štud. /1 deň) 1 (03.10.2013)
Hospodárska politika
6
1 (6 štud. /1 deň) 1 (03.10.2013)
Sociálny rozvoj a sociálna
5
1 (5 štud. /1 deň) 1 (03.10.2013)
politika
Verejná
správa
5
1 (5 štud. /1 deň) 1 (03.10.2013)
a regionálny rozvoj
SPOLU
45
8 komisií
Z uvedených počtov ukončilo 2. stupeň štúdia v riadnom termíne 328 študentov, z toho 301
študentov dennej formy štúdia a 27 študentov externej formy štúdia. Štúdium ukončilo 33
absolventov s vyznamenaním (v riadnom termíne štátnej skúšky). V opravnom termíne
ukončilo štúdium spolu 51 absolventov, z toho v dennej forme 27 absolventov a 24 v externej
forme štúdia.
.
Počet absolventov dennej formy inžinierskeho štúdia podľa študijných programov
v roku 2014
Tab. 16

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

89
74
67

81
67
54

4
3
8

12
7
2

85
70
62

13
43
25

10
39
24

2
2
1

1
6
3

12
41
25

0

0

0

0

0

38

26

9

2

35

349

301

29

33

330
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Počet absolventov externej formy inžinierskeho štúdia podľa študijných programov
v roku 2014
Tab. 17
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

41
3

18
1

15
-

-

33
1

1
2
19

8

9

-

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

27

24

-

51

2.5.3Záverečné bakalárske a diplomové práce
Vedúcimi záverečných prác boli v akademickom roku 2013/2014 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 2013/2014 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
32 % 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).
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2.6 Edičný program NHF a jeho plnenie
Pedagogický proces súvisí aj s publikačnou činnosťou jednotlivých katedier. Zabezpečenie
vyučovaných predmetov v zmysle schválených študijných plánov kvalitnou a aktuálnou
študijnou literatúrou je dôležitou súčasťou činností učiteľov. Táto skutočnosť súvisí s plnením
Edičného programu na rok 2014.
Edičný program NHF EU v Bratislave bol na rok 2014 zostavený na základe návrhov
z jednotlivých katedier NHF. Návrhy boli schválené na zasadnutiach katedier a následne bol
edičný program na rok 2014 prerokovaný a schválený 30.10.2013 na zasadnutí Kolégia
dekana NHF EU v Bratislave. Navrhnutých bolo 17 publikácií z toho 6 učebníc, 5 monografií
a 6 skrípt.
Plnenie Edičného programu NHF EU v Bratislave za rok 2014
Tituly
plán
skutočnosť
% plnenia
6
2+1
50 %
Skriptá
6
4+1
83,33 %
Učebnice
5
3+2
100 %
Monografie
17
8+4
70,59 %
Spolu

Tabuľka č. 18
nevydané tituly
4
2
2
9

76,47 % - né plnenie edičného programu bolo dosiahnuté priebežným plnením edičného plánu
počas celého roku 2014, 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
autori, ktorí opakovane navrhujú tituly do edičného programu a napriek tomu ich opätovne
nevydajú. Z údajov o nevydaných tituloch je zrejmé, že až 52,94 % titulov plánovaných na
rok 2014 vo vydavateľstve Ekonóm nebolo publikovaných (v roku 2013 to bolo 39,13 %
plánovaných titulov).
Plnenie Edičného programu vo vydavateľstve EKONÓM v roku 2014
jednotlivými katedra NHF EU v Bratislave
Tabuľka č. 19
Skriptá
Učebnice
Monografie
Katedra
Plán
Skutoč Plán Skutoč Plán Skutoč
aplikovanej informatiky
0
0
0
0
0
0
a výpočtovej techniky
bankovníctva
0
0
0
0
0
0
a medzinárodných
financií
2
1+1
1
1
1
0
ekonomickej teórie
1
0
1
0+1
0
0
financií
1
0
0
0
0
0+1
hospodárskej politiky
1
1
2
2
2
2
pedagogiky
0
0
0
0
0
0
poisťovníctva

% plnenia
-

75 %
50 %
100 %
100 %
-
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sociálneho rozvoja a
práce
verejnej správy
a regionálneho rozvoja
SPOLU

0

0

1

1

1

0+1

100 %

1

0

1

0

1

1

33,33 %

6

2+1

6

4+1

5

3+2

76,47 %

2.7Zabezpečenie 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 2014 zahraniční lektori a odborníci
z praxe. Prostredníctvom študijných pobytov učiteľov a študentov v zahraničí, resp. na
základe stále intenzívnejšieho využívania informácií v rámci medzinárodnej komunikácie
a novej zahraničnej literatúry sa zintenzívnilo prispôsobovanie obsahu jednotlivých
vyučovaných predmetov, študijných odborov a programov na fakulte, ako aj ich názvov tak,
aby boli jednoznačne zrozumiteľné pre zahraničných partnerov a aby štúdium na fakulte bolo
stále viac obsahovo kompatibilné so štúdiom na príbuzných fakultách v krajinách EÚ. Aj
v roku 2014 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 2013/2014 uskutočnilo 72 hospitácií, zhodnotilo sa 32 predmetov a 4 študijné
programy. 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 2013/2014 neboli zistené žiadne závažnejšie nedostatky. Fakulta
kladie dôraz na pravidelné a opakované preverovanie úrovne nadobúdaných vedomostí
študentov počas celého semestra a priebežné štúdium. Podrobnejšie 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 2013/2014.
V akad. roku 2013/2014 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.
2

Podľa čl. 1 § 1 bod 2 zákona o vysokých školách.
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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 2013/2014 zapojilo 158 študentov, čo predstavuje 8,32 % z celkového počtu
študentov NHF EU v Bratislave, v letnom semestri 2013/2014 sa ankety zúčastnilo 69
študentov, t. j. 3,62 % z celkového počtu študentov. Nízka účasť študentov je spôsobená
najmä nezáujmom zo strany študentov zapojiť sa do ankety.
Súčasťou hodnotenia kvality v oblasti vzdelávania v akad. roku 2013/2014 je aj 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 29 predmetoch. Pri hodnotení sa
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 a 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 2013/2014, 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 formou
výstupného testu.
V akad. roku 2013/2014 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 2013/2014.
Predmety vybrané na hodnotenie úrovne kvality nadobúdania vedomostí
v zimnom semestri akad. roka 2013/2014 na NHF EU v Bratislave
Tabuľka č. 20
Katedra

Predmet

Stupeň štúdia/
ročník
I. stupeň/1. ročník

Priemerná úspešnosť v %
Vstupný
Skúška/
test
výstupný test*
52,80 %
61,50 %

KAIaVT

Informatika I

KBaMF

Riadenie úverového
portfólia

II. stupeň/1. ročník

41,19 %

90,47 %*

KET

Ekonomická teória Mikroekonómia I.

I. stupeň/1. ročník

36,90 %

78,90 %

Liberálna a neoliberálna
ekonómia

II. stupeň/2. ročník

27 %

73,8 %*

Hospodárska politika EÚ

I. stupeň/3. ročník

57,34 %

81,360 %

Empirický výskum

I. stupeň/3. ročník

28,51 %

68,17 %

Dane zo spotreby

II. stupeň/1. ročník

32,70 %

76,02 %

Teória a politika
podnikateľských financií

I. stupeň/3. ročník

16,90 %

62,70 %

KHP
KF
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KPoi
KSRaP

KVSaRR

KPg

Poistný trh
Ľudské zdroje a personálny
manažment

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

40 %
29,60 %

70,50 %
84,30 %

Sociálna ekonomika

II. stupeň/2. ročník

27,66 %

80 %

Verejná správa I.

I. stupeň/2. ročník

Regionálna ekonomika a
politika

II. stupeň/1. ročník

47 %
63 %

86,40 %
76 %

60 %

91,43 %

37,85 %

84,60 %

Pedagogika
Psychológia

Doplňujúce
pedagogické štúdium

Predmety vybrané na hodnotenie úrovne kvality nadobúdania vedomostí
v letnom semestri akad. roka 2013/2014 na NHF EU v Bratislave
Tabuľka č. 21

KAIaVT

Informatika II

I. stupeň/1. ročník

Priemerná úspešnosť v %
Vstupný
Skúška/
test
výstupný test*
42 %
72 %*

KBaMF

Menová analýza a
prognóza

II. stupeň/1. ročník

34,50 %

58,38 %

KET

Všeobecné hospodárske
dejiny

I. stupeň/1. ročník

40,40 %

72,32 %

Základy štylistiky

I. stupeň/2. ročník

Ekonomický rast
a rovnováha

II. stupeň/2. ročník

53,90 %
19,55 %

70,30 %*
74,60 %

Makroekonomická analýza
a prognóza

II. stupeň/2. ročník

54,40 %

91,20 %

Priame dane
Účtovníctvo
v poisťovniach
Neživotné poistenie
Vybrane problémy
sociálnej politiky

II. stupeň/1. ročník
II. stupeň/1. ročník

38,30 %
33,60 %

77,40 %
62,70 %

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

49 %
29,40 %

81 %
70,80 %*

Ekonómia vzdelávania

II. stupeň/2. ročník

35,6 %

75 %

KVSaRR

Ekonomika územného
rozvoja

II. stupeň/2. ročník

44 %

74,68 %

KPg

Didaktika cvičnej firmy
Didaktika aplikovanej
informatiky

Doplňujúce
pedagogické štúdium

57,7 %

99,23 %

61,88 %

90,63 %

Katedra

KHP

KF
KPoi

KSRaP

Predmet

Stupeň štúdia/
ročník

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.
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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.
Zamestnávatelia mali formou dotazníka zhodnotiť kvalitu absolventov jednotlivých
študijných programov NHF EU v Bratislave, ktorých zamestnali v akad. roku 2013/2014.
Oslovených bolo 21 potenciálnych zamestnávateľov, na dotazník odpovedalo 11
zamestnávateľov. Z toho 6 zamestnávatelia uviedli, že v sledovanom období nezamestnali
žiadneho absolventa NHF EU v Bratislave. Zamestnávatelia pozitívne zhodnotili celkovú
pripravenosť absolventov NHF EU v Bratislave pre prax.
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.
Výsledky hodnotenia absolventov NHF EU v Bratislave, ktorí boli zamestnaní
v akad. roku 2013/2014 potenciálnymi zamestnávateľmi
Tabuľka č.22
Počet
Celkové
Zamestnávateľ zamestnanýc
Študijný
Silné (+) /slabé
hodnotenie
program (ŠP) pripravenosti
stránky (-)
h
absolventov ŠP
absolventov
absolventov
pre prax
(známka 1-5)
KPMG
2
Poisťovníctvo
2
- zamestnávateľ
Slovensko
(2.st.)
neuviedol
Advisory, k.s.
5
Daňovníctvo
2
a daňové
poradenstvo
(2.st.)
2
Financie (2.st.)
2
1
Bankovníctvo
2
(2.st.)
Trexima
1
Sociálny rozvoj
2
- (+) záujem
Bratislava, s.r.o.
a sociálna
o problematiku,
politika (2.st.)
ovládanie NJ a AJ
na vysokej úrovni,
komunikačné
zručnosti,
spoločenské
vystupovanie
BMB Leitner,
1
Daňovníctvo a
1
- (+) samostatnosť,
k.s.
daňové
pozitívny prístup
poradenstvo
k práci a
(2.st.)
vzdelávaniu
- (-) praktické

25

Ministerstvo
práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

2

Verejná správa
a regionálny
rozvoj (2.st.)

3

IBM
International
Services centre,
s.r.o.

1

Bankovníctvo
(2.st.)

3

1

Národné
hospodárstvo
(1.st.)

2

skúsenosti
- (+) dobrá
pripravenosť po
teoretickej stránke
- (-) málo informácií
o aktuálnom
ekonomickom
dianí, nevyužívanie
cudzieho jazyka
- (+) samostatnosť,
schopnosť rýchleho
zaškolenia
- (-) prezentačné
schopnosti,
prepojenie s praxou
- (+) profesionálny
prístup,
prezentačné
zručnosti
- (-) praktické
skúsenosti

Zamestnávatelia, ktorí nezamestnali žiadneho absolventa NHF EU v Bratislave
v hodnotenom období
TREND Holding, s.r.o.; Bratislavský samosprávny kraj; The Slovak Spectator; Ministerstvo
vnútra SR – sekcia verejnej správy; Hospodárske noviny; Správa služieb diplomatického
zboru, a.s.
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 2014 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
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.
26

2.7.1 Oceňovanie talentovaných študentov
V roku 2014 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 2014 plnili strategické ciele vo
vzdelávacej činnosti vyplývajúce z dlhodobého zámeru rozvoja fakulty. Je potrebné osobitne
zdôrazniť, že v roku 2014 boli pripravené a odovzdané všetky podklady pre potreby
akreditácie študijných programov na všetkých troch stupňoch štúdia.
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Počet študentov v akademickom roku 2014/2015 podľa študijných
programov
Tabuľka č. 23
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

1768

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

2. STUPEŇ / DENN

1. ročník

2. ročn

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
344/1

študentov

1489
279
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3
3.1

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Úvod

3.1.1 Štruktúra tvorivých pracovníkov na NHF EU v Bratislave k 31.12.2014
Štruktúra tvorivých pracovníkov na fakulte k 31.10.2014 v členení: profesori, mim. profesori,
docenti, OA s PhD., OA bez PhD., asistenti; lektori, výskumní pracovníci.
- vrátane indexu vývoja v porovnaní s rokom 2013.
Štruktúra tvorivých pracovníkov na NHF EU v Bratislave v roku 2014
Katedra prof.
KET
KHP
KVSaRR
KSRaP
KF
KBaMF
KPOI
KPedag
KAIaVT
Spolu
NHF

mim. hosť.
doc.
prof. prof.

5,00
1,00
3,00
1,00
3,00
3,00
1,00
1,00

2,00

18,00

3,00

1,00

2,00
2,00
3,00
4,00
6,00
2,00

1,00
,00

OA
OA
bez
s PhD.
PhD.
12,00
6,00
3,00
6,00
16,00
8,00
2,00
6,00
2,00

1,00 19,00 61,00

A

0,00 0,00

Lektori

Výsk.
Index
Spolu
prac.
2014/2013
21,00
9,00
10,00
11,00
25,00
14,00
4,00
7,00
2,00

95,50
90,00
100,00
110,00
104,20
107,70
80,00
116,70
100,00

1,00 103,00

101,00

1,00

0,00

Tabuľka č. 24

V horeuvedenej tabuľke je uvedená kvalifikačná štruktúra tvorivých zamestnancov na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave vrátane výskumných pracovníkov s
vysokoškolským vzdelaním v roku 2014 (stav k 31. 10. 2014 bez čiastkových pracovných
úväzkov). Celkový počet tvorivých zamestnancov na Národohospodárskej fakulte v roku
2014 predstavoval 103, z toho 102 vysokoškolských učiteľov a 1 výskumný pracovník (v
roku 2013 pracovalo na fakulte spolu 102 tvorivých zamestnancov, v roku 2012 - 110
tvorivých zamestnancov a v roku 2011 - 112 tvorivých zamestnancov). V roku 2014 v
porovnaní s rokom 2013 sa znížil počet profesorov z 23 na 22, čo predstavuje 21,6 % z
celkového počtu tvorivých pedagogických zamestnancov fakulty. Počet docentov sa v roku
2014 nemenil a 19 docentov predstavovalo 18,6 % z celkového počtu tvorivých
pedagogických zamestnancov fakulty. V kategórii ostatní vysokoškolskí učitelia s PhD., resp.
CSc. sa v roku 2014 ich počet zvýšil z 59 na 61 a ich podiel na celkovom počte tvorivých
pedagogických zamestnancov predstavoval 59,8 %. Podiel profesorov, docentov a odborných
asistentov s PhD., resp. CSc. na celkovom počte tvorivých pedagogických zamestnancov
Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave predstavoval 100,0 % (v roku 2013 – 100,0 %; v
roku 2012 - 95,4 %). 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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3.2 Hodnotenie výskumu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave za
rok 2014
3.2.1Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
ako celku za rok 2014
Rok 2014 bol pre ďalšie smerovanie Národohospodárskej fakulty kľúčový z hľadiska
prípravy podkladov k procesu komplexnej akreditácie študijných programov
zabezpečovaných na fakulte. Tvoriví pracovníci jednotlivých katedier pripravili kvalitné
podklady za jednotlivé študijné programy. Vedenie NHF EU v Bratislave zosumarizovalo
akreditačný spis. Členovia pracovnej skupiny Akreditačnej komisie navštívili NHF dňa
14.10.2014. Na základe zhodnotenia predložených podkladov akreditačného spisu a diskusie
členov pracovnej skupiny AK s vedením NHF, s garantmi študijných programov, resp. so
študentmi 3. stupňa štúdia, skonštatovali vysokú kvalitu predložených podkladov a celkovú
pripravenosť fakulty na ďalšie akreditačné obdobie. 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 2014 sa na fakulte
riešilo celkovo 50 projektov, z toho 1 projekt 7. RP EÚ, 2 projekty APVV, 2 projekty
MŠVVaŠ SR (OP VaV a OP Vzdelávanie), 1 projekt KEGA, 30 projektov VEGA, 5
projektov mladých vedeckých pracovníkov, 1 projekt pre hospodársku prax, 2 zahraničné
projekty (projekty MVTS) a 3 projekty financované nadáciou VÚB, 1 projekt programu
ERASMUS – celoživotné vzdelávanie, a 2 ďalšie projekty. (Úplný zoznam projektov
riešených v roku 2014, ukončených v roku 2014 ako aj pokračujúcich v roku 2015 sa
nachádza v Prílohe 1.) V rámci výzvy Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
(OPV-2010/4.2/03-SORO) 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 bol 31. 1.
2014. Cieľom projektu bolo 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.
V súčasnosti tvoriví pracovníci NHF spolupracujú na projekte financovaného v rámci výzvy
Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy s názvom „Univerzitný vedecký park pre
biomedicínu Bratislava“ ITMS 26240220087. Okrem uvedených projektov treba osobitne
oceniť riešenie projektu 7 FP „Prosperita, blahobyt a práca pre Európu/WWWpreEurópu
(úloha riešená NHF EU v Bratislave: Blahobyt a multikriteriálna analýza), projektu COST
„EÚ v novej komplexnej geografii ekonomických systémov: hodnotenie modelov, nástrojov
a politík“ riešených na Katedre hospodárskej politiky 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. Ďalej sa na fakulte riešili v roku 2014 projekty Nadácie VÚB: „Letná škola
slovenských ekonómov 2014“, „Projekt hosťujúci profesor (John Pickles)“ a „Projekt
hosťujúci profesor (Nikolaos Georgantzis)“. V auguste pracovníci fakulty v spolupráci s
kolegami z 11 európskych univerzít pripravili a zrealizovali letnú školu financovanú
prostredníctvom schémy Erasmus Intenzívne programy pod názvom “New Path of Economic
Growth and Social Development for Europe”. V roku 2014 bol úspešne ukončený projekt
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APVV „KRENAR“, ktorý riešila Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja. Zvýšilo sa
zapojenie zamestnancov fakulty do zahraničných výskumných projektov (Projekt v rámci
švajčiarskej grantovej schémy SCIEX riešený na Katedre bankovníctva a medzinárodných
financií) a do riešenia projektov APVV formovaním medziuniverzitnej spolupráce na
Slovensku. Tvoriví pracovníci fakulty pripravili niekoľko ďalších projektov v rámci schémy
VEGA, KEGA, COST, APVV. Prehĺbila sa partnerská spolupráca s pracoviskami
zahraničných vysokých škôl prostredníctvom spoločných výskumných projektov, resp.
zapojením jednotlivcov.
V roku 2014 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. Pridelené finančné prostriedky na uvedené projekty
boli v roku 2014 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 vedecko-výskumnej práce učiteľov fakulty zapojených do riešenia jednotlivých
grantových projektov sa realizovalo systémom priebežných a záverečných oponentúr.
Uskutočňovala sa pravidelná kontrola a hodnotenie termínovaných úloh interných
doktorandov (stav plnenia ich študijných a vedeckých programov). Doktorand Katedry
hospodárskej politiky Ing. Michal Habrman, PhD. získal cenu guvernéra NBS Jozefa
Makúcha za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti ekonómie za rok 2014. Výsledkom vedeckovýskumnej činnosti na NHF je publikačná činnosť zahŕňajúca 653 titulov, z toho 7 domácich
vedeckých monografií, 1 zahraničná vedecká monografia, 7 vysokoškolských učebníc
a odborných monografií, 11 učebníc pre stredné školy, 2 skriptá, a učebné texty, 7 prác
v zahraničných karentovaných časopisoch, 1 práca v domácich karentovaných časopisoch, 5
prác registrovaných v databázach SCOPUS, WOS, 80 vedeckých prác v ostatných domácich
a zahraničných časopisoch, 332 vedeckých prác, odborných prác, príspevkov a abstraktov na
zahraničných ako aj domácich vedeckých konferenciách, 74 odborných prác v ostatných
zahraničných a domácich časopisoch atď. Na pôde Národohospodárskej fakulty EU
v Bratislave sa v roku 2014 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 vedecký časopis „Finančné
trhy“ (periodicita mesačne) a odborný časopis „FOR-FIN“ (periodicita mesačne). Katedra
sociálneho rozvoja a práce vydáva elektronický recenzovaný odborný časopis „Sociálnoekonomický obzor“ (periodicita min. 4x ročne).
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3.2.2Hlavné rezervy Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave v oblasti
vedecko-výskumnej činnosti v roku 2014
-

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

3.3 Finančné zdroje vedeckovýskumnej činnosti Národohospodárskej
fakulty EU v Bratislave v roku 2014
3.3.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje
Štruktúra projektov NHF EU v Bratislave v roku 2014
Druh projektov
Projekty EÚ (7.RP, Horizont 2020)
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*

Tab. č. 25

NHF
1
2
2
30
1
1
2
0
5
6

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu

Získané finančné prostriedky NHF EU v Bratislave v roku 2014
Druh projektov
Projekty EÚ (7.RP, Horizont 2020)
Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie
Projekty APVV
Projekty VEGA

Tabuľka č. 26

Získané finančné prostriedky v r. 2014 (v Eur)
NHF
BV
KV
Spolu

16200
30180
73323
205764

0
0
0
0

16200
30180
73323
205764
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Projekty KEGA

14173
0
10203
0
5439
127410
482 692

Projekty hosp. praxe
Projekty MVTS
Inštitucionálne projekty
Projekty mladých prac. do 30 r.
Iné projekty*
SPOLU

0
0
0
0
0
0
0

14173
0
10203
0
5439
127410
482 692

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu

Počet podaných a získaných projektov na NHF EU v Bratislave v roku 2014

Tab. č. 27

.
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

5

(5)

Projekty VEGA

11

8

Projekty KEGA

3

0

Projekty hosp. praxe

1

(1)

Projekty MVTS

0

0

Inštitucionálne projekty

0

0

Projekty mladých prac. do 30 r.

7

5

Iné projekty*

6

(6)

33

28

SPOLU

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu
** v procese schvaľovania ak nebol výsledok známy k 31.12.2014 sú projekty v zátvorke

Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov a študentov 3.
stupňa štúdia v dennej forme na NHF EU v Bratislave v rokoch 2013 – 2014 Tab. č. 28
NHF

SPOLU

BV

KV

BV

KV

Rok 2013

5813

0

5813

0

Rok 2014

5439

0

5439

0
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Projekty riešené cez OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie na NHF EU v Bratislave v
rokoch 2013 – 2014
Tabuľka č. 29
Projekty Operačného programu Výskum a vývoj

Počet projektov

Získané finančné
prostriedky

2013

2014

2013

2014

NHF, 26140230005, Zvyšovanie kvality
doktorandského štúdia a podpora
medzinárodného výskumu na NHF EU v
Bratislave, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Lisý
Ján, PhD.

1

1

303500

0

NHF, 26240220087, Univerzitný vedecký park
pre biomedicínu Bratislava, riešitelia na NHF EU
v Bratislave: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák,
PhD., prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.

