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1 RIADIACE ORGÁNY A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY 
 

Na Národohospodárskej fakulte prebieha kontinuálny proces vysokoškolského vzdelávania od 

roku 1953. Predchodkyňa dnešnej Národohospodárskej fakulty vznikla v školskom roku 

1953/54 pod názvom Všeobecnoekonomická fakulta. V súvislosti s prestavbou ekonomického 

štúdia sa s platnosťou od školského roku 1959/1960 premenovala na Fakultu politickej 

ekonómie, v rámci organizačných zmien konca šesťdesiatych rokov sa v roku 1968 zmenila 

na Fakultu národohospodársku. Svoj súčasný názov nesie od roku 1980.  

 

V súčasnosti Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (v súlade so 

zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov), poskytuje  

v  akreditovaných študijných programoch vysokoškolské štúdium na všetkých troch stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania. V roku 2015 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

rozhodol na základe výsledkov komplexnej akreditácie uskutočnenej Akreditačnou komisiou 

priznať Národohospodárskej fakulte právo uskutočňovať výučbu v siedmych študijných 

programoch na prvom stupni štúdia, v deviatich študijných programoch na druhom stupni 

štúdia a v piatich programoch na treťom stupni štúdia.  

 

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 2015 – 2019.  Svoju činnosť pravidelne vykonávali aj poradné orgány dekana 

NHF EU (vedenie fakulty, kolégium dekana) ako aj  akademický senát NHF.  

 

 

VEDENIE FAKULTY 

 

 

Dekan      Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik 

 

  

Prodekani      doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. -  štatutárny zástupca dekana 

                          a prodekan pre rozvoj fakulty a sociálnu starostlivosť o študentov, 

 

                          doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, 

 

    Ing. Zuzana Brinčíková, PhD. - prodekanka pre vedu  

    a doktorandské štúdium, 

 

Ing. Andrea Vondrová, PhD.  – prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s 

verejnosťou, 

 

 

Tajomníčka     Ing. Zdenka Kristófová  
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KOLÉGIUM DEKANA (k 31.12.2015) 

 

Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik.   dekan, 

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.         prodekan,  štatutárny zástupca dekana  

doc. Ing. Erika Neubauerová,  PhD.           prodekanka 

Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.                                 prodekanka  

Ing. Andrea Vondrová, PhD.                              prodekanka 

Ing. Zdenka Kristófová                                         tajomníčka fakulty 

 

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.                vedúci Katedry verejnej správy 

a regionálneho     rozvoja, 

prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.                       vedúca Katedry bankovníctva  

 a medzinárodných financií, 

doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD. mim. prof.        vedúca Katedry poisťovníctva, 

prof.. Ing. Pavol Ochotnický,  CSc.                 vedúci Katedry financií, 

prof. Ing. Eva Muchová,  PhD.       vedúca Katedry ekonomickej teórie, 

Ing. Pavol Skalák,  PhD.                              vedúci Katedry aplikovanej informatiky         

a výpočtovej techniky, 

doc. Mgr. Martin Kahanec,  PhD. vedúci Katedry sociálneho rozvoja a práce,  

Ing. Jaromír Novák,  PhD.                                 vedúci Katedry pedagogiky, 

Ing. Karol Morvay, PhD. vedúci Katedry hospodárskej politiky, 

Bc. Adam Antal  predseda Študentského parlamentu NHF  

Ing. Ctibor Pilch, PhD.   zástupca ZO OZ PŠaV na NHF                               

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT  

 

Predsedníčka:                                                        doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.  

 

Zamestnanecká časť: 

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. (podpredseda AS NHF), Ing. Martin Alexy, PhD., Ing. Zuzana 

Brokešová (tajomník AS NHF), PhD., Ing. Ľubomír Darmo, PhD., Ing. Elena Fifeková, PhD., 

prof. Ing. Božena Chovancová, CSc., doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. (zástupca AS NHF v 

Rade VŠ SR), Ing. Peter Kopkáš, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD., Ing. Martin Novák, 

doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD., Ing. Monika Paráková, Ing. Eva Pongrácz, PhD.,  

 

Študentská časť:  
Dávid Veselovský, Vladimír Michálek, Bc. Adam Antal, Bc. Zuzana Demeterová, Bc. 

Michaela Štefaňáková, Ing. Barbora  Stanová, Ing. Ján Toma 

 

 

VEDECKÁ RADA 

 

Predseda: Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik , 

 

Interní členovia:  
Brinčíková Zuzana, Ing., PhD., Čaplánová Anetta, prof. Ing., PhD., Horvátová, Eva, prof. 

Ing., PhD., Chovancová Božena, prof. Ing., PhD., Kahanec Martin, doc. Mgr., M. A. PhD., 

Kotlebová Jana, doc. Ing., PhD., Lisý Ján, prof. Ing., PhD., Majtánová Anna, prof. Ing., PhD., 
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Morvay Karol, Ing., PhD., Muchová Eva, prof. Ing., PhD., Neubauerová Erika, doc. Ing., 

PhD., Novák Jaromír, Ing., PhD., Ochotnický Pavol, prof. Ing., PhD., Pastoráková Erika, doc. 

Ing., PhD., mimoriadna profesorka, Rehák Štefan, doc. Ing., PhD., Schultzová Anna, prof. 

Ing., PhD., Sivák Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD., Skalák Pavol, Ing., PhD., Šipikal 

Miroslav, doc. Mgr., PhD., Šipikalová Silvia, doc. Ing., PhD., Šlosár Rudolf, prof. Ing., PhD., 

Vondrová Andrea, Ing., PhD., Výrost Tomáš, doc. Ing., PhD., Zubaľová Alena, doc. Ing., 

PhD., Žárska Elena, prof. Ing., CSc. 

 

Externí členovia: 

Buček Milan, prof. Ing., DrSc., Fuchs Kamil, prof. PhDr., CSc., Hudec Oto, prof. RNDr., 

CSc., Kohútiková Elena, Ing., PhD., Makúch Jozef, doc. Ing., PhD., hosťujúci profesor, Ódor 

Ľudovít, Mgr., Orviská Marta, prof. Ing., PhD., Pokrivčák Ján, prof. Ing., PhD., Sipko Juraj, 

doc. Ing., PhD., MBA, Ševčík Miroslav, doc. Ing., CSc., Šuster Martin, Mgr., PhD., Tiruneh 

Menbere, Workie, prof. Dr. Ing., PhD. 

 

 

KATEDRY                                                                                    vedúci/vedúca katedry 

 

Katedra ekonomickej teórie                                         prof. Ing. Eva Muchová, PhD.  

Katedra hospodárskej politiky                                     Ing. Karol Morvay, PhD. 

Katedra financií                                                           prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. 

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

Katedra poisťovníctva                                                 doc. Ing. Erika Pastoráková,PhD., 

mim.prof. 

Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja         doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.  

Katedra sociálneho rozvoja a práce                             doc. Ing. Martin Kahanec, PhD. 

Katedra pedagogiky                                                     Ing. Jaromír Novák, PhD. 

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

 

 

NADÁCIA  NÁRODOHOSPODÁR 

 

Správna rada  

 

Predseda:    Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik 

Členovia správnej rady   doc. Ing. Jozef Makúch, CSc. 

     doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. 

Ing. Wolda Kidan Grant 

  

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

Ing. Jaroslava Klímová 

Ing. Lenora Nátherová 

  

Správca: Ing. Ivana Poluchová - štatutárny zástupca nadácie 

Ekonóm: Ing. Eva Vachová 

Tajomník: Ing. Jana Černická 
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2 PEDAGOGICKÁ  ČINNOSŤ 
 

 

2.1 ÚVOD 
 

Na Národohospodárskej fakulte prebieha kontinuálny proces vysokoškolského 

vzdelávania od roku 1953. Predchodkyňa dnešnej Národohospodárskej fakulty vznikla 

v školskom roku 1953/54 pod názvom Všeobecnoekonomická fakulta. V súvislosti 

s prestavbou ekonomického štúdia sa s platnosťou od školského roku 1959/1960 premenovala 

na Fakultu politickej ekonómie, v rámci organizačných zmien konca šesťdesiatych rokov sa 

v roku 1968 zmenila na Fakultu národohospodársku. Svoj súčasný názov nesie od roku 1980.  

 

V súčasnosti Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (v 

súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov), 

poskytuje  v  akreditovaných študijných programoch vysokoškolské štúdium na všetkých 

troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. V roku 2015 minister školstva, vedy, výskumu 

a športu SR rozhodol na základe výsledkov komplexnej akreditácie uskutočnenej 

Akreditačnou komisiou priznať Národohospodárskej fakulte právo uskutočňovať výučbu 

v siedmich študijných programoch na prvom stupni štúdia, v deviatich študijných programoch 

na druhom stupni štúdia a v piatich programoch na treťom stupni štúdia.  

 

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. Fakulta poskytuje na 

druhom stupni štúdia aj možnosť študovať program International Finance v anglickom jazyku 

a študovať spoločný program s Nottingham Trent University vo Veľkej Británii. Okrem toho 

na 3. stupni študijný program Financie a bankovníctvo poskytuje možnosť študovať a získať 

dvojitý diplom s MGSM univerzitou v Sydney (Austrália). 

 

Všetky oblasti vzdelávacej činnosti sú obsahovo a metodicky orientované na hlavný 

cieľ: pripraviť koncepčných odborníkov zameraných na všetky stupne riadenia národného 

hospodárstva. Tieto činnosti sú v súlade s koncepciou rozvoja Národohospodárskej fakulty 

a s dlhodobým zámerom EU v Bratislave. Okrem uvedených cieľov je poslaním 

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

európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, aj rozvíjať harmonickú osobnosť, 

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

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

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

prehľadne informovať o jednotlivých súčastiach vzdelávacej činnosti na fakulte v roku 2015. 

Správa je rozdelená na  kapitoly, 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 2015, 

kvantitatívny prehľad plnenia pedagogických úväzkov na jednotlivých katedrách a informácie 

súvisiace s kvalitou vzdelávacej činnosti.  

 

 

2.2 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA NÁRODOHOSPODÁRSKEJ 

FAKULTE EU V BRATISLAVE  
 

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave zabezpečovala v roku 2015 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), z toho jeden študijný program Ekonómia a právo bol 

akreditovaný ako medziodborové štúdium v rámci študijných odborov Národné hospodárstvo 

a Právo; v deviatich študijných programoch v rámci štyroch študijných odborov na 2. stupni 

štúdia (inžinierske štúdium) a v piatich študijných programoch v rámci štyroch študijných 

odborov na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium).  

 

 

Akreditované študijné odbory a programy v roku 2015 na NHF EU v Bratislave    
 

 Tab. č. 1 

Stupeň štúdia 
Počet 

Študijný odbor Študijný  program 

1. stupeň štúdia 4 7 

2. stupeň štúdia 4 9 

3. stupeň štúdia 4 5 

Spolu 12 21 
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2.2.1. Prehľad študijných odborov a programov na 1., 2. a 3. stupni štúdia                          

           na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave 

 

 
Prehľad akreditovaných študijných odborov a programov v roku 2015 na NHF EU  

v Bratislave    

    

                                       Tab. č. 2 

Stupeň štúdia 
Názov  

Študijný odbor Študijný  program 

 

 

 

 

 

1. stupeň štúdia 

Národné hospodárstvo a Právo ekonómia a právo 

 

 

Národné hospodárstvo 

 

národné hospodárstvo 

ekonomická teória a ekonomická 

žurnalistika 

ľudské zdroje a sociálny manažment 

Financie, bankovníctvo a 

investovanie 

financie, bankovníctvo a investovanie 

Poisťovníctvo poisťovníctvo 

Verejná správa a regionálny rozvoj verejná správa a regionálny rozvoj 

 

 

 

 

 

2. stupeň štúdia 

 

 

Financie, bankovníctvo a 

investovanie  

bankovníctvo 

daňovníctvo a daňové poradenstvo 

financie 

medzinárodné financie 

 

Národné hospodárstvo 

ekonomická teória a ekonomická 

žurnalistika 

hospodárska politika 

sociálny rozvoj a sociálna politika 

Poisťovníctvo poisťovníctvo 

Verejná správa a regionálny rozvoj verejná správa a regionálny rozvoj 

 

 

3. stupeň štúdia 

Ekonomická teória ekonomická teória 

hospodárska politika 

Financie financie a bankovníctvo 

Poisťovníctvo poisťovníctvo 

Verejná správa a regionálny rozvoj verejná správa a regionálny rozvoj 

 

Národohospodárska fakulta mala k 31. 10. 2015 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 
 

2.3.1 Počet študentov na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave 

v roku 2015 
 

K 31. 10. 2015 študovalo na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave celkom       

1 580 študentov, z toho v dennej forme 1 360 študentov a v externej forme 220 študentov. 

V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2014 došlo k poklesu počtu študentov celkovo 

o 188, z toho na dennom štúdiu o 129 študentov a na externom štúdiu došlo k poklesu o 59 

študentov.  

               

 Stav študentov k 31. 10. 2015 podľa ročníkov                

                                                                                                                                  Tab. č. 3 

Stupeň štúdia Forma štúdia 
Ročník štúdia 

Spolu 
1. 2. 3. 

       1. stupeň 

denná (SR) 279 262 330 871 

denná (zahr.) 6 0 0 6 

externá (SR) 41 38 39 118 

externá (zahr.) 0 0 0 0 

2. stupeň 

denná (SR) 234 254 0 488 

denná (zahr.) 2 3 0 5 

externá (SR) 45 59 0 104 

externá (zahr.) 0 0 0 0 

Spolu  

denná (SR) 513 516 330 1359 

denná (zahr.) 8 3 0 11 

externá (SR) 86 97 39 222 

externá (zahr.) 0 1 0 1 

Spolu 
denná (SR + zahr.) 521 520 330 1371 

externá (SR + zahr.) 86 97 39 222 

 

 

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

a podľa jednotlivých foriem bola v roku 2015 nasledovná:  

 podiel študentov 1. stupňa štúdia na celkovom počte študentov je 62,28 %, podiel študentov 

2. stupňa štúdia na celkovom počte študentov je 37,72 %; 

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

63,82 %, podiel študentov 2. stupňa štúdia dennej formy na celkovom počte denných 

študentov je 36,18%, 

 podiel študentov 1. stupňa štúdia externej formy na celkovom počte externých študentov je 

52,73% a podiel študentov 2. stupňa štúdia externej formy na celkovom počte externých 

študentov je 47,27 %; 
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 podiel študentov externej formy štúdia na 1. stupni z celkového počtu študentov 1. stupňa 

štúdia je 11,78 %, podiel študentov externej formy štúdia na 2. stupni z celkového počtu 

študentov 2. stupňa štúdia je 17,45 % a celkovo podiel externých študentov na celkovom 

počte študentov na oboch stupňoch štúdia je 14,10 %;  

 

2.3.2 Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia na NHF EU 

v Bratislave od roku 2009 
 

Na Národohospodárskej fakulte evidujeme prirodzený postupný trend poklesu študentov. 

Celkový vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2009 – 2015 dokumentujeme 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2009 – 2015 

 

                                                                                                                                         Tab. č. 4 

Stupeň 

štúdia 
Forma štúdia 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. stupeň 

denná 1264 1129 1080 973 927 923 868 

externá 306 313 277 231 176 160 116 

spolu 1570 1442 1357 1204 1103 1083 984 

% externých na 

celkovom počte 
19,5 21,71 20,41 19,19 15,96 14,77 11,78 

2. stupeň  

denná  781 805 697 669 673 566 492 

externá 205 192 162 151 121 119 104 

spolu 986 997 859 820 794 685 596 

% externých na 

celkovom počte 
20,8 19,25 18,86 18,41 15,24    17,37 17,45 

Spolu  

denná 2045 1934 1777 1642 1600 1489 1360 

externá 511 505 439 382 279 279 220 

spolu 2556 2439 2216 2024 1897 1768 1580 

% externých na 

celkovom počte 
18,9 20,70 19,81 18,87 15,66 15,78 14,10 

 
 

2.4 PRIJÍMACIE KONANIE NA 1. A 2. STUPEŇ ŠTÚDIA  
 

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

2015/2016 uskutočnili podľa Zásad prijímacieho konania na NHF EU v Bratislave, ktoré 

schválil AS NHF EU v Bratislave 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 
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organizačné a technické pokyny pre zabezpečenie prijímacieho konania na EU v Bratislave, 

kde boli určené všetky úlohy vrátane termínov ich zabezpečenia a zodpovednosti. Pracoviská 

podieľajúce sa na príprave prijímacieho konania si plnili úlohy v stanovených termínoch       

a v požadovanej kvalite. 

 

2.4.1 Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia 
 

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

15. – 16. júna 2015. Prebehli  bez zásadných problémov podľa pripraveného harmonogramu 

a v súlade so Zákonom o vysokých školách a so Zásadami prijímacieho konania na EU 

v Bratislave. Pri vyhodnocovaní testov sa použil osvedčený spôsob z predchádzajúcich rokov, 

teda testy sa vyhodnocovali prostredníctvom skenera.  Gestori jednotlivých predmetov, ako aj 

všetci zainteresovaní si zodpovedne splnili svoje povinnosti. Účasť a úspešnosť na 

prijímacích skúškach v rámci jednotlivých dní dokumentuje tabuľka 5. Na prijímacích 

skúškach sa zúčastnili 3 študenti so špeciálnymi potrebami. 

Na Národohospodársku fakultu sa na 1. stupeň štúdia prihlásilo celkovo 1095 

uchádzačov, z toho 933 na denné štúdium a 162 na externé štúdium, ktorí boli pozvaní na 

prijímaciu skúšku. Prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) na NHF EU 

v Bratislave sa zúčastnilo  858 uchádzačov, z toho na denné štúdium 759 a na externé štúdium 

99 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. Tabuľka č. 5 

obsahuje počty prihlásených, prijatých a zapísaných študentov.  

Pôvodný zámer vedenia fakulty vychádzal pri stanovení bodovej hranice pre prijatie na 

štúdium na NHF EU v Bratislave v AR 2015/2016 pre jednotlivé študijné odbory z filozofie 

uplatňovanej v predchádzajúcom roku, t. j. 170 bodov a viac  pre prijatie na študijný odbor 

Financie, bankovníctvo a investovanie – denné štúdium, 140 bodov a viac pre ostatné študijné 

odbory a externé štúdium.  Prijímacia komisia na základe reálnych výsledkov prijímacích 

skúšok a v súlade s plánovaným počtom prijatých uchádzačov pôvodný zámer upravila.  

 

a) Denné štúdium: 

Celkovo dekan rozhodol o prijatí 418 uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prijatie. Na 

študijný program FBI boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške  získali spolu 165 

bodov (vrátane) a viac bodov. Na študijný program EaP boli prijatí uchádzači, ktorí dosiahli 

234 bodov (vrátane) a viac bodov. Na študijný program NH boli prijatí uchádzači, ktorí 

získali 130 bodov (vrátane)  a viac bodov a na  študijné programy ETŽ, POI, VSRR a ĽZSM  

boli prijatí tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške  získali spolu 120 bodov (vrátane) a viac 

bodov.  

b) Externé štúdium stredisko Bratislava: 

Celkovo dekan rozhodol o prijatí 63 uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prijatie, z toho 

11 uchádzačov bolo prijatých na externé štúdium študijného programu EaP a 52 uchádzačov 

bolo prijatých na študijný program FBI. Bodová hranica bola stanovená na 120 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. 
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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 o uchádzačoch na 1. stupeň štúdia na NHF EU v roku 2015              
                                                                                                                                          Tab. č.5 

Forma   štúdia 
Počet   

prihlásených 

Plán  na  

prijatie 
Prijatí Zapísaní 

Bakalárske denné 933 365 355 286 

Bakalárske externé 162 80 63 43 

S p o l u 1095 445 418 329 

 

Pre porovnanie uvádzame v tabuľke č. 6 údaje o počte prihlásených uchádzačov 

a o počte prijatých uchádzačov na NHF EU v Bratislave za roky 2007 – 2015. 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 2007 do 2015      
   

                          Tab. č.  6 

NHF 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Prihlásení 2 027 1 818 1 737 1645 1558 1397 1090 1084 1095 

Prijatí 1 051 973 952 600 529 449 476 488 418 

% pomer 51,85 53,52 54,81 36,47 33,95 32,14 43,67 45,02 38,17 

 
 

2.4.2 Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia 
 

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

6. júla 2015 a 27. augusta 2015. 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.  
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Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na 

Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave boli stanovené pre prípady, 

kedy 

 uchádzač, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v študijných 

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

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

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

skúšky
1
. Poradie uchádzačov sa stanovilo podľa dosiahnutého študijného priemeru; 

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

ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v niektorom príbuznom 

študijnom odbore skupiny 3.3 musel úspešne vykonať prijímaciu skúšku na druhý 

stupeň štúdia formou písomného testu. 

Na Národohospodársku fakultu sa na 2. stupeň štúdia prihlásilo celkovo 463 uchádzačov, 

z toho 388 na denné štúdium a 75 na externé štúdium. 