1

1

30180

30180

SPOLU

2

2

333
680

30 80

3.3.2 Informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových
schém a zahraničných grantových schém na Národohospodárskej fakulte
EU v Bratislave realizovaných na katedrách v roku 2014
Tabuľky: Finančné prostriedky na výskumné a ostatné (nevýskumné) projekty získané
na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2014 (príloha č. 2)
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. 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 1.1.2012 – 31.12. 2014
Výsledky riešenia v roku 2014:
- zmeny v úrokových sadzbách ECB sa na retailových ú. s. komerčných bánk v SR
premietajú hlavne pri depozitách. Väčší vplyv na ú.s. komerčných bánk v SR má
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situácia v regióne V4, než celková situácia v eurozóne. Pozíciu čistého veriteľa si
udržiava sektor domácností, pričom pozitívnym faktom je že obidva sektory s čistou
dlžníckou pozíciou (verejný sektor a podniky) znižujú mieru svojho zadlženia.
Celková peňažná zásoba M3 rastie na Slovensku len pomaly, čo je protipól oproti
očakávaniam nekonvenčnej menovej politiky. Podiel bankových úverov
domácnostiam má rastúcu tendenciu, naopak v prípade podnikov tento podiel klesá. V
prípade úverov domácnostiam výrazne rastú úvery od nebankových subjektov. Rast
reálnych investícií u podnikov a domácností je len nepatrný. Finančné investície
sektora podnikov rastú zatiaľ čo v prípade domácností klesajú. Rast disponibilného
príjmu domácností a spotreby je len nepatrný. Vyžaduje si to zvýšenie úverovej
aktivity komerčných bánk s cieľom podpory trhu práce a spotreby.
VEGA č. 306 Úloha finančných inštitúcií a kapitálového trhu pri riešení problémov
dlhovej krízy v Európe – prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. reg. číslo: 1/0124/14, doba
riešenia 2014-2016
Výsledky riešenia v roku 2014:
- projekt v I. etape riešenia sústredil pozornosť na analýzu súčasnej situácie dlhovej
krízy a jej riešenie v jednotlivých krajinách Európy. Vyhodnotili sme efektívnosť
doteraz využívaných nástrojov v jednotlivých krajinách, s osobitným zreteľom na
eurozónu. Na základe teoretických predpokladov sme analyzovali vplyv jednotlivých
faktorov na súčasný negatívny vývoj a hľadali sme nové systémové prvky, ktoré
prispejú k pozitívnemu riešeniu problémov. K tomuto účelu sme prispôsobili i
publikačnú činnosť.
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 2014 – 2016
Výsledky riešenia v roku 2014:
- projekt sa sústredil na metodiku oceňovania finančných inštitúcií a na jej dopady pre
prax oceňovania na Slovensku. Okrem toho sme sa venovali aj otázkam oceňovania v
oblasti účtovníctva, oceňovaniu finančných rizík a jeho dopadom na ekonomiku SR a
eurozóny. Otázky regulácie sa v podmienkach finančnej krízy dostávajú do popredia
záujmu finančnej teórie a praxe. V tomto kontexte je mimoriadne aktuálna aj
problematika bankovej regulácie reprezentovaná Basel III, jej interakcie s bankovým
sektorom, finančným trhom a reálnou ekonomikou.
Projekt SCIEX Bank Performance in Eastern and Western Europe reg. číslo: 14.028-1
Wanzenried, 14.028-2 Hrvolová, 14.028-3 Horvátová, doba riešenia 2014 – 2015
Výsledky riešenia v roku 2014:
- v roku 2014 vycestovala doktorandka Kristína Hrvoľová na Univerzitu v Lucerne
(Zug). Venuje sa zberu a triedeniu štatistických dát z databáz Bloomberg a Banscope.
Prebiehajú konzultácie medzi členmi kolektívu riešiteľov.
PMVP Modelový prístup k riadeniu rizika likvidity a bankovej paniky v kontexte
globálnej ekonomiky – Ing. Barbora Stanová, rok riešenia: 2014


Participácia
na
projekte
APVV-0101-10:
Kreatívna
ekonomika
–
národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR), doba riešenia
2011 – 2014
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KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE
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 2014:
- 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).
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 2014:
- komplexné preskúmanie kľúčových determinantov formovania znalostnej ekonomiky
(vzdelanie, veda a výskum, inovácie). Identifikovanie možností riešenia problému
chudoby a rizika sociálnej exklúzie.
VEGA V-13-002-00 Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v Eurozóne
a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax – Ing. Marcel Novák, PhD., reg.
číslo: 1/0477/13, doba riešenia 2013 -2014
Výsledky riešenia v roku 2014:
- analýza a vyhodnotenie štatistických dát a dotazníkového prieskumu. Komparácia
jednotlivých krajín. Výhody a nevýhody zotrvania v integračnom zoskupení.
Zhodnotenie dôsledkov dlhovej krízy na jednotlivé krajiny, Európsku úniu, Eurozónu
aj celý svet.
VEGA V-13-001-00 Význam novej inštitucionálnej ekonómie v súčasnom období – prof.
Ing. Anetta Čaplánová, PhD., reg. číslo: 1/0889/13, doba riešenia 2013 - 2015
Výsledky riešenia v roku 2014:
- v roku 2014 sa riešitelia projektu zamerali na ďalšie skúmanie fungovania súčasných
ekonomík z pozície teórie novej inštitucionálnej ekonómie s osobitným dôrazom na
prezentáciu a publikovanie výsledkov výskumu v SR i v zahraničí.
VEGA č. 338 Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v novej ekonomike – doc. Ing.
Marta Martincová, PhD., reg. číslo: 1/0379/12 doba riešenia 2012 - 2014
Výsledky riešenia v roku 2014:
- aj v čase hospodárskej a finančnej krízy úroveň dosiahnutého vzdelania a zároveň
stupeň naakumulovaného ľudského kapitálu ovplyvňovala mieru zamestnanosti a
možnosti jednotlivca zamestnať sa, pričom vysokoškolské vzdelanie zvyšovalo takúto
pravdepodobnosť. Pre mladých ľudí, ktorí nepokračujú vo vysokoškolskom štúdiu,
predstavuje odborné vzdelávanie lepšie vyhliadky pre ich zamestnateľnosť v
porovnaní so všeobecným vzdelaním.
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VEGA V-13-006-00 Teória regulovania a možnosti aplikácie jej prístupov na skúmanie
medzinárodnej migrácie pracovných síl – prof. Ing. Magdaléna Přívarová, PhD., reg.
číslo: 1/0210/13, doba riešenia 2013 - 2015
Výsledky riešenia v roku 2014:
- zapojenie sa do diskusií týkajúcich sa vymedzenia formálnej (právnej) definície
okružnej migrácie. Uskutočnená identifikácia účinkov okružnej migrácie na migranta
na krajinu jeho pôvodu a na hostiteľskú krajinu. Uskutočnená komparatívna analýza
týchto účinkov „v starých“ a „v nových“ členských štátoch EÚ.
VEGA V-14-027-00 Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich
spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte – Ing. Eleonóra Matoušková, PhD.,
reg. číslo: 1/0368/14, doba riešenia 2014 – 2015
Výsledky riešenia v roku 2014:
- v prvom roku výskumu sme sa zamerali na zhromažďovanie a spracovávanie
podkladových materiálov a na skúmanie charakteristických znakov vybraných
heterodoxných a ortodoxných teórií. Predmetom výskumu bol aj prístup jednotlivých
heterodoxných teórií, ako aj ortodoxnej ekonómie, k vybraným makroekonomickým
otázkam, predovšetkým k problematike hospodárskeho rastu, dôchodkov, spotreby a
rozdeľovania dôchodkov a bohatstva. V rámci riešenia výskumnej úlohy boli
publikované viaceré príspevky v zborníkoch zo zahraničných a domácich konferencií,
príspevky vo vedeckých časopisoch a jedna učebnica.
VEGA V-14-029-00 Trendy vo vývoji komparatívnych ekonomických systémov –
doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc., reg. číslo: 1/0409/14, doba riešenia 2014 - 2016
Výsledky riešenia v roku 2014:
- uskutočnená teoretická analýza reálne fungujúcich ekonomických systémov – analýza
teoretických názorov a kritérií hodnotenia teoretických systémov spojená s rozborom
empirických údajov o kľúčových oblastiach formovania znalostnej spoločnosti.
VEGA V-13-008-00 Možnosti obnovenia globálneho rastu a dlhová kríza v Európskej
únii – Ing. Pavlína Ivanová, PhD., reg. číslo: 1/0043/13, doba riešenia 2013 - 2015
Výsledky riešenia v roku 2014:
- humanizácia predstavuje prierezový fenomén. Ekonomika sa stane humánnou nie
zákonom, ale poznaním, že byť humánny sa aj vyplatí. Je to paradox, ale humanizácia
môže byť faktorom konkurencieschopnosti.
Nehovoriac o ocenení firmy vo väzbe na finančné trhy, ako i celkové renomé firmy.
Korektný štát od svojich občanov získava len skutočne potrebné zdroje na
zabezpečenie svojich funkcií. Obmedzenie korupcie významne znižuje rozsah
potrebných zdrojov (rastie efektivita verejného sektora), čo spolu s prvým okruhom
(firmy) umožňuje reálne znižovať dane a odvody (sen všetkých) bez ohrozenia kvality
služieb občanom i podnikom. Efektívnosť na všetkých úrovniach umožňuje kvalitu
služieb a zároveň istotu ich poskytnutia. Paradoxne možno zabezpečiť kvalitné služby
i pri nákladoch nižších oproti súčasnosti o 20 – 30 %. Tieto opatrenia umožnia riešiť
dôsledky starnutia obyvateľstva, ale i, súčasne, pomôžu pri riešení dlhovej krízy
štátov. Obyvatelia si uvedomujú solidaritu, ale zároveň i zodpovednosť za svoj osud
(nie rovnostárstvo, ale aj zásluhovosť). Zneužívanie systému je v malej miere (vždy sa
niekto nájde), čo umožňuje sústrediť pozornosť na tých, ktorí ju potrebujú, ale aj
zároveň sústrediť pozornosť na tých, ktorí pomoc potrebujú (deti, mladí a starí
občania). Na čo by som zneužíval systém, veď aj tak mi pomôže, keď to budem
skutočne potrebovať.
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Humanizácia ekonomiky a spoločnosti môže byť jedným z riešení, z možností ako obnoviť
dôveru spoločnosti vo všetkých jej dimenziách. Teoretické diskusie hovoria o potrebe zmeny
spoločnosti, ale rozchádzajú sa v cestách, ako to dosiahnuť. Je však zrejmé, že „uzákonenie“
humanizácie problém nerieši. Riešením je poznanie, že sa oplatí byť humánnym, solidárnym
a že vzájomná dôvera je kľúčovým východiskom.
Klasickí ekonómovia vždy hovorili o morálnom imperatíve ako východisku ekonomiky
i spoločnosti. Humanizácia ekonomiky a spoločnosti je kľúčovým východiskom na
prekonanie dnešných problémov.
Niektorí teoretici hovoria o potrebe totálne kontrolovanej spoločnosti (ako riešení dnešných
problémov). Avšak ani totálna kontrola nebude riešením dnešných problémov (narastajúca
zložitosť ekonomiky a spoločnosti je najväčšou bariérou tohto riešenia). V tomto kontexte
finančný sektor ako v zrkadle odráža negatíva dnešnej ekonomiky a spoločnosti, zároveň ale
môže byť východiskom pre jej zmenu. Fungovanie bankového sektora, finančných trhov je
možné realizovať efektívne a s dostatočnou mierou ziskovosti a v prospech celej spoločnosti
(všetky tri roviny spoločnosti). Je možné zvoliť i cestu stáleho rozširovania regulácií, čo
vedie k novým formám „kreativity“ a k neplneniu funkcií finančného sektora pre fungovanie
ekonomiky. Pritom humanizácia môžu byť nástrojom „poľudštenia“ finančného sektora. Už
doterajší vývoj regulácií ukázal, že tadeto riešenie nevedie ani k utlmeniu dnešných
problémov. Globalizácia finančných subjektov, ale aj pokračujúca koncentrácia vedie často
k nekorektnému jednaniu, čo sa prenáša do celej ekonomiky. Zároveň ide o prierezový
fenomén ovplyvňujúci celú ekonomiku a spoločnosť.
PMVP I-14-107-00 Príčiny a dôsledky nerovností v príjmoch a bohatstve – Ing. Dávid
Martinák, rok riešenia 2014
Výsledky riešenia v roku 2014:
- narastanie príjmových a majetkových nerovností a regionálnych rozdielov v príjmoch
obyvateľstva je vážnym limitom pre ekonomický rast a rozvoj v podmienkach
Slovenskej republiky.


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



Participácia na projekte zvyšovania kvality doktorandského štúdia a podpora
medzinárodného výskumu na NHF EU



Participácia na projekte Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava

KATEDRA FINANCIÍ:
VEGA V-13-003-00 Vplyv regulácie trhov na rizikové rozhodnutia ekonomických
subjektov – Ing. Jana Péliová, PhD., doba riešenia 2013 - 2014
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Výsledky riešenia v roku 2014:
- v prvom roku riešenia projektu bol pripravený a uskutočnený ekonomický experiment
a boli prezentované predbežné výsledky meraní. Následne boli výsledky prezentované
na medzinárodných vedeckých konferenciách a ponúknuté na publikáciu do
zahraničných karentovaných časopisov. Výstupom projektu je článok zahraničnom
karentovanom časopise: International Journal of Industrial Organization.
VEGA V-13-007-00 Dane a efektívnosť nástrojov finančného reinžinieringu pri
zvyšovaní výkonnosti podnikov v čase krízy – doc. Ing. Jana Kubicová, PhD. MBA, reg.
číslo: 1/0238/13, doba riešenia 2013 – 2015
Výsledky riešenia v roku 2014:
- charakterizovali sme nástroje finančného reinžinieringu a analyzovali sme ich daňové
dôsledky. Výsledky budú publikované vo vedeckých časopisoch a v zborníkoch z
domácich a zahraničných vedeckých konferencií
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 2014:
- 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 však môže
spomaliť tempo ekonomického rastu, znížiť konkurencieschopnosť ekonomiky alebo
zvýšiť objem daňových únikov.
VEGA Riadenie kapitálu a rizík v podmienkach makroekonomických šokov – Dr.h.c.
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., reg. číslo: 1/0913/14, doba riešenia 2014 – 2016
Výsledky riešenia v roku 2014:
- v roku 2014 bola v rámci projektu analyzovaná oblasť makroekonomických šokov
a ich dopadov na dlh verejnej vlády pomocou viacerých štatistických modelových
prístupov. V tejto súvislosti boli vypracované a predložené na publikáciu niektoré
čiastkové výstupy publikované v roku 2014 zaevidované v SEK. V rámci prvej fázy
riešenia projektu boli čiastkovo analyzované niektoré súvislosti zadlženosti
domácností vo vzťahu k cenovej stabilite trhu nehnuteľností, pričom bola skúmaná
štatistická závislosť v dlhodobom horizonte medzi zadlženosťou a cenovou úrovňou
na panelových dátach.
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VEGA Dlhové epizódy, fiškálna politika a fiškálne pravidlá – prof. Ing. Pavol
Ochotnický, PhD., reg. číslo: 1/0838/14, doba riešenia 2014 – 2016
Výsledky riešenia v roku 2014:
- hlavné výstupy projektu boli v r. 2014 orientované na výskum determinantov, ktoré
vyvolali dlhové epizódy štátov vo svete. Ďalej na analýzu, ako sa tieto determinanty
prejavujú na suverénnom ratingu a rizikových prirážkach u vládnych bondov. Ďalšie
výstupy boli zameraná na komparáciu inštitucionálneho postavenia a pravidiel
Fiškálnych a rozpočtových rád jednotlivých národných ekonomík. Výskum sa ďalej
zameral aj analýzu a porovnanie výsledkov štúdií z oblasti konsolidácie verejných
financií a na prehĺbenie výskumu účinkov priamych a nepriamych fiškálnych
stabilizátorov.
VEGA Riadenie kapitálu a rizík v podmienkach makroekonomických šokov – Dr.h.c.
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., reg. číslo: 1/0913/14, doba riešenia 2014 – 2016
Výsledky riešenia v roku 2014:
- v roku 2014 bola v rámci projektu analyzovaná oblasť makroekonomických šokov
a ich dopadov na dlh verejnej vlády pomocou viacerých štatistických modelových
prístupov. V tejto súvislosti boli vypracované a predložené na publikáciu niektoré
čiastkové výstupy publikované v roku 2014 zaevidované v SEK. V rámci prvej fázy
riešenia projektu boli čiastkovo analyzované niektoré súvislosti zadlženosti
domácností vo vzťahu k cenovej stabilite trhu nehnuteľností, pričom bola skúmaná
štatistická závislosť v dlhodobom horizonte medzi zadlženosťou a cenovou úrovňou
na panelových dátach.


OP zamestnanosť a sociálna inklúzia – Aktivita 1.3.1 národného projektu
„Profesionalita“ v riešiteľskom tíme IVPR ( Inštitút výskumu práce a rodiny) –
Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti
výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu I. – projekt
ITMS 27120130721 financovaný zo zdrojov ESF
- zástupca KF sa významne podieľal na spracovaní komparatívnej štúdie o systémoch
vzdelávania v oblasti sociálnej inklúzie v rámci Národného projektu Profesionalita.



Participácia
na
projekte
APVV-0101-10:
Kreatívna
ekonomika
–
národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR), doba riešenia
2011 – 2014
- na základe východísk jednotlivých indexov kreativity bol zvolený spôsob ako
vytvoriť a vypočítať index kreativity pre európske krajiny. Východiskom pre
kompozíciu indexu bol Euro-Creativity index (ECI). Tento bol skonštruovaný vo
forme prierezových dát pre vybraných 14 európskych krajín. My sme sa podujali ho
modifikovať a rozšíriť. Našim príspevkom k danej téme je vytvorenie index
a kalkulácia jeho hodnôt vo forme panelových dát. Prierezová časť vychádza z 30
európskych krajín. Index je vypočítaný pre 12 ročné časové obdobie 2000-2011. Ďalej
bol spracovaný vstup riešiteľov KF do záverečnej monografie projektu.
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Participácia na projekte zvyšovania kvality doktorandského štúdia a podpora
medzinárodného výskumu na NHF EU
- v rámci projektu boli realizované dva výskumy, ktoré boli ukončené publikáciami,
zverejnenými v zahraničných karentovaných časopisoch Journal of Credit Risk,
International Small Bussiness Journal). Prvý výskum sa týkal analýzy finančných,
nefinančných a systémových faktorov, ktoré ovplyvnili makroekonomické vnímanie
stability nových členských štátov EU v ratingových hodnoteniach zo strany
ratingových agentúr. Ďalší výskum bol zameraný na doplnenie prístupov Altman,
Sabato Wilson o vysvetlenie vplyvu transformačných vplyvov na deštrukčné procesy
v sektore malých a stredných podnikov v SR.



Participácia na projekte Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY:
FP-SSH-2011-1 Prosperita, blahobyt a práca pre Európu/WWW pre Európu – prof.
Dipl. Ing. Mikuláš Luptáčik, Dr, doba riešenia 2012 – 2016
Výsledky riešenia v roku 2014:
- 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.
ISCH COST Action IS1104 EÚ v novej komplexnej geografii ekonomických systémov:
hodnotenie modelov, nástrojov a politík – prof. Dipl. Ing. Mikuláš Luptáčik, Dr., doba
riešenia 2012 – 2016
Výsledky riešenia v roku 2014:
- 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 2014:
- 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
41

špecializácie. Zaoberali sme sa inovačnými procesmi a štruktúrnymi zmenami
v ekonomike.
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 2014:
- spracovanie po identifikovaní medziodvetvových tokov v slovenskej ekonomike
pomocou input-output modelu, teoretické ale aj praktické prístupy k štruktúrnej
dekompozícii a následne bola zhodnotená environmentálná 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 2014:
- 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.
VEGA č. 023 Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre
hospodársku politiku – Ing. Martin Lábaj, PhD., reg. číslo: 1/0313/14, doba riešenia
2014-2017
Výsledky riešenia v roku 2014:
- prvý rok riešenia výskumné projektu bol zameraný na preskúmanie teoretických
aspektov súvisiacich s efektívnosťou, sociálnou spravodlivosťou, ekonomickým
rastom a príjmovými nerovnosťami. Dôraz bol položený na implikácie pre
hospodársku politiku, ale aj pre nadväzujúci empirický výskum. Okrem toho sme sa
zamerali na sociálno-ekonomické súvislosti zamestnanosti v EÚ, rôzne ukazovatele
ekonomického rozvoja a analýzu vývoja v krajinách EÚ za posledných desať rokov.
V ďalšom roku riešenie projektu bude potrebné preskúmať súčasný stav problematiky
najmä vo vzťahu k empirickým štúdiám uvedených vzťahov a súvislostí.
Letná škola slovenských ekonómov 2014 – Ing. Martin Lábaj, PhD., doba riešenia 2014
Výsledky riešenia v roku 2014:
- cieľom projektu bola organizácia Letnej školy slovenských ekonómov, zameraná pre
študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Zámerom projektu bolo
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.
New Path of Economic Growth and Social Development for Europe (Nový model
ekonomického rastu a sociálneho rozvoja pre Európu) – Ing. Martin Lábaj, PhD., doba
riešenia 2013-2014
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Výsledky riešenia v roku 2014:
- počas realizácie programu boli dosiahnuté ciele, ktoré boli naplánované v
projekte. V prípravnej fáze aj počas realizácie programu sa kládol dôraz na to,
aby obsah prednášok, seminárov a workshopov zodpovedal téme projektu, a zároveň
na to, aby lektori využívali inovatívne metódy vo výučbe a multidisciplinárny prístup
k problematike. Program nadväzuje na a rozvíja existujúce študijné programy na
partnerských inštitúciách zamerané na ekonómiu, financie a biznis, o európsky
rozmer, vytvorením jedinečnej príležitosti pre diskusiu rôznych názorov na
perspektívy ďalšieho rozvoja pre Európu. Prednášky expertov z ekonómie, politických
vied, sociálnej oblasti či praxe prispeli k multidisciplinárnemu charakteru programu.
Zároveň boli počas programu využité moderné a inovatívne didaktické pomôcky a
prístupy, a to najmä prezentácie cez dataprojektor, materiály k programu dostupné
na osobitnej webovej stránke, počítačové laboratórium pre experiment a virtuálnu
hru, a grafické softvérové vybavenie pre tvorbu plagátov. Program sa stretol s veľkým
úspechom medzi študentmi aj profesormi, o čom svedčia odpovede vo
vyplnených hodnotiacich dotazníkoch zo systému ECAS.


Participácia
na
projekte
APVV-0101-10:
Kreatívna
ekonomika
–
národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR), doba riešenia
2011 – 2014



Participácia na projekte zvyšovania kvality doktorandského štúdia a podpora
medzinárodného výskumu na NHF EU

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 2014:
a) komplexné posúdenie dosiahnutých výsledkov riešenia projektu za celé obdobie riešenia
projektu
Výsledky projektu boli posúdené oponentskou radou na záverečnej oponentúre dňa 1. 12.
2014 so záverom, že boli splnené tak hlavné, ako aj čiastkové ciele riešenia uvedeného
projektu. Oponentská rada ocenila, okrem iného, bohatú publikačnú činnosť riešiteľského
kolektívu (1 vedecký článok v karentovanom časopise, 1 zahraničná vedecká monografia, 2
vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách, 11 vysokoškolských učebníc, 24
inovovaných učebníc odborných ekonomických predmetov pre stredné školy, 1 recenzovaný
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie a ďalšie publikácie – celkom 116 výstupov za
obdobie riešenia projektu).
b) posúdenie celospoločenských prínosov dosiahnutých v oblasti školstva, pedagogiky alebo
tvorivého a interpretačného umenia
Z hľadiska posúdenia celospoločenských prínosov dosiahnutých v oblasti školstva
a pedagogiky je možno konštatovať, že výstupy z riešeného projektu majú celoslovenský
dosah, pretože zo stredoškolských učebníc (celkom 24 inovovaných učebníc za 3 roky), na
ktorom sa výrazným spôsobom podieľali viacerí členovia autorského kolektívu (prof. Ing.
Rudolf Šlosár, PhD., Ing. Darina Orbánová, PhD., Ing. Ľudmila Velichová, PhD., Ing.
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Jaromír Novák, PhD.) sa učia žiaci všetkých obchodných akadémií (83 škôl), hotelových
akadémií (78 škôl) a iných stredných odborných škôl s ekonomickým (267 škôl)
i neekonomickým zameraním (489 škôl) v SR (celkom 917 škôl v SR). Vydané stredoškolské
učebnice znamenajú prínos ku skvalitneniu výchovno-vzdelávaciemu procesu na stredných
odborných školách, osobitne odborných akadémiách. Aj publikované vysokoškolské učebnice
(celkom 11) prispievajú ku zvýšeniu kvality v príprave budúcich učiteľov ekonomických
predmetov, ktorí budú odborné ekonomické predmety učiť na stredných odborných školách
na celom Slovensku. Veľké množstvo publikácií a vedeckých výstupov, ktoré boli
prezentované doma i v zahraničí sa tiež pričinili o šírenie nových poznatkov a výsledkov
z riešeného projektu.
c) posúdenie konkrétnych výstupov, ktoré vznikli počas riešenia projektu, t. j. zhodnotenie
publikácií, nových metodík a technologických postupov výučby, nových pedagogických
dokumentov, umeleckých diel, umeleckých výkonov a ďalších aktivít, ktoré sa uskutočnili
pri riešení projektu
Vysoký počet publikovaných výstupov z riešeného projektu (celkom 116 výstupov) svedčí
o priebežnej a zodpovednej práci riešiteľského kolektívu. Za najdôležitejšie z nich oponentská
rada považuje (ich bibliografické údaje sú uvedené v záverečnej správe, v časti "Splnenie
cieľov a výsledky projektu"). 1 vedecká práca v domácom karentovanom časopise
Sociológia, 1 vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve, 2 vedecké
monografie vydané v domácich vydavateľstvách, 24 učebníc pre stredné školy, 11
vysokoškolských učebníc vydaných v domácich vydavateľstvách, zorganizovanie
medzinárodnej vedeckej konferencie „Inovácie v ekonomickom vzdelávaní“, ktorej výstupom
bol recenzovaný elektronický zborník príspevkov účastníkov konferencie s rovnomenným
názvom. Konferencia sa konala 10. 11. 2014.
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 2014:
- výsledky riešenia projektu Ekonomické prostredie a dynamika zmien v sektore
poisťovníctva v roku 2014 priniesli teoretické definovanie ekonomických kategórii
finančného
sprostredkovania a finančného poradenstva v širších súvislostiach
a analýzu ich regulácie v Slovenskej republike a v Českej republike, ich základné
odlišnosti a špecifické výhody a nevýhody v praxi. Za ďalšie cenné výsledky možno
považovať vymedzenie špecifík kontrolingu v poisťovniach a výsledky výskumu
zameraného na kontroling a uplatnenie jeho nástrojov v slovenských, českých
poisťovniach, ale aj v poisťovniach v rámci krajín Európskej únie a aj mimo nej.
V pripravovanom projekte Solventnosť II bude veľmi dôležitá úloha zaistenia.
Výsledky výskumu prezentujú riziká, ktorým sú poisťovne vystavené a jedným
z týchto rizík je aj riziko zlyhania protistrany a hľadanie optimálnych podmienok
zaistného kontraktu. Ďalšie čiastkové výsledky výskumu spočívajú vo vývoji poistenia
a zaistenia na súčasné ekonomické škody, ktoré sú spôsobené prírodnými
katastrofami, analýza ich príčin a zdôvodnenie dôležitosti
preventívnych
a ochranných opatrení. V neposlednej rade výsledky prezentujú základné metódy
oceňovania podniku, metódy oceňovania majetku podniku a analyzujú spôsoby
stanovenia poistnej sumy pre účely poistenia, ktoré sú používané v poisťovniach.
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VEGA Poistný vzťah ako kľúčový prvok fungovania poisťovníctva v kontexte
spoločensko-ekonomických zmien – doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD., reg. číslo:
1/0431/14, doba riešenia 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Výsledky riešenia v roku 2014:
- dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): Výsledky riešenia
projektu Poistný vzťah ako kľúčový prvok fungovania poisťovníctva v kontexte
spoločensko-ekonomických zmien sa za prvý rok týkajú predovšetkým identifikovania
subjektov poistného vzťahu a vymedzovania ich určujúcich znakov. Vzhľadom na to,
že poistné vzťahy vznikajú v súvislosti s obstarávaním poistenia, veľkú úlohu na
strane dopytu zohrávajú subjektívne faktory. Osobitnou súčasťou sú poisťovacie
podvody, ktoré spotrebiteľmi nie sú vnímané ako negatívne.
 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 2014:
- výskum v rámci projektu bol zameraný na skúmanie najnovších trendov na trhu práce
v podmienkach SR a komparáciu v rámci EÚ. Kumulácia súčasných hospodárskopolitických problémov v rámci EÚ umocňuje potrebu identifikovať úzke miesta
rastového procesu a hľadať mechanizmy, ktoré by viedli k obnove ekonomického
rastu, k udržaniu rastovej dynamiky a k zlepšeniu parametrov sociálno-ekonomického
rozvoja. Rast HDP v SR neviedol k primeranému rastu zamestnanosti, pracovných
príjmov a poklesu verejného dlhu. Zaoberali sme sa identifikáciou odvetví ekonomiky,
v ktorých možno očakávať rast pracovných miest. Analýzou migračnej politiky sme
poukázali na isté slabiny, ktoré ešte spočívajú v nepriaznivom postavení imigrantov
v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, najmä v porovnaní s krajinami západnej
Európy. Prioritou hospodárskej politiky musí byť tvorba podmienok pre relatívne
silný, rovnomerný rast ekonomiky. Rôznymi nástrojmi politiky trhu práce možno
krátkodobo motivovať tvorbu pracovných miest, možno to však považovať za
dočasnú, krátkodobo pôsobiacu motiváciu.
VEGA č. 334 Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na
kvalitu života – Ing. Michaela Nováková (rod. Pechová), PhD., reg. číslo 1/0086/12, doba
riešenia 2012 – 2014
Výsledky riešenia v roku 2014:
- projekt sa v roku 2014 zameriaval na hodnotenie vzájomných súvislosti zdravotného
stavu obyvateľstva a kvality života. Autorský kolektív uskutočnil a vyhodnotil
prieskum pomocou dotazníka, ktorý zisťoval miery vzájomnej korelácie spomenutých
faktorov.
VEGA V-1/0112/13 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 2014:
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v druhom roku riešenia projektu riešiteľský tím, v súlade s plánovanými cieľmi, sa
zameral na komparáciu vývoja etablovania konceptu sociálnej ekonomiky na
Slovensku a v iných krajinách Európskej únie. Zamerali sme sa na úlohu vzdelávania
v priestore sociálnej ekonomiky ako na kľúčový faktor rozvoja sociálnej ekonomiky.
V priebehu mesiaca november 2014 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov jednotlivých
tímov riešiteľov za účelom konkretizácie ďalších úloh pre pracovné skupiny
a dohodnutia spoločnej publikácie v karentovanom časopise v roku 2015.