 

I. Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia konaná 6. júla 2015 

 

Na prijímaciu skúšku konanú 6. júla 2015 bolo pozvaných 188 uchádzačov, z toho 156 na 

dennú formu štúdia a 32 uchádzačov na externú formu štúdia. Prijímacej skúšky na 2. stupeň 

štúdia sa na NHF EU v Bratislave zúčastnilo 116 uchádzačov, z toho na denné štúdium 90       

a na externé štúdium 26 uchádzačov. Bez prijímacej skúšky sa prijímacieho konania 

zúčastnilo 229 uchádzačov – absolventov bakalárskeho štúdia na NHF EU v Bratislave, z toho 

202 uchádzačov na dennú formu štúdia a 27 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 202 uchádzačov, na základe výsledku prijímacej 

skúšky navrhol dekan prijať 82 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 60 bodov (vrátane), na študijný 

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

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

skúške  získali minimálne 55 bodov (vrátane),  na  študijný program VSRR boli prijatí len tí 

uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 30 bodov (vrátane), na študijný 

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

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

skúške získali minimálne 30 bodov (vrátane), na študijný program POI boli prijatí len tí 

uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 30 bodov (vrátane), na študijný 

                                                 
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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program MF boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 101 

bodov (vrátane). Celkovo dekan rozhodol o prijatí 284 uchádzačov. 

 

b) Externé štúdium: 

Bez prijímacej skúšky navrhol dekan prijať 27 uchádzačov. Na základe výsledku prijímacej 

skúšky navrhol dekan prijať 22 uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 40 

bodov (vrátane) potrebných pre prijatie na študijný program DDP. Celkovo dekan rozhodol 

o prijatí 49 uchádzačov. 

 

II. Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia konaná 27. augusta 2015 
 

Prijímacieho konania dňa 27. augusta 2015 sa zúčastnili iba uchádzači, ktorí splnili 

kritériá na prijatie bez prijímacej skúšky. Išlo o 29 uchádzačov – absolventov bakalárskeho 

štúdia na NHF EU v Bratislave, z toho bolo 21 uchádzačov na dennú formu štúdia                 

a 8 uchádzačov  na externú formu štúdia. Dekan NHF EU v Bratislave rozhodol o prijatí 

nasledovného počtu uchádzačov. 

 

a) Denné štúdium: 

Bez prijímacej skúšky navrhol dekan prijať 21 uchádzačov  

 

b) Externé štúdium: 

Bez prijímacej skúšky navrhol dekan prijať 8 uchádzačov. 
 

Prehľad o uchádzačoch na 2. stupeň štúdia na NHF EU v roku 2015      

         Tab. č. 7 

Forma   štúdia 
Počet   

prihlásených 

Prijatí 
Zapísaní 

6.7.2015 27.8.2015 

Inžinierske denné 388 284 21 234 

Inžinierske externé 75 49 8 45 

S p o l u 463 333 29 279 

 

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  2015/2016 na NHF EU 

v Bratislave zapísalo 329 študentov, z toho 286 na dennú formu štúdia a 43 študentov na 

externú formu štúdia, do 1. ročníka 2. stupňa štúdia sa zapísalo 279 študentov, z toho 234 na 

dennú formu a 45 študentov na externú formu štúdia. Vývoj počtu prihlásených, prijatých 

a zapísaných študentov do 1. ročníka 1. aj 2. stupňa štúdia za roky 2009 – 2015 uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke č.8. 
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Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. ročníka 2009  - 2015  

 

                                                                                                    Tab. č. 8 

  

  

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 

stupeň 

Prihlásení 1737 1645 1558 1397 1090 1084 1095 

Prijatí 952 600 529 449 476 488 418 

Zapísaní do 1. ročníka 

z novoprijatých 
519 485 419 362 364 364 329 

Zapísaní do 1. ročníka 

celkom 
552 514 458 414 390 399 370 

% zapísaných z prijatých 
57,98 85,66 86,58 92,20 81,93 81,76 88,52 

2. 

stupeň 

Prihlásení 687 710 623 588 536 432 463 

Prijatí 535 476 417 441 434 358 362 

Zapísaní do 1. ročníka 

z novoprijatých 
502 447 374 396 382 296 268 

Zapísaní do 1. ročníka 

celkom 
518 455 403 408 385 304 279 

% zapísaných z prijatých 96,82 95,58 96,64 92,52 88,71 84,9 77,07 

Spolu 

Prihlásení 2424 2355 2181 1985 1626 1516 1558 

Prijatí 1487 1076 946 890 910 846 780 

Zapísaní do 1. ročníka 

z novoprijatých 
1021 932 793 758 746 660 597 

Zapísaní do 1. 

ročníka  celkom 
1070 969 861 822 775 703 649 

% zapísaných z prijatých 
71,96 90,06 91,01 92,36 85,16 83,10 83,21 

 

 

2.5 ABSOLVENTI A ŠTÁTNE SKÚŠKY NA 

NÁRODOHOSPODÁRSKEJ FAKULTE EU V BRATISLAVE 
 

Počet absolventov sa odvíja od počtu študentov. Tým, že na Národohospodárskej 

fakulte EU v Bratislave prebieha proces prirodzeného poklesu študentov, dochádza aj 

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

počtu absolventov na NHF EU v Bratislave za roky 2008 – 2015. 
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Vývoj počtu absolventov za roky 2008 – 2015      

                           Tab. č. 9 

Stupeň štúdia 
Forma 

štúdia 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

bakalárske denná 360 432 385 335 354 330 300 244 

bakalárske  externá 83 75 62 64 49 53 64 33 

bakalárske  spolu 443 507 447 399 403 383 364 277 

Inžinierske denná 289 495 349+2 410 352 306 330 294 

Inžinierske externá 162 189 96+5 85 76 77 51 47 

inžinierske spolu 451 684 445+7 495 428 383 381 341 

bakalárske 

a inžinierske spolu 894 1 191 892+7 894 831 766 745 618 

 

 

2.5.1 Štátne skúšky a absolventi na 1. stupni štúdia 

V akademickom roku 2014/2015 sa štátne skúšky na 1. stupni štúdia konali 

v  študijných programoch v rámci študijných odborov uvedených v nasledujúcej tabuľke.  

Študijné programy a študijné odbory  na 1. stupni štúdia, v rámci ktorých sa konali 

štátne bakalárske skúšky  

 

                                                                                                                           Tab. č. 10 

Študijný odbor Študijný program 

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO 

A INVESTOVANIE 

Financie, bankovníctvo a investovanie 

 

POISŤOVNÍCTVO 

 

Poisťovníctvo 

NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO 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 22. 6. do 25. 6. 2015 v jednotlivých študijných 

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

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

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

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

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

štátnej skúške bakalárskeho študijného programu majú okrem vysokoškolských učiteľov       

vo funkciách profesorov a docentov a ďalších odborníkov schválených príslušnou vedeckou 

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

tretieho stupňa. 
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Prehľad počtu študentov tretieho ročníka na ŠS v júni 2015    

         

                   Tab. č. 11 

Študijné programy 
Denné 

štúdium 

Externé 

štúdium 
SPOLU Počet komisií Počet dní (dátum) 

Financie, bankovníctvo a 

investovanie 
123 19 142 

5(5št./1deň)kFIN 

4(7št./1deň)kBAN 

4(22.6.-25-

6.2015)kFIN 

2(22.6.a 

24.6.2015(kBAN 

Ľudské zdroje a sociálny 

manažment 
17  17 2(6št./1deň) 2(22.6. a 23.6.2015) 

Národné hospodárstvo 29 1 30 3(5št./1deń) 2(22.6. a 23.6.2015) 

Poisťovníctvo 24  24 1(6št./1deň) 4(22.6.-25.6.2015) 

Verejná správa a regionálny 

rozvoj 
13  13 3(5št./1deň) 1(22.6.2015 

Ekonomická teória a ekon 

žurnalistika 6  6 1(6štud./1deň) 1 (22.6.2015) 

SPOLU 212 20 232 19 komisií  

 

 

 

Prehľad počtu študentov tretieho ročníka na ŠS v auguste 2015      

           

        Tab. č. 12 

Študijné programy Počet 

študentov 

Počet komisií Počet dní (dátum) 

Financie, bankovníctvo a 

investovanie 
20 

2 (5 štud/ 1deň) KBAN 

3 (5 štud/ 1deň) KFIN 

1 (24.8. 2015) 

 

2 (25.8. a 26.8.2015) 

Ľudské zdroje a sociálny 

manažment 
1 1 (1 štud/ 1 deň) 1 (24.8.2015) 

Národné hospodárstvo 4 2 (4 štud /1 deň) 2 (24.8.a 25.8.2015) 

Poisťovníctvo 2 1 (2 štud /1 deň) 1 (24.8.2015) 

Verejná správa a regionálny 

rozvoj 
3 1 (3 štud /1 deň) 1 (24.8.2015) 

Ekonomická teória a žurnalistika 2 1(2štud./1deň) 1(24.8.2015) 

SPOLU 32 11 komisií  

 

Štátne skúšky na 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium) sa konali aj 24. a 26. augusta 

2015 v jednotlivých študijných programoch podľa vyššie citovaného Poriadku pre štátne 

skúšky na NHF EU v Bratislave. 

 

Z uvedených počtov ukončilo 1. stupeň štúdia v riadnom termíne 232 študentov, 

z toho 212 študentov dennej formy štúdia a 20 študentov externej formy štúdia. Po získaní 

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

na NHF EU v Bratislave.  
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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 nasledujúcej tabuľke. 

 

Počet  absolventov  bakalárskeho štúdia podľa študijných programov v AR 2014/15    

                                       

                                                    Tab. č. 13 

Študijné 

programy 

Denné štúdium Externé štúdium 

Riadny 

termín 

Opravný 

termín 
Spolu 

Riadny 

termín 

Opravný 

termín 
Spolu 

FBI 123 20 143 19 13 32 

POI 24 2 26    

NH 29 4 33 1  1 

LZSM 17 1 18    

VSRR 13 3 16    

ETŽ 6 2 8    

Spolu 212 32 244 20 13 33 

 

S vyznamenaním ukončili štúdium na 1. stupni štúdia z uvedených počtov 25 študenti 

bakalárskeho štúdia dennej formy štúdia.  

 

 

2.5.2 Štátne skúšky a absolventi na 2. stupni štúdia 

 

V akademickom roku 2014/2015 sa štátne skúšky na 2. stupni štúdia konali v študijných 

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

 

 

Študijné programy a študijné odbory  na 2. stupni štúdia, v rámci ktorých sa konali 

štátne skúšky  

 

                              Tab. č. 14 

Študijný odbor Študijný program 

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO 

A INVESTOVANIE 

Bankovníctvo 

Financie 

Daňovníctvo a daňové poradenstvo 

Medzinárodné financie 

POISŤOVNÍCTVO Poisťovníctvo 

NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO 

Hospodárska politika 

Sociálny rozvoj a sociálna politika 

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika 

VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY 

ROZVOJ 

Verejná správa a regionálny rozvoj 
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Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce sa na 2. stupni štúdia uskutočnila v súlade 

s harmonogramom akademického roka v dňoch od 25. 05. do 05. 06 2015 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 2015               

 

Tab. č. 15   

Študijné odbory 

a špecializácie 

Denné 

štúdium 

Externé 

štúdium 

SPOL

U 

Počet komisií Počet dní (dátum) 

Bankovníctvo 69 12 81 4 (5 štud/1 deň) 4 (1.6.2015 – 4.6.2015) 

Financie 38 5 43 
4 (5,5 štud/1 deň)    5  (25.5.2015 - 

29.5.2015) 

spolu s FIN + MF 

Daňovníctvo a daňové 

poradenstvo 

Medzinárodné financie 

 

59 

7 

1 67 

Poisťovníctvo 6 0 6 1  (6 štud /1deň) 1 (25. 5. 2015) 

Hospodárska politika 30 0 30 3   (4 štud/1deň) 3 (1.6.2015 - 3.6.2015) 

Sociálny rozvoj 

a sociálna politika 
14 11 25 2  (6 štud/1deň) 2 (25.5.2015 - 26.5.2015) 

Ekonomická teória 

a ekonom. žurnalistika 
13 0 13 2 (6,5štud/1deň) 1 (26.5.2015) 

Verejná správa 

a regionálny rozvoj 
17 0 17 3 (4 štud /1 deň) 2 (1.6.2015–2.6.2015) 

SPOLU 253 29 282 19  

 

Štátne skúšky sa na druhom stupni štúdia uskutočnili v súlade s harmonogramom 

akademického roka aj 1. - 2. októbra 2015 v jednotlivých študijných programoch.   

 
 

 

Prehľad počtu študentov a komisií na štátnej skúške v októbri 2015  

       Tab. č. 16 

Študijný program Počet študentov Počet komisií Počet dní (dátum) 

Bankovníctvo 9 2 (4,5 štud./ 1 

deň) 

1 (01.10.2015) 

Daňovníctvo a daňové 

poradenstvo, Financie, 

Medzinárodné financie 

 

13 
 

1 (6,5 štud. /1 

deň) 

 

2 (01.-02.10.2015) 

Poisťovníctvo 2 1 (2 štud. /1 deň) 1 (01.10.2015) 

Hospodárska politika 8 1 (4 štud. /1 deň) 2 (01.-02.10.2015) 

Sociálny rozvoj a sociálna 

politika 

16 1 (8 štud. /1 deň) 2 (01.-02.10.2015) 

Verejná správa a regionálny 

rozvoj 

11 1 (5,5 štud. /1 

deň) 

2 (01.-02.10.2015) 

SPOLU 59 7 komisií  
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Počet  absolventov dennej formy inžinierskeho štúdia podľa študijných programov  

v roku 2015  

                                    

 Tab. 17 

Študijné programy 

Počet 

študentov 

v 

programe 

 

ABSOLVENTI 

 

 

Riadny 

termín 

Opravný 

termín 

Štúdium ukončili 

s vyznamenaním 

(v riadnom 

termíne) 

Spolu 

absolventi 

Bankovníctvo 78 69 2 6 71 

Financie 

Medzinárodné financie 

43 
13 

38 
7 

3 
2 

2 
0 

41 
9 

Daňovníctvo a daňové 

poradenstvo 

70 59 8 5 67 

Poisťovníctvo 13 6 2 0 8 

Hospodárska politika 39 30 8 7 38 

Sociálny rozvoj a sociálna 

politika 

20 14 5 1 19 

Ekonomická teória 

a ekonomická žurnalistika 

13 13 0 1 13 

Verejná správa 

a regionálny rozvoj 

41 17 11 0 28 

Spolu 330 253 41 22 294 

 

2.5.3 Záverečné bakalárske a diplomové práce 
 

Vedúcimi záverečných prác boli v akademickom roku 2014/2015 zamestnanci 

Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 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 2014/2015 bola ponúknutá možnosť 

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

aj študentom 2. ročníka 1. stupňa štúdia možnosť navrhnúť si vlastnú tému bakalárskej práce. 

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).  

 



21 
 

2.6 EDIČNÝ PROGRAM NHF EU V BRATISLAVE 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 2015. 

Edičný program NHF EU v Bratislave bol na rok 2015 zostavený na základe návrhov 

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

edičný program na rok 2015 prerokovaný a schválený na zasadnutí Kolégia dekana NHF EU 

v Bratislave. Navrhnutých  bolo 8 publikácií, z toho 3 publikácie v kategórii skrípt                   

a 5 učebníc.  Plnenie edičného programu NHF EU v Bratislave vo vydavateľstve Ekonóm za 

rok 2015 uvádzame v tabuľke č. 18. 

 

Plnenie Edičného programu NHF EU v Bratislave za rok 2015    

         

 Tab. č. 18 

Tituly plán skutočnosť % plnenia nevydané tituly 

Skriptá 3 2+4 200 % 1 

Učebnice 5 5+2 140 % 0 

Monografie 0 0+4 x 0 

Spolu 8 7+10 212,5 % 1 

 

Plnenie edičného programu vo výške 212,5 % bolo dosiahnuté priebežným plnením 

edičného plánu počas celého roku 2015, s výnimkou jedných  skrípt boli vydané všetky 

plánované publikácie, dodatočne bolo zaradených do edičného plánu a publikovaných ďalších  

10 titulov (skriptá – 4, učebnice – 2, monografie – 4). Plnenie edičného programu za 

jednotlivé katedry NHF EU v Bratislave uvádzame v tabuľke č. 19. 

 

 

Plnenie Edičného programu vo vydavateľstve EKONÓM v roku 2015 

jednotlivými katedrami NHF EU v Bratislave      

               

                                                                                                                                     Tab. č. 19 

Katedra 
Skriptá Učebnice Monografie 

% plnenia 
Plán Skut. Plán Skut. Plán Skut. 

aplikovanej informatiky 

a výpočtovej techniky 
0 0 0 0 0 0 - 

bankovníctva 

a medzinárodných financií 
0 0+2 0 0 0 0 - 

ekonomickej teórie 0 0 0 0 0 0+2 - 

financií 1 0+1 0 0 0 0 100 % 

hospodárskej politiky 0 0 0 0+2 0 0+1 - 

pedagogiky 0 0+1 4 4 0 0+1 150 % 

poisťovníctva 0 0 0 0 0 0 - 

sociálneho rozvoja a práce 2 2 0 0 0 0 100 % 

verejnej správy 

a regionálneho rozvoja 
0 0 1 1 0 0 100 % 

SPOLU 3 2+4 5 5+2 0 0+4 212,5 % 
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2.7 ZABEZPEČENIE VZDELÁVACEJ ČINNOSTI – 

KVANTITATÍVNY PREHĽAD 
 

Akreditované študijné programy sú na NHF zabezpečované predovšetkým 

pedagogickými pracovníkmi z deviatich katedier fakulty, ale tiež pedagogickými pracovníkmi 

ostatných fakúlt (predmety tzv. spoločného základu EU, cudzie jazyky, výberové predmety 

v slovenskom jazyku a v cudzích jazykoch ponúkané inými fakultami a pracoviskami EU).  

 

Plnenie pedagogických povinností učiteľov je každoročne vyhodnocované 

prostredníctvom tzv. úväzkových listov jednotlivých pracovníkov katedier (interní učitelia, 

externí učitelia a doktorandi). V rámci týchto úväzkových listov je kvantifikovaný rozsah 

plnenia stanovených pedagogických noriem, a to v rozlíšení „bez vedených záverečných 

prác“ a „s vedenými záverečnými prácami“.   

 

 

Plnenie  priamej pedagogickej činnosti podľa jednotlivých katedier v akademickom 

roku 2014/2015 

 

Tab. č. 20 

Katedra 

interní učitelia bez doktorandov a externých učiteľov 

minimálny rozsah (čl. 3 ods. 1 písm. 

a) - d) - bez záverečných prác 

minimálny rozsah (čl. 3 ods. 1 písm. 

a) - f) - so záverečnými prácami 

norma skut. 

plnenie v 

% norma skut. 

plnenie v 

% 

KAIVT 720 1046 145,3 840 1046 124,5 

KBMF 3123 3123 100 3450 3651 105,8 

KET 5722 6466 113 6694 6794 101,5 

KF 5195 5707 109,9 6118 6943 113,5 

KHP 2374 2683 113 2805 3290 117,3 

KPED 1630 1762 108,1 1900 2032 106,9 

KPOI 1267 1176 92,9 1486 1440 96,9 

KSRP 2170 2224 102,5 2580 2686 104,1 

KVSRR 2024 1804 89,1 2421 2129 87,9 

SPOLU NHF 24225 25991 107,3 28294 30011 106,1 

 

 

Tabuľka č.20 a súvisiaci graf 1 znázorňujú plnenie pedagogickej činnosti podľa 

jednotlivých katedier. Údaje sú za interných pedagógov,  bez doktorandov a externých 

učiteľov.  Pre porovnanie s inými fakultami a pracoviskami EU uvádzame graf 2, ktorý 

znázorňuje plnenie priamej pedagogickej činnosti interných učiteľov na NHF v porovnaní 

s ostatnými fakultami a pracoviskami EU. 
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2.8 ZABEZPEČENIE KVALITY VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 
 

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

súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je rozvíjať harmonickú 

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

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

spoločnosti
2
. 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 2015 

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.  

 

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

v Bratislave sa v akad. roku 2014/2015 uskutočnilo 74 hospitácií (40 v  zimnom semestri a 34 

v  letnom semestri), zhodnotilo sa 25 predmetov (16 v  zimnom semestri a 9 v  letnom 

semestri) a 9 študijných programov. Prostredníctvom hospitácií sa hodnotila najmä 

prezentácia odbornej problematiky, pripravenosť vyučujúceho na pedagogický proces. Pri 

hodnotení predmetov sa posudzovalo najmä obsahové zameranie predmetu, jeho zaradenie do 

štruktúry študijného programu, aktuálnosť, forma a rozsah výučby a pod. Pri hodnotení 

študijných programov sa hodnotila najmä adekvátnosť počtu predmetov študijného programu, 

ich zaradenie do semestrov a rozsah výučby, súlad s požiadavkami praxe, prepojenie na 

výskum a pod. Môžeme konštatovať, že v akad. roku 2014/2015 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 akademický rok 

2014/2015.  