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 2014:
- za najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté v roku 2014 možno považovať úspešnú
reprezentáciu katedry na dvoch medzinárodných zasadnutiach v rámci Riadiaceho
výboru akcie (marec 2014 – Barcelona a jún 2014 – Tampere), kde boli prezentované
čiastkové výsledky nášho výskumu zameraného na sledovanie transformačných
procesov sociálnych služieb na Slovensku (najmä s ohľadom na deinštitucionalizáciu).
- významný úspech dosiahol tiež interný doktorand katedry Gábor Szudi, ktorý získal
grant na zahraničnú výskumnú stáž na University Rovirra i Virgilli v Tarragone, na
ktorej základe získala katedra príležitosť publikovať výsledky doterajšieho výskumu
v prestížnom karentovanom časopise Journal of Social Service Research.
- dvaja členovia katedry (Jaroslava Kováčová a Gábor Szudi) dostali tiež príležitosť
pripraviť príspevok do špeciálneho vydania časopisu Housing and Built Environment
v rámci výskumu zameraného na výzvy v oblasti sociálneho bývania pre
marginalizované skupiny obyvateľstva na Slovensku.
- v novembri 2014 sa v gescii Katedry sociálneho rozvoja a práce na NHF EU
uskutočnilo medzinárodné zasadnutie riadiaceho výboru akcie IS 1102, ktorého sa
zúčastnilo 40 zahraničných zástupcov univerzít a výskumných ústavov z 24
európskych krajín.
VEGA V-1/0216/14 Transformácia sociálnych služieb pre seniorov v kontexte
deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy – :
doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD., MPA, doba riešenia 2014 - 2016
Výsledky riešenia v roku 2014:
- Prvý rok riešenia projektu bol charakteristický na jednej strane (v súlade so zámermi)
mapovaním širšieho kontextu skúmanej témy a identifikovaním ďalších súvislostí
služieb pre seniorov a zmien v kvalite ich života (napr. súvislosti ich účasti na
celoživotnom vzdelávaní, na striebornej ekonomike a pod.), na druhej strane aj
určitými procesmi v zložení výskumného tímu, v ktorom dôjde v ďalšom roku k
niektorým zmenám práve za účelom lepšej koncentrácie na kľúčové otázky skúmanej
témy. Už v prvom roku sa však podarilo spracovať a sčasti už aj publikovať niektoré
problémové otázky, ktoré považujeme v kontexte riešenia témy projektu za kľúčové.
PMVP I-14-105-00 Zvyšovanie zamestnanosti v kontexte stratégie Európa 2020 – Ing.
Roman Klimko, PhD., doba riešenia 2014
Výsledky riešenia v roku 2014:
- v odborných i akademických kruhoch sa možno často stretnúť s otázkami, ktoré
sektory majú potenciál na tvorbu nových pracovných miest a aké sú možnosti ich
financovania. Jedným z čiastkových cieľov projektu, my sme ho považovali za nosný,
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bola identifikácia kľúčových odvetví vytvárania pracovných miest, ktorý sa v plnej
miere podarilo naplniť. Jednotlivé príspevky, ktoré sú výstupmi projektu IGP,
poskytujú ucelený obraz o sektoroch, ktoré by mali v najbližších rokoch tvoriť akúsi
kostru tvorby nových pracovných miest v rámci Európskej únie. Týka sa to
predovšetkým sektorov zelenej ekonomiky, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti a
sektora IKT. Poukazuje sa na skutočnosť, že Európska únia rozhodne nezaháľa
predovšetkým v oblasti podpory zelených pracovných miest. Zároveň si uvedomuje aj
dôležitosť ďalších dvoch sektorov. Okrem prehľadu politiky Európskej únie v oblasti
podpory zelenej ekonomiky a možností jej financovania uvádza príklady úspešných
projektov práve v tejto oblasti. Navyše, v oblasti elektronických zručností sú vo
výstupoch načrtnuté vybrané iniciatívy, ktoré úspešne prebiehajú v rámci jednotlivých
členských štátov Európskej únie. V rámci sektora zdravotníctva a sociálnej
starostlivosti je spomenutý aj Spoločný európsky projekt v oblasti tvorby prognóz a
plánovania potrieb pracovnej sily. Význam uvedených sektorov pre jednotlivé
európske ekonomiky je nesporný. Preto je vhodné im neustále venovať pozornosť v
snahe zvyšovania zamestnanosti v ich rámci, čo bude mať následne priaznivý vplyv aj
na jednotlivé ukazovatele trhov práce. Okrem splnenia vyššie spomenutého
čiastkového cieľa, ktorý sme považovali za nevyhnutné vyslovene vypichnúť a
zdôrazniť, konštatujeme naplnenie aj ďalších čiastkových cieľov. V jednotlivých
výstupoch z projektu IGP sme postupne zhodnotili súčasný stav riešenej problematiky,
poukázali sme na súvislosti medzi ekonomickým rastom a vývojom zamestnanosti, čo
bolo rozhodujúce pre vytvorenie akéhosi základu, ktorý nám umožnil pokračovať vo
výskume a pomohol naplniť ďalšie čiastkové ciele. Okrem identifikácie kľúčových
odvetví vytvárania pracovných miest, čo už je spomenuté vyššie, vo výstupoch sme
poukázali na možnosti financovania v oblasti podpory tvorby nových pracovných
miest. V rámci identifikácie možností politiky trhu práce pri zvyšovaní zamestnanosti
sme sa sústredili práve na vyššie spomenuté tri hlavné oblasti so značným potenciálom
pre vytváranie nových pracovných miest: zelená ekonomika, zdravotníctvo i sociálna
starostlivosť a IKT.
PMVP I-14-108-00 Systém minimálnej mzdy v krajinách V4 vo väzbe na výkonnosť
Ekonomík - Ing. Tomáš Pogány, doba riešenia 2014
Výsledky riešenia v roku 2014:
- v súlade so stanovenými cieľmi projektu sa nám podarilo poukázať, že minimálna
mzda patrí medzi základné nástroje politiky zamestnanosti každej krajiny s trhovým
hospodárstvom. Potreba skúmania systému minimálnych miezd v rôznych krajinách
vyplýva z rôznej úspešnosti použitia tohto nástroja v jednotlivých národných
hospodárstvach. Nedá sa totiž hovoriť o jednotnom riešení, pričom platí, že nie každá
krajina tento inštitút využíva.
- definovali sme minimálnu mzdu a poukázali na dôležitosť využívania minimálnej
mzdy na Slovensku ale i v ďalších krajinách V4. Prebiehajú dlhoročné diskusie v
inštitúte minimálnej mzdy o jej dôležitosti. Tieto sa navonok javia ako spor dvoch
strán. Na jednej strane sú to odbory ako zástancovia minimálnej mzdy na podporu
sociálnych istôt a zamestnancov. Na druhej strane zamestnávatelia predstavujúci
nepriaznivé dopady minimálnej mzdy na mzdové náklady a zamestnanosť. V
mnohých krajinách sa využíva inštitút minimálnej mzdy, ktorý na jednej strane chráni
pracujúcich pred ich odmeňovaním príliš nízkou mzdou, ktorá je nedostatočná na
zabezpečenie základných životných podmienok, a na strane druhej ochraňuje firmy
pred nekalou konkurenciou založenou na spoločensky netolerovateľne nízkej úrovni
miezd. Ak je minimálna mzda stanovená na príliš nízkej úrovni (nižšia než je „trhová“
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minimálna mzda), neplní túto ochrannú funkciu, naopak, ak je nastavená príliš vysoko,
dopad na ekonomiku môže byť negatívny.
okrem splnenia vyššie spomenutého čiastkového cieľa, ktorý sme považovali za
nevyhnutné vyslovene vypichnúť a zdôrazniť, konštatujeme naplnenie aj ďalších
čiastkových cieľov.
v jednotlivých výstupoch z projektu IGP sme postupne zhodnotili súčasný stav
riešenej problematiky, poukázali sme na súvislosti minimálnej mzdy so zreteľom na
vývoj nezamestnanosti. Práve vďaka tejto komparácii sme dosiahli stanovené ciele
a môžeme definovať že Minimálna mzda je považovaná za jednu z príčin
nezamestnanosti, prejavujúci sa najmä u menej kvalifikovaných a menej skúsených
ekonomicky aktívnych obyvateľov čo vedie k prehlbovaniu chudoby.

PMVP I-14-106-00 S Vzdelávanie mladých ľudí a absolventov VŠ v kontexte
zamestnateľnosti a zamestnanosti.- Ing. Tímea Kolláriková, doba riešenia 2014
Výsledky riešenia v roku 2014:
- v súlade so stanovenými cieľmi projektu sa nám podarilo poukázať na nesúlad medzi
vzdelaním a požiadavkami trhu práce pri zamestnávaní mladých ľudí a absolventov
vysokých škôl. Definovali sme dôležitosť prierezových zručností a navrhli niektoré
opatrenia zamerané na zlepšenie jemných zručností mladých ľudí a absolventov
vysokých škôl. V priebehu riešenia projektu bol uskutočnený workshop pre študentov
EUBA za účasti zamestnávateľov z praxe, kde cieľom bolo rozvíjať jemné zručnosti
študentov, oboznámiť ich s požiadavkami praxe a pripraviť pre úspešné uplatnenie sa
na trhu práce. Na základe výskumnej činnosti sme dospeli k nasledovným záverom:
- mladí ľudia a absolventi vysokých škôl tvoria ohrozenú skupinu na trhu práce. Pre ich
uplatnenie je potrebné definovať potreby zamestnávateľov a odstrániť nedostatky,
ktorými sa vyznačuje vzdelávací systém. Je to možné prostredníctvom zostavenia
kompetenčného modelu mladého človeka a absolventa vysokej školy, ktorý zohľadní
nové smerovanie Európskej únie a bude vychádzať zo špecifických a všeobecných
kompetencií, ktoré zabezpečia zamestnanie a zamestnateľnosť danej skupiny.
- v oblasti kvality vysokoškolského vzdelávania je potrebné pre účely objektívneho
hodnotenia relevantnosti na úrovni EÚ zostaviť porovnateľné údaje odzrkadľujúce
kompetencie absolventov. V súvislosti s modernizáciou vysokoškolského vzdelávania
je potrebné väčšie zainteresovanie zamestnávateľov na vytváraní odborov a predmetov
vysokoškolského vzdelávania, väčšieho využívania učenia sa na pracovisku a vyššej
flexibility študijných programov.
- na základe komparatívnej analýzy viacerých empirických štúdii poukazujeme na
význam „soft skills“ pri dosahovaní úspechu v kariére. V oblasti zamestnateľnosti
vyzdvihujeme význam mäkkých kompetencií, ktoré sa svojim charakterom zaraďujú
do skupiny prierezových kompetencií s vysokým stupňom prenositeľnosti. Podobnosti
medzi zahraničnými výskumami z hľadiska dôležitých „soft skills“ pre
zamestnateľnosť, ktoré sú vyžadované zamestnávateľmi, definujeme predovšetkým
ako schopnosť riešiť problémy, ochotu učiť sa a iniciatívnosť, interpersonálnu
komunikáciu, schopnosť manažovať seba samého, organizáciu a plánovanie. Najviac
absentujúcimi „soft skills“ pri absolventoch škôl sú komunikačné zručnosti, schopnosť
riešiť problémy, manažérske kompetencie, podnikavosť, zanietenie a osobnostné
predpoklady.


Participácia
na
projekte
APVV-0101-10:
Kreatívna
ekonomika
–
národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR), doba riešenia
2011 – 2014
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Participácia na projekte zvyšovania kvality doktorandského štúdia a podpora
medzinárodného výskumu na NHF EU

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA:
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 2014:
- koncept kreatívnej ekonomiky je pomerne novým smerom v teóriách
socioekonomického rozvoja, ktorý upriamuje pozornosť na dôležitosť ľudskej
kreativity v rozvoji miest, regiónov alebo štátov. Špecifickú pozornosť sústreďuje na
kultúrne a kreatívne odvetvia, medzi ktoré patria Reklama a marketing; Architektúra;
Dizajn a módny dizajn; Film, TV, video, rádio a fotografia; IT, softvér a počítačové
služby; Vydavateľstvo a Hudba, scénické a vizuálne umenie. Firmy v kultúrnych a
kreatívnych odvetviach sú významne menšie a vývoj odvetví veľmi citlivo reaguje na
ekonomický cyklus. Ich špecifickou črtou je, že sa vo významnej miere koncentrujú
vo veľkých mestách, pričom dominuje hlavne Bratislava. Kreatívni pracovníci tvoria
30 percent celkovej zamestnanosti v SR, v Bratislavskom regióne to však je až 45
percent. Lokálne a regionálne projekty v oblasti podpory kultúrnych a kreatívnych
odvetví, resp. kultúrnej infraštruktúry a aktivít, majú šancu na úspech hlavne vo
veľkých mestách s dostatočne rozvinutým trhom práce (hlavne Bratislava a Košice). V
porovnaní so zahraničím je politika podpory kultúrnych a kreatívnych odvetví na
Slovensku málo rozvinutá. Na Slovensku sú mnohé špecifické prekážky ich rozvoja,
ktoré súvisia najmä s nedostatočným legislatívnym, inštitucionálnym zázemím odvetví
ale aj málo rozvinutou medzifiremnou spoluprácou. Politika by sa mala zamerať
hlavne na podporu vzdelávania, ochranu duševného vlastníctva a exportu.
Hosťovanie Johna Picklesa, profesora medzinárodných štúdií na Národohospodárskej
fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave – prof. Ing. Milan Buček, DrSc., doba
riešenia 2013 – 2014
Výsledky riešenia v roku 2014:
- posledné dve stretnutia (21.1. a 28.1.2014) s doktorandmi v rámci doktorandského
predmetu Teoretické koncepcie regionálnej vedy s diskusiou na vopred zvolené témy a
prezentácia študentských projektov s odporúčaniami profesora na ich zlepšenie.
- 29.1. – 1.2.2014 účasť na 4.zimnom seminári regionálnej vedy ako keynote speaker
a zároveň ako hlavný hodnotiaci príspevkov sekcie Mladých vedcov do 30 rokov.
VEGA V-13-005-00 Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 2014-2020 – prof. Ing. Milan
Buček, DrSc., reg. číslo: 1/0207/13, doba riešenia 2013 -2015
Výsledky riešenia v roku 2014:
- analyzovanie aktuálneho stavu uplatňovania novej paradigmy kohéznej politiky EÚ
v novom programovacom období 2014 – 2020 a poukázať na možnosti jej využitia.
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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 2014:
- v poslednom roku riešenia projektu sa výskum zameral na analýzy a hodnotenie
dosiahnutých výsledkov. Boli uskutočnené tri typy výskumu – jeden zameraný na
finančné analýzy na základe sústavy finančných a majetkových indikátorov podľa
jednotlivých veľkostných skupín obcí. Tento typ výskumu reflektoval cieľ projektu
v jeho zameraní na efektívnosť výkonu miestnej samosprávy s akcentom na
kompetentnosť a schopnosť zhodnocovania a využívania finančných prostriedkov
a majetku obcí. Druhý výskum je odvodený od dobrého spravovania v kontexte
využívania spôsobov a nástrojov pre participáciu občanov v rôzne veľkých mestách.
Posledná časť výskumu sa viaže opäť na efektívnosť odvodenú od výkonnosti
verejných služieb zabezpečovaných miestnymi samospráva jednak v polohe
teoretickej ako aj metodologickej. Výstupy boli prezentované na medzinárodných
vedeckých konferenciách a seminároch. Dve časti výskumu boli spracovávané ako
súčasť dizertačných prác zapojených interných doktorandov. Pre konfrontáciu
a rozvinutie metodologických prístupov sa dvaja riešitelia (Černěnko, Ferčíková)
zúčastnili letnej školy lokálnej politiky v Prahe a jeden riešiteľ (Černěnko)
konferencie v Budapešti, ktorého výstupom bude spoločné publikovanie vedeckých
článkov.
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 2014:
- v súlade sme projektom bola uskutočnená analýza vzdelávania na základných školách,
pričom z prieskumu realizovaného v roku 2013 na celkovo 800 projektoch a 2400
základných školách. Zároveň boli publikované výstupy týkajúce sa substitučného
efektu, pričom celkový substitučný efekt bol v porovnaní s efektom mŕtvej váhy
podstatne nižší. Identifikovala sa podobná výška efektu ako v krajinách EÚ, v ktorých
bol doteraz takýto výskum realizovaný. Najväčší vplyv na výšku efektu mal veľkosť
obce, ktorá projekty realizovala. Boli tiež analyzované podporné politiky z pohľadu
administratívnych bariér a existujúca podporná politika na regionálnej úrovni. Boli
zozbierané údaje týkajúce sa celkového trvania hodnotenia projektov a analyzované
faktory, ktoré na ne vplývajú.
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 2014:
- v roku 2014 sme sa zamerali na analyzovanie a publikovanie výsledkov pilotného
výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Výskum ukázal, že ročný vplyv EU
v Bratislave v meste Bratislava je vo výške 45 mil. Eur na hrubú produkciu a 19 mil.
Eur na disponibilné príjmy domácností. Výskum sme realizovali aj na TU v Košiciach
a v súčasnosti sa realizuje aj na ZU v Žiline a pripravuje sa na UMB v Banskej
Bystrici a v SPU v Nitre. Zostavili sme model lokálneho multiplikátora výdavkov
univerzity založenom na keynesiánskom multiplikátore. Zároveň sme skonštruovali
regionálny I-O model pre bratislavský a košický kraj. Súhrnné výsledky projektu budú
publikované v monografii Lokálne ekonomické vplyvy univerzít. Priebežné výsledky
boli publikované v zborníkoch a vedeckých článkoch.
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Projekt hospodárskej praxe: Lokálny ekonomický vplyv HC Slovan Bratislava v KHL –
doc. Ing. Štefan Rehák, PhD., doba riešenia 2013 – 2014
Výsledky riešenia v roku 2014:
- výskum prebiehal prostredníctvom dotazníkového prieskumu počas 17 zápasov v
období od 13 Novembra 2013 do 4.marca 2014. Zber údajov bol realizovaný osobným
dotazovaním na štadióne prostredníctvom vyškolených anketárov. Okrem toho bol dňa
11. januára 2014 realizovaný aj dotazníkový prieskum počas zápasu hviezd. Výskum
ukázal, že vstupom klubu do KHL sa prudko zvýšil počet divákov zápasov. V sezóne
2013/2014 bolo na zápase o približne 4 000 viac divákov ako pred vstupom Slovana
do KHL. Dotazníkový prieskum divákov, ktorý prebiehal na každom zápase, ukázal,
že prevažná časť divákov Slovana sú Bratislavčania (54 %), ale zápasy navštevovali aj
diváci z okolia Bratislavy (16 %) a za zápasmi cestovalo aj 26 % divákov z ostatných
častí Slovenska a takmer 4 % divákov boli zo zahraničia. Najviac navštevujú zápasy
muži, ale 16 percent divákov sú ženy. Priemerný vek návštevníka sa pohybuje medzi
35 – 40 rokov. Vstup Slovana Bratislava do KHL priniesol dodatočné príjmy
miestnym firmám vo výške približne 3,8 mil. Eur. Podstatnú časť z toho predstavovali
dodatočné výdavky návštevníkov zo Slovenska (mimo Bratislavy) vo výške približne
2,7 mil. Eur. Dodatočné výdavky návštevníkov zo zahraničia boli vo výške 1,1 mil.
Eur. V Bratislave prenocovalo až 60 % zahraničných návštevníkov a väčšinou strávili
1 noc v hoteli.

3.3.3 Motivačné aktivity na podporu vedeckovýskumnej činnosti na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave ako celku za rok 2014 a
na katedrách
Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2014 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 (Bratislavský ekonomický seminár). 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 2014“, „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 vedecko-výskumné podujatie „Letná škola
slovenských ekonómov 2014“. NHF EU získala v roku 2014 grant Nadácie VÚB na
financovanie hosťujúceho profesora Nikolaos Georgantizis, 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:
51

V rámci týždňa vedy 2014, 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. Cieľom KBaMF bolo dosiahnuť vyšší podiel
publikácií v karentovaných časopisoch a v databázach WoS, Ebsco a SCOPUS. V roku
2014 sa podarilo KBaMF dostať do databázy WoS zborník z konferencie v roku 2013
a v tomto trende aj naďalej pokračujeme. Vďaka týmto opatreniam sa nám darí robiť
pokroky v internacionalizácii vedy a výskumu, máme viac publikácií v anglickom jazyku,
organizujeme podujatia medzinárodného významu s rokovacím jazykom anglickým.
KBaMF podporuje záujemcov o zdokonaľovanie v kvantitatívnych metódach výskumu,
kladie dôraz na školenia a kurzy, ktoré vedú k uplatneniu výskumných metód vo
výskumnej a publikačnej činnosti. V roku 2014 bolo preškolených 10 pracovníkov
a doktorandov KBaMF. Katedra organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu „Mena,
bankovníctvo a finančné trhy, ako aj vedecký seminár „Teoretické a praktické dôsledky
globalizačných tendencií vo finančnom sektore“ v rámci Týždňa vedy na Slovensku.
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“.
Učitelia katedry a doktorandi zvýšili publikovanie v zahraničných a domácich vedeckých
časopisoch a zborníkoch. Na podporu záujmu o VVČ a doktorandské štúdium katedra
zorganizovala v rámci „Týždňa vedy a techniky“ medzinárodnú vedeckú konferenciu
„ETER 2014“. V novembri ďalej zorganizovala vedecký workshop v rámci riešeného
projektu VEGA 1/0174/11 na tému „Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v EÚ
a SR, v kontexte stratégie Európa 2020“. Doktorandi z KET úspešne reprezentovali
Národohospodársku fakultu EU v Bratislave na ôsmom ročníku festivalu vedy –
„Európskej noci výskumníkov 2014“ (26. Septembra 2014).
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
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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. Na základe aktivít fakultného projektu
skvalitnenia doktorandského štúdia dochádza k prehlbovaniu spolupráce so zahraničím, a
to v rámci špecializovaných tímov pod vedením nosných vedeckých osobností katedry a
PhD. študenti sa zúčastnili študijných stáží v zahraničí v rámci programu Erasmus. Katedra
zorganizovala ďalší 16. ročník medzinárodnej konferencie Financie a riziko za účasti
významných hostí z OECD, Veľkej Británie, Nemecka, Poľska, Rumunska, Turecka,
Ukrajiny, Španielska a ČR. Zborník z konferencie je v tlači a po jeho vytlačení KF
požiada Thomson Reuteurs o jeho indexáciu na Web of Science. Individuálni pracovníci
KF sa zúčastnili na výskumnej mobilite ako hosťujúci post-doktorálny výskumník (visiting
post-doctoral researcher) na univerzite v Leeds (Leeds University Business School) vo
Veľkej Británii a na Wirtschaftsuniversität vo Viedni, v Rakúsku v rámci povinnosti
vyplývajúcej zo schváleného individuálneho vedeckého plánu a výskumu tykajúceho sa
problematiky dizertačnej prace v podmienkach Rakúskej republiky. Viacerí členovia KF sa
zúčastnili na medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí, kde aj prezentovali a
publikovali svoje príspevky.
KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY:
Učitelia stále publikujú v rámci projektu „Centrum excelentnosti“, 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. V roku 2014 katedra uverejňuje na svojej
internetovej stránky working papers.
KATEDRA PEDAGOGIKY:
V rámci týždňa vedy 2014, 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. Katedra pedagogiky nemá doktorandské štúdium.
Vzhľadom na neexistenciu domácich karentovaných časopisov pre oblasť teórie
ekonomického vzdelávania katedra zintenzívnila zahraničnú spoluprácu s partnerskými
katedrami na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a na Wirtschaftsuniversität vo Viedni.
Výsledkom spolupráce s kolektívom pražskej katedry je aj v roku 2014 publikovaná
spoločná vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve s tematikou
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nadväzujúcou na výsledky riešenia projektu KEGA ako náhrada publikovania týchto
výsledkov v karentovanom časopise.
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 zapojení do projektu
„Centrum excelentnosti“, 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. Kmeňoví zamestnanci katedry sa zúčastnili viacerých medzinárodných
vedeckých konferencií na Slovensku ale najmä v zahraničí, čo priamo súvisí s
nadväzovaním kontaktov, a otvára možnosti pre napojenie sa do medzinárodných
vedecko-výskumných projektov. Katedra organizovala medzinárodnú vedeckú
konferenciu „Vývojové trendy v poisťovníctve 2014“
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.. Na katedre sa uskutočnila v mesiaci november výstava
a prezentácia najvýznamnejších publikácií členov katedry, ktorej sa zúčastnili učitelia
fakulty a študenti. Katedra v roku 2014 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. Dňa 8.10.2014 KSRaP
zorganizovala prednášku na tému „Aktivity obecného podnikania vo Švajčiarsku a vo
svete“. Hosťom bola Samantha Caccamo, spoluzakladateľka a generálna riaditeľka
švajčiarskej organizácie Social Business Earth. Dňa 29.10.2014 sa konala prednáška,
ktorú viedol Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie riadenia ESF MPSVaR SR na
tému „Prínos ESF k rastu zamestnanosti“ Dňa 24.11.2014 sa konala prednáška, ktorú
viedla Jarmila Virágová, riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy.
Prednáška sa uskutočnila v rámci predmetu Sociálna ekonomika. Dňa 26.11.2014 sa
konala prednáška, ktorú viedla JUDr. Emília Kršíková, bývalá štátna tajomníčka
MPSVaR SR a expertka v oblasti sociálneho zákonodárstva na tému „Sociálny dialóg
v SR v kontexte európskych právnych noriem“ Prednášky boli určené pracovníkom
katedry, doktorandom i študentom NHF. Katedra v roku 2014 zorganizovala viaceré
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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 interní doktorandi katedry pre verejnosť prednášky
na otázky nezamestnanosti v podmienkach SR, príčiny a dopady. Všetci interní
doktorandi katedry sa aktívne zúčastnili na konferencii EDAMBA. Dňa 30.09.2014
KSRaP organizovala seminár na tému „Situačné metódy vo vzdelávacom a výskumnom
procese“. Seminár bol určený pre tvorivých pracovníkov fakulty a interných
doktorandov. Dňa 20.11.2014 KSRaP organizovala workshop na tému „Rozbehni svoju
kariéru“. Workshop bol určený pre študentov a tvorivých pracovníkov fakulty a interných
doktorandov a taktiež pre odborníkov z praxe. 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. Vyššie uvedené akcie si
nevyžiadali žiadne zdroje financovania. Katedra je od roku 2013 zapojená
v medzinárodnom programe COST (v akcii IS 1102). Cieľová skupina:
prostredníctvom národne financovaných výskumných aktivít sú vedúci projektov schopní
zapojiť do medzinárodných výskumných tímov svojich doktorandov. Motivácia:
zastupovanie katedry/fakulty na zasadnutiach riadiaceho výboru v zahraničí, spolupráca
na výskumných aktivitách s významnými európskymi výskumníkmi, možnosť účasti na
krátkodobých vedeckých misiách financovaných z programu COST. Financovanie:
všetky zahraničné mobilitné aktivity sú financované zo zdrojov programu COST.
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA:
Učitelia a doktorandi sú zapojení do projektu „Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia
a podpora medzinárodného výskumu“ kde sa zúčastňujú prednášok zahraničných
expertov a v spolupráci so zahraničnými expertami vytvárajú medzinárodné výskumné
tímy, ktoré pripravujú karentované články na publikovanie v zahraničných
vydavateľstvách
Typ aktivity
Každoročne
organizovaný zimný
seminár regionálnej vedy

Vedecký časopis Region
direct

Slovenská sekcia ERSA

Kluby regionalistov

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

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

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

Zdroje slov. sekcie ERSA
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Projekt Nadácie VÚB

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

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

Grant Nadácie VÚB

ERASMUS mobility doktorandov:
Mgr. František Birčár, jún-september 2014, Ekonomická fakulta v Radome, Poľsko
Ing. Veronika Ferčíková, september – december 2014, Turín, Taliansko
Aktívna účasť doktorandov na seminároch a konferenciách, letných školách doma a
v zahraničí:
Sekelský, L. aktívna účasť na konferencii RSA vo Veszpréme, Maďarsko: 27-28.11.2014
s príspevkom Students in the cities – part-time working students at local labour markets.
Ferčíková, V. účasť na 4th POLLOC Summer School – Social and Politic Issues at the
Regional and Local Level of the V4 countries, Praha, ČR: 06-16.07.2014
Ferčíková, V. aktívne vystúpenie na XVII medzinárodnom kolokviu o regionálnych
vedách v Hustopeče, ČR: 19-20.06.2014 s príspevkom Bonita obce ako determinant
rozvoja
Szitásiová, V. účasť na medzinárodnom workshope pod záštitou Českej Evaluační
asociace a RSAI s názvom Kvalita evaluací a evaluační standardy v Prahe, ČR: 0910.06.2014.
Aktívna účasť na 4.zimnom seminári regionálnej vedy v Tatranskej Lomnici: 29.0101.02.2014: Valéria Szitásiová, Jozef Kotuľák, Alejandro Chapparro, Lukáš Sekelský,
Veronika Ferčíková
Sekelský, L. aktívna účasť na Letnej škole Slovenských ekonómov, Belušské Slatiny: 0306.07.2014 s príspevkom Univerzitné mestá na Slovensku
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3.4 Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2014
3.4.1 Vedecké podujatia na Národohospodárskej fakulte EU
v Bratislave v roku 2014
Vedecké podujatia organizované na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v
roku 2014
Tabuľka č. 30
Názov podujatia
Seminár k zvyšovaniu
počítačovej
gramotnosti
pracovníkov NHF

Typ podujatia
(konferencia,
workshop,
atď.)