 

Súčasťou hodnotenia kvality v oblasti vzdelávania v akad. roku 2014/2015 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 10 predmetoch v zimnom 

semestri a na 9 predmetoch v letnom semestri daného akademického roka. 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 

                                                 
2
 Podľa čl. 1 § 1 bod 2 zákona o vysokých školách. 
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„Harmonogramu realizácie priebežného zisťovania a vyhodnocovania úrovne kvality 

nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností študentov na NHF EU v Bratislave“ pre príslušný 

semester akad. roka 2014/2015, 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 2014/2015 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 2014/2015. 

 

V zmysle Vyhlášky č. 1/2010 dekana NHF mali študenti aj v roku 2015 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.  

 

 

Predmety vybrané na hodnotenie úrovne kvality nadobúdania vedomostí v zimnom 

semestri akad. roka 2014/2015 na NHF EU v Bratislave        

         

Tab. č. 21 

 

Katedra 

 

Predmet 

 

Stupeň štúdia/ 

ročník 

Priemerná úspešnosť v %  

Vstupný 

 test 

Skúška/ 

výstupný test*
 

KAIaVT Informatika I I. stupeň/1. ročník 45,30 % 61,00 % 

KBaMF Komoditné trhy I. stupeň /3. ročník 10,33 % 84,47 %
 

KET Rétorika a štylistika II. stupeň /1. ročník 55,90 % 86,41 %* 

 

KHP 

Hospodárska politika I. stupeň /2.ročník 24,00 % 84,00 % 

Makroekonomická regulácia 

v trhovej ekonomike 
II. stupeň / 2.ročník 58,18 % 93,46 % 

KF Verejné rozpočty I. stupeň /3.ročník 60,70 % 75,95 % 

KPoi Finančná analýza v 

poisťovniach 
II. stupeň/2. ročník 55,83 % 71,31 % 

KSRaP Globálne sociálne nerovnosti II. stupeň/2. ročník 31,00 % 74,50 % 

KVSaRR Metódy a techniky 

regionálnej analýzy 
II. stupeň/2. ročník 38,48 % 70,50 % 

KPg Didaktika účtovníctva II. stupeň/ 2. ročník 

(DPŠ) 
36,70 % 81,90 % 
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Predmety vybrané na hodnotenie úrovne kvality nadobúdania vedomostí v letnom 

semestri akad. roka 2014/2015 na NHF EU v Bratislave      

             

Tab. č. 22 

 

Katedra 

 

Predmet 

Stupeň štúdia/ 

ročník 

Priemerná úspešnosť v %  

Vstupný 

 test 

Skúška/ 

výstupný test 

KAIaVT Informatika II I. stupeň/1. ročník 40,00 % 61,00 %*
 

KBaMF Peňažné trhy I. stupeň/3. ročník 4,48 % 61,83 %* 

KET Medzinárodná ekonómia II. stupeň/1. ročník 56,52 % 81,90 % 

KHP Investície a inovácie v 

ekonomike 

II. stupeň/1. ročník 55,85 % 96,23 %
 

KF Financie tretieho sektora II. stupeň/2. ročník 66,13 % 78,00 %* 

KPoi Životné poistenie I. stupeň/3. ročník 13,30 % 75,02 % 

KSRaP Vybrané problémy 

sociálnej politiky EÚ (AJ)  
I. stupeň/3.ročník 24,60 % 66,91 %* 

KVSaRR Regionálna politika EÚ II. stupeň/1. ročník 60,95 % 95,24 % 

KPg Didaktika podnikovej 

ekonomiky 

DPŠ  
(II. stupeň/ 1. ročník) 

55,85 % 90,00 % 

 

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.  

   
 

2.9 OCEŇOVANIE TALENTOVANÝCH ŠTUDETOV 
 

V roku 2015 boli udelené tieto ocenenia študentom, resp. absolventom NHF EU v Bratislave: 

 

Na úrovni Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave: 

 

- 11 absolventi inžinierskeho štúdia získali Pochvalné uznanie dekana NHF EU 

v Bratislave za dosiahnuté študijné výsledky, 

 

- 10 absolventov inžinierskeho štúdia získalo Pochvalné uznanie dekana NHF EU 

v Bratislave za tvorivý prístup pri spracovaní diplomovej práce. 

 

Na úrovni Ekonomickej univerzity v Bratislave : 

 

Cena rektora za vynikajúce študijné výsledky bola udelená dvom študentom NHF EU 

v Bratislave. 
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2.10 ZÁVER 
 

Na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave sa aj v roku 2015 plnili strategické 

ciele vo vzdelávacej činnosti vyplývajúce z dlhodobého zámeru rozvoja fakulty. Po doručení 

výsledkov komplexnej akreditácie koncom roka 2015 fakulta zabezpečila bezproblémový 

prechod na novo akreditované študijné programy. V priebehu roka boli tiež vyvinuté viaceré 

aktivity spojené s prípravou medzinárodnej akreditácie. V neposlednom rade je potrebné 

spomenúť aj prípravu podkladov na akreditáciu dvoch študijných programov druhého stupňa 

štúdia, a to študijného programu Právo a ekonómia v rámci študijného odboru Národné 

hospodárstvo a Právo (medziodborové štúdium) a Global Finance (v rámci študijného 

odboru Financie, bankovníctvo a investovanie) ako spoločného študijného programu s NIDA 

– National  Institute of Development Administration – Bangkok Thajsko (s možnosťou získať 

dvojitý diplom) 

 

3 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 

 

3.1 ÚVOD 
 

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „NHF EU 

v Bratislave“) realizovala v roku 2015 svoju vedecko-výskumnú činnosť v súlade 

s Dlhodobým zámerom rozvoja NHF EU v Bratislave na obdobie rokov 2011 – 2015. 

Vedecko-výskumná činnosť fakulty zahŕňala predovšetkým prípravu a riešenie výskumných 

projektov, publikačnú činnosť akademických pracovníkov a organizáciu vedeckých podujatí. 

Tieto kľúčové oblasti zároveň napomáhajú rozvoju doktorandského štúdia na NHF EU 

v Bratislave. Cieľom NHF EU v Bratislave je zlepšovať si svoje významné postavenie 

v oblasti ekonomického výskumu tak v domácom, ako aj medzinárodnom porovnaní. Do 

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

vedeckí pracovníci a doktorandi. 

 

3.1.1. Štruktúra akademických pracovníkov na Národohospodárskej 

fakulte  EU v Bratislave v roku 2015 
 

Kvalifikačná štruktúra tvorivých pracovníkov NHF EU v Bratislave podľa vedecko-

pedagogického zaradenia je uvedená v tabuľke č. 1.1 (stav k 31.10.2015 v členení na plný 

a čiastočný úväzok). Z celkového počtu 118 akademických pracovníkov bolo 100 

zamestnaných v ustanovenom pracovnom čase a 18 na čiastočný úväzok, z toho 115 

vysokoškolských učiteľov a 3 výskumní pracovníci. Oproti predchádzajúcemu roku sa tak 

znížil počet akademických pracovníkov na plný úväzok (zo 103 na 100), ako aj počet 

pracovníkov na čiastočný úväzok (z 20 na 18).V roku 2015 sa oproti roku 2014 v pracovnom 

pomere na ustanovený pracovný čas znížil počet profesorov z 18 na 15, čo predstavuje 15 % 

z celkového počtu učiteľov na ustanovený pracovný čas. Počet docentov v roku 2015 poklesol 

z 19 na 18 a tvorí podiel 18 %. V kategórii vysokoškolskí učitelia s PhD., resp. CSc. sa počet 

zamestnancov na plný pracovný úväzok zvýšil zo 61 na 62. V roku 2015 boli úspešné 

ukončené 2 habilitačné konania (ešte nezachytené v tabuľke č. 23), na základe čoho môžeme 

konštatovať zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry na NHF EU v Bratislave. 
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Štruktúra akademických pracovníkov na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave 

v roku 2015 (stav k 31.10.2015)  

Tab. č. 23 

Katedra 
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KET 5 - 2 - - - 2 - 12 1 - - - - - - - - 21 1 100,0 33,3 

KHP - 1 - - - - 1 - 6 6 - - - - - - 1 - 8 7 88,9 140,0 

KVSaRR 1 - - - - - 4 - 4 2 - - - - - - - 1 9 3 90,0 100,0 

KSRaP 1 - - - - - 3 - 5 1 - - - - - - - - 9 1 81,8 0,0 

KF 3 - - - - - 6 - 15 3 - - - - - - - 1 24 4 96,0 133,3 

KBaMF 3 - - - 1 - 2 - 7 2 - - - - - - - - 13 2 92,8 100,0 

KPOI 1 - 1 - - - - - 3 - - - - - - - - - 5 - 125,0 0,0 

KPedag 1 - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 7 - 100,0 0,0 

KAIaVT - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - 4 - 200,0 0,0 

Spolu NHF 15 1 3 - 1 - 18 - 62 15 - - - - - - 1 2 100 18 97,1 94,7 
1
 ustanovený pracovný čas 

2
 čiastočný úväz 

 
 

3.2 HODNOTENIE VÝSKUMU NÁRODOHOSPODÁRSKEJ FAKULTY 

EU V BRATISLAVE ZA ROK 2015 
 

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 (úplný zoznam projektov riešených v roku 2015 sa nachádza                 

v Prílohe 1.) a jej výsledkom je rozsiahla publikačná činnosť pracovníkov NHF EU 

v Bratislave. Hlavné výsledky výskumu na NHF EU v Bratislave za rok 2015 sú uvedené        

v  tabuľke č. 24 
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Prehľad hlavných výsledkov výskumu dosiahnutých na Národohospodárskej 

fakulte  EU v Bratislave v roku 2015      Tab. č. 24 

Vybrané riešené projekty Počet 

Výskumné projekty v rámci zahraničných grantových schém, z toho: 5 

- 7. RP 1 

- COST 3 

- Program cezhraničnej spolupráce (IVF – výskumný projekt) 1 

Projekty APVV 2 

Projekty VEGA 26 

Projekty KEGA 0 

Výskumné aktivity/projekty od subjektov verejnej správy 1 

Výskumné aktivity/projekty od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, a od 

subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém) 
3 

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia 

na EU v Bratislave 
2 

Ostatné edukačné a nevýskumné projekty 5 

Spolu 44 

Publikačná činnosť – významné kategórie z hľadiska metodiky rozpočtu VŠ 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 10 

Vedecké monografie (AAA, AAB) 0/7 

Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB) 0/0 

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

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 27 

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 1/8 

Odborné knižné publikácie (BAA, BAB) 0/0 

Učebnice pre stredné a základné školy (BCB) 2 

Skriptá a učebné texty (BCI) 9 

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií 

a autorské katalógy (CAA, CAB) 
0/0 

Prehľadové práce (EAI) 0 

Odborné preklady publikácií (EAJ) 0 

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy a pod.) (FAI) 
7 

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch 9 

Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 7/2 

Odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC, BDD) 0/0 

Umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch (CDC, CDD) 0/0 

Autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ) 0 

Skupina C – Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú 

registrované v databázach WoS alebo Scopus 
9 

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (ADM, ADN) 
9/0 

Odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (BDM, BDN) 
0/0 
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Celkovo bolo v roku 2015 riešených na NHF EU v Bratislave 30 projektov 

podporovaných z domácich grantových schém (26 VEGA, 2 APVV, 2 PMVP). 

K najvýznamnejším z nich patria projekty APVV s názvom „Univerzity a ekonomický rozvoj 

regiónov (UNIREG)“ (koordinátor: prof. Ing. M. Buček, DrSc.) a projekt „Štrukturálne zmeny 

v slovenskej ekonomike – predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja“ (koordinátor: Ing. 

K. Morvay, PhD.). V rámci grantovej schémy VEGA patrili k projektom s najvyšším 

objemom získaných finančných prostriedkov projekty „Input-output analýza európskej 

integrácie“ (zodpovedný riešiteľ: Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. M. Luptáčik), projekt 

„Alternatívne prístupy k meraniu sociálno-ekonomického rozvoja (v kontexte Stratégie 2020 

a ponaučení z globálnej finančnej krízy)“ (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. J. Lisý, PhD.)             

a projekt „Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou – implikácie pre 

hospodársku politiku“ (zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Lábaj, PhD.). V súčasnosti tvoriví 

pracovníci NHF spolupracujú na projekte financovanom v rámci výzvy Agentúry MŠVVaŠ SR 

pre štrukturálne fondy s názvom „Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava“,  ITMS 

26240220087. Z celkového počtu 118 tvorivých zamestnancov fakulty sa na riešení projektov 

z domácich grantových schém podieľalo 103 zamestnancov. Priemerný počet projektov 

z domácich grantových schém, na ktorých participoval jeden tvorivý zamestnanec fakulty je 

1,22. Na riešení projektov z domácich grantových schém sa navyše podieľalo 47 študentov    

3. stupňa štúdia.  

V roku 2015 bolo na NHF EU v Bratislave riešených 7 projektov podporovaných 

zo zahraničných grantových schém. Na fakulte pokračuje riešenie projektu 7. rámcového 

programu „Prosperita, blahobyt a práca pre Európu/WWW pre Európu“ (zodpovedný 

riešiteľ: Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. M. Luptáčik),  riešia sa 3 projekty COST, 2 projekty 

International Visegrad Fund (v jednom je NHF EU v Bratislave ako partner) a jeden projekt 

v rámci švajčiarskej schémy SCIEX, kde NHF EU v Bratislave tiež vystupuje ako partner. 

Z celkového počtu 118 tvorivých zamestnancov fakulty sa na riešení projektov                         

v rámci zahraničných grantových schém podieľalo 18 zamestnancov. Priemerný počet 

zahraničných projektov, na ktorých participoval jeden tvorivý zamestnanec fakulty je 0,20. 

Na riešení projektov zo zahraničných grantových schém sa podieľalo 7 študentov 3. stupňa 

štúdia.  

NHF EU v Bratislave získala v roku 2015 dve zákazky v rámci projektov 

hospodárskej praxe. Pre Zväz strojárskeho priemyslu SR bol riešený projekt „Spracovateľský 

priemysel SR – stav a perspektívy rozvoja“. Na základe verejného obstarávania bol pre Inštitút 

pre výskum práce a rodiny riešený projekt „Modely systému rezortného vzdelávania v oblasti 

sociálnej inklúzie.“ Okrem projektov pre hospodársku prax získala NHF EU v Bratislave 

grant Nadácie VÚB na riešenie projektu „Podpora internacionalizácie vedecko-výskumnej 

činnosti v ekonomických vedách“, v rámci ktorého bolo riešených päť individuálnych 

vedecko-výskumných úloh s budúcim výstupom vo forme publikácie v karentovanom 

časopise a zorganizovala sa Letná škola slovenských ekonómov 2015. S podporou Nadácie 

VÚB a Nadácie Tatra Banky hosťovali na pôde NHF EU v Bratislave dvaja zahraniční 

profesori: prof. Nikolas Georgantzis a prof. Alexandru Minea, ktorí participovali 

predovšetkým na výučbe na 3. stupni štúdia. S podporou spoločnosti Capco, s.r.o. bola 

vytvorená Capco Zone, ktorá slúži predovšetkým pre študentov študijného programu 

Bankovníctvo. Prostredníctvom spoločného riešenia projektov, resp. zapojením jednotlivcov, 

sa prehĺbila partnerská spolupráca s pracoviskami na domácich a  zahraničných vysokých 

školách. Napomohol tomu aj projekt „Cooperation between Faculty of National Economy of 

the University of Economics in Bratislava and Department of Economics of Vienna University 

of Economics and Business in Doctoral Programmes“ v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko, 

ktorý umožnil vzájomnú výmenu pedagógov a výskumné stáže pre študentov 3. stupňa štúdia.  
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Tvoriví pracovníci fakulty v roku 2015 vypracovali, podali  a získali viacero nových 

projektov v rámci rôznych grantových schém. Pracovníci NHF EU v Bratislave sa v roku 2015 

uchádzali o projekty vo viacerých výzvach, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke č. 25 
 

Prehľad podaných a podporených na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave 

v roku 2015 

           Tab. č. 25 

Grantová schéma Počet podaných projektov 

Počet podporených 

projektov 

Projekty VEGA 12 11 

Projekty KEGA 5 4 

Projekty APVV 6 1 

Projekty mladých učiteľov, ved. 

pracovníkov a doktorandov v dennej forme 

štúdia na EU v Bratislave 4 2 

Projekty Horizont 2020 1 0 

Projekty International Visegrad Fund 1 0 

 

Hodnotenie výstupov riešenia jednotlivých grantových projektov sa realizovalo 

systémom priebežných a záverečných oponentúr. Informácie o riešených projektoch 

podporovaných z domácich a zahraničných grantových schém na NHF EU v Bratislave 

realizovaných na jednotlivých katedrách v roku 2015 sú uvedené v Prílohe č. 2. 

Výsledkom vedecko-výskumnej činnosti na NHF EU v Bratislave je publikačná činnosť 

zahŕňajúca 685 titulov, z toho 7 domácich vedeckých monografií, 9 vysokoškolských učebníc,  

2 práce v domácich a 7 prác v zahraničných karentovaných časopisoch, 9 publikácií 

v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, 171 vedeckých 

prác vo vedeckých časopisoch, vedeckých zborníkoch a monografiách, 9 skrípt a učebných 

textov, 218 príspevkov publikovaných na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách 

a pod.  

Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2015 uskutočnili        

4 medzinárodné vedecké konferencie, množstvo vedeckých, výskumných a odborných 

seminárov a workshopov, ktoré organizačne zabezpečovali jednotlivé katedry NHF. 

Národohospodárska fakulta sa taktiež aktívne zapojila do celoslovenských podujatí           

„Noc výskumníkov 2015“  a  „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“. 

 

3.2.1 Obsahové zameranie výskumu na NHF EU v Bratislave 

a jednotlivých katedrách v roku 2015 
 

V roku 2015 sa VVČ na NHF EU v Bratislave zamerala hlavne na tieto oblasti:  

 
1. Centrum excelentnosti - efektívne využívanie 7 výskumných laboratórií s osobitným 

zameraním: Laboratórium bankovníctva, finančných trhov a medzinárodných financií 

(KBaMF); Laboratórium makroekonomických analýz a prognóz (KET); Laboratórium pre 

finančné analýzy (KFIN); Laboratórium pre skúmanie makroekonomických súvislostí 

hospodárskej politiky (KHP); Laboratórium moderného poisťovníctva (KPOI); Laboratórium 

sociálno-ekonomických analýz (KSRaP); Laboratórium regionálnych analýz a prognóz 

(KVSaRR).  
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2. Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF 

EU v Bratislave - naďalej sa zvyšovala kvalita vysokoškolského vzdelávania na 

doktorandskom stupni štúdia prostredníctvom podpory spolupráce NHF EU v Bratislave a 

zahraničných expertov pri výučbe v doktorandských programoch, zapojenia sa do 

medzinárodného výskumu v oblasti ekonomických vied, podporenia spoločného výskumu 

slovenských a medzinárodne uznávaných vedeckovýskumných pracovníkov.  

 
3. Formovanie znalostnej a kreatívnej ekonomiky - analýza dosahov 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 práca pre Európu – zameranie sa na blahobyt a 

multikriteriálnu analýzu. EÚ v novej komplexnej geografii ekonomických systémov: 

hodnotenie modelov, nástrojov a politík.  

 
4. 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. 

 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti na jednotlivých  katedrách NHF EU 

v Bratislave bolo v roku 2015 nasledovné: 

 

KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY:  

 

Výskumné zameranie katedry sa odvíja od pedagogického profilu katedry, čo je 

predovšetkým rozvoj v oblastiach:  

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

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

študentov,  

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

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

 

Oblasti výskumu na katedre nadväzujú na výskumné priority Slovenskej republiky – 

Horizontálna priorita Informačná spoločnosť, najmä v tematickej oblasti č.1 – informačná 

gramotnosť (napr. vychovávanie flexibilnej a konkurencieschopnej pracovnej sily schopnej 

uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti – modernizácia obsahu vzdelávania           
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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).  

 

KATEDRA BANKOVNÍCTVA A MEDZINÁRODNÝCH FINANCIÍ:  

 

Prioritou výskumu v roku 2015 bola orientácia na aktuálne otázky ekonomického rastu            

a úlohy finančného systému v danom procese. Existujú 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 bola 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.  

 

KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE:  

 

Výskumná činnosť Katedry ekonomickej teórie  bola v roku 2015 zameraná na skúmanie 

týchto okruhov:  

-  vývojové trendy ekonomických systémov a  determinujúce faktory vývoja ekonomických 

systémov na príklade vybraných krajín; 

-  makroekonomické a mikroekonomické prejavy a dôsledky inflácie a deflácie; 

- heterodoxné a ortodoxné prístupy v ekonomickej teórii; 

- kritické zhodnotenie tradičných ukazovateľov hodnotenia výkonnosti ekonomiky                  

a blahobytu krajín,  výhody a nevýhody používania tradičných a alternatívnych ukazovateľov, 

  komparácia výsledkov SR s vybranými krajinami, hospodársko-politické odporúčania; 

- možnosti aplikácie teórie regulovania na skúmanie medzinárodnej migrácie pracovných síl; 

- nová inštitucionálna ekonómia a jej význam v súčasnom období.  

 

KATEDRA FINANCIÍ:  

 

Vedeckovýskumná činnosť katedry bola zameraná na tri nosné témy:  

- finančná dimenzia udržateľného rozvoja a výskum finančných rizík spojených s vývojom na 

finančných trhoch a vo svetovej ekonomike, 

- netradičné zdroje daňových príjmov,  

- modelovanie efektov kreativity a fiškálnych stabilizátorov v makroekonomickej                     

a regionálnej dimenzii.  

 

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY:  

 

Zameranie výskumu je v súlade s výskumnými prioritami SR a EÚ. Katedra sa orientuje 

predovšetkým na skúmanie nasledovných problémov:  

- 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),  

- 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. 
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KATEDRA PEDAGOGIKY:  

 

Katedra sa orientovala 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 všeobecno-pedagogických 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:  

 

Perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-

ekonomických 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  

e-ASEM a účasti v konzorciu k výzve H2020 Euro-6-2015 bolo 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. 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 bol 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.      
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V oblasti verejnej správy ťažiskom výskumu boli problémy výkonnosti miestnej samosprávy 

a účinnosť a efektívnosť kooperatívnych aktivít miestnych samospráv.  

 

 

3.3 FINANČNÉ ZDROJE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

NÁRODOHOSPODÁRSKEJ FAKULTY EU V BRATISLAVE 
 

3.3.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje  
 

Pridelené finančné prostriedky na vedecko-výskumné projekty boli v roku 2015 

použité predovšetkým na cestovné výdavky a nákup materiálu. Zahraničné cesty riešiteľov 

projektov prispeli predovšetkým k vzájomnej výmene skúseností z oblasti vedeckovýskumnej 

činnosti a zverejňovanie výsledkov výskumu riešiteľmi jednotlivých projektov aktívnou 

účasťou na vedeckých konferenciách a publikovaním v recenzovaných zborníkoch.  Zakúpená 

technika a kancelársky materiál slúži členom riešiteľských kolektívov na realizáciu ich 

vedecko-výskumnej činnosti. Všetky prostriedky boli využité efektívne a účelne. 

 

Štruktúra riešených výskumných projektov na Národohospodárskej fakulte  

v Bratislave v roku 2015 (porovnanie s rokom 2014)  

Tab. č. 26 

Druh výskumných projektov 2014 2015 
Výskumné projekty v rámci zahraničných grantových 

schém, z toho: 3 5 

- 7. RP 1 1 

- HORIZONT 2020 0 0 

- COST 2 3 

- International Visegrad Fund (výskumný projekt) 0 1 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 0 0 

Projekty APVV 2 2 

Projekty VEGA 30 26 

Projekty KEGA 1 0 
Výskumné aktivity/projekty od subjektov verejnej 

správy 0 1 
Výskumné aktivity/projekty od iných subjektov, ako 

sú subjekty verejnej správy, a od subjektov zo 

zahraničia (mimo grantových schém) 1 3 
Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov 

a doktorandov v dennej forme štúdia na EU v 

Bratislave 5 2 

Spolu výskumné projekty 42 39 

 

 

Celkový objem získaných finančných prostriedkov z grantových schém v roku 2015 

oproti roku 2014 mierne poklesol. Pozitívna je zmena štruktúry v prospech prostriedkov 

získaných na riešenie projektov hospodárskej praxe. Najvyšší podiel na získaných finančných 

prostriedkoch, až 64 %, predstavujú zdroje získané z projektov VEGA. 
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Získané finančné prostriedky z riešenia projektov na Národohospodárskej fakulte  

EU v Bratislave za obdobie 2014 – 2015  

           Tab. č. 27 

Druh projektov 
Získané finančné prostriedky (v eur) 

2014 2015 

Výskumné projekty v rámci zahraničných 

grantových schém, z toho: 
16 200 3680 

- 7. RP 16 200 3680 

- HORIZONT 2020 0 0 

- COST 0 0 

- IVF 0 0 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie 0 0 

Projekty APVV 73 323 38 694 

Projekty VEGA 205 764 186 919 

Projekty KEGA 14 173 0 

Výskumné aktivity/projekty od subjektov 

verejnej správy 
0 10 400 

Výskumné aktivity/projekty od iných 

subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, 

a od subjektov zo zahraničia (mimo 

grantových schém) 

0 55 000 

Projekty mladých učiteľov, vedeckých 

pracovníkov a doktorandov v dennej forme 

štúdia na EU v Bratislave 

5 439 1 620 

SPOLU 314 899 296 313 

 

3.3.2 Existujúce stimuly vedeckovýskumnej činnosti                                     

na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave  
 

Na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave sa v roku 2015 uskutočnilo 

viacero odborných a vedeckých seminárov a workshopov, ktorých cieľom bola výmena 

poznatkov a výsledkov výskumu a nadviazanie spolupráce vedecko-výskumných pracovníkov 

NHF EU v Bratislave s kolegami z iných domácich a zahraničných inštitúcií. Realizovali       

sa prednášky významných domácich a zahraničných hostí z hospodárskej a odbornej praxe.      

Na pravidelnej báze sa realizovali v spolupráci s NBS, SAV a inými slovenskými 

a zahraničnými univerzitami a inštitúciami katedrové medzinárodné konferencie, Bratislavský 

ekonomický seminár, 5th Winter Seminar of Regional Science a Letná škola slovenských 

ekonómov 2015, ktoré prispievajú k tvorivej akademickej debate na Slovensku. Pracovníci 

NHF EU v Bratislave sa aktívne zúčastňovali domácich a zahraničných medzinárodných 

konferencií a výskumných stáží, čo im napomáha v rozvoji ich vedecko-výskumnej 

a pedagogickej činnosti; bol vytvorený priestor pre zvýšenie zapojenia pracovníkov NHF EU 

v Bratislave do zahraničných mobilít prostredníctvom rôznych projektov. Vedeckí pracovníci 

NHF EU v Bratislave mali možnosť zvýšiť si analytické a metodologické zručnosti v kurzoch 

štatistiky a analýzy dát.  

 

V roku 2015 získala NHF grant Nadácie VÚB na riešenie projektu „Podpora 

internacionalizácie vedecko-výskumnej činnosti v ekonomických vedách“, v rámci ktorého 

bolo finančne podporených a riešených päť individuálnych vedecko-výskumných úloh 

v spolupráci so zahraničnými výskumníkmi s budúcim výstupom vo forme publikácie            
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v karentovanom časopise. Na fakulte je vydávaných 5 vedeckých a odborných časopisov, 

ktoré predstavujú pre vedecko-výskumných pracovníkov príležitosť na publikovanie. Na 

podporu vedecko-výskumnej činnosti slúži aj 7 výskumných laboratórií s osobitným 

zameraním, zriadených v rámci projektu centier excelentnosti.  

 

 

3.4 PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 
 

3.4.1 Vedecké podujatia organizované                                                            

na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2015  
 

Na pôde NHF EU v Bratislave sa v roku 2015 uskutočnilo množstvo podujatí 

v podobe konferencií, workshopov, prednášok a seminárov, ktorých organizátormi boli 

jednotlivé katedry NHF EU v Bratislave. Cieľovou skupinou týchto podujatí boli 

predovšetkým akademickí pracovníci a študenti fakulty a ich úlohou bola výmena poznatkov 

a výsledkov výskumu medzi zástupcami rôznych domácich a zahraničných univerzít, 

inštitúcií a zástupcami hospodárskej praxe. Prehľad podujatí organizovaných na NHF EU 

v Bratislave v roku 2015 je súčasťou Prílohy č. 3. 

 

3.4.2 Vydávanie vedeckých a odborných časopisov                                        

na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2015  
 

V roku 2015 bolo na pôde NHF EU v Bratislave vydávaných 5 časopisov,  z toho       

1 fakultný vedecký časopis a 3 vedecké (Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, 

Katedra sociálneho rozvoja a práce, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja)             

a 1 odborný časopis (Katedra bankovníctva a medzinárodných financií) vydávaný 

jednotlivými katedrami. Tieto časopisy predstavujú pre tvorivých pracovníkov fakulty 

platformu pre prezentovanie a publikovanie výsledkov ich vedecko-výskumnej činnosti.  

 

      Na Katedre financií a Katedre hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave je 

možné navyše čiastkové výstupy výskumu publikovať v podobe tzv. „working paper series“



Vedecké a odborné časopisy vydávané fakultami EU v Bratislave v roku 2015  

 

Tab. č. 28 

Názov časopisu 

v slovenskom 

a cudzom jazyku 

Fakulta / 

katedra 
Periodicita Doplňujúce informácie 

 

Obsahové zameranie 

Nová ekonomika/The 

New Economy 
NHF 4 x ročne 

vedecký recenzovaný 

časopis 

Štúdie z oblasti ekonomickej 

teórie, hospodárskej politiky, 

financií, bankovníctva, 

sociálneho rozvoja, 

poisťovníctva, verejnej správy, 

regionálneho rozvoja 

Finančné 

trhy/Financial 

Markets 

KBaMF 4 x ročne 
elektronický vedecký 

recenzovaný časopis 

Finančný trh, bankovníctvo, 

menová politika, medzinárodné 

financie 

FOR-FIN KBaMF mesačne odborný časopis 
Finančný trh, bankovníctvo, 

menová politika, medzinárodné 

financie 

Revue sociálno-

ekonomického 

rozvoja/Revue of the 

socio-economic 

development 

KSRaP 2 x ročne 
elektronický vedecký 

recenzovaný časopis 

Teoretické a praktické otázky 

sociálno-ekonomického rozvoja, 

aktuálne trendy spoločensko-

ekonomického vývoja v 

krajinách EÚ 

Region Direct KVSaRR 2 x ročne 
vedecký recenzovaný 

časopis 

Rozvoj regiónov v kontexte 

európskych rozvojových politík 

 

 

3.4.3 Publikačné výstupy na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave 

v roku 2015 
 

Výsledkom vedecko-výskumnej činnosti na NHF EU v Bratislave v roku 2015 je 

publikačná činnosť zahŕňajúca 685 titulov, z toho 7 domácich vedeckých monografií,              

9 vysokoškolských učebníc, 2 práce v domácich a 7 prác v zahraničných karentovaných 

časopisoch, 9 publikácií v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS, 171 vedeckých prác vo vedeckých časopisoch, vedeckých zborníkoch 

a monografiách, 9 skrípt a učebných textov, 2 učebnice pre stredné a základné školy a 218 

príspevkov publikovaných na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Naďalej je 

potrebné zvyšovať publikačnú činnosť tvorivých zamestnancov NHF EU v Bratislave a jej 

kvalitu. Z hľadiska štruktúry publikačnej činnosti je potrebné v ďalších rokoch zvýšiť podiel 

publikácií v časopisoch evidovaných v databázach WoK, WoS a SCOPUS, ako aj zvýšiť 

podiel vedeckých prác publikovaných v zahraničných časopisoch a vydavateľstvách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nhf.euba.sk/en/departments/department-of-social-development-and-labour/revue-of-the-socio-economic-development
http://nhf.euba.sk/en/departments/department-of-social-development-and-labour/revue-of-the-socio-economic-development
http://nhf.euba.sk/en/departments/department-of-social-development-and-labour/revue-of-the-socio-economic-development
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Porovnanie výstupov publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov NHF EU v Bratislave 

za obdobie 2013 – 2015 podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D) 

 

Tab. č. 29 

Kategórie publikačnej činnosti Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru 

vedeckej monografie 
8 20 19 10 

Vedecké monografie (AAA, AAB) 0/5 0/10 1/9 0/7 

Štúdie charakteru vedeckej monografie 

v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB) 
1/0 0/3 0/0 0/0 

Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, 

ABD) 
0/2 0/7 2/7 2/1 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 54 52 32 27 

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 0/12 0/12 0/6 1/8 

Odborné knižné publikácie (BAA, BAB) 0/6 0/2 0/2 0/0 

Učebnice pre stredné a základné školy (BCB) 11 4 11 2 

Skriptá a učebné texty (BCI) 16 19 4 9 

Umelecké monografie, dramatické diela, 

scenáre, umelecké preklady publikácií a autorské 

katalógy (CAA, CAB) 

0/0 0/0 0/0 0/0 

Prehľadové práce (EAI) 0 1 0 0 

Odborné preklady publikácií (EAJ) 0 0 0 0 

Zostavovateľské práce knižného charakteru 

(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky, atlasy a pod.) (FAI) 

9 14 9 7 

Skupina B – Publikácie v karentovaných 

časopisoch 
10 14 14 9 

Vedecké práce v karentovaných časopisoch 

(ADC, ADD) 
3/7 4/10 10/3 7/2 

Odborné práce v karentovaných časopisoch 

(BDC, BDD) 
0/0 0/0 0/1 0/0 

Umelecké práce a preklady v karentovaných 

časopisoch (CDC, CDD) 
0/0 0/0 0/0 0/0 

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

Skupina C – Publikácie v časopisoch, ktoré 

nie sú karentované, ale sú registrované 

v databázach WoS alebo Scopus 

0 3 5 9 

Vedecké práce v časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

(ADM, ADN)** 

0/0 3/0 5/0 9/0 

Odborné práce v časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

(BDM, BDN)** 

0/0 0/0 0/0 0/0 

Skupina D – Ostatné publikácie 592 854 644 518 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach 

(ACC, ACD) 
0/0 0/9 0/0 0/0 

Vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE, 

ADF) 
9/93 24/88 31/85 22/75 

Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch 

a monografiách (AEC, AED) 
9/31 20/98 9/57 19/55 
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Kategórie publikačnej činnosti Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Abstrakty vedeckých prác v karentovaných 

časopisoch (AEG, AEH) 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Publikované pozvané príspevky na vedeckých 

konferenciách (AFA, AFB) 
4/69 18/128 23/74 4/13 

Publikované príspevky na vedeckých 

konferenciách (AFC, AFD) 
43/238 81/210 106/145 87/114 

Abstrakty (pozvaných) príspevkov z vedeckých 

konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH) 
0/0/12/0 1/0/4/2 0/0/2/19 0/0/13/2 

Abstrakty vedeckých prác v časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS (AEM, AEN)** 

0/0 0/0 0/0 0/0 

Kapitoly v odborných knižných publikáciách 

(BBA, BBB) 
1/0 1/0 0/0 0/0 

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 

(BCK) 
0 0 0 0 

Heslá v odborných terminologických slovníkoch 

a encyklopédiách (BDA, BDB) 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Odborné práce v ostatných (nekarentovaných) 

časopisoch (BDE, BDF) 
2/79 1/167 1/91 0/114 

Odborné práce v recenzovaných zborníkoch 

(BEC, BED) 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Abstrakty odborných prác z domácich 

a zahraničných podujatí (BFA, BFB) 
2/0 2/0 1/0 0/0 

Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly 

umeleckých prekladov publikácií (CBA, CBB) 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Umelecké práce a preklady v nekarentovaných 

časopisoch (CDE, CDF) 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Sumár za EU v Bratislave (skupiny 

A1+A2+B+C+D) 
664 943 713 573 

Ostatné kategórie 197 283 158 112 

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných 

vedeckých zborníkoch (AEE) 
0 0 0 0 

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných 

vedeckých zborníkoch (AEF) 
0 0 0 0 

Postery zo zahraničných konferencií (AFK) 

 
0 0 0 0 

Postery z domácich konferencií (AFL) 10 0 0 0 

Správy o vyriešených vedeckovýskumných 

úlohách (AGI) 
8 5 5 6 

Odborné práce v zahraničných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (BEE) – 

roky 2013-2015*** 

 29 9 9 

Odborné práce v domácich zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (BEF) – 

roky 2013-2015*** 

0 1 9 

0 

 

 

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

(BEE) - rok 2012 

3    
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Kategórie publikačnej činnosti Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Odborné práce v domácich nerecenzovaných 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

(BEF) - rok 2012 

0    

Normy (BGG) 0 0 0 0 

Dizertačné a habilitačné práce (DAI) 33 24 20 12 

Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI) 24 18 13 14 

Prehľadové práce, odborné práce, preklady 

noriem; odborné preklady v časopisoch, 

zborníkoch (EDJ) 

0 0 0 1 

Správy (GAI) 1 0 0 0 

Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim 

hromadný prístup (GHG) 
105 179 75 62 

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 

zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

(GII) 

13 27 27 8 

Celkový sumár za EU v Bratislave (skupiny 

A1+A2+B+C+D+ostatné kategórie) 
861 1226 872 685 

 

** Kategória publikačnej činnosti doplnená na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri 

evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorá nadobudla účinnosť 1. 

januára 2013. 

*** Kategória publikačnej činnosti premenovaná na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom 

registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorá nadobudla 

účinnosť 1. januára 2013. 

 

Vedecké práce v karentovaných časopisoch na Národohospodárskej fakulte 

EU v Bratislave publikovaných v roku 2015 
 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 7 

 

ADC01    WILLETT, Keith - SIVÁK, Rudolf - ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Emission 

discharge permits, ambient concentrations, and a margin of safety: trading solutions with a 

computer-assisted smart market for air quality. In Environmental Modeling & Assessment 

[elektronický zdroj]. - Dordrecht : Springer, 2014. ISSN 1420-2026, 2015, vol. 20, no. 4, pp. 

367-382. Dostupné na : <http://link.springer.com/article/10.1007/s10666-014-9436-

0/fulltext.html>. 

 

ADC02    BREMBERGER, Christoph - BREMBERGER, Francisca - LUPTÁČIK, 

Mikuláš - SCHMITT, Stephan. Regulatory impact of environmental standards on the eco-

efficiency of firms. In Journal of operational research society. - United Kingdom : Palgrave 

Macmillan, 2015. ISSN 0160-5682, 2015, vol. 66, no. 3, pp. 421-433. 

 

ADC03    GERTLER, Ľubomíra. Interactions of unconventional monetary policy 

measures with the Euro Area yield curve. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and 

finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920, 2015, roč. 65, č. 

2, p. 106-126. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200503/1319_gertler.pdf>. 

 

ADC04    ČAPLÁNOVÁ, Anetta - NOVÁK, Marcel. Transakčné náklady, vlastnícke 

práva a externality – k vedeckému odkazu R. H. Coasea. In Politická ekonomie : teorie, 
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modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 

63, č. 2, s. 244-257. VEGA V-13-001-00, VEGA 1/0975/15. Dostupné na : 

<ftp://193.87.31.84/0205424/999[1].pdf>. 

 

ADC05    SELLAR, Christian - PÁSTOR, Rudolf. Mutating neoliberalism : the 

Promotion of Italian investors in Slovakia before and after global financial crisis. In 

International journal of urban and regional research [elektronický zdroj]. - Hoboken, USA : 

Wiley-Blackwell, 2015. ISSN 1468-2427, 2015, vol. 39, no. 2, pp. 342-360 online. Dostupné 

na : <http://www.ijurr.org/article/mutating-neoliberalism-the-promotion-of-italian-investors-

in-slovakia-before-and-after-the-global-financial-crisis/>. 

 

ADC06    HUDSON, John - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - NOVÁK, Marcel. Public attitudes 

to GM foods. The balancing of risks and gains. In Appetite. - London : Academic press Ltd - 

Elsevier Science Ltd, 2015. ISSN 0195-6663, 2015, vol. 92, pp.303-313. 

 

ADC07    GOKCEKUS, Omer - MUCHOVÁ, Eva - BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Level and 

quality of openness and corruption in the ECA countries. In Applied economics letters. - USA 

: Taylor & Francis, 2015. ISSN 1350-4851, 2015, vol. 22, no. 16, pp. 1340-1344. ITMS 

26140230005. 

 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 2 

 

ADD01    PAUWELS, Wilfried - DUJAVA, Daniel. Attending meetings: The Use of 

mixed strategies. 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, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 6, s. 576-598. ITMS 26240120032. 

 

ADD02    ÁRENDÁŠ, Peter - CHOVANCOVÁ, Božena. The Adaptive markets 

hypothesis and the BRIC share markets. 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, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 10, s. 1003-1018. 

VEGA 1/0124/14. 

 

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS na NHF EU v Bratislave publikovaných v roku 2015 
 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach  

Web of Science alebo SCOPUS 

Počet záznamov: 9 

 

ADM01    GONDA, Vladimír. Energetičeskaja bezopasnosť i jejo obespečenije v 

Jevropejskom Sojuze. - Registrovaný: Scopus. In Actual problems of economics : 

scientific economic journal. - Kyiv : National Academy of Management, 2015. ISSN 

1993-6788, 2015, no. 3, p. 25-32. VEGA 1/0174/11. 

ADM02    NOVÁK, Marcel - SUNTRAYUTH, Sid. Analysis of Information and 

Communication Technology Adoption on the Organizational Financial Viability: 

Nonprofit Organization Perspectives. In The International Journal of 
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Interdisciplinary Organizational Studies. - Illinois : Common Ground Publishing, 

2015. ISSN 2324-7649, 2015, vol. 10, no. 3, s. 17-34. 

 

ADM03    ROZBORILOVÁ, Dária - PIOVARČIOVÁ, Veronika - MARTINCOVÁ, 

Marta. Investments in education as an instrument for alleviating income inequality. - 

Registrovaný: Scopus. In Actual problems of economics : scientific economic 

journal. - Kyiv : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, 

no. 5, p. 395-404. 