Fakulta

Seminár

NHF

Organizátor:
Fakulta/Katedra

NHF / KAIaVT

Dátum
konania

12.11.2014

Cieľová skupina

Zamestnanci NHF
EU v Bratislave

Mena, bankovníctvo
a finančné trhy

Medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

NHF/KBaMF

10. –
11.9.2014

Akademickí
a výskumní
pracovníci, PhD
študenti, experti z
praxe

Teoretické a praktické
dôsledky
globalizačných
tendencií vo
finančnom sektore

Vedecký
seminár

NHF

NHF/KBaMF

12.11.2014

Zamestnanci NHF
EU v Bratislave

ETER

Medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

NHF/KET

13.14.11.2014

Akademickí
a výskumní
pracovníci, PhD
študenti, experti z
praxe

Determinanty
formovania znalostnej
ekonomiky v EÚ a SR
v kontexte stratégie
Europa 2020

Workshop

NHF

NHF/KET

21.11.2014

Zamestnanci NHF
EU v Bratislave

Akademickí
a výskumní
pracovníci, PhD
študenti, experti z
praxe

Financie a riziko 2014

Medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

NHF/KF

24.25.11.2014

Administratívne
povinnosti platiteľov
DPH

Prednáška

NHF

NHF/KF

19.11.2014

Zamestnanci NHF
EU v Bratislave

Nové výzvy v oblasti
verejných financií

Workshop

NHF

NHF/KF

11.11.2014

Riešitelia prijektu
VEGA 1/0008/11

57

Aspekty nízkouhlíkove
ekonomicky na
Slovensku

Prednáška

NHF

NHF/KF

Študenti 5. Ročníka,
12.11.2014 výskumní pracovnici
PhD, študenti

Aktuálne otázky
rozpočtu verejnej
správy na roky 20152017

Prednáška

NHF

NHF/KF

Odborná prednáška –
11.12.2014 výskumní pracovníci,
PhD. študenti
výskumníci EU v
BA, NBS, SAV,
doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť
výskumníci EU v
BA, NBS, SAV,
doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť

Bratislava Economic
Seminar

Seminár

NHF

NHF/KHP

29.1.2014

Bratislava Economic
Seminar

Seminár

NHF

NHF/KHP

12.3.2014

Reading seminar

Seminár

NHF

NHF/KHP

18.3.2014

doktorandi a
výskumníci

Bratislava Economic
Seminar

Seminár

NHF

NHF/KHP

15.4.2014

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

Reading seminar

Seminár

NHF

NHF/KHP

29.4.2014

doktorandi a
výskumníci

výskumníci EU v
BA, NBS, SAV,
14.5.2014 doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť
doktorandi
a výskumníci
3.-6.7.2014
a pedagogický
pracovníci

Bratislava Economic
Seminar

Seminár

NHF

NHF/KHP

Letná škola
slovenských
ekonómov 2014

Seminár

NHF

NHF/KHP

Reading seminar

Seminár

NHF

NHF/KHP

23.9.2014

doktorandi a
výskumníci

Reading seminar

Seminár

NHF

NHF/KHP

7.10.2014

doktorandi a
výskumníci

Bratislava Economic
Seminar

Seminár

NHF

NHF/KHP

22.10.2014

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

Scientific Seminar

Seminár

NHF

NHF/KHP

11.11.2014

doktorandi a
výskumníci

Bratislava Economic

Seminár

NHF

NHF/KHP

28.11.2014

výskumníci EU v
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Seminar

Prezentácia výsledkov
riešenia projektov
KHP

Workshop

NHF

NHF/KHP

Inovácie v
ekonomickom
vzdelávaní

Medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

NHF/KPED

Vedecký seminár
katedry poisťovníctva
2014

Vedecký
seminár

NHF

NHF/KPOI

Workshop

NHF

NHF/KPOI

Medzinárodná
vedecká
konferencia

NHF

NHF/KSRP

Prezentácia

NHF

NHF/KSRP

Nové trendy v
poistnom obchode a
zmena správania sa
distribučných kanálov
Zamestnanosť a jej
sociálno-ekonomické
súvislosti v európskom
priestore
Noc výskumník 2014
Situačné metódy vo
vzdelávacom a
výskumnom procese
COST 1102 – Social
Services, Welfare State
and Places. The
restructuring of social
services in Europe ant
its impacts on social
and territorial cohesion
and governance

Seminár

Medzinárodné
vedecké
stretnutie

NHF

NHF

BA, NBS, SAV,
doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť
výskumníci EU v
BA, NBS, SAV,
2.12.2014 doktorandi, študenti,
široká odborná
verejnosť
vedecko-výskumní
pracovníci,
vysokoškolskí
učitelia, fakultní
cviční učitelia,
10.11.2014
učitelia odborných
ekonomických
predmetov zo
stredných odborných
škôl SR, študenti
členovia KPOI,
doktorandi KPOI,
11.11.2014
študenti a vedeckí
pracovníci EUBA
členovia KPOI,
doktorandi KPOI,
12.11.2014
študenti a vedeckí
pracovníci EUBA
zahraniční hostia,
15pracovníci VŠ,
16.5.2014 doktorandi, odborníci
z praxe
26.9.2014

verejnosť

NHF/KSRP

30.9.2014

Tvorivý pracovníci
fakulty a interný
doktorandi

NHF/KSRP

37.11.2014

Zahraničný hostia,
odborná verejnosť,
pracovníci a interní
doktorandi katedry

Študenti a pracovníci
20.11.2014 fakulty. Odborníci z
praxe

Rozbehni svoju kariéru

Workshop

NHF

NHF/KSRP

4. Zimný seminár
regionálnej vedy

Seminár

NHF

NHF/KVSRR

29. 1.- 1.
2.2014

Akademickí
pracovníci a mladí
vedeckí pracovníci
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Lokálne ekonomické
vplyvy univerzít

Vedecký
seminár

NHF

NHF/KVSRR

Sekcia KRENAR na
CERS (Central
European Conference
in Regional Science) v
Košiciach

Konferencia

NHF+TUKE

NHF/KVSRR

v oblasti regionálnej
vedy a príbuzných
odborov v SR a
zahraničí
Akademickí
pracovníci a mladí
vedeckí pracovníci
1.12.2014
v oblasti regionálnej
vedy a príbuzných
odborov v SR
Akademickí
pracovníci, odborníci
z orgánov verejnej a
štátnej správy, mladí
05vedeckí pracovníci
08.10.2014
v oblasti regionálnej
vedy a príbuzných
odborov v SR a
zahraničí

3.4.2 Vydávanie vedeckých časopisov na Národohospodárskej fakulte

EU v Bratislave v roku 2013
Vedecké časopisy vydávané na NHF EU v Bratislave v roku 2014 Tab. č. 31
Názov
časopisu

Nová
ekonomika

Regional
Direct
Finančné
trhy

Typ
časopisu

vedecký
recenzovaný
časopis

vedecký
recenzovaný
časopis
elektronický
vedecký
recenzovaný
časopis

FOR-FIN

Odborný
časopis

Sociálnoekonomický
obzor

elektronický
odborný
recenzovaný

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

menová

politika,

slovenský,
anglický

13365711

mesačne

Finančný trh, bankovníctvo,
medzinárodné financie

menová

politika,

Slovenský,
anglický

13395416

slovenský,
anglický

13392387

štvrťročne

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

a vo svete

3.4.3 Publikačné výstupy na Národohospodárskej fakulte EU

v Bratislave v roku 2014
Výsledkom vedecko-výskumnej činnosti na NHF je publikačná činnosť zahŕňajúca 653
titulov, z toho 7 domácich vedeckých monografií, 1 zahraničná vedecká monografia, 7
vysokoškolských učebníc a odborných monografií, 11 učebníc pre stredné školy, 2 skriptá,
a učebné texty, 9 prác v zahraničných karentovaných časopisoch, 3 práce v domácich
karentovaných časopisoch, 5 prác registrovaných v databázach SCOPUS, WOS, 80
vedeckých prác v ostatných domácich a zahraničných časopisoch, 332 vedeckých prác,
odborných prác, príspevkov a abstraktov na zahraničných ako aj domácich vedeckých
konferenciách, 74 odborných prác v ostatných zahraničných a domácich časopisoch atď.
Naďalej je potrebné zvyšovať publikačnú činnosť tvorivých zamestnancov NHF EU
v Bratislave, hlavne prezentáciou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, projektov
riešených na katedrách, v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, aktívne sa
zúčastňovať medzinárodných vedeckých konferencií. Z hľadiska štruktúry publikačnej
činnosti je potrebné v ďalších rokoch zvýšiť podiel publikácií v časopisoch evidovaných
v databázach WoK, ako aj zvýšiť podiel vedeckých prác publikovaných v zahraničných
časopisoch a vydavateľstvách. NHF EU v Bratislave odporučila tvorivým zamestnancom
zvýšenie počtu článkov v karentovaných časopisoch resp. vedeckých časopisoch
evidovaných v databázach Wok. Každý profesor, 1 zahraničný karentovaný resp. vedecký
článok za rok, publikovaný v databázach časopisov WoK, každý docent 1 zahraničný alebo
domáci karentovaný resp. vedecký článok za 2 roky, publikovaný v databázach časopisov
WoK, každý odborný asistent PhD. 1 domáci alebo zahraničný karantovaný resp. vedecký
článok za 3 roky, publikovaný v databázach časopisov WoK

Súhrn publikačnej činnosti Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave za rok 2014
(stav k 24.4.2015, podľa SEK)
Tabuľka č. 32
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

1
8
0
0
2

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

8

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

6

ACC Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

61

ACD Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

0

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

11
4

29

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

87

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

11

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

58

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

0

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch

0

5
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

19

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

75

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

102

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

149

0
0

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

0

AFF

0

Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

2

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

19

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

2

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
BCI Skriptá a učebné texty
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

11
4

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

0
0
0
0

62

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch

1

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

1
91

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

7

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných

10

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí

1
0

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí

0
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

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
735

Zoznam karentovaných článkov na NHF EU v Bratislave publikovaných v roku 2014
ADC01 Eco-efficiency and eco-productivity change over time in a multisectoral economic
system. MAHLBERG, Bernhard - LUPTÁČIK, Mikuláš. In European journal of operational
research. - [S.l.] : Elsevier, 2014. ISSN 0337-2217, 1 May 2014, vol. 234, no. 3, p. 885-897.
ADC02 Data envelopment analysis for measuring economic growth in terms of welfare
beyond GDP. LÁBAJ, Martin - LUPTÁČIK, Mikuláš - NEŽINSKÝ, Eduard. In Empirica :
journal of European economics [elektronický zdroj]. - Dordrecht : Springer, 2014. ISSN
0340-8744, 2014, vol. 41, pp. 407-424 online. VEGA 1/0906/12. Dostupné na internete:
<http://link.springer.com/article/10.1007/s10663-014-9262-2/fulltext.html>.
ADC03
Fiškálna udržateľnosť systému zdravotníctva SR. SIVÁK, Rudolf OCHOTNICKÝ, Pavol - KUCHTA, Ľuboš. In Politická ekonomie : teorie, modelování,
aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0032-3233, 2014, roč. 62, č. 4, s.
481-499. ITMS 26240120032.
ADC04
Determinants of insurance industry development in transition economics:
empirical analysis of Visegrad group data. BROKEŠOVÁ, Zuzana - PASTORÁKOVÁ, Erika
- ONDRUŠKA, Tomáš. In The Geneva papers on risk and insurance - issues and practice. 63

Geneva : The international association for the study of insurance economics, 2014. ISSN
1018-5895, 2014, vol. 39, pp. 471-492. VEGA 1/1122/11, VEGA 1/0431/14.
ADC05
The Political economy of global production networks: regional industrial
change and differential upgrading in the East European clothing industry. SMITH, Adrian PICKLES, John - BUČEK, Milan - PÁSTOR, Rudolf - BEGG, Bob. In Journal of Economic
Geography. - [London] : Oxford University Press, 2014. ISSN 1468-2702, January 2014, vol.
14, no. 1, p. 1-29.
ADC06
Capital Income Taxation and Risk-Taking under Prospect Theory: the
Continious Distribution Case. HLOUŠKOVÁ, Jaroslava - MIKÓCZIOVÁ, Jana - SIVÁK,
Rudolf - TSIGARIS, Peter. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920, 2014, roč. 64, č. 5, s. 374391. ITMS 26140230005.
ADC07
Regional evidence on Okun's Law in Czech Republic and Slovakia. ĎURECH,
Richard - SLUŠNÁ, Ľubica - MINEA, Alexandru - MUSTEA, Lavinia. In Economic
modelling : the International Journal of Theoretical and Applied Papers on Economic
Modelling. - Amsterdam : Elsevier Science BV, 2014. ISSN 2064-9993, 2014, vol. 42, pp. 5765. NVUb-V-2012/2.
ADC08
Experimenting with purchase history based price dicrimination.
BROKEŠOVÁ, Zuzana - DECK, Cary - PÉLIOVÁ, Jana. In International Journal of
Industrial Organization. - [s.l.] : Elsevier B.V., 2014. ISSN 0167-7187, 2014, vol. 37, pp.
229-237. ITMS 26140230005.
ADC09
Sovereign credit ratings and the new European union member states.
OCHOTNICKÝ, Pavol - KÁČER, Marek - WILSON, Nick. In The Journal of Credit Risk. London : Incisive Media, 2014. ISSN 1744-6619, 2014, vol. 10, no. 4, pp. 3-43. ITMS
26140230005.
ADC10
Pricing mechanisms for cap and trade policies: computer-assisted smart
markets for air quality. WILLETT, Keith - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIVÁK, Rudolf. In
Journal of environmental planning and management. - London : Routledge, Taylor & Francis,
2014. ISSN 0964-0568, vol. 57, no. 8, pp. 1240-1251. ITMS 26140230005.
ADC11
The Impact of democracy on well-being. ORVISKÁ, Marta - ČAPLÁNOVÁ,
Anetta - HUDSON, John. In Social indicators research [elektronický zdroj]. - [Netherlands] :
Springer Link, 2014, January 2014, no. 115, s. 493-508 online. Dostupné na internete:
<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11205-012-9997-8#page-1>.
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 4
ADD01
Visegrad four countries and their sovereign credit rating. ALEXY, Martin OCHOTNICKÝ, Pavol - KÁČER, Marek. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú
teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic
theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav
SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 5, s. 447-472.
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ADD02
Kreatívna trieda a kreatívne mestá. Teoretický koncept a jeho limity. REHÁK,
Štefan. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV,
2014. ISSN 0049-1225, 2014, roč. 46, č. 5, s. 599-619. Dostupné na internete:
<http://www.sav.sk/journals/uploads/10301142Rehak%20-%20OK.pdf>.
ADD03
Súvislosti príjmovej stratifikácie populácie Slovenskej republiky.
PAUHOFOVÁ, Iveta - MARTINÁK, Dávid. In Ekonomický časopis : časopis pre
ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal
for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava :
Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č.
8, s. 842-860. VEGA 2/0004/12.
ADD04
Niektoré makroekonomické súvislosti vývoja trhu s liehovinami v Slovenskej
republike. VÁLEK, Juraj - ZUBAĽOVÁ, Alena. In Ekonomický časopis : časopis pre
ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal
for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava :
Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č.
9, s. 975-989. VEGA 1/0008/11.
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web
ofScience alebo SCOPUS
Počet záznamov: 5
ADM01
Investment and growth interrelations transformation (by the example of
Slovakia). VIDOVÁ, Jarmila. - Registrovaný: Scopus. In Research Journal The Economic :
Annals - 21 Journal. - Kyiv, Ukraine : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 17286220, 2014, vol. 21, no. 1-2, p. 46-49.
ADM02
Social marginalized environments, unemployment and media. MORAVČÍK,
Oto - VIDOVÁ, Jarmila. - Registrovaný: Scopus. In Danube: Law and Economics Review. [S.l.] : European Association Comenius - EACO, 2014. ISSN 1804-6746, 2014, č. 2, s. 127141.
ADM03
Prospective ageing and economic growth in Europe. CUARESMA, Jesus
Crespo - LÁBAJ, Martin - PRUŽINSKÝ, Patrik. - Registrovaný: SCOPUS. In The journal of
economics of ageing [elektronický zdroj]. - [Amsterdam] : Elsevier, 2014. ISSN 2212-828X,
2014, vol. 3, pp. 50-57 online. ITMS 26140230005. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na
internete: <www.elsevier.com/locate/jeoa>.
ADM04
Minimum wage and its relation to unemployment in Slovak regions.
VLČKOVÁ, Viera - PALAŠČÁKOVÁ, Daniela. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems
of Economics : scientific economic journal. - Kijiv : National Academy of Economics, 2014.
ISSN 1993-6788, 2014, no. 7, p. 315-321. VEGA 1/1319/12.
ADM05
Substitution effect of public support programs at local level. SZITÁSIOVÁ,
Valéria - MARTIŠKOVÁ, Monika - ŠIPIKAL, Miroslav. - Registované: Scopus. In
Transylvanian Review of Administrative Sciences [elektronický zdroj]. - [s.l.] : Babeş-Bolyai
University, 2014. ISSN 2247-8310, 2014, no. Special issue, pp. 167-182 online. VEGA
1/0093/12. Dostupné na internete: <http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/419/409>.
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Výsledky publikačnej činnosti NHF EU v Bratislave za obdobie 2011 až 2014

Tab. č. 33

Počty publikácií EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií za roky 2011-2014
Kategórie publikačnej činnosti

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
Vedecké monografie (AAA, AAB)

7

12

10

9

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

1

1

0

0

Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)

1

3

0

10

14

8

13

6

Odborné knižné práce (BAA, BAB)

8

4

0

2

Učebnice pre základné a stredné školy (BCB)

1

11

3

11

13

14

15

4

Prehľadové knižné práce (EAI)

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Odborné preklady knižných publikácií (EAJ)

0

0

0

0

17

12

11

11

10

8

15

15

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

0

0

0

0

Odborné články v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)

1

0

0

1

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

0

0

0

0

Autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)

0

0

0

0

0

0

9

0

64

110

90

116

78

37

82

69

367

365

351

345

Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH)

9

16

3

21

Kapitoly v odborných knižných publikáciách (BBA, BBB)

0

2

0

0

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK)

0

0

0

0

Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách
vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách (BDA, BDB)

0

0

0

0

87

78

167

92

Odborné práce v recenzovaných zborníkoch (BEC, BED)

0

0

0

0

Abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí
(BFA, BFB)

1

2

2

1

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)

Skriptá a učebné texty (BCI)

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)

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

Odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF)

66

Legislatívne dokumenty (BGH)

0

0

0

0

Umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela
v nekarentovaných časopisoch (CDE, CDF)

0

0

0

0

679

683

765

713

0

0

0

0

3

0

0

0

Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií (AFK)

0

0

0

0

Postery v zborníkoch z domácich konferencií (AFL)

5

11

0

0

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)

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI)

14

4

1

4

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (BEE)

0

4

0

7

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (BEF)

0

0

0

10

Štandardy, normy (BGG)

2

0

0

Kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI)

19

17

24

19

Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI)

19

25

18

13

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
(EDJ)

1

0

0

0

Výskumné štúdie a priebežné správy (GAI)

2

0

0

0

Práce zverejnené na internete (GHG)

17

88

152

71

Rôzne publikácie a dokumenty (GII)

13

18

25

28

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)
Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (BEF)
Celkový sumár za NHF EU v Bratislave (skupiny
A1+A2+B+C+ostatné kategórie)

x

x

2

5

x

x

0

0

x

x

0

0

x

x

39

7

x

x

2

10

1028

887

774

850

Publikačná činnosť NHF EU v Bratislave za rok 2014 a porovnanie s rokom 2013
Tabuľka č. 34
V roku 2014
Kategória
fakulta
NHF

AAA,
AAB,
ABA,
ABB
9

ACA, ACB, BAA,
BAB, BCB, BCI, EAI, FAI
CAA, CAB, EAJ
23

11

ADC,
BDC

ADD,
BDD

CDC,
CDD

ADM,
ADN,
AEM,
AEN

11

5

0

5

BDM,
BDN,
CBA,
CBB
0

Ostatné Spolu

806

870

67

V roku 2013
AAA,
AAB,
ABA,
ABB

Kategória
fakulta
NHF
Rozdiel
Rozdiel v %

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

11

Ostatné Spolu

965

1028

-1

-8

0

6

-4

0

3

0

-159

-158

-10,0

-25,81

0,0

120

-44,44

0,0

150,0

0,0

-16,48

-15,37

3.5 Vedecká výchova študentov 3. stupňa na Národohospodárskej fakulte
EU v Bratislave v roku 2014
3.5.1 Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa
štúdia na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave
V roku 2008 NHF EU v Bratislave požiadala Akreditačnú komisiu vlády SR o akreditovanie
študijných programov v študijných odboroch (právo výchovy doktorandov): 3.3.3
Ekonomická teória: v študijnom programe Ekonomická teória a v študijnom programe
Hospodárska politika, 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj, 3.3.7 Financie v študijnom
programe Financie a bankovníctvo, 3.3.8 Poisťovníctvo. Uvedené študijné programy boli
úspešne akreditované. Doktorandské štúdium sa uskutočňovalo v zmysle platných Zásad
organizácie doktorandského štúdia na NHF EU v Bratislave a vyhlášky dekana NHF
o dennom doktorandskom štúdiu.

Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia na NHF EU v
Bratislave k 31.12.2014
Tabuľka č. 35
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
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Zoznam akreditovaných študijných programov 3. stupňa štúdia ponúkaných na NHF
EU v Bratislave k 1.9.2014
Tabuľka č. 36
Fakulta
NHF
NHF
NHF
NHF
NHF
NHF
NHF
NHF
NHF
NHF

Študijný odbor
Ekonomická teória
Ekonomická teória
Ekonomická teória
Ekonomická teória
Verejná správa a
regionálny rozvoj
Verejná správa a
regionálny rozvoj
Financie
Financie
Poisťovníctvo
Poisťovníctvo

Študijný program
Ekonomická teória
Ekonomická teória
Hospodárska politika
Hospodárska politika
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
Národohospodársku fakultu EU v Bratislave v akademickom roku
2014/2015
Prijímacie pohovory uchádzačov na doktorandské štúdium na NHF EU v Bratislave sa
uskutočnili dňa 27. júna 2014. Z 21 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 20 uchádzačov. 1 uchádzač požiadal
o náhradný termín konania prijímacieho pohovoru. Náhradný termín prijímacieho pohovoru
sa konal dňa 26.8. 2014. Dekan NHF EU v Bratislave na základe návrhu skúšobných komisií
rozhodol o prijatí 9 uchádzačov na dennú formu štúdia na NHF EU v Bratislave, na externé
vzdelávacie pracovisko - Ekonomický ústav SAV boli prijatí 2 uchádzači na dennú formu
štúdia.
Na externú formu doktorandského štúdia na NHF EU v Bratislave boli prijatí 8 uchádzači.
Dvaja uchádzači neboli na doktorandské štúdium prijatí. Jedna prijatá uchádzačka na externú
formu štúdia sa odvolala voči rozhodnutiu dekana a na štúdium sa nezapísala. Celkovo bolo
prijatých do 1. ročníka doktorandského štúdia 19 doktorandov, z toho:11 (9 NHF + 2 EÚ
SAV) na dennú formu štúdia a 8 na externú formu štúdia. Štipendium pre 9 doktorandov
prijatých na dennú formu na NHF bude financovaných zo zdrojov R-EU. Štipendium pre 2
doktorandov prijatých na dennú formu na Ekonomický ústav SAV bude financovaných zo
zdrojov Ekonomického ústavu SAV.
Zoznam prijatých doktorandov:
doktorand

Forma

katedra

Program

Kristína Gardoňová

denná

EÚ SAV

pET_SAV_n

Ing. Róbert Prno

denná

EÚ SAV

pET_SAV_n

Ing. Jaroslav Hudcovský

denná

KBaMF

pFAB_10
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Ing. Ali Assad

externá

KBaMF

pFABe_10

Ing. Ivan Barri

externá

KBaMF

pFABe_10

Ing. Vladimír Gvozdják

externá

KBaMF

pFABe_10

Mikhail Shatagin

externá

KBaMF

pFABe_10

Mgr. Patrik Klimko

denná

KET

pET_10

Ing. Michal Pleva

denná

KET

pET_10

Nadiya Dubrovina

denná

KF

pFAB_10

Ing. Jana Kočkovičová

denná

KF

pFAB_10

Ing. Lukáš Majer

externá

KF

pFABe_10

Ing. Alžbeta Šiškovičová

denná

KHP

pHPO_10

Ing. Patrik Marcinech

denná

KPOI

pPOI_10

Ing. Alžbeta Martišková

denná

KSRaP

pHPO_10

Ing. Jakub Sokol

externá

KSRaP

pHPOe_10

Ing. Adam Síbert

denná

KVSaRR

pVSR_10

Ing. Katarína Babjaková

externá

KVSaRR

pVSRe_10

Ing. Martin Patoprstý

externá

KVSaRR

pVSRe_10

NENASTÚPILA

Ďalšie informácie k správe:
1. Z 21 uchádzačov o doktorandské štúdium bolo:
15 uchádzačov, ktorí inžinierske štúdium ukončili na Ekonomickej univerzite,
1 uchádzač ukončil inžinierske štúdium na Trenčianskej univerzite v Trenčíne,
1 uchádzači ukončil magisterské štúdium na UK v Bratislave,
1 uchádzač ukončil inžinierske štúdium na UMB Banská Bystrica
3 uchádzači ukončil vysokoškolské štúdium na zahraničnej vysokej škole
Podiel uchádzačov mimo EU v Bratislave je 28,57 %.
2. V štruktúre prijatých doktorandov (19) je podiel žien 31,57 % (6
doktorandiek), mužov 68,43% (13 doktorandov).
3. Hlavné dôvody uvádzané v odvolaniach:
Podané bolo 1. odvolanie voči prijatiu na externú formu štúdia a žiadosť
o prijatie na dennú formu štúdia. Dôvod: výška školného.
Prijímacie konanie na študijné programy 3. stupňa štúdia na Národohospodársku
fakultu EU- v Bratislave v roku 2014
Tabuľka č. 37
Podskupina
študijných
odborov ekonómia a
manažment

Plánovaný
Počet
Prihlášky/
Účasť Prijatie Zápis
počet
prihlášok
plán

Denná forma

11

14

14

11

Externá forma

8

7

8

Spolu

19

7
21

21

19

11
11

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/
plán

1,3

0,8

1,0

1,0

0,9

1,1

0,0

0,0

1,1

0,9

0,60

0,60

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

15

15

13

12

%z
celkového
počtu
prihlášok

%z
%z
%z
celkového celkového celkového
počtu
počtu
počtu
účasti
prijatia
zápisov

71,4

71,4

68,4

109,1

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
3
3
3
a manažment
3
14,3
14,3
15,8
27,3

Počet študentov vysokej školy k 31.10.2014
Fakulta Stupeň štúdia
NHF

3.