 

ADM04    CHOVANCOVÁ, Božena - ÁRENDÁŠ, Peter. Long term passive investment 

strategies as a part of pension systems. - Registrovaný: Scopus. In Economics & 

sociology. - United Kingdom : Centre of Sociological Research, 2015. ISSN 2071-

789X, 2015, vol. 8, no. 3, p. 55-67. VEGA 1/0124/14. 

 

ADM05    STORK, Elizabeth - GRANT, A.J. - DARMO, Ľubomír. Leadership graduate 

degree programs: a comparative review and analysis of value propositions. - 

Registrovaný: SCOPUS. In Journal of leadership studies : expanding 

interdisciplinary discourse. - [S.l.] : University of Phoenix, Schoop of advanced 

studies, 2015. ISSN 1935-2611, 2015, vol. 9, no. 2, pp. 19-38. 

 

ADM06    PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. Migration policy of Slovak 

Republic: issues and challenges. - Registrovaný: Scopus. In Actual problems of 

economics : scientific economic journal. - Kyiv : National academy of management, 

2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 10, pp. 324-331. VEGA 1/0210/13. 

 

ADM07    FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita. Impact of FDI on economic growth: 

evidence from V4 countries. - Registrovaný: SCOPUS. In Periodica polytechnica. 

Social and management sciences. - Budapest : Technical university of Budapest, 

2015. ISSN 1587-3803, 2015, vol. 23, no. 1, pp. 7-14. VEGA 2/0010/14, VEGA 

2/0160/13. 

 

ADM08    VIDOVÁ, Jarmila. Investment in housing in the Slovak Republic. - 

Registrovaný: Scopus. In Economic Annals XXI [elektronický zdroj]. - Kyiv : 

Institute of Society Transformation, 2015. ISSN 1728-6220, 2015, no. 9-10, pp. 45-

47 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212799/Vidova.pdf>. 

 

ADM09    GONDA, Vladimír. Vypolnenie celej Jevropejskogo sojuza v oblasti 

klimata/energii v kontekste povyšenija energetičeskoj bezopasnosti. - Registrovaný: Scopus. 

In Actual problems of economics : scientific economic journal. - Kyiv : National academy of 

management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 12, pp. 241-247. VEGA 1/0409/14. 
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3.5 VEDECKÁ VÝCHOVA ŠTUDENTOV 3. STUPŇA                             

NA NÁRODOHOSPODÁRSKEJ FAKULTE EU V BRATISLAVE 
 

3.5.1 Akreditované študijné odbory a študijné program 3. Stupňa štúdia   

na NHF EU v Bratislave 
 

V roku 2015 bol úspešne ukončený proces komplexnej akreditácie študijných 

programov uskutočňovaných na EU v Bratislave. Všetky študijné programy, o ktorých 

akreditáciu NHF EU v Bratislave požiadala Akreditačnú komisiu vlády SR, boli úspešne 

akreditované. Ich zoznam je uvedený v tabuľke č. 30  

 

Prehľad akreditovaných študijných odborov a študijných programov 3. stupňa štúdia 

na NHF EU v Bratislave k 31.12.2015  

Tab. č. 30 

Akreditované študijné odbory Akreditované študijné programy 

Číslo 

odboru 
Názov Názov 

Denné/externé 

 štúdium 

Jazyková 

mutácia 

101413 Ekonomická teória ekonomická teória denné 
anglický 

jazyk 

107196 Ekonomická teória ekonomická teória denné 

slovenský 

jazyk 

anglický 

jazyk 

13033 Ekonomická teória ekonomická teória denné 
slovenský 

jazyk 

101314 Ekonomická teória ekonomická teória externé 
anglický 

jazyk 

101315 Ekonomická teória ekonomická teória externé 

slovenský 

jazyk 

anglický 

jazyk 

101316 Ekonomická teória ekonomická teória externé 
slovenský 

jazyk 

101415 Ekonomická teória hospodárska politika denné 
anglický 

jazyk 

107194 Ekonomická teória hospodárska politika denné 

slovenský 

jazyk 

anglický 

jazyk 

13028 Ekonomická teória hospodárska politika denné 
slovenský 

jazyk 

101326 Ekonomická teória hospodárska politika externé 
anglický 

jazyk 

101327 Ekonomická teória hospodárska politika externé 

slovenský 

jazyk 

anglický 

jazyk 

101328 Ekonomická teória hospodárska politika externé 
slovenský 

jazyk 

101414 Financie financie a bankovníctvo denné anglický 
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jazyk 

107195 Financie financie a bankovníctvo denné 

slovenský 

jazyk 

anglický 

jazyk 

13029 Financie financie a bankovníctvo denné 
slovenský 

jazyk 

101320 Financie financie a bankovníctvo externé 
anglický 

jazyk 

101321 Financie financie a bankovníctvo externé 

slovenský 

jazyk 

anglický 

jazyk 

101322 Financie financie a bankovníctvo externé 
slovenský 

jazyk 

101416 Poisťovníctvo poisťovníctvo denné 
anglický 

jazyk 

107193 Poisťovníctvo poisťovníctvo denné 

slovenský 

jazyk 

anglický 

jazyk 

13027 Poisťovníctvo poisťovníctvo denné 
slovenský 

jazyk 

101332 Poisťovníctvo poisťovníctvo externé 
anglický 

jazyk 

101333 Poisťovníctvo poisťovníctvo externé 

slovenský 

jazyk 

anglický 

jazyk 

101334 Poisťovníctvo poisťovníctvo externé 
slovenský 

jazyk 

101416 Verejná správa a regionálny rozvoj 
verejná správa a regionálny 

rozvoj 
denné 

anglický 

jazyk 

107193 Verejná správa a regionálny rozvoj 
verejná správa a regionálny 

rozvoj 
denné 

slovenský 

jazyk 

anglický 

jazyk 

13027 Verejná správa a regionálny rozvoj 
verejná správa a regionálny 

rozvoj 
denné 

slovenský 

jazyk 

101338 Verejná správa a regionálny rozvoj 
verejná správa a regionálny 

rozvoj 
externé 

anglický 

jazyk 

101339 Verejná správa a regionálny rozvoj 
verejná správa a regionálny 

rozvoj 
externé 

slovenský 

jazyk 

anglický 

jazyk 

101340 Verejná správa a regionálny rozvoj 
verejná správa a regionálny 

rozvoj 
externé 

slovenský 

jazyk 

 

Doktorandské štúdium sa uskutočňovalo v zmysle platných Zásad organizácie 

doktorandského štúdia na NHF EU v Bratislave a Vyhlášky dekana NHF o dennom 

doktorandskom štúdiu.  
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3.5.2 Informácia o prijímacom konaní na doktorandské štúdium               

na NHF EU v Bratislave v akademickom roku 2015/2016 
 

Na doktorandské štúdium pre akademický rok 2015/2016 sa na Národohospodársku 

fakultu EU v Bratislave prihlásilo 19 uchádzačov, z toho 15 na dennú formu štúdia a 4 na 

externú formu štúdia. Prijímacej skúšky, ktorá sa konala  dňa 30.6. 2015,  sa zúčastnilo 

všetkých 19 uchádzačov. 

 

Prijímacie konanie na študijné programy 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave      

pre akademický rok 2015/2016   

           Tab. č. 31 
 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Denná 

forma 10 15 15 10 10 1,5 0,7 1,0 1,0 

Externá 

forma 5 4 4 5 5 0,8 1,3 1,0 1,0 

 

Na základe výsledku prijímacej skúšky a na základe návrhu skúšobnej komisie, prijímacia 

komisia NHF EU v Bratislave odporučila dekanovi NHF EU v Bratislave prijať a boli prijatí: 

 
1. na dennú formu doktorandského štúdia 10 uchádzačov: 

Na Katedru bankovníctva a medzinárodných financií -  2 uchádzači: 

Ing. Michaela Dorocáková 

Ing. Lenka Škodová 

Na Katedru ekonomickej teórie – 1 uchádzač:  

Ing. Peter Adamovský 

Na Katedru financií – 1 uchádzač: 

Ing. Michaela Tomčíková 

Na Katedru hospodárskej politiky – 2 uchádzači: 

Mgr. Lucia Orzsághová 

Ing. Dominika Rošková 

Na Katedru sociálneho rozvoja a práce – 2 uchádzači: 

Ing. Ivana Setnická  

Ing. Petr Zadražil 

Na Katedru verejnej správy a regionálneho rozvoja  -  1 uchádzač: 

Ing. Oliver Rafaj 

Na externú vzdelávaciu inštitúciu Ekonomický ústav SAV Bratislava  - 1 uchádzač 

(štipendium je vyplácané z prostriedkov Ekonomického ústavu SAV): 

Ing. Michelle Chmelová 

 
2. na externú  formu doktorandského štúdia 5 uchádzačov: 

Na Katedru bankovníctva a medzinárodných financií -  1 uchádzač: 

Ing. Ján Bukoven 

Na Katedru ekonomickej teórie – 1 uchádzač: 

Ing. Tomáš Kupka    (pôvodne sa hlásil na dennú formu, akceptoval aj formu externú) 

Na Katedru sociálneho rozvoja a práce – 3 uchádzači: 

Ing. Milena Bugárová 

Ing. Barbora Palovičová 

Ing. Ivana Poluchová 
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Zápis doktorandov do prvého ročníka sa uskutočnil 7. 9. 2015. Zapísaní boli všetci prijatí uchádzači.  

 

Ďalšie informácie o uchádzačoch o doktorandské štúdium: 

Z 19 uchádzačov o doktorandské štúdium boli: 

 2 absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,                                          

Fakulta ekonomiky  a manažmentu 

 1 absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 

 1 absolvent z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta 

 1 absolvent Obchodná fakulta EU v Bratislave 

 14 absolventov Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 

 

 
Podiel mužov a žien v štruktúre prijatých doktorandov 

Tab. č. 32 

Doktorandské študijné programy 
Počet prijatých 

denní externí 

Ekonomická teória 2 z toho 1 žena 1 

Hospodárska politika 4 z toho 3 ženy 3 z toho 3 ženy 

Verejná správa a regionálny rozvoj 1   

Financie a bankovníctvo 3 z toho 3 ženy 1 

Spolu  prijatí z toho ženy 10 z toho 7 žien    5 z toho 3 ženy 

 

Podané bolo 1 odvolanie voči neprijatiu, kde bolo ako hlavný dôvod uvedené 

nezohľadnenie mimoškolských aktivít pri výbere. Po organizačnej a obsahovej stránke 

prebehli prijímacie skúšky bez problémov. 

 

3.5.3  Informácie o počte študentov 3. stupňa štúdia                                      

na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave v roku 2015 
 

Na NHF EU v Bratislave ku koncu roka 2015 študovalo 72 doktorandov, z toho 

v dennej forme štúdia 50 študentov a v externej forme 22 študentov. Na NHF EU v Bratislave 

študujú 3 zahraničná doktorandi v dennej forme štúdia. Možno konštatovať, že NHF EU 

v Bratislave sa počtom doktorandov a počtom študijných programov významne podieľa na 

vedeckej výchove ekonómov na EU v Bratislave ako aj na Slovensku. Z hľadiska štruktúry 

v dennej forme štúdia študuje 69,4 % z celkového počtu študentov 3. stupňa, čo je mierny 

pokles oproti roku 2014. Je to spôsobené postupným poklesom počtu prideľovaných miest 

nových doktorandov v dennej forme štúdia na NHF EU v Bratislave v závislosti od 

finančných prostriedkov vyčlenených na štipendiá. Počet študentov v externej forme je 

pomerne stabilný. Oproti roku 2014 narástol počet absolventov 3. stupňa štúdia. Ročné 

hodnotenie plnenia študijných a vedeckých plánov doktorandov sa uskutočnilo na jeseň roku 

2015 najskôr na príslušných katedrách a následne v jednotlivých odborových komisiách, ktoré 

konštatovali, že doktorandi plnia schválené študijné plány.  
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Vývoj počtu študentov a absolventov 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave               

za obdobie 2012 – 2015   

Tab. č. 33 

Rok 

Študenti 3. stupňa štúdia 

(zo SR) 

Študenti 3. 

stupňa štúdia  

(zahraniční z 

EÚ) 

Študenti 3. stupňa štúdia  

(zahraniční mimo EÚ) 

Absolventi 

3. stupňa štúdia 

spolu 

Denní Externí Denní Externí Denní Externí Denní Externí 

Rok 2012 64 33   2  14 11 

Rok 2013 62 20 1  1  17 8 

Rok 2014 54 23 1  2  16 0 

Rok 2015 47 22 2  1  14 5 

 

 

Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave za obdobie 2012 – 2015  

 

Tab. č. 34 

Rok 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Denná forma 50 57 64 66 68 68 
Externá 

forma 22 23 20 33 45 56 

SPOLU 72 80 84 99 113 124 
 

 

 

Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave k 31.12.2015                 

podľa ročníkov, resp. roku štúdia  

 

Tab. č. 35 

 

Študenti 3. stupňa 

štúdia 

zo SR 

Študenti 3. stupňa 

štúdia  

(zahraniční z EÚ) 

Študenti 3. stupňa 

štúdia  

(zahraniční mimo 

EÚ) 

Študenti 3. stupňa 

štúdia spolu 

Denní Externí Denní Externí Denní Externí Denní Externí 

Fakulta         

1. ročník 9 5 1    10 5 

         

2. ročník 10 7   1  11 7 

3. ročník 28 2 1    29 2 

4. ročník  4      4 

5. ročník  4      4 

6. rok         

7. rok         

SPOLU 47 22 2  1  50 22 
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Absolventi 3. stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave v roku 2015             

podľa študijného odboru         Tab. č. 36 

Študijný odbor 3. stupňa štúdia 

Počet absolventov 3. stupňa 

štúdia za rok 2015 spolu 

Z toho počet 

zahraničných 

absolventov (z 

EÚ) 

Z toho počet 

zahraničných 

absolventov 

(mimo EÚ) 

Denní Externí Denní Externí Denní Externí 

3.3.3 ekonomická teória 5 2 - - - - 

3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj 2 0 - - 1 - 

3.3.7 financie 7 3 - - - - 

SPOLU 14 5   1  

 

Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom 

akademickom roku k 31.12.2015 

Tab. č. 37 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina 

študijných odborov 

S
tu

p
eň

 

d
o

si
a
h

n
u

té

h
o

 

v
zd

el
a

n
ia

 

F
o

rm
a
 

št
ú

d
ia

 

2014 / 2015 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011 2009 / 2010 

      
OB     PR         

Podiel 

OB     PR         

Podiel 

OB     PR          

Podiel 

OB     PR         

Podiel 

OB     PR            

Podiel 

OB        PR         

Podiel 

3.3.3 ekonomická 

teória 3 denná 

0          6           

0 

0        13           

0 

4         10       

0,4 

6          6         

1,0 

9          12        

0,75 

9          15       

0,6 

3.3.3 ekonomická 

teória 3 externá 

0          1           

0 

0          1           

0 

0           0 0          0 0            0         4            7       

0,57        

3.3.5 verejná správa 

a regionálny rozvoj 3 denná 

0          1           

0 

0          2           

0 

1           2       

0,5 

3          3         

1,0 

2            3        

0,66 

1            2       

0,5 

3.3.5 verejná správa 

a regionálny rozvoj 3 externá 

0          1           

0 

0          1           

0 

0           0 0          0 0            2        

0,0 

0            0 

3.3.7 financie 3 denná  

0          3           

0 

0          6           

0 

5           8       

0,63 

6          8         

0,75 

7            8        

0,88 

6            8       

0,75 

3.3.7 financie 3 externá 

0          5           

0 

0          2           

0 

0           3       

0,0 

0          4         

0,0 

2            4        

0,5 

1            1       

1,0 

3.3.8 poisťovníctvo 3 denná 

0          1           

0 

0          1           

0 

0           1       

0,0 

2          2         

1,0 

0            2        

0,0 

1            1       

1,0 

3.3.8 poisťovníctvo 3 externá 

0          0           

0 

0          0           

0 

0           1       

0,0 

0          0 0            1        

0,0 

0            0 

SPOLU     

0         18          

0 

0         26          

0 

10        25      

0,4 

17       23        

0,74 

20         32      

0,63 

22         34      

0,65 

 

Počet interných a externých školiteľov pre jednotlivé akreditované študijné programy 

k 31.12.2015  

Tab. č. 38 

Študijný odbor/študijný program 3. 

stupňa štúdia 

Počet interných školiteľov Počet externých školiteľov 

Docenti Profesori Docenti Profesori 

3.3.3 ekonomická teória/ekonomická teória 1 5 1 1 

3.3.3 ekonomická teória/hospodárska politika 2 2 - 1 

3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj 1   2   

3.3.7 financie 8 6   

3.3.8 poisťovníctvo 1 1   
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Miera vyťaženosti interných a externých školiteľov na 3. stupni  štúdia v roku 2015  

 

Tab. č. 39 

Indikátor    

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia na fakulte k 31.12.2015 50 

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia na fakulte k 31.12.2015 22 

Počet interných školiteľov na fakulte k 31.12.2015 29 

Počet externých školiteľov na fakulte k 31.12.2015 3 

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia na fakulte / počet interných školiteľov na fakulte 50/22 = 1,724 

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia na fakulte / počet externých školiteľov na fakulte 50/3 = 16,66 

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia na fakulte / počet interných školiteľov na fakulte 22/29 = 0,758 

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia na fakulte / počet externých školiteľov na fakulte 22/3 = 7,3 

 

Výsledkom vedecko-výskumnej činnosti doktorandov sú ich publikačné výstupy, 

ktoré sú uvedené v tabuľke č. 40. K tvorbe kvalitných publikačných výstupov im napomáha 

účasť na zahraničných študijných a výskumných mobilitách. Dvaja interní doktorandi NHF 

EU v Bratislave boli v roku 2015 vybraní a absolvovali výskumnú stáž v OECD                    

(P. Pružinský, G. Szűdi) a jedna doktorandka (K. Petríková) sa zúčastnila výskumnej stáže 

v Európskej komisii. Doktorandi absolvovali aj iné výskumné a študijné pobyty najmä 

v Rakúsku, Českej republike, Portugalsku, Fínsku, Veľkej Británii a Nemecku.  

 

Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia NHF EU v Bratislave za rok 2015  

 

Tab. č. 40 

Fakulta 

Typ publikácie 

Počet 

publikačných 

výstupov 

študentov 3. 

stupňa štúdia  

v dennej 

forme s ich 

100%-tným 

individuálnym 

autorským 

podielom 

Počet 

publikačných 

výstupov 

študentov 3. 

stupňa štúdia  

v externej 

forme s ich 

100%-tným 

individuálnym 

autorským 

podielom 

Počet 

spoluautorských 

publikačných 

výstupov 

s participáciou 

minimálne jedného 

študenta 3. stupňa 

štúdia  

v dennej alebo 

externej forme 

Prepočítaný počet 

publikačných 

výstupov študentov 

3. stupňa štúdia  

v dennej alebo 

externej forme 

(podľa autorského 

podielu určeného 

pre registráciu 

publikačného 

výstupu v SEK) 

AAB Vedecké 

monografie vydané v 

domácich vydavateľstvách 

 

 2 0,28 

ABA Štúdie charakteru 

vedeckej monografie v 

časopisoch a zborníkoch 

vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
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ABB Štúdie charakteru 

vedeckej monografie v 

časopisoch a zborníkoch 

vydané v domácich 

vydavateľstvách 

  

  

ABC Kapitoly vo 

vedeckých monografiách 

vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

  

  

ABD Kapitoly vo 

vedeckých monografiách 

vydané v domácich 

vydavateľstvách 

  

  

ACA Vysokoškolské 

učebnice vydané v 

zahraničných 

vydavateľstvách 

  

  

ACB Vysokoškolské 

učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách 

  

  

ACC Kapitoly vo VŠ 

učebniciach vydané v 

zahraničných 

vydavateľstvách 

  

  

ACD Kapitoly vo VŠ 

učebniciach vydané v 

domácich vydavateľstvách 

  

  

ADC Vedecké práce v 

zahraničných 

karentovaných časopisoch 

  

  

ADD Vedecké práce v 

domácich karentovaných 

časopisoch 

  

1 0,4 

ADE Vedecké práce v 

ostatných zahraničných 

časopisoch 

1  1 1,1 

ADF Vedecké práce v 

ostatných domácich 

časopisoch 

3 2 7 6,93 

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 
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AEC Vedecké práce v 

zahraničných 

recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 

  5 1,82 

AED Vedecké práce v 

domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

4 1 2 6 

AFC Publikované 

príspevky na zahr. 

vedeckých konferenciách 

9 3 6 14,4 

AFD Publikované 

príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách 

25 8 5 31,83 

BCI Skriptá a učebné 

texty 

  
  

BDC Odborné práce v 

zahraničných 

karentovaných časopisoch 

  

  

BDD Odborné práce v 

domácich karentovaných 

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 

  

  

SPOLU 42 14 27 62,48 

 

3.5.4 Rozvoj doktorandského štúdia na Národohospodárskej fakulte  EU     

v Bratislave v roku 2015 
 

NHF EU v Bratislave zabezpečuje rozvoj doktorandského štúdia prostredníctvom 

viacerých aktivít. Prvou oblasťou je podpora výučby zahraničných expertov na 

doktorandských študijných programoch. V roku 2015 boli na NHF EU v Bratislave prijatí 

a realizovali výučbu 4 predmetov na doktorandskom štúdiu zahraniční profesori z Rakúska, 

Francúzska a Veľkej Británie. Ďalšou oblasťou rozvoja doktorandského štúdia je podpora 

zahraničných mobilít doktorandov. V roku 2015 sa doktorandi NHF EU v Bratislave 

zúčastnili viacerých študijných a výskumných pobytov v rámci schémy Erasmus+, stáží 

v OECD a Európskej Komisii, či v rámci cezhraničnej spolupráce s Vienna University           

of Economics and Business.  
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Zahraničné mobility doktorandov boli finančne podporené aj z Fondu na podporu 

zahraničných mobilít doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave.  Poslednou 

oblasťou je rozvoj vedeckých zručností doktorandov. Na pôde NHF EU v Bratislave sa v roku 

2015 realizovalo viacero špecializovaných seminárov (z ekonometrie, štatistickej analýzy), 

výskumných seminárov a workshopov. NHF EU v Bratislave sa podieľala na organizácii 

Letnej školy slovenských ekonómov 2015 a Bratislavských ekonomických seminárov 

v spolupráci s Univerzitou Komenského a Národnou bankou Slovenska, na ktorých sa 

zúčastnilo viacero doktorandov NHF EU v Bratislave. Doktorandi sú pravidelne zapájaní do 

výskumných projektov realizovaných na ich školiacich katedrách.  

 

 

3.6 KVALIFIKAČNÝ RAST, HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ 

KONANIE NA NHF EU V BRATISLAVE V ROKU 2015 
 

V roku 2015 nebol na NHF EU v Bratislave predložený žiaden návrh na vymenovanie 

za profesora. V priebehu roka 2015 bolo predložených 5 žiadostí na začatie habilitačného 

konania, pričom boli udelené 2 vedecko-pedagogické tituly docent.  Priemerný vek udelenia 

vedecko-pedagogického titulu docent bol 48 rokov. 

 

Prehľad habilitačných konaní na NHF EU v Bratislave v roku 2015  

Tab. č. 41 

Habilitačné konanie Počet 
V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2015 2 0 

Počet neskončených konaní: stav k 

31.12.2015 3 0 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2015 2 0 

Počet inak skončených konaní     

 - zamietnutie 1 0 

 - stiahnutie 1 0 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

 

 

Udelené vedecko-pedagogické tituly docent na NHF EU v Bratislave v roku 2015  

 

Tab. č. 42 

P.

č. 

Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

udelenia 

titulu 

Zamestna

nec 

vysokej 

školy  

1. Ľudmila Velichová 3.3.1 Národné hospodárstvo 10.10.2014 1.8.2015 áno 

2. Jana Péliová 

3.3.6 Financie, bankovníctvo  

a investovanie  19.1.2015 15.12.2015 áno 

 

http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/doktorandske-studium/preview-file/IS_5_2015_FZMD_final_14.05.2015-19911.pdf
http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/doktorandske-studium/preview-file/IS_5_2015_FZMD_final_14.05.2015-19911.pdf
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Dňa 10.6.2015 sa na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave uskutočnilo habilitačné 

konanie  Ing. Ľudmily Velichovej, PhD. z Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore 3.3.1 Národné hospodárstvo. Téma 

verejnej habilitačnej prednášky bola: „Podpora začínajúcich podnikateľov zo skupín 

znevýhodnených osôb“ a verejná obhajoba habilitačnej práce na tému: "Nástroje podpory 

podnikavosti a podnikania začínajúcich podnikateľov v Slovenskej republike". 

 

Dňa 6.11.2015 sa na zasadnutí VR NHF EU v Bratislave uskutočnilo habilitačné 

konanie  Ing. Jany Péliovej, PhD., z Katedry financií Národohospodárskej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore 3.3. 6 Financie, bankovníctvo a 

investovanie. Téma verejnej habilitačnej prednášky bola: „Správanie sa ekonomických 

subjektov v podmienkach limitovanej straty – experimentálny prístup“ a verejná obhajoba 

habilitačnej práce na tému: „Využívanie ekonomických experimentov vo verejných 

financiách“. 

 

Na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie vlády SR bolo k 30.10.2015 

pozastavené právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 

na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave. Zoznam priznaných práv k 31.12.2015              

je uvedený v tabuľke č. 43. 

 

Zoznam práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 

na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave k 31.12.2015 

 

Tab. č. 43 

Fakulta Odbor Stav 

Národohospodárka fakulta 3.3.1 Národné hospodárstvo  

pozastavené k 

30.10.2015 

Národohospodárska fakulta 3.3.3 Ekonomická teória priznané 

Národohospodárska fakulta 

3.3.6 Financie, bankovníctvo a 

investovanie priznané 

 

 

3.7 ŠVOČ NA NÁRODOHOSPODÁRSKEJ FAKULTE EU                        

V BRATISLAVE V ROKU 2015 
 

Dňa 27. 4. 2015 sa na Národohospodárskej fakulte uskutočnilo Fakultné kolo 

Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktoré bolo rozdelené podľa stupňa štúdia. Celkovo sa 

konferencie zúčastnilo 16 študentov, ktorí v stanovenom termíne prácu vypracovali 

a odovzdali. 

 

Na 2. stupni štúdia sa zúčastnilo konferencie ŠVOČ 8 súťažných prác, pričom na prvých 

3 miestach sa umiestnili: 

1. miesto:  Rošková Dominika – Vplyv vybraných determinantov na medziregionálne 

disparity v miere nezamestnanosti. 

2. miesto:  Sedláková Katarína – Ako predbehnúť susedov a získať priame zahraničné 

investície. 

3. miesto: Chmelová Michelle – Vzťahy ekonomického rastu vonkajšej a vnútornej 

rovnováhy v krajinách strednej a východnej Európy.   
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Na 1. stupni štúdia sa súťaže zúčastnilo 8 študentov, pričom ako najlepšie              

komisia ohodnotila: 
1.   miesto:   Jankovič Patrik – Ľudský kapitál v odvetviach slovenskej ekonomiky. 

2.   miesto:   Chromek Mária –  Analýza finančných ukazovateľov vybraných obcí. 

3.   miesto:   Antal Adam – Korupcia v slovenskom zdravotníctve 

 

Počet prezentovaných prác ŠVOČ v období 2013 – 2015 

 

                                                               Tab. č. 44 

Fakulta / Rok 2013 2014 2015 

NHF 14 25 16 

 

 

3.8 MEDZINÁRODNÉ VÝSKUMNÉ AKTIVITY                                      

NA NÁRODOHOSPODÁRSKEJ  FAKULTE EU                                   

V BRATISLAVE V ROKU 2015 
 

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. Projekt 

„Cooperation between Faculty of National Economy of the University of Economics in 

Bratislava and Department of Economics of Vienna University of Economics and 

Business in Doctoral Programmes“ v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko umožnil 

vzájomnú výmenu pedagógov a výskumné stáže pre študentov 3. stupňa štúdia. V rámci 

ďalších 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 2015 uskutočnilo niekoľko 

medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré organizačne zabezpečovali jednotlivé 

katedry NHF napr. medzinárodné vedecké konferencie „Finance and Risk 2015“, 

„Štrukturálne zmeny v slovenskej ekonomike - predpoklad prechodu do vyššieho štádia 

rozvoja“, Ekonomické vzdelávanie v SR a ČR“, „Nové výzvy pre sociálnu politiku a 

globálny trh práce 2015“. V roku 2015 sa realizovalo 208 zahraničných pracovných 

ciest, z toho zhruba 67% za účelom medzinárodnej vedeckej konferencie.  

Rozvoj medzinárodnej spolupráce patrí medzi priority NHF EU v Bratislave. 

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 2015, 

ktorá sa prejavila najmä vo vysokom počte zahraničných pracovných ciest a prijatých 

zahraničných hostí. Na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pôsobili v roku 2015 

v rámci prednáškových a výskumných pobytov 15 zahraniční profesori a profesorky.  
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V roku 2015 sa uskutočnilo niekoľko ciest predstaviteľov fakulty na univerzity           

v zahraničí (Thajsko, Rakúsko, Slovinsko, 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). S podporou Nadácie VÚB a Nadácie 

Tatra Banky hosťovali na pôde NHF EU v Bratislave dvaja zahraniční profesori: prof. 

Nikolas Georgantzis a prof. Alexandru Minea, ktorí okrem prednášok a seminárov pre 

odbornú verejnosť zabezpečili výučbu predmetov na 2. a 3. stupni štúdia a aj naďalej 

spolupracujú pri zvyšovaní kvality vedecko- výskumnej, publikačnej činnosti doktorandov 

a tvorivých pracovníkov fakulty. Národohospodárska fakulta sa taktiež aktívne zapojila do 

celoslovenských podujatí „Noc výskumníkov 2015“ a „Týždeň vedy a techniky na 

Slovensku 2015“. 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 2015“.  

 

 

3.9 ZAMERANIE VÝSKUMU NA NÁRODOHOSPODÁRSKEJ 

FAKULTE EU V BRATISLAVE V ROKU 2016 
 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti NHF EU v Bratislave na najbližšie obdobie 

bude reflektovať aktuálne trendy v oblasti ekonomického výskumu v SR a vo svete. 

Pedagogická a publikačná činnosť pracovníkov NHF EU v Bratislave sa opiera o najnovšie 

vedecké poznatky a výsledky vlastnej vedecko-výskumnej práce, pričom jej obsahová náplň 

zodpovedá zameraniu riešených výskumných projektov a nadväzuje na stanovené priority 

v oblasti výskumu.  

 

 

Medzi kľúčové oblasti výskumu na jednotlivých katedrách Národohospodárskej fakulty 

EU v Bratislave v roku 2016 patria: 

 

 

KATEDRA APLIKOVANEJ INFORMATIKY A VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 

 

 Mapovanie a modelovanie podnikových procesov pomocou IKT. Analýza, optimalizácia                

a simulácia procesov, zlepšovanie administratívnych procesov (napr. procesy nákupno-predajné, 

reklamačné, servisné). Využitie modelovania procesov vo výučbe, vizualizácia zložitejších alebo 

opakovaných krokov pomocou procesných modelov. 

 Informačná bezpečnosť v ekonómii. Bezpečnosť informačných systémov v bankovníctve, 

financiách a pod. Ekonomické dopady zneužitia firemných informačných systémov. Kryptomeny 

a ich využitie v praxi. 

 Skúmanie vplyvu IKT vedomostí a zručností študentov na ich ďalší rozvoj. Analýza požiadaviek 

pracovného trhu na vedomosti a zručnosti absolventov v oblasti IKT. 
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KATEDRA BANKOVNÍCTVA A MEDZINÁRODNÝCH FINANCIÍ 

 

 Otázky inštitucionálnych a ekonomických podmienok fungovania bankového sektora                        

a komerčných bánk, najmä ich štruktúry, stability, likvidity, solventnosti, ekonomiky a riadenia, 

vrátane analýz a hodnotenia finančnej stability  

 Problémy integrácie, regulácie a dohľadu nad celým finančným sektorom, otázky interakcie medzi 

cyklickým vývojom ekonomiky a jeho dopadmi z aspektu menovo-politického, na medzinárodné 

finančné inštitúcie, devízové kurzy, platobnú bilanciu, modely finančných kríz a systém včasného 

varovania.  

 Hodnotenie finančného a peňažného trhu z hľadiska inštitucionálneho, ekonomického a interakcií 

medzi jednotlivými finančnými sektormi a nástrojmi, šírením finančnej nákazy na základe 

integrácie, väzieb medzi finančnými inštitúciami a angažovanosti v skupinách finančných aktív.  

 

KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE 

 

 Ekonomický cyklus a vplyv cenového vývoja na hospodárstvo,  možnosti hospodárskej politiky 

pri zmierňovaní ekonomického cyklu v kontexte európskej integrácie. 

 Migrácia vysokokvalifikovaných pracovných síl. 

 Vplyv inštitúcií, právneho a ekonomického systému na hospodárstvo krajiny. 

 

KATEDRA FINANCIÍ 

 

 Meranie výkonnosti, rizík  a zlyhania podnikateľských subjektov. 

 Analýza dopadov globálnej finančnej krízy na financovanie a finančné riadenie 

podnikateľských subjektov. 

 Suverénny rating a rating municipalít (modelovanie determinantov). 

 Experimentálne skúmanie faktorov averzie k riziku a faktorov vplývajúcich na ochotu 

subjektov platiť dane. 

 Problematika fiškálnej stabilizácie a konsolidácie verejných rozpočtov. 

 Uplatňovanie eko-enviro decouplingu v kontexte hodnotenia efektívnosti verejných 

výdavkov. 

 Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov. 

 Nové trendy zdaňovania v oblasti priamych a nepriamych daní v krajinách OECD a ich možná 

implementácia v slovenskom daňovom systéme. 

 Dane a financie podnikateľských subjektov, daňové aspekty investovania na finančných trhoch.  

 

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

 

 Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou. 

 Ekonomický rast - jeho sociálne a environmentálne dôsledky. 

 Zhodnotenie integrácie z pohľadu input-output analýzy viac-regionálneho modelu Európskej únie. 

 
KATEDRA PEDAGOGIKY 

 

 Aplikácia projektového vyučova 

 nia v odborných ekonomických predmetoch. 

 Postavenie, funkcia vzdelávania v oblasti podpory zamestnanosti a perspektívy ďalších inovácií 

v oblasti vzdelávania. 
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KATEDRA POISŤOVNÍCTVA 

 

 Proces rozhodovania sa spotrebiteľov na poistnom trhu a príčiny i dôsledky týchto rozhodnutí 

v kontexte informačnej nerovnováhy, racionalita ich rozhodnutí a behaviorálne aspekty 

rozhodovania, ale aj na vymedzenie determinujúcich faktorov záujmu jednotlivcov o poistnú 

ochranu, tak v životnom, ako aj v neživotnom poistení.  

 Projekt  Solventnosť II a jeho dopad na slovenský poistný trh.  

 Vývoj a prognózy vývoja poistného trhu. 

 

KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A PRÁCE 

 

 Trh práce, pracovná sila, zamestnanosť a politiky trhu práce.  

 Sociálna ochrana, sociálna inklúzia a sociálna kvalita. 

 

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

 
 Regionálna politika EÚ a SR a jej hodnotenie. 

 Verejná správa a jej reforma v SR. 

 Ekonomický rozvoj regiónov v SR 
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3.10 ZÁVER 
 

Rok 2015 bol pre Národohospodársku fakultu EU v Bratislave kľúčový z hľadiska 

ukončenia procesu komplexnej akreditácie, ktorý potvrdil postavenie NHF EU v Bratislave 

ako jednej z popredných ekonomických fakúlt na Slovensku. Vedecko-výskumná činnosť je 

dôležitým faktorom hodnotenia fakulty v rámci domácich i medzinárodných akreditačných 

a porovnávacích procesoch. Jej výsledky sú rozhodujúce pre rozvoj vzdelávania, ako aj 

získavanie finančných zdrojov.  

 

V roku 2015 boli  na NHF EU v Bratislave dosiahnuté viaceré pozitívne výsledky, ktoré je 

potrebné udržať aj v nasledujúcom období. K najdôležitejším môžeme zaradiť: 

 

 zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry vzhľadom na 2 ukončené a 3 prebiehajúce habilitačné 

konania, 

 nárast počtu projektov pre hospodársku prax, 

 riešenie medzinárodných výskumných projektov, 

 spolupráca s výskumníkmi a pedagógmi zo zahraničia v rámci výskumu a výučby, 

 nárast počtu publikácií v indexovaných vedeckých časopisoch, 

 úspešné zahraničné mobility doktorandov, 

 nárast počtu absolventov doktorandského štúdia. 

 

Napriek týmto úspechom môžeme na NHF EU v Bratislave nájsť aj rezervy, na ktoré 

poukázali aj výsledky hodnotenia fakulty v rámci procesu komplexnej akreditácie. Pomerne 

veľká časť tvorivých pracovníkov a väčšina študentov 3. stupňa štúdia nepublikuje výstupy 

v karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

a SCOPUS či v podobe monografií. Relatívne nízke je zapájanie sa pracovníkov do 

predkladania a riešenia medzinárodných výskumných projektov. Stagnuje kvalifikačný rast 

v kategórii „profesor“.  

 

Ďalší rozvoj vedecko-výskumnej činnosti na NHF EU v Bratislave si vyžaduje 

odstraňovanie týchto slabých miest. Hlavný dôraz treba klásť na cielenú orientáciu výskumu 

jednotlivých tvorivých pracovníkov, resp. riešiteľských kolektívov, zvyšovanie podielu 

finančných zdrojov z domácich a zahraničných grantov, snahu o získavanie projektov pre 

hospodársku prax, zvyšovanie kvality a medzinárodnej porovnateľnosti publikačných 

výstupov a odklon od kvantitatívneho zamerania publikačnej činnosti a zlepšovanie 

kvalifikačnej štruktúry akademických pracovníkov. V oblasti doktorandského štúdia je 

nevyhnutné zamerať sa na výber vhodných záujemcov o doktorandské štúdium, zvyšovať 

kvalitu doktorandského štúdia a publikačných výstupov doktorandov a zvyšovať podiel 

absolventov doktorandského štúdia. 

 

 

3.11 PRÍLOHY 
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Príloha č. 1: Prehľad projektov riešených na NHF EU v Bratislave v roku 2015 

 

Výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových schém v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 

 

 

Fakulta Názov projektu 

Identifik

ačné 

číslo 

projektu 

podľa 

zmluvy 

Spôsob 

zverejnenia 

grantovej 

výzvy na 

podávanie 

súťažných 

návrhov 

(napr. 

uviesť link) 

Názov 

programu, 

v rámci 

ktorého 

získal 

projekt 

podporu 

Názov 

inštitúcie, 

ktorá 

podporu 

poskytla 

Dátum 

podpisu 

zmluvy o 

poskytnutí 

podpory 

Rok 

začiatku 

riešenia 

projektu 

Rok 

skončenia 

riešenia 

projektu 

Výška 

finančných 

prostriedkov 

prijatých 

vysokou 

školou na jej 

účet v 

období od 

1.1.2015 do 

31.12.2015  

(uviesť v 

celých 

jednotkách 

príslušnej 

meny) 

Mena, v 

ktorej 

finančné 

prostriedky 

boli 

poskytnuté 

(CZK, USD, 

GBP...) 

Prepočet  

na EUR 

(od 1.1.2015 

do 

31.12.2015) 

Priezvisko, 

meno a 

tituly 

zodpovedné

ho riešiteľa 

projektu  

Doplňujúce 

informácie o 

projekte 

NHF 

Prosperita, 

blahobyt 

a práca pre 

Európu/www 

pre Európu: 

Úloha riešená 

EUBA: 

Blahobyt 

a multikriteriál

na analýza 

FP-SSH-

2011-1 

http://cordis

.europa.eu/p

rojects/home

_en.html 

7.RP 

European 

Commisio

n 

27.3.2012 2012 2016 3680 EUR  

Univ.prof.i.

R.Dipl.Ing.D

r. Mikuláš 

Luptáčik 

WIFO, 

Viedeň(koor

dinátor), 

konzorcium 

33 inštitúcií 

 

NHF 

EÚ v novej 

komplexnej 

geografii 

ekonomických 

systémov: 

hodnotenie 

modelov, 

nástrojov a 

politík 

ISCH 

COST 

Action 

IS 1104  

http://www.

cost.eu/ 
COST 

The 

Council of 

the 

European 

Union 

 2012 2016    

Univ.prof.i.

R.Dipl.Ing.D

r. Mikuláš 

Luptáčik 
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NHF 

Social Services, 

Welfare State 

and Places: The 

restructuring of 

social services in 

Europe and its 

impact on social 

and territorial 

cohesion and 

governance 

Cost 

Action 

IS 1102 

http://www.

cost.eu/ 
COST 

MŠVVaŠ 

SR + 

COST 

17.9.2013 2013 2015    

Ing. 

Jaroslava 

Szudi, PhD.. 

 

NHF 

Ageism a multi-

national, 

interdisciplinry 

perspective 

COST IS 

1402 

http://www.

cost.eu/COS

T_Actions/is

ch/IS1402 

COST 

MŠVVaŠ 

SR + 

COST 

23.1.2015 2015 2018    
MSc. Gábor 

Szudi 
 

NHF 

How to benefit 

from Global 

value Chain? – 

Implications for 

the V4 countries 

2412003

9 
 The IVF   2014 2015    

Mgr. 

Jarolím 

Antal PhD., 

VŠE Praha 

Za NHF 

EUBA – 

prof.Ing. 