Tabuľka č. 38

Denná forma
Externá forma
SPOLU
Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci
54
3
23
0
80

3.5.3 Informácia o počte študentov 3. stupňa štúdia na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave
Na NHF EU v Bratislave aktuálne študuje 80 doktorandov, z toho v dennej forme štúdia 57
a v externej forme štúdia 23. Na NHF študujú 3 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 čísle 25. Doktorand Katedry hospodárskej politiky Ing. Michal
Habrman, PhD. získal cenu guvernéra NBS Jozefa Makúcha za najlepšiu dizertačnú prácu
v oblasti ekonómie za rok 2014. Ročné hodnotenie doktorandov sa uskutočnilo na jeseň
2014 na jednotlivých katedrách. Spoločné odborové komisie sa na svojich zasadnutiach
koncom roka 2014 zaoberali ročným hodnotením plnenia študijných a vedeckých plánov
doktorandov a konštatovali, že doktorandi plnia svoje individuálne plány.

Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave za roky 2012 – 2014
Tabuľka č. 39
Študenti 3. stupňa štúdia (zo SR) Študenti 3. stupňa štúdia (zahraniční)
Rok

Interní

Externí

Interní

Externí

Absolventi 3.
stupňa štúdia
spolu
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Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012

54
62
64

23
20
33

3
2
2

0
0
0

16
25
25

Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave (stav k 31.10.2014)
Tabuľka č. 40
Forma štúdia / Rok
Denná forma štúdia
Externá forma štúdia
SPOLU

2009
58
63
121

2010
67
57
124

2011
68
45
113

2012
66
33
99

2013
64
20
84

2014
57
23
80

Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave k 31.12.2014 Tabuľka č. 41
Študenti 3. stupňa Zahraniční študenti
štúdia zo SR
3. stupňa štúdia
k 31.12.2013

NHF

Absolventi 3.
stupňa štúdia za
rok 2012

Interní

Externí

Interní

Externí

Interní

Externí

53

23

3

0

15

1

% absolventov na
celkovom počte
študentov 3. stupňa
štúdia
20,25

Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave v roku 2014 Tabuľka č. 42
Riado
k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ukazovateľ
Zaradení v 3. stupni štúdia spolu
pre potrebu škol. pracoviska
z toho pre iné pracoviská
(z r. 1) v dennej forme
v externej forma
Novoprijatí na 3. stupeň štúdia
pre potrebu škol. pracoviska
pre iné pracoviská
z toho
denní študenti
(z r. 6)
externí študenti
štud. 3. stupňa z prac. škol. pracoviska

Celkový počet
76
50
26
53
23
18
9
9
11
7

0

V roku 2014 štúdium 3. stupňa ukončili
z toho v plánovanom termíne
(z r. 12) v novourčenom termíne

16
16

14.
15.

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

7
3

16.

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

0

13.

0
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17.

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

2 – štipendium z EU v Bratislave
1 – bez štipendia v nadštandardnej
dĺžke štúdia

Podiel riadne skončených štúdií na 3. stupni štúdia na celkovom počte začatých štúdií na
3. stupni štúdia v akademickom rok k 31.12.2014
Tabuľka č. 43
Akademický rok začatia štúdia
Stupeň dosiahnutého Forma
2013 / 2014 2012 / 2013
vzdelania
štúdia
prij obh prij obh
3.3.3 ekonomická teória
3.
denná
13
10
3.3.3 ekonomická teória
3.
externá
1
3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj 3.
denná
2
2
3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj 3.
externá
1
3.3.7 financie
3.
denná
6
8
3.3.7 financie
3.
externá
2
3
3.3.8 poisťovníctvo
3.
denná
1
1
3.3.8 poisťovníctvo
3.
externá
1
3.3.4 prognostika
3.
denná
3.3.4 prognostika
3
externá
1.1.10 Odborová didaktika
3
denná
1.1.10 Odborová didaktika
3
externá
spolu
26
25
Podskupina študijných
odborov

2011 / 2012 2010 / 2011 2009/ 2010 2008 / 2009
prij
6

obh prij
6 11

3

1

3
2
6 8
4
1 3
1

8
4
2

obh prij
9 15
7
2 2
6 8
1 1
1

obh
9
3
1

prij
5
8
1
3
6 6
1 9
1 1

Počet absolventov
Interní

Externí

3.3.3 ekonomická teória

7

1

3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj

6

3.3.7 financie

1

3.3.8 poisťovníctvo

1

SPOLU

15

23

14 32

18 34

1
2
21 37

Z toho počet zahraničných
absolventov
Interní

Externí

1

Počet interných a externých školiteľov na NHF EU v Bratislave pre študijné programy
k 31.12.2014
Tabuľka č. 45
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 /

1
4
2
1

1

Absolventi 3. stupňa štúdia vrátane zahraničných absolventov na NHF EU v Bratislave
za rok 2014
Tabuľka č. 44
Študijný odbor 3. stupňa štúdia (aj číslo
odboru)

obh
4

Počet interných
školiteľov
Docenti Profesori
1
5
2
4
1
2

Počet externých
školiteľov
Docenti
Profesori
1
1
-
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12

verejná správa a regionálny rozvoj
3.3.7 financie / financie
3.3.8 poisťovníctvo / poisťovníctvo

9
1

6
1

Miera zaťaženia školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2014
Indikátor
Počet denných študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2014
Počet externých študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2014
Počet školiteľov na fakulte
Počet denných študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ
Počet denných a externých študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ

-

-

Tabuľka č. 46

56
23
34
1,65
2,32

Informácie o dizertačných prácach predložených na obhajobu na NHF EU v Bratislave
v roku 2014
Tabuľka č. 47

Typ práce

Počet
predložených
záverečných
prác

Dizertačná

20

Počet
obhájených

Fyzický počet
školiteľov
záverečných
prác

Fyzický počet
školiteľov
záverečných
prác bez PhD.

16

15

0

Fyzický počet
školiteľov
záverečných prác
(odborníci
z praxe)
2

Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia NHF EU v Bratislave za rok 2014
Tabuľka č. 48
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)

Študenti 3. stupňa štúdia Študenti 3. stupňa štúdia
v dennej forme štúdia
v externej forme štúdia
2
3
1
19

6

13

2

28
66

6

74

SPOLU

132

14

Počet študentov 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave uhrádzajúcich školné
(akademický rok 2013/2014)
Tabuľka č. 49
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.
8
8
5
3
3
forma
Externá
3.
21
13
8
2
2
2
forma
SPOLU

3.

29

13

16

7

5

5

Počet
žiadostí o
odpustenie
školného

5
2
7

Počet absolventov 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave ktorí riadne skončili
štúdium v akademickom roku 2013/2014
Tabuľka č. 50
Fakulta
NHF
SPOLU

Stupeň štúdia
3.
3.

Denná forma
Občania SR
Cudzinci
17
17

Externá forma
Občania SR Cudzinci
2
2

SPOLU
19
19

3.6 Kvalifikačný rast, habilitačné a inauguračné konanie na
národohospodárskej fakulte eu v bratislave v roku 2014
Tabuľka č. 6.1.: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2014 (žiadny návrh
za fakultu)
Zoznam udelených vedecko-pedagogických titulov docent na NHF EU v Bratislave v
roku 2014
Tabuľka č. 51

75

P.č
.

Meno
a priezvisko

Študijný odbor

Vek v čase
schválenia
návrhu

1.

Silvia
Šipikalová

3.3.1 Národné
hospodárstvo

35

Habilitačné konanie

Dátum
začiatku
konania

Dátum
schválenia
návrhu vo VR
fakulty

Dátum
udelenia
titulu

Zamestnanec
vysokej školy
(áno/nie)

27.8.2013

6.3.2014

1.5.2014

áno

Počet V tom počet žiadostí mimo vysokej školy

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2014
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2014
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2014
Počet inak skončených konaní:
Zamietnutie
Stiahnutie
iné (smrť, odňatie práva a pod.)
Celkový počet vymenovaných docentov
1

1
2
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Priemerný vek
35

Dňa 6.3.2014 sa na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave uskutočnilo habilitačné konanie
Ing. Silvie Šipikalovej, 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: „Stredná vrstva slovenskej spoločnosti na základe
príjmovej diferenciácie“.
Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov na NHF EU v Bratislave k 31.12.2014
Tabuľka č. 52
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

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov – pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti
priznaného práva na NHF EU v Bratislave k 31.12.2014 Tabuľka č. 53
Pozastavené práva
Fakulta Odbor Dátum pozastavenia
NHF
-

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva
Fakulta
NHF

Odbor
-

Dátum odňatia alebo skončenia platnosti
76

3.7 Čestný titul Dr. h. c. EU v Bratislave navrhnutý
Národohospodárskou fakultou v roku 2014
P.č.

1.

2.

Meno
a priezvisko

Dátum
udelenia

Stručná charakteristika

José Manuel
Barroso

28.04.2014

J.M. Barroso svojím dlhoročným profesionálnym pôsobením významným
spôsobom prispel k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a
porozumenia medzi národmi v oblasti medzinárodných vzťahov v
Európskej únii, ale aj vo svetovom kontexte.

Michal Kováč

3.12.2014

Ing. Michal Kováč, CSc. je poprednou osobnosťou odbornej ekonomickej
a politickej scény Slovenskej republiky.

Dňa 06.03.2014 na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave bol predložený a schválený návrh na
udelenie čestnej vedeckej hodnosti Doctor honoris causa José Manuelovi Barrosovi.
Dňa 15.10.2014 na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave bol predložený a schválený návrh na
udelenie čestnej vedeckej hodnosti Doctor honoris causa Ing. Michalovi Kováčovi, CSc.

3.8 ŠVOČ na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku
2014
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 28.4.2014 sa na Národohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave konala fakultná konferencia ŠVOČ NHF. Celkovo sa na
konferenciu ŠVOČ prihlásilo 25 študentov, ktorí práce vypracovali a v stanovenom termíne
odovzdali . Pre veľký záujem študentov na 1.stupni štúdia boli pre bakalársky stupeň
vytvorené dve skupiny a dve hodnotiace komisie. Pre 7 študentov inžinierskeho stupňa bola
postačujúce jedna hodnotiaca komisia. Fakultné kolá začali v riadnom čase o 8 hodine, kde sa
účastníkom povedali základné informácie. Každý súťažiaci mal čas na prezentáciu do 10
minút. Kola sa zúčastnili všetci prihlásení študenti. Pri prezentácií všetkých študentov boli
prečítané posudky vedúceho práce ako aj oponenta, a zodpovedané otázky z posudkov ako aj
jednotlivých členov komisie. Po skončení prezentácii a zodpovedaní jednotlivých otázok,
členovia komisie ohodnotili ich výkon.
1. skupina, bakalársky stupeň
Študenti zaradení do 1. skupiny: Adriána Bachratá, Erika Stracová, Adam Antal, Stanislav
Mihalovič, Mária Mišenčíková, Petra Mihalíková, Terézia Saboóvá, Patrik Jankovič.
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Hodnotiaca komisia prvej bakalárskej skupiny mala nasledovné zloženie:
Mgr. Ing. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD.– predsedníčka komisie (KF)
Ing. Juraj Válek, PhD. (KF)
Ing. Marek Kálovec, PhD. (KET)
Ing. Daniel Bobovník, PhD. (KPOI)
Ing. Michal Habrman (KHP)
Radovan Lacko (ŠP)
Študenti prezentovali svoje práce v nasledujúcom poradí:
Názov práce

Poradie

Meno

1.

Adriána
Terézia

Bachratá
Saboóvá

Národohospodár a pedagóg Imrich Karvaš
Vplyv hospodárskej krízy na ceny reklám v médiách

Adam

Antal

Financovanie športových klubov v meste Revúca

2.
3.

Priezvisko

4.

Stanislav Mihalovič

5.

Mária

6.
7.
8.

Patrik

Štátny dlh Slovenskej Republiky a konsolidačné úsilia vlády
Význam a budúcnosť alternatívnych mien na Slovensku
Mišenčíková
a vo vybraných krajinách
Odlišnosti v nepriamych daniach vo vybraných krajinách
Mihalíková
Európskej únie
Intenzita a zameranie reštrukturalizačných procesov v
Stracová
spracovateľskom priemysle SR
Jankovič
Výnosy z ľudského kapitálu

Dávid

UramHricko

Petra
Erika

9.

Inštitucionálny rámec Eurozóny a jeho vplyv na
ekonomický rast
2. skupina, bakalársky stupeň

Študenti zaradení do 2. skupiny: Zuzana Bakšová, Mária Olčáková, Nicolas Mauer,
AndreaNovosadová, Andrea Jámborová, Martin Nebesník, Soňa Hološová, Dominika
Halienová, Barbora Sulkowska.

Hodnotiaca komisia druhej bakalárskej skupiny mala nasledovné zloženie:
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. – predsedníčka komisie (KF)
Ing. Mária Husáková, CSc. (KSPaVR)
Ing. Karol Trnovský, PhD. (KET)
Mgr. Tomáš Jacko, Phd. (KVSSR)
Ing. Peter Leško (KET)
Bc. Barbora Masaryková (ŠP)
Študenti prezentovali svoje práce v nasledujúcom poradí:
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Poradie
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meno

Názov práce

Priezvisko

Vybrané aspekty podpory vzdelávania na Slovensku Sú školy schopné využívať pomoc z fondov Európskej
Zuzana
Bakšová
únie?
Vplyv fiškálnej politiky na riadenie verejných výdavkov
Mária
Olčáková
v krajinách Európskej únie
Finančná a daňová politika ako nástroj ovplyvňovania
Nicolas
Mauer
ekonomického vývoja štátu
Andrea
Novosadová Environmentálne dane a ich budúcnosť pri ochrane
Andrea
Jámborová
životného prostredia
Odlišnosti daňového systému vo vybraných štátoch EÚ
Martin
Nebesník
s dôrazom na nižšie vládne úrovne
Spotrebná daň z tabakových výrobkov a jej vplyv na
Soňa
Hološová
vybrané makroekonomické ukazovatele
Vplyv hospodárskej krízy na financovanie vybraných
Dominika Halienová
obcí na Slovensku
Barbora

Sulkowska

Matematik a pedagóg Jur Hronec

Po dôkladnom zvážení a diskusii s komisiou z druhej skupiny, komisie dospeli
k nasledovnému poradiu víťazov na bakalárskom stupni:
1. miesto: Martin Nebesník
Názov práce: Odlišnosti daňového systému vo vybraných štátoch EÚ s dôrazom na nižšie
vládnej úrovne
Vedúca práce: Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.
2. miesto: Jankovič Patrik
Názov práce: Výnosy z ľudského kapitálu
Vedúci práce: Ing. Martin Lábaj, PhD.
3. miesto: Stracová Erika
Názov práce: Intenzita a zameranie reštrukturalizačných procesov v spracovateľskom
priemysle SR
Vedúci práce: Ing. Elena Fifeková, PhD.
Celý priebeh fakultného kola ŠVOČ na bakalárskom stupni prebehol riadne podľa stanov.

Inžiniersky stupeň
Študenti zúčastnení na fakultnej konferencii ŠVOČ za inžiniersky stupeň: Ľuboš Slávik,
Mária Váczlavová, Jozef Urban, Ildikó Soósová, Michal Šimo, Michaela Hamranová,
Zdenka Hrúzová.
Komisia hodnotiaca účastníkov konferencie ŠVOČ na inžinierskom stupni:
Ing. Boris Šturc, CSc.- predseda komisie (KBaMF)
doc. Ing. Dária Rozborilová, CSc. (KET)
Ing. Eduard Nežinský (KHP)
79

Ing. Zuzana Brokešová, PhD. (KPOI)
Bc. Róbert Prno (ŠP)
Študenti prezentovali práce v nasledujúcom poradí:
Poradie
Meno
Priezvisko
Názov práce
Konvergencia
medzi
krajinami vo svetovej
1.
Ľuboš
Slávik
ekonomike
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
2.
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Mária
Váczlavová na území Slovenskej republiky a Českej republiky
Jozef
Urban
Rakúsko – Uhorsko ako predobraz Európskej únie
3.
Porovnanie cestovného poistenia na maďarskom
4.
Ildikó
Soósová
a slovenskom poistnom trhu
Ekonomická analýza ako nástroj pri odhaľovaní
5.
Michal
Šimo
bid riggingu
Michaela Hamranová Energetická náročnosť odvetví slovenskej
6.
Zdenka
Hrúzová
ekonomiky
Po odprezentovaní všetkých prác sa porota zhodla na finálnom poradí a boli uvedené dve
tretie miesta:
1. miesto: Michal Šimo
Názov práce: Ekonomická analýza ako nástroj pri odhaľovaní bid riggingu
Vedúci práce: Mgr. Ing. Peter Silanič, PhD.
2. miesto: Ľuboš Slávik
Názov práce: Konvergencia medzi krajinami vo svetovej ekonomike
Vedúci práce: Ing. Martin Lábaj, PhD.
3. miesto: Zdenka Hrúzová a Michaela Hamranová
Názov práce: Energetická náročnosť odvetví slovenskej ekonomiky
Vedúci práce: Ing. Jozef Kubala
3. miesto: Jozef Urban
Názov práce: Rakúsko-Uhorsko ako predobraz Európskej únie
Vedúci práce: Ing. Marián Vongrej, PhD
Celý priebeh fakultného kola ŠVOČ na inžinierskom stupni prebehol riadne podľa stanov.

3.9 Medzinárodné výskumné aktivity NHF EU v Bratislave v roku
2014
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,
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 2014 uskutočnilo niekoľko
medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizačne zabezpečovali jednotlivé katedry
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NHF napr. medzinárodné vedecké konferencie „The role of financial sector in supporting the
economic recovery of CEE coutnries“, „Financie a riziko 2014“, „Ekonomická teória
a ekonomická realita 2014 „Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v Európskom
priestore“, „Inovácie v ekonomickom vzdelávaní“., „Vývojové trendy v poisťovníctve“.
V roku 2014 sa realizovalo 197 zahraničných pracovných ciest, z toho zhruba 65% 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 2014, ktorá sa prejavila najmä vo vysokom počte
zahraničných pracovných ciest a prijatých zahraničných hostí. Na Národohospodárskej
fakulte EU v Bratislave pôsobili v roku 2014 v rámci prednáškových a výskumných pobytov
7 zahraniční profesori a profesorky.
V roku 2014 sa uskutočnilo niekoľko ciest predstaviteľov fakulty na univerzity v zahraničí
(Česká republika, Poľsko, Bulharsko, atď.). 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 (Bratislavský ekonomický seminár)). NHF EU v Bratislave získala
v roku 2014 grant Nadácie VÚB na financovanie hosťujúceho profesora (Nikolaos
Georgantzis), ktorý okrem prednášok a seminárov pre odbornú verejnosť zabezpečil výučbu
predmetov na 2. A 3. Stupni štúdia a aj naďalej spolupracuje pri zvyšovaní kvality vedeckovýskumnej, publikačnej činnosti doktorandov a tvorivých pracovníkov fakulty.
Národohospodárska fakulta sa taktiež aktívne zapojila do celoslovenských podujatí „Noc
výskumníkov2014“, „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014“. 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 2014“. V auguste pracovníci fakulty v spolupráci s kolegami z 11 európskych
univerzít pripravili a zrealizovali letnú školu financovanú prostredníctvom schémy Erasmus
Intenzívne programy pod názvom “New Path of Economic Growth and Social Development
for Europe”. 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:
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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, Bulharsko)
- V roku 2014 Katedra bankovníctva a medzinárodných financií získala grantový
výskumný projekt SCIEX, ktorý podporuje Švajčiarska konferencia rektorov. Získanie
projektu je veľkým úspechom, nakoľko žiadatelia sú podrobení prísnemu
posudzovaniu na troch úrovniach hodnotenia výsledkov a predpokladov splniť zámery
navrhovaného projektu. Doktorandka Kristína Hrvoľová, jej školiteľka prof.
Horvátová (obe KbaMF NHF EU v Bratislave) a zahraničná profesorka Gabrielle
Wanznried (Lucerne University
of Applied Sciences and Arts), získali tento
projekt s cieľom publikovať dva príspevky v karentovaných časopisoch v zahraničí.
KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE:
Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí:
- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných domácich a zahraničných vedeckých
konferencií.
Poradové
číslo
Meno

Štát Dôvod
medzinárodná vedecká konferencia
BRINČÍKOVÁ ZUZANA Ing.
1 PhD.
BG SGEM
pozvaná účasť na konferencii
ČAPLÁNOVÁ ANETTA
2 prof. Ing. PhD.
US Healthcare Leadership Conf
Konferencia ISIS Orlando International
ČAPLÁNOVÁ ANETTA
3 prof. Ing. PhD.
US Multidisciplinary
4
5
6

ČAPLÁNOVÁ ANETTA
prof. Ing. PhD.
ČAPLÁNOVÁ ANETTA
prof. Ing. PhD.
ČAPLÁNOVÁ ANETTA
prof. Ing. PhD.

ME účasť na konferencii MECO 2014

10

ČAPLÁNOVÁ ANETTA
prof. Ing. PhD.

09.10.2014 12.10.2014

07.05.2014 12.05.2014

RU

medzinárodná konferencia HEIC 2014
Konferencia Global conference on
business and finance
účasť na udelení vedeckej hodnosti
Drhc
Medzinárodná vedecká konferencia,
SGEM
účasť na medzinárodnej vedeckej
konferencii

PL

Medzinárodná vedecká konferncia

21.05.2014 25.05.2014

CZ

prednáškový pobyt

04.03.2014 06.03.2014

TH
PL
NL
HR
CR
PL

DARMO ĽUBOMÍR Ing.

13 PhD.

BG

GONDA VLADIMÍR prof.

14 Ing. PhD.
15
16

HOLKOVÁ VIEROSLAVA
doc. Ing. CSc.
HOLKOVÁ VIEROSLAVA
doc. Ing. CSc.

16.06.2014 20.06.2014

účasť na európskej konferencii AACSB
príprava spoločného št. programu „MSc
in Global Finance“
Konf Creating Greater Synergies
Among EU Countries
účasť na konferencii INTERUV-Joint
Programmes

ČAPLÁNOVÁ ANETTA

12 prof. Ing. PhD.

01.08.2014 25.08.2014

FR

ČAPLÁNOVÁ ANETTA

11 prof. Ing. PhD.

13.10.2014 19.10.2014

24.03.2014 31.03.2014

ČAPLÁNOVÁ ANETTA

9 prof. Ing. PhD.

01.09.2014 09.09.2014

Madzinárodná vedecká konferencia

ČAPLÁNOVÁ ANETTA

8 prof. Ing. PhD.

Návrat

CN

ČAPLÁNOVÁ ANETTA

7 prof. Ing. PhD.

Odchod

13.09.2014 21.09.2014
11.06.2014 13.06.2014
20.05.2014 22.05.2014

24.05.2014 31.05.2014
18.12.2013 19.12.2013
01.09.2014 09.09.2014
28.10.2014 02.11.2014
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17 LISÝ JÁN prof. Ing. PhD.
18 LISÝ JÁN prof. Ing. PhD.

CZ
CU

19 LISÝ JÁN prof. Ing. PhD.

BG

20 LISÝ JÁN prof. Ing. PhD.

CZ

21 LISÝ JÁN prof. Ing. PhD.

CZ

Spoločné zasadnutie Vedenia NHF EU
a NF VŠE Praha
Rokovanie s kubánskymi univerzitami
účasť na medzinárodnej vedeckej
konferencii
Zasadnutie Vedeckej rady NHF VŠE
v Prahe
Zasadanie Vedeckej rady NHF VŠE
v Prahe

TN

Medzinárodná vedecká konferencia

30.09.2014 07.10.2014

BG

Vedecká konferencia

01.09.2014 09.09.2014

PL

Medzinárodná vedecká konferencia

21.05.2014 25.05.2014

CZ

prednáškový pobyt

04.03.2014 06.03.2014

RU

medzinárodná vedecká konferencia
teaching mission v rámci projektu
Erasmus
Medzinárodná vedecká konferencia pozvaná účasť
pozvaná účasť, medzinárodná vedecká
konferencia
Výjazdné zasadnutie vedenia NHF EU
a NHF VSE v Prahe
Medzinárodná vedecká konferencia
Medzinárodná vedecká konferencia
Medzinárodná vedecká konferencia

28.10.2014 03.11.2014

TN

Medzinárodná vedecká konferencia

30.09.2014 07.10.2014

PL

Medzinárodná vedecká konferencia

21.05.2014 25.05.2014

RO medzinárodná vedecká konferencia

10.09.2014 14.09.2014

BG

Konferencia

01.09.2014 09.09.2014

PL

Zasadanie vedeckého výboru PGV

21.05.2014 25.05.2014

CZ

Konferencia

13.09.2014 18.09.2014

TN
BG
SI
PL

Medzinárodná vedecká konferencia
Konferencia
Medzinárodná vedecká konferencia
Medzinárodná vedecká konferencia

30.09.2014
01.09.2014
24.06.2014
01.04.2014

UA

Medzinárodná konferencia

11.05.2014 19.05.2014

22
23
24
25
26

MARTINCOVÁ MARTA
doc. Ing. PhD.
MARTINCOVÁ MARTA
doc. Ing. PhD.
MARTINCOVÁ MARTA
doc. Ing. PhD.
MARTINCOVÁ MARTA
doc. Ing. PhD.
MUCHOVÁ EVA prof. Ing.
PhD.
MUCHOVÁ EVA prof. Ing.

27 PhD.

ES

MUCHOVÁ EVA prof. Ing.

28 PhD.

PT

MUCHOVÁ EVA prof. Ing.

29 PhD.
30
31
32
33

CN

CZ
CZ
NOVÁK MARCEL Ing. PhD. BG
NOVÁK MARCEL Ing. PhD. CZ
NOVÁK MARCEL Ing. PhD.
NOVÁK MARCEL Ing. PhD.

PIOVARČIOVÁ VERONIKA

34 doc. Ing. CSc.
35
36
37
38
39

PIOVARČIOVÁ VERONIKA
doc. Ing. CSc.
PŘÍVAROVÁ MAGDALÉNA
prof. Ing. CSc.
PŘÍVAROVÁ MAGDALÉNA
prof. Ing. CSc.
PŘÍVAROVÁ MAGDALÉNA
prof. Ing. CSc.
POLÁČKOVÁ HANA Ing.
PhD.
ROZBORILOVÁ DÁRIA
doc. Ing. PhD.

40
41 TOMA JÁN Ing.
42 VALACH MATEJ Ing. PhD.
43 VALACH MATEJ Ing. PhD.
VONGREJ MARIÁN Ing.

44 PhD.

21.11.2014 23.11.2014
20.10.2014 27.10.2014
01.09.2014 09.09.2014
28.05.2014 28.05.2014
12.03.2014 12.03.2014

09.09.2014 19.09.2014
06.07.2014 13.07.2014
24.03.2014 31.03.2014
21.11.2014
10.09.2014
01.09.2014
12.06.2014

23.11.2014
12.09.2014
09.09.2014
13.06.2014

07.10.2014
09.09.2014
29.06.2014
05.04.2014

KATEDRA FINANCIÍ:
Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí:
- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných domácich a zahraničných vedeckých
konferencií.
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-

Individuálni pracovníci KF sa zúčastnili na výskumnej mobilite ako hosťujúci postdoktorálny výskumník (visiting post-doctoral researcher) na univerzite v Leeds (Leeds
University Business School) vo Veľkej Británii a na Wirtschaftsuniversität vo Viedni,
v Rakúsku v rámci povinnosti vyplývajúcej zo schváleného individuálneho vedeckého
plánu a výskumu tykajúceho sa problematiky dizertačnej prace v podmienkach
Rakúskej republiky. Viacerí členovia KF sa zúčastnili na medzinárodných vedeckých
konferenciách v zahraničí, kde aj prezentovali a publikovali svoje príspevky.

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY:
Účasť na vedeckých konferenciách a podujatiach v zahraničí:
- Členovia katedry sa zúčastnili medzinárodných domácich a zahraničných vedeckých
konferencií – Česká republika, Slovinsko, Bulharsko, Portugalsko, Nemecko,
Rakúsko, Poľsko 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:
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, Znojmo)
- Člen riešiteľského kolektívu Ing. Jaromír Novák, PhD. absolvoval dvojtýždňovú
zahraničnú učiteľskú mobilitu v rámci programu Erasmus v januári 2014 na Mykolas
Romeris University vo Vilniuse, Litva. Vo vedeckovýskumnej oblasti orekm iného
nadviazal kontakty s redakciou vedeckého časopisu Social Technologies vydávaného
na tejto univerzite a bol vymenovaný za člena jeho redakčnej rady.

KATEDRA POISŤOVNÍCTVA:
- člen European Group of Risk and Insurance Economists (sieť výskumníkov
zameriavajúcich sa na oblasť rizík a poistnej ekonómie)
- člen European Risk Research Network (sieť výskumníkov a odborníkov z praxe
zameraná na podporu výskum v oblasti riadenia rizík)
- člen Slovenskej ekonomickej spoločnosti (sieť slovenských výskumníkov a odborníkov
z oblasti ekonómie)
- prednáškový pobyt na University de Pablo de Olavide, Španielsko v rámci program
Erasmus
- vedecko-výskumný pobyt na University of Hohenheim, Nemecko
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- aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencií European financial systems 2014,
Česká republika, 12.-13.6.2014
- aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencií SGEM conference on political
sciences, law, finance, economics & tourism : International multidisciplinary scientific
conferences on social sciences & arts, Bulharsko, 1.-10.9.2014
- aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencií Znalosti pro tržní praxi 2014,
Česká republika, 11.-12.9.2014
Majtánová:
- aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Innovacyjność wspólczesnych
organizacji – koncepcje, uwarunkowania i pomiar“ Wisla, Poľsko 11,. – 13. 9. 2014
- aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Trendy v podnikaní 2014“ Plzeň,
Česká republika 13.-14. 11. 2014
Ondruška:
- člen Slovenskej ekonomickej spoločnosti (sieť slovenských výskumníkov a odborníkov
z oblasti ekonómie)
- aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii The 15th Annual Conference,
Faculty of Finance and Accounting 2014, Česká republika, 6.6.2014
- aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii European Financial Systems 2014,
Česká republika, 12.-13.6.2014
KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE:












Členovia katedry sociálneho rozvoja a práce sa pravidelne a periodicky zúčastňujú
významných medzinárodných vedeckých konferencií v SR ako i v zahraničí,
kde prezentujú výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti.
Program COST – zapojenie do prebiehajúcej akcie IS 1102. Vypracovanie
návrhu na zapojenie sa do novej akcie IS 1402.
OECD internship – úspešná účasť doktoranda na pohovore do OECD
(Directorate for Science, Technology and Industry)
Výzva programu Horizont 2020 – Euro-6-2015 – boli sme oslovení na
spoluprácu a vyjadrili sme predbežný záujem o zapojenie sa do konzorcia, pod
vedením University Rovira i Virgilli Tarragona
e-ASEM – zapojenie do medzinárodného výskumného tímu
(http://easem.knou.ac.kr/research/mi.asp)
Účasť na letnej škole v Maďarsku 2014 – prostredníctvom výzvy SAIA
(Kováčová)
Reprezentácia katedry/fakulty na zasadnutiach Riadiaceho výboru COST na
Islande, vo Fínsku, v Španielsku a v Rumunsku
Organizácia medzinárodného podujatia COST na Ekonomickej univerzite
v Bratislave (3.-7. November 2014)
Úspešná účasť vo výzvach programu COST o získanie grantu na krátkodobú
vedeckú misiu (Kováčová – University of Tampere, Szudi – University Rovirra
i Virgili Tarragona)
Rokovania o možnosti zapojenia sa do medzinárodného grantového
programu EHP s University of Iceland a Oslo University
Účasť na zahraničnom študijnom pobyte v Amsterdame (Chinoracká) –
Inštitúcia: International Association on Social Quality, Amsterdam, Holandsko.
Termín: 24.-27.11.2014
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Účasť na zahraničnom študijnom pobyte v Ostrave (Kolláriková) – Vysoká
škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra Národohospodářská,
Ostrava, Česká republika. Termín: 1.4.-30.4.2014
Účasť na zahraničnom študijnom pobyte v rámci programu Erasmus+
v Maďarsku (Pogány) v období od 2.9.2014 do 28.2.2015 – Corvinus University
of Budapest, Faculty of Economics
Uskutočnený prednáškový pobyt v rámci programu Erasmus+(Přívara)
v období od 8.12.2014 do 12.12.2014. Cieľová skupiny: študenti Universitatea de
Vest din Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration,
Department of Economics and Business Modeling

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA:
Členstvo v medzinárodných organizáciách
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. člen Rady odborníkov pre posudzovanie programu priorít verejných prác,
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
Černěnko, T. člen skupiny expertov Rady Európy za verejnú správu, Štrasburg,
Francúzsko
Výskumné mobility a pôsobenie vo výskumných sieťach
Rehák, Š. pracovné stretnutie k príprave vedeckého článku v rámci projektu ITMS
26140230005 Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného
výskumu na NHF EU v Bratislave. 17.1.2014, WU Viedeň
Pástor, R., Šipikal, M., Rehák, Š. výskumný pobyt na pozvanie prof. Picklesa z University
Chapel Hill, North Carolina, USA: 04.04.- 16.04.2014. Prerokovanie vedecko-výskumnej
spolupráce, prezentácia miest Durham a Celebration ako projektov; úspešnej
transformácie mesta na mesto „nového urbanizmu“, seminár so študentmi univerzity
Černěnko, T. účasť na 4th POLLOC Summer School – Social and Politic Issues at the
Regional and Local Level of the V4 countries ako lektor a vedúci kurzov, Praha, ČR: 0616.07.2014
Černěnko, T. účasť na zasadnutí skupiny expertov Rady Európy ako riadny člen,
Štrasburg, Francúzsko: 24.-26.09.2014
Černěnko, T. účasť na stretnutí riešiteľov projektu NISPACee s cieľom prezentovať
aktuálny stav riešenia za slovenskú stranu, Budapešť, Maďarsko: 17-19.10.2014
Černěnko, T. účasť na pracovnom stretnutí kvôli riešeniu projektu VEGA Optimálna
samosprávna jednotka – kompetentný aktér a efektívny správca vecí verejných, Univerzita
Karlova, Praha, ČR: 29-30.10.2014
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Pástor, R. účasť na medzinárodnej konferencii New Measures of age and ageing, WU
Viedeň, Rakúsko: 04.12.2014 s cieľom diskusie problematiky s prof. Crespom z WU
a príprava budúceho článku.
Účasť na vedeckých konferenciách a seminároch v zahraničí:
Žárska, E. Aktívne vystúpenie na konferencii Udržitelný rozvoj V.- Udržitelný rozvoj 10
let po vstupu České republiky do Evropské unie, České Budějovice: 20-21.3.2014
s príspevkom Tvorba prostredia pre kreatívnu triedu na lokálnej úrovni
Tvrdoň, J. Aktívne vystúpenie na konferencii Udržitelný rozvoj V.- Udržitelný rozvoj 10
let po vstupu České republiky do Evropské unie, České Budějovice: 20-21.3.2014
s príspevkom Endogénne koncepcie a možnosti ich uplatnenia pri rozvoji vnútorného
potenciálu regiónu
Mišúnová, E. Aktívne vystúpenie na konferencii Udržitelný rozvoj V.- Udržitelný rozvoj
10 let po vstupu České republiky do Evropské unie, České Budějovice: 20-21.3.2014
Pástor, R., Šipikal, M., Rehák, Š., účasť na kongrese Americkej geografickej asociácie
(AAG), stretnutie s významnými americkými a svetovými geografmi, ktorý spolupracujú
s KVSRR a nadväzovanie nových kontaktov, Tampa, Florida, USA: 09.04-12.04.2014
Buček, M. účasť na workshope Regionílní vědy a prostorové plánovaní v pozícií experta,
Ostrava: 12 -14.05.2014
Černěnko, T. aktívna účasť na NISPACee konferencii v Budapešti, Maďarsko: 2125.05.2014 s príspevkom Satisfaction with Public Services and Consumption of them.
Pástor, R. aktívna účasť na medzinárodnej konferencii The Development Prospects of
Industrial Cities in Central Europe, Györ, Maďarsko: 21-22.05.2014 s príspevkom The
development of the ICT industry in Slovakia
Šipikal, M. aktívna účasť a pozvanie ako experta na medzinárodnom workshope pod
záštitou Českej Evaluační asociace a RSAI s názvom Kvalita evaluací a evaluační
standardy v Prahe, Čr: 09-10.06.2014 s príspevkom Political influence on evaluation of
cohesion funds.
Žárska, E. aktívne vystúpenie na XVII medzinárodnom kolokviu o regionálnych vedách
v Hustopeče, ČR: 19-20.06.2014 s príspevkom Bonita obce ako determinant rozvoja
Tvrdoň, J. aktívne vystúpenie na XVII medzinárodnom kolokviu o regionálnych vedách
v Hustopeče, ČR: 19-20.06.2014 s príspevkom Od koncepcií lokalizácie k endogénnemu
regionálnemu rozvoju
Rehák, Š. aktívna účasť na seminári WU Competence Day, Viedeň, Rakúsko: 17.11.2014
s príspevkom Vnútorná migrácia SR
Rehák, Š. aktívna účasť na konferencii RSA vo Veszpréme, Maďarsko: 27-28.11.2014
s príspevkom Students in the cities – part-time working students at local labour markets.
Šipikal, M. aktívna účasť na medzinárodnej konferencii IISES, Malta: 28.10-01.11.2014
s príspevkom Political and administrative of implementation of Cohesion policy in
Slovakia.

3.10 Uskutočnené rozvojové aktivity na podporu vedy a výskumu
a doktorandského štúdia na Národohospodárskej fakulte
EU v Bratislave ako celku za rok 2014 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
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rôznych projektov. Národohospodárska fakulta sa taktiež aktívne zapojila do celoslovenských
podujatí „Noc výskumníkov2014“, „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014“.
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 2014 uskutočnilo niekoľko
medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizačne zabezpečovali jednotlivé katedry
NHF napr. medzinárodné vedecké konferencie „The role of financial sector in supporting the
economic recovery of CEE coutnries“, „Financie a riziko 2014“, „Ekonomická teória
a ekonomická realita 2014 „Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v Európskom
priestore“, „Inovácie v ekonomickom vzdelávaní“, Vývojové trendy v poisťovníctve 2014“.
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 2014“. V auguste pracovníci fakulty v spolupráci s kolegami
z 11 európskych univerzít pripravili a zrealizovali letnú školu financovanú prostredníctvom
schémy Erasmus Intenzívne programy pod názvom “New Path of Economic Growth and
Social Development for Europe”. Doktorand Katedry hospodárskej politiky Ing. Michal
Habrman, PhD. získal cenu guvernéra NBS Jozefa Makúcha za najlepšiu dizertačnú prácu
v oblasti ekonómie za rok 2014.
Na NHF EU v Bratislave sa v roku 2014 uskutočnili pozvané prednášky domácich
a zahraničných odborníkov z praxe napr. prednášky v spolupráci s ministerstvom financií SR.
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja v spolupráci s Regional Science Associaton
a European Real Estate Society zorganizovala 4. Ročník Zimného seminára regionálnej vedy
v Tatranskej Lomnici pod názvom „Regional Economics in New Perspectives“.

KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY:
V rámci týždňa vedy 2014 zorganizovala katedra Seminár a workshop k zvyšovaniu
počítačovej gramotnosti pracovníkov NHF. Na podporu VVČ v roku 2015 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
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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.
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. Vzhľadom na neexistenciu domácich karentovaných časopisov pre
oblasť teórie ekonomického vzdelávania katedra zintenzívnila zahraničnú spoluprácu
s partnerskými katedrami na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a na Wirtschaftsuniversität
vo Viedni. Výsledkom spolupráce s kolektívom pražskej katedry je aj v roku 2014
publikovaná spoločná vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve s tematikou
nadväzujúcou na výsledky riešenia projektu KEGA ako náhrada publikovania týchto
výsledkov v karentovanom časopise.
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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 medzinárodné podujatie COST, ktorého sa zúčastnilo 40 účastníkov z 24
európskych krajín, čím dochádza k budovaniu internacionalizácie vedeckého výskumu na
katedre. Uskutočnené vedecké semináre v spolupráci so spoločnosťou Trexima s.r.o.
Prednášky a semináre expertov 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, projektu Excelentnosti, projektu COST za účelom priebežného
prezentovania výstupov, Využívanie laboratória sociálno-ekonomických analýz pomocou
modernej výpočtovej techniky, najnovších softvérov a prístupových práv k medzinárodným
databázam v rámci projektu Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre
riešenie civilizačných výziev v 21. Storočí. Aktivity učiteľov katedry v oblasti publikačnej
činnosti zameranej predovšetkým na publikovanie v karentovaných časopisoch
a recenzovaných zahraničných vedeckých časopisov, 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 rôznych
zahraničných inštitúcií, Uskutočnené stáže učiteľov a interných doktorandov na zahraničných
univerzitách.
Aktivity katedry zamerané na odstraňovanie slabých stránok uvedených v správe
o VVČ katedry za rok 2014:
Zvýšila sa účasť učiteľov a interných doktorandov na zahraničných
prednáškových a študijných pobytoch.
Zvýšila sa publikačná aktivita tvorivých pracovníkov a interných doktorandov
v zahraničných vedeckých časopisoch.
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA:
Cieľová skupina
Akademickí pracovníci a mladí
vedeckí pracovníci v oblasti
regionálnej vedy a príbuzných
odborov v SR a zahraničí
Vedecký časopis Region Akademickí pracovníci v oblasti
direct
regionálnej vedy a príbuzných
Typ aktivity
Každoročne
organizovaný
zimný
seminár regionálnej vedy

Dĺžka konania
29.01-01.02.2014 (4
dni)

Priebežne podľa
programu
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Slovenská sekcia ERSA

Kluby regionalistov

Projekt Nadácie VÚB

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

Priebežne podľa
programu

Priebežne podľa
programu

Január 2014 (2
semináre
s doktorandmi
a ukončeniu pobytu
profesora Picklesa
bolo na Zimnom
seminári)

3.11 SWOT analýza vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia
Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (stav k 31.12.2014)
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
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chýbajúci výskumný softvér kompatibilný s medzinárodnými databázami
problémy s financovaním výskumných aktivít
nepružnosť systému verejného obstarávania
atomizácia výskumu – veľký počet výskumných úloh

PRÍLEŽITOSTI
 geografické postavenie EU v Bratislave (NHF EU) v rámci Európy
 historická a kultúrna príťažlivosť mesta
 prosperita z dobrej spolupráce s poprednými európskymi / svetovými
univerzitami
 racionálne využitie mladých, kvalifikovaných zamestnancov
 pretrvávajúci záujem o (doktorandské) štúdium na NHF EU
 stabilné postavenie fakulty v hodnotení ekonomických fakúlt SR
 vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť prepájať s pedagogickou praxou
a hospodárskou praxou
OHROZENIA
 narastanie rozsahu administratívnych úloh, ktoré nesúvisia s pedagogickou
a vedecko-výskumnou činnosťou
 nízka úroveň finančného ohodnotenia a postavenia učiteľa v akademickom
prostredí
 odchod kvalifikovaných pracovníkov na súkromné vysoké školy z finančných
dôvodov
 ministerstvo stanovuje finančné limity na počet študentov 3. Stupňa
 negatívny vplyv starnutia zamestnancov na kvalifikačnú štruktúru
zamestnancov fakulty z hľadiska potrieb zabezpečenia garantovania študijných
programov podľa požiadaviek Akreditačnej komisie SR

3.12 Zameranie výskumu na NHF EU v Bratislave v roku 2015
3.12.1 Obsahové zameranie výskumu na NHF EU v Bratislave v roku 2015
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
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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.
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.

3.12.2 Obsahové zameranie výskumu na Národohospodárskej fakulte EU
v Bratislave na katedrách v roku 2015 (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:
- nové formy e-vzdelávania na ďalšiu podporu výučby na vysokých školách,
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- 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:
Prioritou výskumu v roku 2015 bude orientácia na aktuálne otázky ekonomického rastu
a úlohy finančného systému v danom procese. Vidíme viaceré otvorené otázky, najmä
v oblasti regulácie, dohľadu, riadenia finančných inštitúcií, analýzy efektívnosti trhov, vplyv
finančnej krízy na oblasti finančnej vedy a praxe. Výskumná činnosť bude orientovaná na
kvalitne spracované dizertačné práce doktorandov, na publikovanie v karentovaných
časopisoch doma a v zahraničí, na hĺbku spracovania, na kvalitnú prácu s literatúrou, na
rozpracovanie aktuálnych prístupov významných autorov, využitie metodiky a databáz na
vlastné výskumné účely. Máme záujem pozývať najlepších odborníkov a vedcov
z uznávaných univerzít a budeme podporovať tvorivé pracovné prostredie a motivovať
kvalitnú prácu. Naďalej budeme podporovať tvorivosť a ďalšie vzdelávania pracovníkov
katedry pôsobiacich na všetkých úrovniach.
KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE:
Vedeckovýskumná činnosť katedry bude ďalej zameraná na témy:
Identifikovať hlavné vývojové trendy ekonomických systémov a posúdiť
determinujúce faktory vývoja ekonomických systémov na príklade vybraných
krajín.
Komparatívny výskum na základe získaných dát (SR, vybrané ekonomiky EÚ),
realizácia štatistického prieskumu individuálnej spokojnosti (šťastia), výhody
a nevýhody merania pomocou tradičných a alternatívnych ukazovateľov,
analýza hodnotenia ekonomiky SR, komparácia výsledkov SR s vybranými
krajinami, hospodársko-politické odporúčania.
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.
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- 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),
2. 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 súvislosti so zameraním novo podaného projektu KEGA „Rozvoj profesijných kompetencií
učiteľov odborných ekonomických predmetov v sekundárnom vzdelávaní“ s predpokladaným
začiatkom riešenia v roku 2015 sa Katedra pedagogiky v roku 2015 plánuje vo svojej
výskumnej činnosti orientovať na naplnenie týchto čiastkových cieľov:
 vypracovať teoretické východiská pre analýzu súčasného stavu úrovne
profesijných kompetencií učiteľov odborných ekonomických predmetov
v sekundárnom vzdelávaní,
 preskúmať požadovanú úroveň kľúčových kompetencií absolventov stredných škôl
ekonomického zamerania na základe školských vzdelávacích programov, ako aj na
základe požiadaviek trhu práce,
 preskúmať súčasný stav profesijných kompetencií učiteľov odborných
ekonomických predmetov z hľadiska sociálno-psychologických a všeobecnopedagogických predpokladov,
 preskúmať súčasný stav profesijných kompetencií učiteľov odborných
ekonomických predmetov na základe požiadaviek trhu práce a potrieb absolventov
sekundárneho vzdelávania.
KATEDRA POISŤOVNÍCTVA:
Rozvoj poistného trhu v kontexte stimulácie ponuky a dopytu po poistnom krytí, vplyv
behaviorálnych ekonomických teórií na teóriu poistenia s akcentom na spotrebiteľa
a hospodárenie poisťovní.
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 Horizont 2020.
KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE:
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Perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálnoekonomických zmien na Slovensku. Posúdenie efektívnosti a využívania finančných
prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu pre oblasť zamestnanosti v súčasnom a budúcom
plánovacom období – identifikácia slabých stránok a návrhy možného riešenia. Problematika
štúdia v zahraničí, v kontexte rozvoja spolupráce európskych univerzít, skúmanie implikácií
tohto fenoménu na európske trhy práce. V rámci pripojenia do bežiacej akcie COST, aktivít eASEM a účasti v konzorciu k výzve H2020 Euro-6-2015 bude našou najväčšou snahou
prispieť výskumnými aktivitami v rámci nasledovných horizontálnych priorít Národného
strategického referenčného rámca: Trvalo udržateľný rozvoj a Rovnosť príležitostí: najmä
výskum zameraný na rôzne oblasti aktívneho starnutia slovenskej a európskej populácie,
zefektívnenia fungovania a poskytovania sociálnych služieb pre marginalizované skupiny
obyvateľstva, celkové zvyšovanie životnej úrovne a kvality života. Informačná spoločnosť –
v roku 2015 plánujeme zapojenie sa do medzinárodného projektu orientovaného na
poskytovanie informačných a komunikačných technológií v zariadeniach sociálnych služieb
pre seniorov. Marginalizované rómske komunity – prebiehajúci výskum v oblasti
inovatívneho sociálneho bývania pre rómsku komunitu (projekt Budujeme nádej a projekt
Dôstojné bývanie). Efektívne využiť potenciál členov katedry snahou o zapojenie sa do
programu. Horizont 2020. Výskum nadväzuje na výskumné priority: Horizontálna priorita
Trvalo udržateľný rozvoj. Prostredníctvom sledovania špecifických cieľov predovšetkým
v tematickej oblasti: sociálna solidarita a inklúzia.

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA:
Hlavnou ťažiskovou oblasťou výskumu Katedry na rok 2015 bude vplyv univerzity na
ekonomický rozvoj regiónu. Ďalšou ťažiskovou výskumnou prioritou v oblasti regionálneho
rozvoja a regionálnej politiky je oblasť vplyvu štrukturálnych fondov na podporu inovácií.
V oblasti verejnej správy ťažiskom výskumu budú problémy výkonnosti miestnej samosprávy
a účinnosť a efektívnosť kooperatívnych aktivít miestnych samospráv.
S cieľom naplnenia uvedených prioritných oblastí výskumu boli v roku 2014
vypracované nasledovné návrhy projektov (v posudzovaní):
 projekt APVV Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, zodpov. Riešiteľ prof. Ing.
Milan Buček, DrSc.
 projekt VEGA Hodnotenie podpory inovácií zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
zodp. riešiteľ doc. Ing. Miroslav Šipikal, PhD.
 projekt VEGA Manažment výkonnosti v miestnej samospráve a jeho aplikácia vo
vybraných obciach na Slovensku – zodp. riešiteľ prof. Ing. Elena Žárska, CSc.
Ďalej sa členovia katedry ako spolupracujúci zúčastnia na výskume iných univerzít (v
posudzovaní):
 APVV Kooperatívne aktivity lokálnych samospráv a meranie ich účinnosti
a efektívnosti – FSEV UK Bratislava, zodp. riešiteľ PhDr. Daniel Klimovský PhD.
 APVV Priestorová optimalizácia výkonu kompetencií samosprávnych jednotiek –
FEŠRR SPU Nitra, zodp. riešteľ prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
V spolupráci s VŠE Praha bol schválený projekt na rok 2015, ktorý bude financovaný
z Vyšehradského fondu s názvom How to benefit from Global Value Chains? – Implications
for the V4 Countries. Zameranie výskumu katedry na rok 2015 podporuje realizáciu
horizontálnych výskumných priorít EÚ a Slovenskej republiky v oblasti Trvalo udržateľného
rozvoja a Informačnej infraštruktúry.
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3.12.3 Plán hlavných úloh na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave
v oblasti vedy, výskumu a doktorandského štúdia v roku 2015 (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 2015 v rámci predkladaných hodnotiacich správ
a prehľadov.
 Pripraviť a implementovať programy ďalšieho vzdelávania vysokoškolských
učiteľov a výskumných zamestnancov NHF EU v Bratislave zamerané na
zvyšovanie ich výskumných zručností.
Organizácia vybraných vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj kľúčových a ďalších
výskumných zručností tvorivých pracovníkov fakulty.
 Zvýšiť zapojenie pracovníkov NHF EU v Bratislave do riešenia medzinárodných
výskumných projektov a výskumných sietí.
Informovanie tvorivých pracovníkov fakulty o aktuálnych výzvach na riešenie
medzinárodných výskumných projektov včítane mobilných výskumných schém
a výskumných sietí prostredníctvom viackanálovej komunikácie. Pokračovať
v úspešnom riešení všetkých realizovaných vedeckých projektov APVV, VEGA,
KEGA a osobitne projektov Centrum excelentnosti „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.
 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
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resp. vedecký článok za rok, publikovaný v databázach časopisov WoK, každý docent 1
zahraničný alebo domáci karentovaný resp. vedecký článok za 2 roky, publikovaný
v databázach časopisov WoK, každý odborný asistent PhD. 1 domáci alebo zahraničný
karantovaný resp. vedecký článok za 3 roky, publikovaný v databázach časopisov WoK
Udržiavať reláciu medzi absolventmi doktorandského štúdia a prijatými študentmi
doktorandského štúdia do 1. ročníka. Ak sa prijme viac študentov do 1. ročníka ako je
počet absolventov ukazovateľ klesá. Počet novoprijatých doktorandov sa musí rovnať
počtu ukončených doktorandov v uvedenom roku, pripadne pre vylepšenie tohto
ukazovateľa sa musí prijímať menej doktorandov ako je počet ukončených
doktorandov. Zabezpečiť kvalifikačný rast učiteľov, prehodnotiť kritériá na habilitačné
a inauguračné konania, zvýšiť efektivitu doktorandského štúdia, aby každý profesor
a docent ukončil 2 doktorandov za 3 roky. Každá katedra musí minimálne za rok
predložiť 2 projekty VEGA, 2 projekty KEGA, každá katedra musí minimálne za rok
predložiť 1 projekt APVV, každá katedra musí minimálne za rok predložiť 5 žiadostí
o grant zo zahraničných grantových schém.