Milan Buček 

DrSc. 
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Projekty APVV, VEGA, KEGA v období od 1.1.2015 do 31.12.2015  

 

Fakulta Názov projektu 

Ident

ifika

čné 

číslo 

proje

ktu 

podľ

a 

zmlu

vy 

Názov 

programu, 

v rámci 

ktorého 

získal 

projekt 

podporu 

Názov 

inštitúcie

, ktorá 

podporu 

poskytla 

Rok 

začiatku 

riešenia 

projektu 

Rok 

skončeni

a riešenia 

projektu 

Výška finančných 

prostriedkov v 

kategórii BV prijatých 

vysokou školou na jej 

účet v období od 

1.1.2015 do 31.12.2015 

(uviesť v eurách v 

celých jednotkách) 

Výška finančných 

prostriedkov v 

kategórii KV 

prijatých 

vysokou školou 

na jej účet v 

období od 

1.1.2015 do 

31.12.2015 

(uviesť v eurách 

v celých 

jednotkách) 

Priezvisko, meno a tituly 

zodpovedného riešiteľa 

projektu  

Doplňujúce 

informácie o 

projekte 

NHF 

Progresívne prístupy           

v kapitálovom 

rozpočtovaní uplatňovanie              

v nefinančných podnikoch 

v SR 

1/023

6/15 
VEGA 

MŠVVa

Š  
2015 2016 4 297  

Ing. Katrína Belanová, 

PhD. 
 

NHF 

Ekonomické a spoločenské 

súvislosti informačnej 

nerovnováhy na poistnom 

trhu 

1/084

9/15 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2015 2017 9 357  

Ing. Zuzana Brokešová, 

PhD. 
 

NHF 

Akcelerácia procesu 

ekonomického oživenia zo 

strany finančného sektora - 

spoločný postup versus 

individuálne riešenia 

1/032

6/15 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2015 2017 10.536  

Doc. Ing. Jana Kotlebová 

PhD. 
 

NHF 
Input-output analýza 

európskej integrácie 
1/081

0/15 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2015 2017 10 902  

LUPTÁČIK Mikuláš, Univ. 

Prof. Dipl. Ing. DR. 

 

 

NHF 

Makroekonomické a 

mikroekonomické prejavy 

a dôsledky inflácie a 

deflácie 

1/097

5/15 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2015 2018 10 831  Ing. Marcel Novák, PhD.  

MHF 

Experimentálne skúmanie 

vplyvu motivácie 

ekonomických subjektov 

na platenie daní 

1/096

4/15 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2015 2017 6 263  Ing. Jana Péliová, PhD.  
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NHF 

Daňová politika a jej vplyv 

na efektívny výber daní a 

elimináciu daňových 

únikov 

1/044

/15 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2015 2018 7 519  

Prof. Ing. Anna Schultzová 

PhD. 
 

NHF 

Hodnotenie podpory 

inovácií zo štrukturálnych 

fondov EÚ 

1/009

8/15 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2015 2017 4 891  

Doc. Mgr. Miroslav Šipikal 

PhD. 
 

NHF 

Manažment výkonnosti v 

miestnej samospráve a jeho 

aplikácia vo vybraných 

obciach na Slovensku 

1/096

5/15 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2015 2017 2 821  prof. Ing. Elena Žárska  

NHF 

Historiografia finančných 

teórií a finančných 

inštitúcií s akcentom na 

štátoprávne usporiadanie v 

Slovenskej republike a 

pred jej vznikom 

1/091

9/15 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2015 2016 647  Ing. Mgr. Peter Baláži PhD.  

NHF 

Riadenie kapitálu a rizík v 

podmienkach 

makroekonomických 

šokov 

1/091

3/14 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2014 2016 3 957  

Sivák Rudolf, Dr. h. c. prof. 

Ing., PhD. 

 

 

NHF 

Vzťah medzi 

efektívnosťou a sociálnou 

spravodlivosťou - 

implikácie pre hosp. 

politiku 

1/031

3/14 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2014 2017 13 846  Ing. Martin Lábaj PhD.  

NHF 

Transformácia systému 

sociálnych služieb pre 

seniorov v kontexte 

deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb v 

pôsobnosti orgánov 

miestnej samosprávy 

1/021

6/14 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2014 2016 7 884  Ing. Jaroslava Szudi PhD.  

NHF 
Dlhové epizódy, fiškálna 

politika a fiškálne pravidlá 

1/083

8/14 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2014 2016 3 668  

Prof. Ing. Pavol Ochotnický 

CSc. 
 

NHF 

Úloha finančných inštitúcií 

a kapitálového trhu pri 

riešení problémov dlhovej 

krízy v Európe 

1/012

4/14 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2014 2016 7 919  

Prof. Ing. Božena 

Chovancová PhD. 
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NHF 

Heterodoxné a ortodoxné 

prístupy v ekonomickej 

teórii a možnosti ich 

využitia pri riešení 

ekonomických problémov 

súčasnosti(s dôrazom na 

globálnu ekonomickú 

krízu) 

1/036

8/14 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2014 2015 3 748  

Ing. Eleonóra Matoušková 

PhD. 
 

NHF 

Poistný vzťah ako kľúčový 

prvok fungovania 

poisťovníctva v kontexte 

spoločensko-

ekonomických zmien 

1/043

1/14 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2014 2016 6 807  

Doc. Ing. Erika 

Pastoráková PhD., mim. 

prof. 

 

NHF 

Trendy vo vývoji 

komparatívnych 

ekonomických systémov 

1/040

9/14 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2014 2016 4 949  

Doc. Ing. Veronika 

Piovarčiová CSc., 

mim.prof. 

 

NHF 

Trh práce vo väzbe na 

ekonomický rast v 

kontexte spoločensko-

ekonomických zmien 

1/010

3/12 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2012 2015 7 584  

Prof. Ing. Eva Rievajová 

PhD. 
 

NHF 

Alternatívne prístupy k 

meraniu sociálno-

ekonomického rozvoja (v 

kontexte Stratégie 2020      

a ponaučení z globálnej 

finančnej krízy) 

1/076

1/12 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2012 2015 13 262  Prof. Ing. Ján Lisý PhD.  

NHF 

Význam novej 

inštitucionálnej ekonómie 

v súčasnom období 

1/088

9/13 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2013 2015 10 811  

Prof. Ing. Anetta 

Čaplánová PhD. 
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NHF 

Etablovanie a perspektívy 

rozvoja konceptu sociálnej 

ekonomiky v kontexte 

prebiehajúcich sociálno-

ekonomických zmien na 

Slovensku 

1/011

2/13 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2013 2015 6 518  Ing. Eva Pongrácz PhD.  

NHF 
Budúcnosť kohéznej 

politiky EÚ 2014-2020 
1/020

7/13 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2013 2015 5 410  

Prof. Ing. Milan Buček 

DrSc. 
 

NHF 

Teória regulovania a 

možnosti aplikácie jej 

prístupov na skúmanie 

medzinárodnej migrácie 

pracovných síl 

1/021

0/13 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2013 2015 9 605  

Prof. Ing. Magdaléna 

Přívarová CSc. 
 

NHF 

Dane a efektívnosť 

nástrojov finančného 

reinžinieringu pri 

zvyšovaní výkonnosti 

podnikov v čase krízy 

1/023

8/13 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2013 2015 7 951  

Doc. Ing. Mgr. Jana 

Kubicová PhD., MBA 
 

NHF 

Možnosti obnovenia 

globálneho rastu a dlhová 

kríza v Európskej únii 

1/004

3/13 
VEGA 

MŠVVa

Š 
2013 2015 1 936  Ing. Pavlína Ivanová PhD.  

NHF 

Štrukturálne zmeny v 

slovenskej ekonomike - 

predpoklad prechodu do 

vyššieho štádia rozvoja 

APV

V 

0750-

11 

APVV 
MŠVVa

Š 
2012 2015 13 171  Ing. Karol Morvay PhD.  

NHF 

Univerzity a ekonomický 

rozvoj regiónov 

(UNIREG) 

APV

V 

0512-

14 

APVV 
MŠVVa

Š 
2015 2018 25 523  

Prof. Ing. Milan Buček 

DrSc. 
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Výskumné aktivity od subjektov verejnej správy v období od 1.1.2015 do 31.12.2015  

 

 

Fakulta 

Názov 

výskumnej 

aktivity/projektu 

Identifikačné 

číslo 

projektu 

podľa 

zmluvy 

Podnet na 

podávanie 

súťažných 

návrhov 

(napr. uviesť 

link na verejnú 

výzvu) 

Názov 

programu, v 

rámci 

ktorého bola 

poskytnutá 

podpora 

Názov 

inštitúcie, 

ktorá 

podporu 

poskytla 

IČO 

Rok 

začiatku 

riešenia 

projektu 

Rok 

skončenia 

riešenia 

projektu 

Výška 

finančných 

prostriedkov 

v kategórii 

BV prijatých 

vysokou 

školou na jej 

účet v období 

od 1.1.2015 

do 

31.12.2015 

(uviesť v 

eurách v 

celých 

jednotkách) 

Priezvisko, 

meno a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

Doplňujúce 

informácie 

NHF 

Modely systému 

rezortného 

vzdelávania 

v oblasti 

sociálnej 

inklúzie 

Zmluva č. 

96/2015 
www.sspr.gov.sk 

Podpora 

zvyšovania 

profesionality 

výkonu 

a rozvoj 

ľudských 

zdrojov – OP 

Ľudské 

zdroje 

Inštitút pre 

výskum 

práce 

a rodiny 

zastúpený 

MPSVaR 

SR 

30847451 2015 2015 10 400 

Prof. Ing. 

Pavol 

Ochotnický, 

CSc. 

KF, KSRaP 
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Výskumné aktivity od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém)               

v období od 1.1.2015 do 31.12.2015  

 

 

Fakulta 

Názov 

výskumnej 

aktivity / 

projektu 

Identifika

čné číslo 

projektu 

podľa 

zmluvy 

Podnet 

na 

výskum

nú 

spoluprá

cu 

(výzva, 

kontrakt

, 

objedná

vka a 

pod.) 

Názov 

progra

mu, v 

rámci 

ktorého 

bola 

poskytn

utá 

podpora 

Názov 

inštitúcie, 

ktorá 

podporu 

poskytla 

IČO/ 

identifika

čné číslo 

Dátum 

podpisu 

zmluvy 

o 

poskytn

utí 

podpor

y 

Rok 

začiat

ku 

riešeni

a 

projek

tu 

Rok 

skonče

nia 

riešeni

a 

projekt

u 

Výška 

finančnýc

h 

prostried

kov v 

kategórii 

BV 

prijatých 

vysokou 

školou na 

jej účet v 

období 

od 

1.1.2015 

do 

31.12.201

5  

(uviesť v 

celých 

jednotkác

h) 

Mena, v 

ktorej 

finančné 

prostrie

dky boli 

poskytn

uté 

(CZK, 

USD, 

GBP...) 

V 

prípade 

finančnýc

h 

prostried

kov 

prijatých 

zo 

zahraniči

a 

prepočet  

na EUR 

(od 

1.1.2015 

do 

31.12.201

5) 

Priezvisko, meno a 

tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

Doplňujúce 

informácie 

NHF 

Spracovateľ

ský 

priemysel 

SR – stav 

a perspektív

y rozvoja 

Zmluva o 

dielo   

Zväz 

strojárskeho 

priemyslu 

SR 

17317380 
24.2.201

5 
2015 2015 25000 

  

Univ.prof.i.R.Dipl.I

ng.Dr. Mikuláš 

Luptáčik 
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NHF 

Podpora 

internacion

alizácie 

vedecko-

výskumnej 

činnosti 

v ekonomic

kých 

vedách 

2015-3-

02/6   

Nadácia 

VÚB - 

Nadácia 

Národohosp

odár 

30856043 
 

2015 2015 30000 
  

Ing. Zuzana 

Brinčíková PhD. 

Financované 

cez Nadáciu 

Národohosp

odár 

NHF 

Bank 

Performanc

e in Eastern 

and 

Western 

Europe 

14.028-1 
 

SCIEX 
   

2014 2015 
   

Prof. Ing. Eva 

Horvátová PhD. 

NHF EUBA 

ako partner 
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Edukačné a ostatné nevýskumné projekty zo zahraničia v období od 1.1.2015 do 31.12.2015  

 

 

Fakulta 
Názov 

projektu 

Identifikačné 

číslo projektu 

podľa zmluvy 

Názov 

programu, 

v rámci 

ktorého 

bola 

poskytnutá 

podpora 

Názov 

inštitúcie, 

ktorá 

podporu 

poskytla 

Dátum 

podpisu 

zmluvy o 

poskytnutí 

podpory 

Rok 

začiatku 

riešenia 

projektu 

Rok 

skončenia 

riešenia 

projektu 

Výška 

finančných 

prostriedkov 

prijatých 

vysokou 

školou na jej 

účet v období 

od 1.1.2015 

do 31.12.2015  

(uviesť v 

celých 

jednotkách 

príslušnej 

meny) 

Mena, v 

ktorej sú 

finančné 

prostriedky 

poskytnuté 

(CZK, USD, 

GBP...) 

Prepočet  

na EUR 

(od 1.1. do 

31.12.2015) 

Priezvisko, 

meno a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

Doplňujúce 

informácie 

o projekte 

NHF 

Cooperation 

between 

Faculty of 

National 

Economy of 

the University 

of Economics 

in Bratislava 

and 

Department 

of Economics 

of Vienna 

University of 

Economics 

and Business 

in Doctoral 

Programmes 

2014-10-15-

0005 

Akcia 

Rakúsko - 

Slovensko 

SAIA, n.o. 21.11.2014 2015 2015 19 108,4 EUR 
 

Ing. Martin 

Lábaj, PhD.  

NHF 

Študijný 

pobyt 

Tetyana 

Nestorenko 

51501858 
 

IVF 24.6.2015 2015 2016 3000 EUR 
 

Ing. Jana 

Péliová  
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Domáce nevýskumné projekty v období od 1.1.2015 do 31.12.2015  

 

 

Fakulta Názov projektu 

Identifikačné 

číslo 

projektu 

podľa 

zmluvy 

Názov 

programu, 

 v rámci 

ktorého bola 

poskytnutá 

podpora 

Názov 

inštitúcie, 

ktorá 

podporu 

poskytla 

IČO 

Rok 

začiatku 

riešenia 

projektu 

Rok 

skončenia 

riešenia 

projektu 

Výška finančných 

prostriedkov v 

kategórii BV 

prijatých vysokou 

školou na jej účet v 

období od 1.1.2015 do 

31.12.2015 (uviesť v 

eurách v celých 

jednotkách) 

Priezvisko, 

meno a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

Doplňujúce 

informácie 

NHF 

Hosťovanie Nikolasa 

Georgantzisa, 

profesora 

medzinárodných štúdií 

na NHF EUBA 

2014-3-03/1 

Vzdelanie 

2013- 

Hosťujúci 

Zahraničný 

profesor  

Nadácia 

VÚB 
30856043 2014 2015 5000 

Ing. Jana 

Péliová, PhD.  

NHF 

Hosťujúci profesor na 

NHF EUBA – 

Makroekonomická 

teória 

 

Hosťujúci 

profesor 

Nadácia 

Tatra 

Banky 

30857571 2015 2015 3000 
Ing. Marcel 

Novák PhD.  

NHF Capco Zone 
  

The Capital 

Markets 

Company 

Slovakia, 

s.r.o. 

46620362 2015 
 

2000 
Ing. Marcel 

Novák PhD.  
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Príloha č. 2: Výsledky riešenia projektov na Národohospodárskej fakulte 

EU v Bratislave v roku 2015 
 

KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE 

 

VEGA č. 001  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 2015: 

 V roku 2015 sa riešitelia zamerali na preskúmanie relevantnosti prístupov novej inštitucionálnej 

ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík. Osobitnú pozornosť vo výskume 

venovali relevantnosti nového inštitucionálneho prístupu pre riešenie vybraných súčasných makro 

a mikroekonomických problémov.   

 Využívajúc metodológiu novej inštitucionálnej ekonómie riešitelia skúmali napr. význam 

inštitucionálnych faktorov pre riešenie problému negatívnych externalít v súčasných 

spoločnostiach a zamerali sa na formulovanie alternatívnych mechanizmov regulácie v tejto 

oblasti.  Pozornosť venovali aj výskumu inštitucionálnych aspektov súvisiacich s inovačnou 

dynamikou a návrhu inštitucionálnej reformy na národnej úrovni, ktorá by prispela k zvýšeniu 

inovačnej výkonnosti Slovenska.  

 Skúmali aj vplyv neformálnych inštitúcií, etiky a morálky na ekonomický a spoločenský vývoj. 

Súčasťou bol aj výskum v oblasti vývoja ekonomického myslenia, keď riešitelia systematizovali 

poznatky, ktorými nová inštitucionálna ekonómia a jej najvýznamnejší predstavitelia prispeli k 

rozvoju ekonomickej teórie. Výsledky výskumu  riešitelia prezentovali na 

vedeckých  konferenciách na Slovensku i v zahraničí, viaceré publikovali vo vedeckých 

časopisoch, včítane časopisov indexovaných v uznávaných citačných databázach 

 

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 2015: 

 V súlade so stanovenými cieľmi riešenia výskumného projektu sme na základe analýzy 

teoretických a empirických poznatkov potvrdili, že dynamika vývoja HDP nevyjadruje 

komplexné zmeny vo vývoji blahobytu ľudí, pretože nie všetky súčasti HDP prispievajú k rastu 

blahobytu a súčasne niektoré ekonomické aktivity sa nerealizujú prostredníctvom trhu, a preto nie 

sú zahrnuté do HDP napriek tomu, že sa vyprodukovali. Potvrdilo sa, že dnes HDP neposkytuje 

postačujúce a komplexné informácie na meranie výkonnosti ekonomiky a blahobytu a kvality 

života jednotlivca a spoločnosti.  

 Éra moderných informačných, digitálnych a štatistických metód vytvára nové možnosti na 

presnejšie, objektívnejšie a komplexnejšie meranie výkonnosti ekonomiky a jej dopadu na kvalitu 

života a blahobyt, životné prostredie, sociálne, príjmové, majetkové a regionálne rozdiely. Tieto 

skutočnosti boli nevyhnutnou inšpiráciou pre ekonómov, národné vlády a medzinárodné 

výskumné centrá, aby sa usilovali zachytiť v ekonomických ukazovateľoch a indexoch aj tieto 

skutočnosti a využili k tomu aj poznatky ďalších vedných disciplín, predovšetkým psychológie, 

sociológie, politológie, etiky, štatistiky, matematiky, komparatívnej analýzy a pod. 
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VEGA č. 006  Teória regulovania a možnosti aplikácie jej prístupov na skúmanie 

medzinárodnej migrácie pracovných síl - prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.,          

reg. číslo 1/0210/13, doba riešenia: 2013-2015 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Význam cirkulácie mozgov medzi jednotlivými krajinami. Ak vysokokvalifikovaní 

pracovníci nemajú v pláne zostať v zahraničí natrvalo, potom to znamená, že so sebou 

spravidla prinesú do rodnej krajiny hodnotné poznatky, podnikateľské zručnosti a styky 

s medzinárodnými odborníkmi. 

 Diagnostika procesov pracovnej migrácie v podmienkach globalizácie. Konštatujeme, že 

by bolo správne úplne liberalizovať cirkuláciu kompetencií s dlhodobým štatútom a nie 

s prekérnym štatútom. Voľná cirkulácia, ktorú umožňuje napríklad dvojité občianstvo, je 

dôležitým faktorom kooperácie diaspóry s krajinou pôvodu migranta. 

 Analýza hlavných problémov programu Erasmus. Spôsob financovania mobility Erasmus 

predstavuje hlavnú príčinu nízkej účasti na tomto programe. Problémom sú tiež 

asymetrické mobility a uznávanie kreditov získaných v zahraničí. Načrtávame tiež 

perspektívy, ktoré ponúka Erasmus plus. 

 Analýza príčin zmien v štruktúre migrantov zo SR od druhej polovice 90. rokov. 

Osobitnú pozornosť venujeme pozícii Slovenska ako tretieho najväčšieho exportéra 

svojich študentov v rámci krajín OECD. Formulujeme isté odporúčania pre vládu SR, 

orientované na udržanie vzdelaných ľudí v krajine. 

 Problematika integrácie imigrantov na trhu práce. Ich zamestnanosť považujeme za 

nevyhnutnú podmienku zabezpečenia sociálnej kohézie a tiež toho, aby autochtónne 

obyvateľstvo akceptovalo imigrantov. V tomto kontexte skúmame determinanty 

integrácie imigrantov na trhu práce. Porovnávame situáciu na Slovensku a v „starých“ 

krajinách EÚ. 

 Charakter migračnej politiky SR. Považujeme ho za významný determinant ovplyvňujúci 

rozhodovanie pracovných migrantov o sťahovaní sa do cieľovej krajiny. Analyzujeme 

hlavné rysy migračnej politiky aplikovanej v SR po jej vstupe do EÚ. 

 Charakter migračnej politiky EÚ v čase krízy. To, že EÚ prijala počas krízy Štokholmský 

program, ktorý zahŕňa mnoho opatrení na uľahčenie migrácie, signalizuje, ao akej miery 

zostáva migrácia prioritnou otázkou pre EÚ. Sprísnenie prisťahovaleckých opatrení, ktoré 

prebieha vo viacerých cieľových krajinách v celej EÚ, sa môže zdať politicky atraktívne, 

ale je tiež dôležité nezabúdať na pravdepodobný dlhodobý dopyt po pracovných 

migrantoch v Európe. 