3.13 ZÁVER
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave považuje 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 2014 dokumentujú, že v tejto
oblasti činnosti fakulty došlo k kvantitatívnemu nárastu, ale na druhej strane aj
ku kvalitatívnemu posunu. Fakulta sa podieľa na riešení najväčšieho počtu projektov
v rámci Ekonomickej univerzity (50), 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 (17 doktorandov). Tieto pozitívne trendy je potrebné udržať aj
v ďalšom období.
Vedeckovýskumná činnosť sa v roku 2014 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 2014 aktívne zúčastňovali na plnení kvantitatívnych kritérií v rámci Centier
excelentnosti projekt Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre
riešenie civilizačných výziev v 21. Storočí. Vytvoril sa tak predpoklad pre intenzifikáciu
spolupráce riešiteľských pracovísk. 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).
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V rámci ešte výraznejšieho zvýšenia kvality doktorandského štúdia, fakulta riešila 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
2014 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 2014 s veľmi
dobrým výsledkom absolvovala posledné hodnotenie príbuzných fakúlt, ktoré uskutočnila
agentúra ARRA v roku 2014 (za rok 2013), kde sa spomedzi fakúlt EU v Bratislave
umiestnila najlepšie a celkovo z ekonomických fakúlt v SR na 3. mieste. NHF EU
v Bratislave má ambíciu stať sa najlepšou ekonomickou fakultou na Slovensku.

3.14 Prílohy:
Príloha 1.) Prehľad projektov riešených v r. 2014 a pokračujúcich
v roku 2015
VEGA
Číslo
P. č.
projektu
1.
1/0103/12

2.

1/0761/12

3.

1/0889/13

4.

1/0112/13

Názov projektu

Vedúci projektu

Doba riešenia

Trh práce vo väzbe na
ekonomický rast v kontexte
spoločensko-ekonomických
zmien
Alternatívne prístupy k meraniu
sociálno-ekonomického rozvoja
(v kontexte Stratégie 2020
a ponaučení z globálnej
finančnej krízy)
Význam novej inštitucionálnej
ekonómie v súčasnom období

Rievajová Eva,
prof. Ing. PhD.

2012-2015

Lisý Ján, prof.
Ing. PhD.

2012-2015

Čaplánová
Anetta, prof. Ing.
PhD.
Pongráczová Eva,

2013-2015

Etablovanie a perspektívy

2013-2015
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5.

1/0207/13

6.

1/0210/13

7.

1/0238/13

8.

1/0043/13

9.

1/0913/14

10.

1/0313/14

11.

1/0216/14

12.

1/0838/14

13.

1/0124/14

14.

1/0368/14

15.

1/0431/14

rozvoja konceptu sociálnej
Ing. PhD.
ekonomiky v kontexte
prebiehajúcich sociálnoekonomických zmien na
Slovensku
Budúcnosť kohéznej politiky
Buček Milan,
EÚ 2014-2020
prof. Ing. DrSc.
Teória regulovania a možnosti
Přívarová
aplikácie jej prístupov na
Magdaléna, prof.
skúmanie medzinárodnej
Ing. CSc.
migrácie pracovných síl
Dane a efektívnosť nástrojov
Kubicová Jana,
finančného reinžinieringu pri
doc. Ing. PhD.
zvyšovaní výkonnosti podnikov
MBA
v čase krízy
Možnosti obnovenia globálneho Ivanová Pavlína,
rastu a dlhová kríza v Európskej
Ing. PhD.
únii
Riadenie kapitálu a rizík
Sivák Rudolf, Dr.
v podmienkach
h. c. prof. Ing.,
makroekonomických šokov
PhD.
Vzťah medzi efektívnosťou
Lábaj Martin,
a sociálnou spravodlivosťou –
Ing., PhD.
implikácie pre hosp. politiku
Transformácia systému
Konečný
sociálnych služieb pre seniorov
Stanislav, doc,
v kontexte deinštitucionalizácie
Ing.,PhDr, PhD.
sociálnych služieb v pôsobnosti
orgánov miestnej samosprávy
Dlhové epizódy, fiškálna
Ochotnický Pavol,
politika a fiškálne pravidlá
prof. Ing., CSc.
Úloha finančných inštitúcií
Chovancová
a kapitálového trhu pri riešení
Božena, prof. Ing.,
problémov dlhovej krízy
PhD.
v Európe
Heterodoxné a ortodoxné
Matoušková
prístupy v ekonomickej teórii
Eleonóra,
a možnosti ich využitia pri
Ing.,PhD.
riešení ekonomických
problémov súčasnosti(s dôrazom
na globálnu ekonomickú krízu)
Poistný vzťah ako kľúčový
Pastoráková
prvok fungovania poisťovníctva
Erika, doc. Ing.,

2013-2015
2013-2015

2013-2015

2013-2015

2014-2016

2014-2017

2014-2016

2014-2016
2014-2016

2014-2015

2014-2016
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16.

1/0409/14

APVV
Číslo
P. č.
projektu
1.
APVV
0750-11

v kontexte spoločenskoekonomických zmien
Trendy vo vývoji
komparatívnych ekonomických
systémov

COST
Action
IS1102

3.

FP-SSH2011-1

Piovarčiová
Veronika,
doc.Ing.,
CSc.,mim. prof.

2014-2016

Názov projektu

Vedúci projektu

Doba riešenia

Štrukturálne zmeny
v slovenskej ekonomike –
predpoklad prechodu do
vyššieho štádia rozvoja

Morvay Karol,
Ing. PhD.

2012-2015

Vedúci projektu

Doba riešenia

Luptáčik
Mikuláš, univ.
Prof. Dipl.-Ing.
Dr.

2012-2016

Rievajová Eva,
prof. Ing. PhD.

2013-2015

Luptáčik
Mikuláš, univ.
Prof. Dipl.-Ing.
Dr.

2012-2016

Medzinárodné výskumné projekty
Číslo
P. č.
Názov projektu
projektu
1.
ISCH
EÚ v novej komplexnej
COST
geografii ekonomických
Action
systémov: hodnotenie modelov,
IS1104
nástrojov a politík
2.

PhD., mim. prof.

Social Services, Welfare State
and Places. The restructuring of
social services in Europe and its
impacts on social and territorial
cohesion and governance
Prosperita, blahobyt a práca pre
Európu/WWW pre Európu.
Úloha riešená EU v Bratislave:
Blahobyt a multikriteriálna
analýza

Projekt OP VaV
Číslo
P. č.
Názov projektu
projektu
1.
ITMS
Univerzitný vedecký park pre
26240220
biomedicínu Bratislava
087

Riešitelia
EU BA
Sivák Rudolf, Dr.
h. c. prof. Ing.,
PhD. Čaplánová
Anetta, prof. Ing.,

Doba riešenia
2013-2015
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PhD.
Iné typy projektov
Číslo
P. č.
Názov projektu
projektu
1.
2014-3Hosťovanie Nikolaosa
03/1
Georgantzisa, profesora
ekonomickej teórie
a experimentálnej ekonómie na
NHF EU
2.
14.028-2
Bank Performance in Eastern
Hrvolová
and Western Europe
14.028-3
Horvátová

Vedúci projektu

Doba riešenia

Péliová Jana,
Ing. PhD.

2014-2015

Horvátová Eva,
prof. Ing.
Hrvoľová
Kristína, Ing.

2014-2015

Príloha 2.) Prehľad projektov ukončených v roku 2014
VEGA
Číslo
P. č.
projektu
1.
1/0174/11

2.

1/0008/11

3.

1/0906/12

4.

1/0648/12

5.

1/0795/12

Názov projektu

Vedúci projektu

Determinanty formovania
Gonda Vladimír,
znalostnej ekonomiky v kontexte prof. Ing. PhD.
novej hospodárskej stratégie
"Európa 2020"
Efektívnosť využitia daňových
Schultzová
príjmov a verejných výdavkov v Anna, prof. Ing.
nadväznosti na dlhodobú
PhD.
udržateľnosť verejných financií
a nové netradičné možnosti
rozpočtových príjmov
Technologická zmena,
Luptáčik
dobiehanie a ekoefektívnosť:
Mikuláš, prof.
rast a konvergencia v krajinách
Ing. PhD.
EÚ
Teoretické a praktické otázky
ohodnocovania bánk a
finančných inštitúcií v
podmienkach Slovenska
Rozšírený Leontiefov model so
štruktúrnou dekompozíciou s
aplikáciou na ekonomiku SR

Doba riešenia
2011-2014

2011-2014

2012-2014

Horvátová Eva,
prof. Ing. PhD.

2012-2014

Vondrová
Andrea, Ing.
PhD.

2012-2014
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Optimálna samosprávna
jednotka - kompetentný aktér a
efektívny správca vecí verejných
Intenzita vzťahov medzi
finančným sektorom a reálnou
ekonomikou ako zdroj
ekonomického rastu SR v
postkrízovom období
Ekonomické a sociálne
súvislosti zdravia obyvateľstva a
ich vplyv na kvalitu života

Žárska Elena,
prof. Ing. PhD.

2012-2014

Kotlebová Jana,
doc. Ing. PhD.

2012-2014

Nováková
(Pechová)
Michaela, Ing.
PhD.
Šipikal Miroslav,
doc. Mgr. PhD.

2012-2014

Rehák Štefan,
doc.Ing. PhD.
Martincová
Marta, doc. Ing.
PhD., mim. prof.
Majtánová
Anna, prof. Ing.
PhD.
Novák Marcel,
Ing. PhD.

2012-2014

Péliová Jana,
Ing. PhD.

2013-2014

Názov projektu

Vedúci projektu

Doba riešenia

Inovácia obsahu, foriem a metód
ekonomického vzdelávania vo
výchovno-vzdelávacích
programoch stredných škôl

Šlosár Rudolf,
prof. Ing. PhD.

2012-2014

Názov projektu

Vedúci projektu

Doba riešenia

6.

1/1319/12

7.

1/0613/12

8.

1/0086/12

9.

1/0093/12

Efektívnosť regionálnej politiky
EÚ v podmienkach Slovenskej
republiky

10.

1/1335/12

11.

1/0379/12

Lokálne a regionálne
ekonomické vplyvy univerzít
Protirečenia tvorby ľudského
kapitálu v novej ekonomike

12.

1/0681/12

13.

1/0477/13

14.

1/0232/13

KEGA
Číslo
P. č.
projektu
1.
002EU4/2012

APVV
P. č.
Číslo

Ekonomické prostredie a
dynamika zmien v sektore
poisťovníctva
Hospodársko-politické aspekty
dlhovej krízy v Eurozóne a
implikácie pre ekonomickú
teóriu a hospodársku prax
Vplyv regulácie trhov na
rizikové rozhodnutia
ekonomických subjektov

2012-2014

2012-2014

2012-2014

2013-2014
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1.

projektu
APVV0101-10

Kreatívna ekonomika národohospodárske a regionálne
podmienky a stimuly
(KRENAR)

Projekty mladých vedeckých pracovníkov
Číslo
P. č.
Názov projektu
projektu
1.
I-14-104Modelový prístup k riadeniu
00
rizika likvidity a bankovej
paniky v kontexte globálnej
ekonomiky
2.
I-14-105Zvyšovanie zamestnanosti v
00
kontexte stratégie Európa 2020
3.

I-14-10600

4.

I-14-10700

5.

I-14-10800

Vzdelávanie mladých ľudí a
absolventov vysokých škôl v
kontexte ich zamestnateľnosti a
zamestnanosti
Príčiny a dôsledky nerovností v
príjmoch a bohatstve
Systém minimálnej mzdy v
krajinách V4 vo väzbe na
výkonnosť ekonomík

Projekt hospodárskej praxe
Číslo
P. č.
Názov projektu
projektu
1.
Lokálny ekonomický vplyv HC
Slovan Bratislava v KHL

Iné typy projektov
Číslo
P. č.
Názov projektu
projektu
1.
2014-2Letná škola slovenských
02/6
ekonómov
2.
13203New Path of Economic Growth
1067
and Social Development for
Europe (Nový model

Buček Milan,
prof. Ing. DrSc.

2011-2014

Vedúci projektu

Doba riešenia

Stanová
Barbora, Ing.

2014

Klimko Roman,
Ing., PhD.

2014

Kolláriková
Tímea, Ing.

2014

Martinák Dávid,
Ing.

2014

Pogány Tomáš,
Ing.

2014

Vedúci projektu

Doba riešenia

Rehák Štefan,
doc. Ing., PhD.

2013-2014

Vedúci projektu

Doba riešenia

Lábaj Martin,
Ing. PhD.
Lábaj Martin,
Ing. PhD.

2014
2013-2014
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3.

2013-303/1

4.

26140230
005

ekonomického rastu a
sociálneho rozvoja pre Európu)
Hosťovanie Johna Picklesa,
profesora medzinárodných štúdií
na Národohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v
Bratislave
Zvyšovanie kvality
doktorandského štúdia a podpora
medzinárodného výskumu na
NHF EU v Bratislave

Buček Milan,
prof. Ing. DrSc.

2013-2014

Lisý Ján, prof.
Ing. PhD.

2012-2014
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3.15 SWOT analýza VVČ a doktorandského štúdia fakulty (stav
k 31.12.2014)
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

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

 geografické postavenie EU v Bratislave
(NHF EU) v rámci Európy
 historická a kultúrna príťažlivosť mesta
 prosperita
z dobrej
spolupráce
s poprednými európskymi / svetovými
univerzitami
 racionálne
využitie
mladých,
kvalifikovaných zamestnancov
 pretrvávajúci záujem o (doktorandské)
štúdium na NHF EU
 stabilné postavenie fakulty v hodnotení
ekonomických fakúlt SR
 vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť
prepájať
s pedagogickou
praxou
a hospodárskou praxou

OHROZENIA

 narastanie rozsahu administratívnych
úloh, ktoré nesúvisia s pedagogickou
a vedecko-výskumnou činnosťou
 nízka úroveň finančného ohodnotenia
a postavenia učiteľa v akademickom
prostredí
 odchod kvalifikovaných pracovníkov na
súkromné vysoké školy z finančných
dôvodov
 ministerstvo stanovuje finančné limity na
počet študentov 3. stupňa
 negatívny vplyv starnutia zamestnancov
na kvalifikačnú štruktúru zamestnancov
fakulty z hľadiska potrieb zabezpečenia
garantovania študijných programov
podľa požiadaviek Akreditačnej komisie
SR
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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 2014
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 Erasmus+ realizovali aktivity prostredníctvom:
 mobility učiteľov
 mobility študentov
 mobility pracovníkov.
Najväčšia časť študentov vycestovala na študijné pobyty v zahraničí prostredníctvom
programu LLP Erasmus študijný pobyt (51). Potešujúci je nárast počtu študentov, ktorí
absolvovali v rámci tohto programu praktickú stáž (14).
V súvislosti so zmenami v programe Erasmus+ a v pravidlách určovania objemu štipendií pre
vysielaných študentov na národnej úrovni došlo k zníženiu rozpočtu pre EU v Bratislave.
Z tohto dôvodu už v letnom semestri akademického roku 2014/2015 nebolo možné vyslať na
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pobyty všetkých nominovaných študentov. Preto očakávame v roku 2015 pokles počtu
vycestovaných učiteľov, zamestnancov aj študentov na všetkých stupňoch štúdia.
Vysielaní študenti do zahraničia na rôzne programy za roky 2006 – 2014
Druh projektu
2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
LLP Erasmus /
14
32
31
48
38
48
39
Erasmus+
Erasmus – IP
3
3
9
3
13
CEEPUS
5
2
2
1
Iné *
3
6
7
7
17
5
6
Celkom
20
41
43
66
55
55
59

Tabuľka č. 54
2013 2014
67
65
3
9
79

4
12
81

1
8
9

5
7
12

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

1
-

3
2

7

3

6

7

5
2
7

12
1
5
17

3
2
5

6
0

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.
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.
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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.
V letných mesiacoch roku 2014 sa uskutočnili 2 letné školy, na ktorých realizácii sa
spolupodieľali pedagógovia a doktorandi NHF. V období od 26. mája do 6. júna 2014 sa
uskutočnila letná škola Global Consulting program v spolupráci s americkou univerzitou Ohio
University, ktorej sa zúčastnili okrem slovenských študentov aj študenti Ohio University
a University of Wisconsine La Crosse.
V auguste pracovníci fakulty v spolupráci s kolegami z 11 európskych univerzít pripravili
a zrealizovali letnú školu financovanú prostredníctvom schémy Erasmus Intenzívne programy
pod názvom “New Path of Economic Growth and Social Development for Europe”.

4.2Internacionalizácia vzdelávania
Jedným z cieľov internacionalizácie pedagogického procesu je sprístupnenie možnosti štúdia
na NHF EU zahraničným študentom prostredníctvom rozšírenej ponuky predmetov
vyučovaných v cudzích jazykoch.
NHF EU v roku 2014 ponúkla zahraničným študentom programu ERASMUS, a tiež
študentom všetkých fakúlt EU, výučbu vybraných predmetov vo svetových jazykoch
(anglický, francúzsky, ruský a nemecký). V roku 2014 NHF pripravila nové akreditované
predmety pre výučbu v cudzích jazykoch pre študentov všetkých stupňov a všetkých
študijných programov. 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
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pre študentov NHF zlepšujú ich možnosti uplatnenia sa na trhu práce v dnešnej globálne
prepojenej spoločnosti. V roku 2014 bola pedagógmi NHF zabezpečovaná výučba v cudzích
jazykoch v rámci 43 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.
Okrem jednotlivých predmetov v cudzích jazykoch začali štúdium programu Medzinárodné
financie študenti v programe vyučovanom iba v anglickom jazyku. Úspešní absolventi
programu budú môcť absolvovať semestrálny pobyt na Nottingham Trent University a získať
spoločný diplom MSc in International Finance.
Ponuka predmetov v cudzích jazykoch zabezpečovaná pedagógmi z NHF v roku 2014
Tabuľka č. 55
Názov predmetu v jazyku
výučby
Jazyk: ANGLICKÝ
Predmety vyučované za odmenu

Názov predmetu v Sj

1 Empiric Research

Empirický výskum

Human Resources and
Personal Management
International Financial
3
Centers
4 Microeconomics
Regional Economics and
5
Policy
Risk and Uncertainty in
6
Finance
Jazyk: FRANCÚZSKY

Ľudské zdroje a
personálny manažment
Medzinárodné finančné
centrá
Mikroekonómia
Regionálna ekonomika a
politika
Rizikoa neistota vo
financiách

7 L´économie générale

Ekonomická teória

Predmety vyučované v rámci
úväzku
Jazyk: ANGLICKÝ
Analysis and Prognosis in
8
Finance
9 Economy Policy

Analýza a prognóza vo
financiách
Hospodárska politika

10 Economic theory

Hod./týž. Kredity

Stupeň
štúdia

Vyučujúci

0/4

6

I

Ing. Andrea Vondrová, PhD.

2.2

6

I

doc. PhDr. Mária Antalová,
PhD.

2/0

3

II

doc. Jana Kotlebová, PhD.

2/2

6

II

Ing. Matej Valach, PhD.

2/2

6

II

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.

2/2

6

II

doc. Ing. Ľubomíra Gertler,
PhD.

2/2

6

I

prof. Ing. Magdaléna
Přívarová, CSc.

2/2

6

II

2.1

6

I

Ekonomická teória

2/2

6

I

Ľudské zdroje a
personálny manažment

2/2

6

I

12 Informatics III

Informatika III

0/2

3

I

13 International Finance

Medzinárodné financie

2/2

6

II

International Monetary
Economics
15 Insurance Market
16 Microeconomics

Medzinárodná menová
ekonomika
Poistný trh
Mikroekonómia

2/0

3

II

Ing. M. Nemec, PhD.

2/2
2/2

6
6

II
II

Ing. Zuzana Brokešová, PhD.
Ing. Matej Valach, PhD.

2

11

14

Human Resources and
Personnel Management

Ing.Martin Alexy,PhD.
Mgr.Marek Káčer,PhD.
Ing. Martin Lábaj, PhD.
prof. Ing. Anetta Čaplánová,
PhD., Ing. Marcel Novák, PhD.
doc. PhDr. Mária Antalová,
PhD.
Ing. Pavol Skalák,PhD.
doc. Ing. Workie Menbere
Tiruneh, PhD.
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17 Public Finance

Verejné financie

2/2

6

I

18 Public Policy
Selected Issues of Social
19
Policy in the EU

Verejná politika
Vybrané problémy
sociálnej politiky EÚ
Sociálno-ekonomická
analýza
Daňová teória a politika
I.
Daňová teória a politika
II.
Teória a politika
podnikateľských financií
Regionálna ekonomika a
politika

2/2

6

II

doc. Ing. Erika Neubauerová,
PhD.; Ing. Jana Péliová, PhD.
Tomáš Jacko, MPA, PhD.

0/2

3

I

Andrej Přívara

2/2

6

II

Ing. Martin Lábaj, PhD.

2/2

6

I

Ing. Martin Geško, PhD.

2/1

3

II

Ing. Martin Geško, PhD., Ing.
Zuzana Korytárová

2/2

6

I

Ing. Katarína Belanová, PhD.

2/2

6

I

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.

2/2
2/0

6
3

II
I

Mgr. Ing. T. Černěnko, PhD.
Ing. Ľudmila Velichová, PhD.

2/0

3

II

Ing. Andrej Přívara, PhD.

2/0

3

II

Ing. Andrej Přívara, PhD.

2/2

6

II

doc. Ing. Jana Mikócziová,
PhD.

2/2

6

II

Ing. Martin Lábaj, PhD.

Kvalita života

2/2

6

II

Makroekonómia
Monetárna politika
Eurozóny

2/2

6

II

doc.PhDr. Mária Antalová,
PhD.
Ing. Marcel Novák, PhD.

2/0

3

I

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Financie a mena

4/0

5

I / II

prof. Ing. Otto Sobek, CSc.

Financie a mena
Ekonomické modely v
medzinárodných
financiách
Finančné programovanie
Všeobecné hospodárske
dejiny
Informatika II

2/0

3

I

doc. Ing. A. Zubaľová, PhD.

2/2

6

II

doc. Ing. Menbere Workie
Tiruneh, PhD.

2/0

3

II

Ing. Marian Nemec, PhD.

2/0

3

I

Ing. Marian Vongrej, PhD.

0/2

2

I

Ing. Pavol Skalák, PhD.

20 Socio-Economic Analysis
21 Tax Theory and Policy I.
22 Tax Theory and Policy II.
Theory and Politics of
Entrepreneurial Finance
Regional Economics and
24
Policy
Jazyk: NEMECKÝ
25 Őffentliche Politik
26 Űbungsfirma
Jazyk: FRANCÚZSKY
Introduction á la
27
psychologie sociale
28 Introduction á la sociologie
23

Verejná politika
Cvičná firma
Úvod do sociálnej
psychológie
Úvod do sociológie

Letný semester
Predmety vyučované za odmenu
Jazyk: ANGLICKÝ
Capital Structure of
29
Companies
30

Economic Growth and
Development

31 Quality of Life
32 Macroeconomics
Monetary Policy in
33
Eurozone
Jazyk: NEMECKÝ
34 Finanzen und Währung
Predmety vyučované v rámci
úväzku
Jazyk: ANGLICKÝ
35 Finance & Currency
36

Economic Models in
International Finance

37 Financial Programming
38 General Economic History
39 Informatics II

Kapitálová štruktúra
podnikateľských
subjektov
Ekonomický rast a
rovnováha
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International Financial
Market
Selected issues of EU social
41
policy
40

Medzinárodný finančný
trh
Vybrané problémy
sociálnej politiky EÚ

2/2

6

II

doc. Ing. Menbere Workie
Tiruneh, PhD.

0/2

3

I

Ing. Andrej Přívara, PhD.

Jazyk: NEMECKÝ
Kapitalstruktur der
42
Unternehmung

Kapitálová štruktúra
podnikateľských
subjektov

2/2

6

43 Spezialseminar

Špeciálny seminár

0/2

3

Ing. Mgr. Kristína
Jančovičová-Bognárová,
II
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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 2014 to boli 2 návštevy), CEEPUS
prípadne prostredníctvom Národného štipendijného programu (v roku 2014 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.
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

Tabuľka č. 56
2011
8
6
14

2012
2
1
8
11

2013
2
2
11
15

2014
3
2
2
7

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.
NHF EU bola úspešná už druhýkrát v grantovej schéme Hosťujúci profesor a získala aj v roku
2014 grant od Nadácie VÚB na financovanie hosťujúceho profesora Nikolaosa Georgantzisa
z University of Reading, ktorý okrem spoločného výskumu tiež participoval na výučbe
predmetu Mikroekonómia na inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia.
V roku 2013 študovalo celý študijný program na 1., 2. a 3. stupni štúdia 11 zahraničných
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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Prehľad o počte zahraničných študentov v študijných programoch (okrem programu
ERASMUS, CEEPUS, DANUBIA)
Tabuľka č. 57
Dĺžka pobytu
Rok

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Krajina

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

Spolu
1
1
2
Celé
semester akademi akademi štúdium
- cký
-cké
1. stupňa
rok
roky
1

Celé
štúdium
2. stupňa

Doktorandské
štúdium

5
1

2
1
2
1

4
1
2
1

4
1
2
1
1
1

5

1
1
2

6

6

1
1
2

6

6

1
1
2

6

1
1

4

6

1
1

1
5
1
1
1
9
1
8
1
1
1
12
1
8
1
1
1
12
1
8
1
2
1
13

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 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.
V súčasnosti 20 z nich realizuje študijný pobyt na Nottingham Trent University a po
úspešnom absolvovaní všetkých súčastí štúdia získajú spoločný diplom. Študenti NHF tak
majú možnosť získať nielen inžiniersky diplom z EU v Bratislave, ale aj diplom MSc. z tejto
uznávanej britskej univerzity.
V akademickom roku 2014/2015 začalo študovať program Medzinárodné financie 15
študentov a program Medzinárodné financie v anglickom jazyku 6 študentov.

114

4.3 Internacionalizácia výskumu
Rozvoj medzinárodnej spolupráce je základnou podmienkou pre úspešnú spoluprácu
v medzinárodnom výskumnom prostredí. Na NHF EU sa riešili v roku 2014 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 2014 učitelia NHF EU uskutočnili 197 zahraničných pracovných ciest.
V rozhodujúcej miere to boli krátkodobé zahraničné cesty zamerané na účasť na
medzinárodných konferenciách, kongresoch, seminároch a workshopoch. V rámci týchto
pobytov sa tiež zrealizovali krátkodobé stáže a návštevy vyplývajúce z bilaterálnej
a multilaterálnej spolupráce.
Počet zahraničných ciest učiteľov fakulty 2007 – 2013
Krajina
2007 2008 2009 2010
Arménsko
Belgicko
2
2
3
4
Bulharsko
2
1
Cyprus
3
Česká republika
106 102
82
98
Čína
Dánsko
2
Estónsko
Fínsko
1
Francúzsko
3
4
3
3
Grécko
Gruzínsko
Holandsko
Chorvátsko
India
2
Japonsko
JAR
2
Kanada
Kuba
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
1
8
3
Malajzia
Malta
7
Nórsko
Poľsko
17
17
19
19
Portugalsko
1
4
1
2
Rakúsko
7
7
7
8
Rumunsko
Rusko
2
9
5
2
Srbsko
SRN
3
1
4

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

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

Tabuľka č. 58
2013
3
1
18
103
97
2
4
2
3
5
9
1
2
2
1
1
9
1
11
9
3
2
24
8
2
2
2
3
1
2
2
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Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Thajsko
Turecko
Ukrajina
USA
Veľká Británia
Celkom

2
2
1
1
3

1
3
1
11

1
2
2
2
1
2

2
1
3
3
3

12
1
2
2
2
3

2
5
2
-

4
1
1
15
4
7
7

8
1
1
1
10
3

152

170

151

174

130

120

209

197

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.
Zahraničné pracovné cesty učiteľov NHF EU v roku 2014 podľa účelu

Graf č. 1

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 2014 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.
Vycestovaní študenti ERASMUS ŠP 2014
P.č. Priezvisko
Meno
Univerzita
Fachhocchschule-studiengange Burgenland
1. Barancová
Lenka
GMBH
2. Blabová
Mária
Universität Paderborn
3. Cibere
Michal
University of Warsaw
4. Csölleová
Mária
University degli Studi di Cagliari

Krajina
Rakúsko
Nemecko
Poľsko
Taliansko

Semester
LS
LS
LS
LS
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5.
6.
7.
8.
9.

Černá
Demeterová
Fúčela
GagoHilčíková
Haličková

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität
Alexandra Hannover
Zuzana
Fachhochschule Osnabrück
Peter
Vilnius University

Nemecko
Nemecko
Litva

LS
LS
LS

Nina
Andrea

Nemecko
Švédsko

LS
LS

Slovinsko

LS

Holandsko
Fínsko

LS
LS

10. Hladká

Michaela

11. Hloušeková
12. Holetzová

Ivana
Zuzana

13. Holubová
14. Kováčiková
15. Kožurková

Denisa
Veronika
Simona

16. Lapčák
17. Michalíková

Martin
Denisa

18. Onderková
19. Rusnák
20. Škovran

Daniela
Ján
Jozef

21. Šuplata
22. Vaverková
23. Verbeníková

Peter
Veronika
Katarína

24. Záhumenská

Martina

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Zrubcová
Antal
Boór
Brandýs
Čurillová
Faltus
Fico
Fifek
Hriciková

Andrea
Adam
Matej
Marek
Nataša
Slavomír
Michal
Michal
Alena

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Kolesárová
Kovácsová
Kožíšková
Machaj
Malacký
Mauer
Mihalíková
Niňaj

Katarína
Orsolya
Aneta
Michal
Peter
Nicolas
Petra
Marek

Fachhochschule Rosenheim
Högskolan Dalarna
University of Economics and Business
Maribor
Fontys Internationale Hogeschool
Economie
Hanken School of Economics
Universidad de Granada, Facultad de CC.
EE. y Empresariales
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ISM University of Management and
Economics
University of Antwerp
Ludwigshafen University of Applied
Sciences
Gent University
Universität Hohenheim
University of Economics and Business
Maribor
ISCTE - Lisbon University Institute
American University in Bulgaria
Universidad de Granada, Facultad de CC.
EE. y Empresariales
Normandy Business School (École de
Management de Normandie), Le Havre
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
Universita̒ degli Studi di Cagliari
Fachhochschule Osnabrück
Erasmus University Rotterdam
University of Rijeka
Erasmus University Rotterdam
University College Cork
Universita degli Studi di Torino
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität
Hannover
Fachhochschule Augsburg
The Nottingham Trent University
Poznań University of Economics
Vrije Universiteit Brussel
KH Leuven - Leuven University College
KH Leuven - Leuven University College
Wirtschaftsuniversität Wien

Španielsko LS
Poľsko
LS
Španielsko LS
Litva
Belgicko

LS
LS

Nemecko
Belgicko
Nemecko

LS
LS
LS

Slovinsko LS
Portugalsko LS
Bulharsko LS
Španielsko LS
Francúzsko
Poľsko
Taliansko
Nemecko
Holandsko
Chorvátsko
Holandsko
Írsko
Taliansko

LS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS

Nemecko
Nemecko
UK
Poľsko
Belgicko
Belgicko
Belgicko
Rakúsko

ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Pogány
Poláková
Rybošová
Silvanová
Smandrová
Szabariová
Szabó
Šiška
Štikarová
Vaľková

Tomáš
Zdenka
Petra
Valentína
Katarína
Silvia
Gabriel
Tomáš
Soňa
Šárka

Maďarsko
Chorvátsko
Španielsko
Poľsko
Španielsko
Nemecko
Nemecko
Litva
Španielsko
Slovinsko

Corvinus University of Budapest
University of Rijeka
Universidad Complutense de Madrid
Lazarski School of Commerce and Law
Universidad Complutense de Madrid
Fachhochschule Augsburg
Fachhochschule Osnabrück
Mykolas Romeris University
Universidad Complutense de Madrid
University of Ljubljana

Vycestovaní študenti - Erasmus praktická stáž v roku 2014
P.č. Priezvisko
Meno
Inštitúcia
1. Stanková
Zuzana Meridian School of English
Kazimierz Pulaski University of
2. Birčár
František Technology and Humanities in
Radom
3. Mihaličková Lenka
Apix Consultants Prague
4. Pivarníková Miriama EMC Europe
5. Nerečová
Daniela Regjun Tramuntana
6. Országh
Regjun Tramuntana (cez LeTravel)
Peter
7. Verbeníková Katarína Bella Vista Hotel
8. Berčák
Eduard IB Stuttgart
Area Real Estate Development
9. Kostilníková
Veronika Advisory Ltd.
10. Petrezsélová Edina
Technology Blueprint Ltd
11. Hloušeková Ivana
HAS - Hogeschool
12. Ferčíková
Veronika Fondazione l ´Ambiente
IBM International Services Centre,
13. Beňo
Matej
Madrid
14. Oslovič
Dávid
SSGC Ltd.

Krajina
UK

ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS

Termín stáže
1.6.2014 30.9.2014

PL

1.7.2014

30.9.2014

CZ
UK
MT
MT
MT
DE

30.6.2014
9.6.2014
7.6.2014
11.6.2014
1.6.2014
1.7.2014

30.9.2014
12.9.2014
30.9.2014
11.9.2014
31.8.2014
30.9.2014

TUR

1.6.2014

30.9.2014

UK
NL
IT

1.7.2014 30.9.2014
26.8.2014 31.12.2014
4.9.2014 14.12.2014

ES

27.10.2014 27.1.2015

UK

8.12.2014

22.5.2015

Vycestovaní študenti 1. a 2. stupňa štúdia – Ostatné programy v roku 2014
P.č.
1.
2.
3.
4.

Priezvisko
Horníková
Hovoričová
Sedláková
Vlha

5.

Hendrichová Lívia

6.
7.

Ševelová
Slemenská

Meno
Lenka
Veronika
Katarína
Marek

Univerzita
University of Maribor
University of Ljubljana
Wirtschaftuniversität in Wien
University of Ljubljana
Plekhanov Russian University of
Economics

Katarína St. Petersburg State University
Viktória University of Ljubljana

Krajina
Slovinsko
Slovinsko
Rakúsko
Slovinsko

Program
CEEPUS
CEEPUS
CEEPUS
CEEPUS
Bilat.
Rusko
dohoda
Bilat.
Rusko
dohoda
Slovinsko NŠP

Semester
ZS
ZS
LS
LS
LS
ZS
ZS

Vycestovania doktorandov v roku 2014
Priezvisko

Meno

Inštitúcia

Krajina

Účel pobytu

Program

Obdobie
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1.

Štikarová

Soňa

2.

Hudcovský

Martin

3.

Chinoracká

Andrea

4.

Kolláriková Tímea

Wirtschaftuniversität
in Wien
Ekonomicko-správna
fakulta Masarykovej
univezity v Brne
Vysoká škola banská,
Technická univerzita v
Ostrave
Vysoká škola banská,
Technická univerzita v
Ostrave

5.

Záhumenská Martina

Univerzita v Granade

6.

Leško

Peter

7.

Artimová

8.

Kováč

9.

Pružinský

Patrik

OECD

10. Kubala

Jozef

11. Pogány

Tomáš

Wirtschaftuniversität
in Wien
Corvinus University
of Budapest

12. Poláková

Zdenka

14. Ferčíková
15. Faltus
16. Niňaj
17. Hrvoľová

študijný pobyt

SAIA

2.1.-30.6.2014

ČR

výskumná stáž

Freemover

1.2.-30.6.2014

ČR

študijný pobyt

1.4.-30.4.2014

študijný pobyt
výskumný
Španielsko pobyt

1.4.-30.4.2014

ČR

USA

International College,
Miroslava Bangkok
Ekonomicko-správna
fakulta Masarykovej
Filip
univezity v Brne

13. Boór

Rakúsko

Thajsko

študijný pobyt

ČR

výskumný
pobyt

Francúzsko výskumná stáž
Rakúsko

študijný pobyt

ERASMUS+
Work and
Travel
rámcová
dohoda

3.3.-30.6.2014
15.6.-15.9.2014
2.5.-1.8.2014

1.9.-31.10.2014
dohoda o
spolupráci
Akcia
Rakúsko
Slovensko

1.7.-31.12.2014

1.9.-28.2.2014

Maďarsko

študijný pobyt
výskumný
Chorvátsko pobyt

ERASMUS+

30.9.-9.2.2014

University of Rijeka
Università degli Studi
Matej
di Cagliari
Taliansko
Fondazione per
Veronika l´Ambiente
Taliansko

ERASMUS+

30.9.14-15.1.15

študijný pobyt

ERASMUS+

25.9.-20.12.2014

stáž
výskum.-štud.
Chorvátsko pobyt
výskumný
Rakúsko
pobyt
výskumný
Švajčiarsko pobyt

ERASMUS+

4.9.-14.12.2014

ERASMUS+

6.10.-23.12.2014

ERASMUS+

8.9.-7.12.2014
1.10.1431.8.2015

Slavomír University of Rijeka
Wirtschaftuniversität
Marek
in Wien
Institute of Financial
Kristína Services Zug

SCIEX
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5.INÉ ČINNOSTI A AKTIVITY NHF EU V BRATISLAVE
5.1 Členstvo učiteľov NHF vo vedeckých radách, tímoch univerzít
a v orgánoch v SR a v zahraničí v roku 2014
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), členstvo
v komisii VEGA a KEGA, členstvo v pracovnej skupine Akreditačnej komisie vlády pre
Pedagogické vedy, členstvo v Odborovej komisii 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 a i.
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,
odborné časopisy: Dane a účtovníctvo v praxi, Ekonomické spektrum, Finančný manažér,
Ekonomická revue a i.
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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, Acta aerarii publici,
- 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,
- 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
Ekonómia a manažment, odvetia Financie a Kontroling,
- členka skupiny Curriculum studies Research Group,
- členka medzinárodného vedeckého výboru konferencie
KBMF,
- členka medzinárodného vedeckého výboru konferencie
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-

VŠFS Praha,ČR,
Členka EUROTEAM Slovensko.

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,
- člen Vedeckej rady NHF EU v Bratislave,
- člen Spoločnej odborovej komisie vedného odboru
ekonomická teória NHF,
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- 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.

Meno

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.

Činnosť

doc. Ing. Mária Tokárová,
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- výkonná redaktorka vedeckého časopisu Nová ekonomika,
- členka redakčnej rady vedeckého časopisu Nová
ekonomika,
- členka AS NHF.

PhD.

Meno
Ing. Karol Morvay, PhD.

Meno
Ing. Elena Fifeková, PhD.

Meno
Ing. Jarmila Vidová, PhD.

Činnosť
- člen Rady Protimonopolného úradu SR,
- člen Spoločnej odborovej komisie vedného odboru ,
Ekonomická teória NHF.
Činnosť
- členka vedeckej rady Prognostického úradu SAV,
- členka redakčnej rady vedeckého časopisu Prognostické
práce
Činnosť
- 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),
- 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.

Gonda, prof.
- externý posudzovateľ grantových projektov v rámci
agentúry Ruský humanitný vedecký fond (od 2014)
- člen redakčnej rady vedeckého časopisu „Vestnik
Samarskogo
gosudarstvennogo
ekonomičeskogo
universiteta“ (RF),
- člen odborovej komisie (Ekonomická teória, Financie).
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Lisý, prof.

- 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 redakčného kruhu vedeckého časopisu Ekonomika
a spoločnosť,
-

Martincová, doc.

Piovarčiová, doc.

člen VR NHF VŠE Praha od 1. 9. 2008,

- člen Vedeckej rady Ústavu slovenskej a svetovej
ekonomiky v Bratislave,
- člen Redakčnej rady „Ekonomického časopisu/Journal of
Economics“,
- člen Atestačnej komisie pre vedeckých zamestnancov
Ekonomického ústavu SAV.
- vypracovanie Vízie k rozvoju znalostnej ekonomiky pre
Prognostický ústav SAV
- vypracovanie štúdie Finanzdatenanalyse-Projekt-REITs
Beimischung zur Asset Allocation eines deutschen
Lebensversicherungsportfolios“ pre ALTE LEIPZIGER
Trust – Investmentgesellschaft mbH in Oberursel
- tajomníčka SOK – 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 .

- Členka redakčnej rady Nová ekonomika,
- 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,
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Přívarová, prof.

-

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 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 vedeckého
časopisu Management et Gouvernance.

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

-

-

Beličková, doc.

Zubaľová, doc.
Neubauerová, doc.

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.

- členka Správnej rady nadácie Jána Cikkera,
- členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej
konferencie KFaÚ VŠE v Prahe “Teoretické a praktické
aspekty veřejných financií”.
- členka predsedníctva Rady vysokých škôl na MŠ SR,
- predsedníčka AS NHF.
- členka komisie KEGA,
- posudzovateľka projektov VEGA.
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Ochotnický, prof.

Schultzová, prof.

- člen DR Mincovňa Kremnica,
- člen astestačnej komisie PGU SAV,
- člen Výkonného výboru Sekcie bánk a poisťovní SOPK,
- riešiteľ projektu excelentnosti,
- člen VR NHF EU v Bratislave,
- člen Ratingového výboru ERA,
- člen DR EXIMBANKA SR,
- člen International Institute of Public Finance.
- 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,
- členka disciplinárnej komisie EU v Bratislave.
-

Rabatinová, PhD.
Zubaľová, doc.

členka správnej rady Slovenskej akademickej asociácie pre
medzinárodnú spoluprácu (SAAIC),

– predsedníčka AS NHF EU v Bratislave.

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.

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
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Velichová, PhD.

-

Kyndlová, Ing.

-

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,
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.

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.

Pastoráková, doc.

- členka redakčnej rady vedecko-odborného
Ekonomické spectrum,
- členka vedeckej rady NHF EU v Bratislave,
- členka vedeckej rady FNH VŠE v Prahe.

časopisu

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, tímoch iných univerzít a orgánov v SR a v
zahraničí – KSRaP
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Činnosť

Meno
Rievajová, E., prof. Ing.,
PhD.

- členka Vedeckej rady NHF EU v Bratislave,
- členka Akademického senátu 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,
- podpredsedníčka komisie VEGA č.13 pre ekonomické
a právne vedy.

Antalová, M., doc. PhDr.,
PhD.

- 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 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.
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 2014 – 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 159 študentov.
Celková suma finančných prostriedkov na prerozdelenie motivačného štipendia za
akademický rok 2013/2014 bola pre NHF stanovená vo výške 55 650 €.
Návrh na vyplatenie motivačného štipendia za dosiahnutý vážený študijný priemer fakulta
upravila pre každý ročník prvého a druhého stupňa vzdelávania osobitne takto:

2. ročník 1. stupeň
skupina
v
ročníku
1
2
3
4

skupina
v
ročníku
1
2
3
4

rozpätie priemeru

suma pre
jednotlivca v €

1,00-1,33
700,00 EUR
1,34-1-52
600,00 EUR
1,53-1,76
370,00 EUR
1,77-1,88
200,00 EUR
spolu počet študentov: spolu vyplatené:
3. ročník 1. stupeň

rozpätie priemeru

suma pre
jednotlivca v €

1,00-1,16
700,00 EUR
1,17-1,30
600,00 EUR
1,31-1,46
370,00 EUR
1,47-1,50
nemáme
spolu počet študentov: spolu vyplatené:

počet
odmenených
študentov v
jednotlivých
ročníkoch

1
5
12
9
27
počet
odmenených
študentov v
jednotlivých
ročníkoch

6
10
11
0
27

spolu vyplatená suma v
€

700,00 €
3 000,00 €
4 440,00 €
1 800,00 €
9 940,00 €

spolu vyplatená suma v
€

4 200,00 €
6 000,00 €
4 070,00 €
0,00 €
14 270,00 €

1. ročník 2. stupeň
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skupina
v
ročníku
1
2
3
4

rozpätie priemeru

suma pre
jednotlivca v €

počet
odmenených
študentov v
jednotlivých
ročníkoch

1,00-1,18
700,00 EUR
1,19-1,33
600,00 EUR
1,34-1,50
370,00 EUR
1,51-1,57
200,00 EUR
spolu počet študentov: spolu vyplatené:
2. ročník 2. stupeň

skupina
v
ročníku
1
2
3
4

rozpätie priemeru

suma pre
jednotlivca v €

3
6
13
4
26
počet
odmenených
študentov v
jednotlivých
ročníkoch

spolu vyplatená suma v
€

2 100,00 €
3 600,00 €
4 810,00 €
800,00 €
11 310,00 €

spolu vyplatená suma v
€

1,00-1,19
700,00 EUR
1,20-1,35
600,00 EUR
1,36-1,49
370,00 EUR
1,50-1,56
200,00 EUR
spolu počet študentov: spolu vyplatené:

3
7
13
9
32

2 100,00 €
4 200,00 €
4 810,00 €
1 800,00 €
12 910,00 €

spolu počet študentov: spolu vyplatené:

112

48 430,00 €

Celková suma motivačného štipendia rozdelená študentom denného štúdia 1. a 2. stupňa
vzdelávania za dosiahnutý vážený študijný priemer predstavovala sumu 48 430 € a bola
rozdelená medzi 112 študentov.
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 takto:
Odmena za študentské aktivity z
prostriedkov MŠ SR

počet
suma spolu študentov
spolu

Študentský parlament

4 600,0 EUR

11

Reprezentácia v športovej oblasti

2000,0 EUR

10

620,0 EUR

2

7 220,0 EUR

23

Umelecká činnosť
Spolu:

Suma štipendia za uvedené motivačné aktivity bola vyplatená 23 študentom vo výške 7 220 €.
Suma vyplateného štipendia 55 650 € bola rozdelená medzi 135 študentov.
V zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa príslušných ustanovení Štipendijného priadku EU v Bratislave boli z
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finančných prostriedkov Štipendijného fondu EU v Bratislave vyplatené finančné prostriedky
za dosiahnutie výsledkov študentov v športovej činnosti v zahraničí a reprezentáciu EU
v zahraničí (11 študentov a jeden študent za reprezentáciu EU). Celkové suma vyplatených
finančných prostriedkov za športovú činnosť a reprezentáciu študentov v zahraničí
predstavuje 4 050 €. Za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti ekonomického výskumu
a reprezentáciu fakulty bola vyplatená 1 študentke čiastka 500 €.
Zo Štipendijného fondu boli študentom NHF vyplácané prostriedky ako jednorazová
výpomoc v dôsledku ich nepriaznivej finančnej situácie, resp. zvýšených nákladov vzhľadom
na ich zdravotné postihnutie vo výške 3 450 €. Zo Štipendijného fondu boli vyplatené
odmeny v diferencovanej výške za dosiahnutie výsledku v oblasti ekonomického výskumu –
ŠVOČ tým študentom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach ŠVOČ na I. stupni
vzdelávania ako aj na prvých troch miestach na II. stupni vzdelávania. Odmenení boli aj
študenti, ktorí sa zúčastnili fakultného kola ŠVOČ. Výška vyplatených prostriedkov na ŠVOČ
bola 6 150 €. Za získanie zlatej a striebornej medaily na Paralympijských hrách v Soči bol zo
Štipendijného fondu odmenený zrakovo postihnutý študent (350 €). Z uvedeného zdroja bol
odmenený aj študent NHF, ktorých dosiahol vynikajúci výsledok (1. miesto) na Open Air
Šachmat Cupe, ktorý sa odohral pod záštitou EU v Bratislave (350 €).
Čerpanie akýchkoľvek finančných prostriedkov z rôznych zdrojov bolo vždy prerokované na
AS NHF.

5.3 Spolupráca s hospodárskou praxou
Národohospodárska fakulta prejavuje zvýšený záujem o spoluprácu s hospodárskou praxou najmä z aspektu ešte lepšieho umiestňovania absolventov fakulty v praxi ako aj prepojenia
učebných plánov študijných programov s potrebami hospodárskej praxe. Spoluprácu
s inštitúciami hospodárskej praxe NHF EU v Bratislave naďalej prehlbuje aj v záujme
dosiahnutia vyššej kvality 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
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všetkých študijných programov vyučovaných na fakulte. Súčasne máme zámer rozšíriť
spoluprácu s praxou, ktorá by bola zameraná na sledovanie uplatnenia absolventov našej
fakulty. Pomoc zo strany praxe pri umiestňovaní absolventov NHF na trhu práce sa prejavila
najmä prostredníctvom aktívneho záujmu spolupracujúcich inštitúcií a iných zástupcov.
Významné aktivity z plnenia podpísaných zmlúv v oblasti spolupráce s hospodárskou praxou
boli realizované napríklad so spoločnoťou IBM Slovensko, BMB Leitner, s NBS, VÚB a.s.,
Slovenskou sporiteľňou a.s., Tatrabankou a.s. s Ministerstvom financií SR, s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s Konfederáciou odborových zväzov, Ekonomickým
ústavom SAV Bratislava, Prognostickým ústavom SAV Bratislava, s Ministerstvom
životného prostredia SR, s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR,
s Ministerstvom školstva SR, s Colným riaditeľstvom SR, s Komorou daňových poradcov,
Protimonopolným úradom, TREXIMA Bratislava s.r.o., Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.

5.4 Organizačný a personálny rozvoj NHF EU v Bratislave v roku 2014
Ku dňu 31. 12. 2014 pracovalo na fakulte 120 pedagogických zamestnancov, z toho 66 žien.
Z uvedeného počtu bolo 24 profesorov (z toho 20 riadnych profesorov, 3 mimoriadni
profesori a 1 hosťujúci profesor) a 22 docentov. Podiel profesorov na celkovom počte
učiteľov predstavoval 20,00 % a podiel docentov 18,33 %. Pedagogický proces na fakulte
zabezpečovalo 74 odborných asistentov s PhD., resp. s CSc., čo predstavovalo 61,66 %.
Podiel profesorov, docentov a odborných asistentov s CSc., resp. PhD. na celkovom počte
pedagogických zamestnancov NHF EU v Bratislave predstavoval 100 %. V roku 2014
zabezpečovalo pedagogický proces aj 56 doktorandov na dennej forme štúdia a v priebehu
roka bolo udelených 16 akademických titulov "philosophiae doctor" (úspešne ukončilo
doktorandské štúdium 15 doktorandov v dennej forme štúdia a 1 doktorand v externej forme
štúdia). V priebehu roku 2014 sa na Národohospodárskej fakulte uskutočnilo 1 habilitačné
konanie (doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD.) a schválili sa dva návrhy na udelenie čestnej
vedeckej hodnosti Dr. h. c. (José Manuel Barroso a Ing. Michal Kováč, CSc.).


Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2014

Vývoj počtu učiteľov na fakulte za roky 2004-2014
Kategória učiteľov
Rok
prof.
mim.
hosť.
doc.
OA
prof.
prof.
2004
15
7
0
32
81
2005
15
5
0
40
71
2006
15
4
0
39
76
2007
15
2
0
39
71
2008
17
4
0
36
71
2009
16
3
0
32
88
2010
17
1
2
34
74
2011
17
1
2
36
76
2012
19
1
2
31
77
2013
19
4
1
22
73
2014
20
3
1
22
74

Tabuľka č. 59
A

Lektori

Spolu

6
5
3
2
3
3
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

141
136
137
129
131
142
130
133
130
119
120

Poznámka: Fyzický stav
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Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-2014

Vývoj počtu učiteľov na fakulte za roky 2004-2014
Kategória učiteľov
Rok
prof.
mim.
hosť.
doc.
OA
prof.
prof.
2004
10,85
6,48
0,00
29,21
76,28
2005
12,20
4,23
0,00
36,41
68,55
2006
12,52
3,75
0,00
35,63
72,13
2007
12,97
2,00
0,00
35,45
66,83
2008
14,97
4,00
0,00
32,13
65,39
2009
15,95
2,99
0,00
31,92
87,27
2010
17,00
1,00
1,85
33,43
70,90
2011
15,96
1,00
1,53
33,13
71,60
2012
18,47
1,00
1,53
27,91
72,27
2013
19,00
3,99
1,00
21,11
68,67
2014
19,52
3,00
1,00
20,70
68,98

Tabuľka č. 60
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
0,00
0,00

128,83
126,39
127,03
119,25
119,49
140,60
126,18
124,22
121,18
113,77
113,20

Poznámka: Fyzický prepočítaný stav

Štruktúra pedagogických zamestnancov podľa katedier k 31. 12. 2014

KET
KHP
KVSaRR
KSRaP
KF
KBaMF
KPOI
KPedag
KAIaVT
Spolu

riadni
prof.

mim.
prof.

hosť.
prof.

docenti

5
2
3
1
3
4
1
1
20

2
1
3

1
1

2
3
4
4
6
3
22

Tabuľka č. 61

OA
s PhD.

OA
spolu

A

Učitelia spolu

bez PhD.

15
10
4
6
18
8
5
6
2
74

-

15
10
4
6
18
8
5
6
2
74

-

24
15
11
11
27
16
7
7
2
120

OA

Poznámka: Fyzický stav

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

Tabuľka č. 62

Stav k 31. 12. 2013

Stav k 31. 12. 2014

119

120

3

3

2

2

27
151

27
152
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5.5 Nadácia Národohospodár
Príjmy a výdavky nadácie Národohospodár boli v roku 2014 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. Najvýznamnejšiu 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).
Z prostriedkov nadácie Národohospodár bol financovaný recenzovaný vedecký časopis
Národohospodárskej fakulty Nová ekonomika.
Z prostriedkov vložného na medzinárodné vedecké konferencie boli hradené výdavky spojené
s konaním týchto konferencií: (Zamestnanosť a jej sociálno – ekonomické súvislosti v
európskom priestore, Vývojové trendy v poisťovníctve, 8TH International conference on
currency, banking and international finance, The 3rd 2014 IBSM – Interrnational Conference
on Business, Management and Accounting, Policies to Encourage R&D Investment, ETER
2014, Inovácie v ekonomickom vzdelávaní, Financie a riziko 2014).
Nadácia NÁRODOHOSPODÁR sa v roku 2014 podieľala na administratívnom zabezpečení
dvoch významných medzinárodných projektov - Letnej školy a projektu COST. Na konci
augusta 2014 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, Národohospodárskej fakulty
uskutočnila Letná škola Bratislava Summer School 2014 »New Path of Economic Growth
and Social Development for Europe«. Národohospodárska fakulta Ekonomickej
univerzity v Bratislave vystupovala v danom projekte ako hlavný organizátor Letnej školy a
zároveň aj partner vysielajúci študentov a lektorov na Letnú školu. Hlavným cieľom tohto
projektu bolo rozšírenie poznania týkajúceho sa ekonomických, obchodných, sociálnych a
politických konzekvencií vyplývajúcich so zmeny ekonomického myslenia v prospech novej
paradigmy ekonomického rastu a vývoja v sociálnej oblasti v rámci Európskeho priestoru.
Vďaka spoločnému projektu, ktorí spojil dokopy 40 študentov a 17 vyučujúcich z rozličných
členských krajín Európskej únie (Antwerp – Bratislava – Coimbra – Glasgow – Göttingen –
Groningen – Iasi – Leuven – Poitiers – Seville – Siena – Vienna – Warsaw), bude možné
vybudovať prepojenie medzi akademikmi zaoberajúcimi sa danou problematikou na
európskej úrovni.
Medzinárodná spolupráca formou programu COST IS1102, do ktorej bola zapojená Katedra
sociálneho rozvoja a práce, významným spôsobom podporuje európsku spoluprácu vo vede a
technológiách umožňujúcu koordináciu národne financovaného výskumu na európskej úrovni.
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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Výročnú správu NHF EU v Bratislave schválil akademický senát na svojom zasadnutí
dňa 23.apríla 2015.
doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD. v.r.
predsedníčka AS NHF EU v Bratislave

prof. Ing. Mikuláš Luptáčik, v.r.
dekan NHF EU v Bratislave
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