 

VEGA  č. 054  Makroekonomické a mikroekonomické prejavy a dôsledky inflácie 

a deflácie - Ing. Marcel NOVÁK, PhD., registračné číslo 1/0975/15,                                     

doba riešenia: 2015 – 2018 
 

Výsledky riešenia  v roku 2015: 

 V prvom roku riešenia projektu sme sa zamerali na systematizáciu teoretických poznatkov 

týkajúcich sa minulých skúseností s infláciou a defláciou vo svete ako aj  analýzu súčasného 

stavu hospodárskych problémov spojených s inflácia a defláciou v Európskej únii a v eurozóne.  
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 Dlhodobo ekonomická teória aj hospodárska prax analyzujú a vyhodnocujú vzťah medzi 

infláciou, nezamestnanosťou a výkonnosťou ekonomiky. Zároveň ide o taký ekonomický 

problém, ktorý vyvoláva početné protirečivé a rozporuplné názory. Aktuálne sa dotýka aj 

súčasného vývoja slovenskej a celoeurópskej ekonomiky. Rast cien v eurozóne sa pohybuje pod 

psychologickou hranicou jedného percenta.  

 Bolo zaujímavé sledovať, akým spôsobom reagovala ECB, keď spustila program QE – 

kvantitatívneho uvoľňovania. Riešitelia analyzovali teoretické pozadie podobných programov vo 

Veľkej Británii, Japonsku a samozrejme v USA. Napriek jednoznačným pozitívam, medzi 

investormi rastie presvedčenie, že eurozóna reálne balansuje nad priepasťou deflácie.  

 Vedecký projekt sa v prvom roku riešenia zameriaval na analýzu makroekonomických a 

mikroekonomických prejavov a dôsledkov inflácie a deflácie. Kriticky posúdil súčasnú situáciu, 

či už sa jednalo o pozitívne, alebo negatívne javy spojené s infláciou a defláciou. Parciálne 

výsledky riešenia projektu v roku 2015 boli okrem iného publikované na významných 

medzinárodných vedeckých konferenciách.  

 Hlavné okruhy problémov ktoré budú v centre záujmu riešiteľov projektu v 2 roku budú analýza a 

vyhodnotenie súčasného stavu a zhodnotenie hospodársko-politických dôsledkov inflačných, 

resp. deflačných tlakov a ich implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax. 

 

VEGA č. 029  Trendy vo vývoji komparatívnych ekonomických systémov -  Piovarčiová 

Veronika, doc., Ing., CSc., registračné číslo 1/0409/14, doba riešenia: 2014-2016,  
 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 analýza historického vývoja konceptu ekonomického systému a prístupov k jeho definovaniu,  

 vyselektovanie reprezentatívnych ekonomík s ohľadom na určujúce trendy vo vývoji systémov, 

 systémová a holistická komparácia, na základe tradičných a nových sústav porovnávacích kritérií 

ekonomických systémov. 

 

VEGA č. 027  Heterodoxné a ortodoxné prístupy v ekonomickej teórii a možnosti ich 

využitia pri riešení ekonomických problémov súčasnosti ( s dôrazom na globálnu 

ekonomickú krízu - Ing. Eleonóra Matoušková, PhD., registračné číslo 1/0368/14,           

doba riešenia: 2014-2015 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 V súčasnosti čoraz viac narastá kritika ortodoxnej ekonómie (resp. ekonómie hlavného prúdu) zo 

strany predstaviteľov tzv. heterodoxnej ekonómie. Kritika sa vzťahuje predovšetkým na 

narastajúcu formalizáciu a matematizáciu ekonomickej vedy, pričom vzťah medzi formálnymi 

výpočtami a ľudským konaním jednotlivých ekonomických subjektov sa stráca. Heterodoxia 

kritizuje jadro ortodoxnej ekonómie – formálnu racionalitu tzv. ekonomického človeka, 

metodologický individualizmus, logický čas, ahistorickú analýzu sociálnych vzťahov, 

modelovanie inštitucionálnych, sociálno-ekonomických oblastí podľa pravidiel formálnych 

ekonomických modelov. 

 V ostatných dvoch desaťročiach sa objavili početné aktivity v ekonómii, označované ako 

heterodoxné. Prejavom toho je vznik Asociácie pre heterodoxnú ekonómiu (AHE), ktorej členské 

organizácie (univerzity) usporadúvajú konferencie, workshopy, vydávajú rôzne vedecké časopisy. 

 Heterodoxná ekonómia je zastrešujúci pojem, ktorý spája častokrát oddelené heterodoxné 

prístupy. Zahŕňa postkeynesovcov, (starý) inštitucionalizmus, feminizmus, radikálnu ekonómiu, 

sociálnu ekonómiu, neorakúsku školu a iné prístupy. Podstatu heterodoxnej ekonómie možno 

vymedziť v štyroch tézach: 
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• Podstata súčasných moderných projektov hlavného prúdu, ktoré heterodoxné prístupy 

odmietajú, nie je v ich výsledkoch alebo v základných prvkoch ich analýzy, ale v ich 

orientácii na používané metódy. Moderná ekonómia hlavného prúdu skúma ekonomické 

javy prostredníctvom využívania len (alebo takmer len) matematicko-deduktívnych 

foriem uvažovania. 

• Narastá počet intelektuálnych zlyhaní a obmedzení projektov ekonómie hlavného 

prúdu, práve pre ich dôraz na matematicko-deduktívne uvažovanie, ktoré je nevhodné 

v podmienkach sociálneho prostredia. 

• Moderná heterodoxia je v prvom rade a predovšetkým orientáciou na ontológiu. 

• Individuálne heterodoxné tradície sa odlišujú navzájom na základe ich špecifického 

zamerania, záujmov, ale neodlišujú sa teoretickými prístupmi, metodologickými 

princípmi a empirickými poznatkami. 

 

Nadácia Tatra Banky - Hosťujúci profesor na NHF EU v Bratislave – 

makroekonomická teória -  Ing. Marcel NOVÁK, PhD.,doba riešenia: 2015 – 2015 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie kvality doktorandského štúdia prostredníctvom využitia 

nových foriem vzdelávania a zapojenie zahraničného profesora do pedagogického procesu 

predmetu Makroekonomická teória (prednášky a konzultácie) pre študentov doktorandského 

štúdia. Realizáciou projektu sa zvýšila internacionalizácia NHF v rámci medzinárodnej 

vzdelávacej skupiny, resp. vďaka projektu sa pokračovalo v nastavených štandardoch zvyšovania 

kvality doktorandského štúdia a naďalej dochádzalo k zvyšovaniu medzinárodnej spolupráce 

v oblasti výskumu.  

 Implementovali sme využívanie kvantitatívnych metód vo výučbe predmetu Makroekonomická 

teória, inovoval sa sylabus predmetu. Okrem týchto aktivít prof. Alexandru Minea zabezpečil aj 

výučbu predmetu Makroekonómia pre II. Stupeň štúdia v rámci medzinárodného študijného 

programu International Finance. Zahraničný profesor poskytoval individuálne konzultácie 

študentom doktorandského štúdia, zúčastnil sa medzinárodnej vedeckej konferencie vo Veľkom 

Mederi, a v neposlednom rade diskutoval s členmi katedry o možnostiach realizácie spoločného 

výskumu a následnej možnosti zahraničnej publikačnej činnosti ich parciálnych výsledkom 

výskumu. 

 

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

 

VEGA č. 050  Input – output analýza európskej integrácie - Univ. Prof. Ing. Mikuláš 

LUPTÁČIK, Dr., reg. číslo: 1/0810/15, doba riešenia: 2015 - 2017 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Z hľadiska napĺňania cieľov projektu bola vykonané analýzy poskytujúce východiská pre 

ďalšie skúmanie metódami input-output analýzy.   

 V oblasti eko-efektívnosti bola určená hranica efektívnosti EÚ a možnosti zlepšenia pre 

neefektívne ekonomiky (Nežinský).  

 Kombinácia CGE modelovania a viackriteriálneho rozhodovania môže poskytnúť cenný 

nástroj rozhodovania tvorcov hospodárskej politiky. Príspevok  (Petríková) uvádza 

teoretické aspekty  takéhoto prístupu. 
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VEGA č. 023  Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou – implikácie 

pre hosp. politiku - Ing. Martin LÁBAJ, PhD.., reg. číslo: 1/0313/14,                           

doba riešenia: 2014 – 2017 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Z hľadiska napĺňania cieľov projektu bola vykonaná analýza vplyvu inštitucionálnych 

faktorov na dosiahnutú úroveň ekonomickej výkonnosti krajín EÚ a VP, s využitím DEA 

modelu bola určená hranica efektívnosti a identifikované inštitucionálne faktory, ktoré 

podmieňujú neefektívnosť ekonomík.  

 Preskúmaná bola taktiež pracovná náročnosť ekonomického rastu v krajinách V4. 

Pozornosť bola venovaná predovšetkým kvalitatívnym aspektom ekonomického rastu.  

 

FP-SSH-2011-1   7.RP,  Prosperita, blahobyt a práca pre Európu. Úloha riešená 

v Bratislave: Blahobyt a multikriteriálna analýza -  Univ. Prof. Dipl. Ing. Mikuláš 

LUPTÁČIK, Dr., doba riešenia: 2012 – 2016 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

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

ukazovateľa HDP. Metodologické a empirické aspekty využitia neparametrických 

odhadov produkčných možností ekonomiky s rozšírením o environmentálne a sociálne 

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

 

ISCH COST Action IS,  EÚ v novej komplexnej geografii ekonomických systémov: 

hodnotenie modelov, nástrojov a politík -  Univ. Prof. Dipl. Ing. Mikuláš LUPTÁČIK, 

Dr., doba riešenia: 2012 – 2016 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 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. 

 

Akcia Rakúsko-Slovensko, reg. číslo: 2014-10-15-0005   
Cooperation between Faculty of the University of Economics in Bratislava and 

Department of Economics of Vienna University of Economics and Bussiness in Doctoral 

Programmes -  Ing. Martin LÁBAJ, PhD., doba riešenia: 12.2.2015 – 31.12.2015 
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Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Prostredníctvom projektu sa podarilo zvýšiť medzinárodné zapojenie 

Národohospodárskej fakulty do výskumu a vzdelávania, a to prostredníctvom spolupráce 

s Ekonomickou univerzitou vo Viedni.  

 V rámci projektu boli pripravené výskumné štúdie publikovateľné v renomovaných 

časopisoch a zároveň sa študenti doktorandského štúdia zúčastnili na výuke Industriálnej 

ekonómie a Makroekonomických politík pod vedením prof. Weissa a prof. Crespa. 

 

 

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 2015: 

 Preskúmali sme vývoj špecializácie v krajinách EÚ28, ktoré sa nachádzajú v pomerne 

pokročilom štádiu ekonomického rozvoja, t. j. od stredne vyspelých krajín až po 

najvyspelejšie krajiny svetovej ekonomiky.  

 Snažili sme sa priniesť hlbší pohľad na zmeny v špecializácii a diverzifikácii exportu 

medzi rokmi 1995 a 2011, aj keď závery predchádzajúcich štúdií naznačujú, že pre 

krajiny v takomto intervale ekonomického rozvoja nie je možné nájsť jasný vzťah medzi 

ich stupňom rozvoja a mierou špecializácie.  

 Zaoberali sme sa inovačnými procesmi a štruktúrnymi zmenami v ekonomike a vzťahmi 

medzi štruktúrou ekonomiky a ekonomickou výkonnosťou.    

 

Zväz strojárskeho priemyslu SR,  Spracovateľský priemysel SR –                       

stav a perspektívy rozvoja -  Univ. Prof. Dipl. Ing. Mikuláš LUPTÁČIK, Dr.,                     

doba riešenia: 2015 – 31.10.2015 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Cieľom vedeckej štúdie je preskúmať a  kvantifikovať národohospodárske efekty 

generované  priemyslom Slovenskej republiky so špeciálnym zreteľom na strojárstvo, 

automobilový priemysel, hutníctvo a elektrotechnický priemysel. Analýza bude zameraná 

jednak na makroekonomické súvislosti, ako aj - v zavislosti od dostupnosti udajov - na 

dopady pre jednotlivé regióny Slovenska.  

 Vo vedeckej štúdii bude preskúmaný význam  priemyslu pre Slovensko, a to pre 

produkciu v celom národnom hospodárstve, vytváranie zamestnanosti – priamo aj 

nepriamo, pre tvorbu pridanej hodnoty, pre tvorbu miezd a odvodov, pre dopyt po 

spotrebných statkoch generovaných vytvorenými mzdami, pre dovoz generovaný 

jednotlivými zložkami konečnej spotreby, porovnanie multiplikátora pridanej hodnoty 

a dovozu, dopad týchto efektov na jednotlivé regióny Slovenska v závislosti od 

dostupnosti  údajov. Priemyselná politika na Slovensku.   
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Letná škola slovenských ekonómov 2015 – grant Nadácie VÚB - Ing. Andrea Vondrová, 

PhD., doba riešenia: 2015 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 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.  

 

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

 

VEGA č. 059   Manažment výkonnosti v miestnej samospráve a jeho aplikácia            

vo vybraných obciach na Slovensku - prof. Ing. Elena ŽÁRSKA CSc., reg. Číslo: 

1/0965/15, doba riešenia: 2015 – 2017 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Hlavným účelom projektu je priniesť vedecké výstupy na témy performance management 

(manažment výkonnosti), governance (spravovanie) a networks (siete), ktoré budú 

obsahovať nielen teoretické aspekty týchto fenoménov, ale prinesú aj príklady ich 

praktického využitia v podmienkach slovenských samospráv.  

 V prvom roku riešenia projektu bol výskum orientovaný na  kritické čítanie relevantnej 

literatúry, hľadanie vhodných prípadových štúdií, komunikáciu so samosprávami, 

spracovanie prípadových štúdií a disemináciu výsledkov prvej etapy projektu.  

 S riešením projektu sú úzko spojené dve dizertačné práce: Ferčíková (Správa lokálnej 

úrovne v novom prostredí) orientovaná výsostne na manažment výkonnosti a Birčár – 

osobitne v časti participatívne rozpočtovanie – obhájená august 2015. Priebežné výsledky 

projektu boli prezentované na domácich a zahraničných konferenciách: Jacko 

(Norimberg) s príspevkom   "Dilemma of Autonomy vs. Supervision in the Local Self-

Government System in Slovakia", Žárska  (Ostrava) “The Influence of Factors of Urban 

Environment on Creative Individuals Decision Making”, Ferčíková (EDAMBA) 

“Performance of Local Government in the new environment“ a Ferčíková (Tbilisi) 

„Governance and Performance of Water Services in Slovakia“. 

 

VEGA č. 051 Hodnotenie podpory inovácií zo štrukturálnych fondov EÚ -               

doc. Mgr. Miroslav ŠIPIKAL PhD., reg. Číslo: 1/0098/15, doba riešenia: 2015 – 2017 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Prvý rok bol zameraný na zber údajov a ich základné analýzy. Boli vytvorené databázy 

podporených a nepodporených firiem v oblasti inovácií v Českej a Slovenskej republike, 

z rôznych registrov (účtovné uzávierky, obchodný register, register projektov, register 

obcí) boli k nim doplnené kľúčové údaje pre analýzu ich geografického a sektorového 

členenia.  
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 Následne sa tieto údaje pomocou viacerých metód (DiD, regresná analýza) 

vyhodnocovali a pripravovali na publikačné výstupy. 

 

VEGA č. 005  Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 2014 – 2020 - prof. Ing. Milan 

BUČEK, DrSc., reg. Číslo: 1/0207/13, doba riešenia: 2013 – 2015   

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Posledná fáza projektu VEGA s názvom Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 2014 – 2020 

bola sústredená na disemináciu výsledkov uskutočnených analýz v rámci projektu, 

pričom osobitný dôraz bol kladený na postavenie samospráv a ich úloh v procesoch 

regionálneho rozvoja. Tiež dôležitým aspektom je transparentnosť a efektívna verejná 

správa.  

 Ďalším dôležitým faktorom rozvoja je aj podpora firiem, ktorým bola venovaná osobitná 

pozornosť. Taktiež boli analyzované aj ekologické a turistické aspekty rozvoja. 

 

APVV 14-0512  Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov (UNIREG) -                    

prof. Ing. Milan BUČEK DrSc., doba riešenia: 2015 – 2018 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Prvý rok riešenia projektu APVV s názvom UNIREG – Univerzity a ekonomický rozvoj 

regiónov bol sústredený na rozdelenie úloh v rámci riešiteľského kolektívu piatich 

zúčastnených univerzít – Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita 

v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

 V rámci pracovného stretnutia kolektívu na Národohospodárskej fakulte EUBA boli 

rozdelené úlohy v rámci jednotlivých balíkov. Publikačné výstupy z roku 2015 reflektujú 

teoretické prístupy a východiská jednotlivých pracovných  balíkov.  

 

Grant VÚB – Nadácia Národohospodár   Vnútorná migrácia v SR -                                

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. doba riešenia: 2015 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 

 Hlavná časť výskumných prác bola založená na analýze údajov o vnútornej migrácii 

získanej z databázy vnútorného sťahovania v SR. Výskum bol založený na údajoch 

približne 1,4 milióna presťahovaní v rámci SR. V prvej časti sme sa zamerali hlavne na 

deskriptívny popis vývoja medziregionálnej migrácie v SR, pričom sme analyzovali 

socioekonomické charakteristiky migrantov ako sú vek, pohlavie a vzdelanie. Analýza 

ukázala, že existuje vysoká miera selektivity vnútornej migrácie v SR.  

 Regióny v západnej časti SR získavajú vo väčšej miere mladých vzdelaných migrantov, 

pričom väčšia časť migrantov sú ženy. Prvé výsledky výskumu boli prezentované v 

spoločnom príspevku Go West, Young Lady! Patterns of Migration in Slovakia since EU 

Accession na 55. kongrese European Regional Science Association v Lisabone (25. až 

29. augusta 2015). S využitím metodiky založenej na diskrétnych dynamických 
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systémoch sme vypočítali vlastné vektory medziregionálnej migrácie SR, ktoré umožnili 

projekciu počtu a štruktúry obyvateľov regiónov SR v budúcnosti.  

 Dňa 15. októbra 2015 boli prezentované doterajšie výsledky výskumu na kolokviu k 25. 

výročiu založenia Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja, NHF EU v Bratislave. 

Výstupy boli prezentované aj na 2nd Evolutionary Economic Geography Workshop in 

Central and Eastern Europe v na Univerzite v Szegede (Maďarsko). 

 

Grant VÚB – Nadácia Národohospodár   eVALU8 - Learning by Evaluating -      

Zvýšenie kvality výskumu v oblasti hodnotenia podporných politík -            

SZITÁSIOVÁ Valéria, Ing.PhD., doba riešenia: 2015 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Hlavným prínosom projektu je získanie nových vedomostí z oblasti metodológie 

hodnotenia verejných politík jednotlivých členov KVSRR ale aj ďalších pracovníkov 

NHF, ktorí  sa zúčastnili prednášok profesora Martina Hallu z University of Innsbruck z 

Rakúska. Prakticky boli tieto metódy vyskúšané v rámci 4 konzultácií k plánovaným 

publikáciám v štatistickom programe STATA.  

 Reálnymi výsledkami týchto konzultácií sú koncepty k pripravovaným článkom, ktoré 

plánujeme publikovať v karentovaných časopisoch. Témou pripravovaných článkov je 

evaluácia podpornej politiky EÚ resp. fondov Európskej únie: Analýza podporených 

subjektov prostredníctvom metódy Fixed Effects a Komparatívna analýza študijných 

výsledkov žiakov vzhľadom na výšku podpory a iné charakteristiky. Publikáciu článkov 

odhadujeme na rok 2016.  

 Ďalším dôležitým prínosom bolo sieťovanie – teda získanie kontaktov v oblasti evaluácie 

politík. Sieťovanie sa uskutočnilo formou organizovania výskumného workshopu s 

názvom „Future of Cohesion Policy Evaluation“, ktorého hlavným cieľom bolo 

diskutovať k problematike kohéznej politiky Európskej únie spolu s expertmi z praxe ale 

aj s akademickými pracovníkmi.  

 V rámci workshopu, ktorý sa konal 6.novembra na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

sa zúčastnilo 15 účastníkov z 9 rôznych inštitúcií a 3 krajín (Rakúsko, Poľsko a 

Slovensko), kde spolu diskutovali reprezentanti neziskovej sféry, predstavitelia politickej 

praxe ale aj odborníci zo súkromných evaluačných spoločností. Okrem expertov sa 

konferencie zúčastnili aj študenti na 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia, ktorí sa vo 

svojich diplomových a dizertačných prácach venujú problematike evaluácie. 

 

IVF  How to benefit from Global Value Chains? - Implications for the V4 countries - 

Mgr. Jarolím Antal, PhD., VŠE v Prahe, Mgr. Rudolf Pástor, PhD.,                             

doba riešenia: 2014-2015 

 

Výsledky riešenia v roku 2015:  

 Projekt riešil problémy spojené s účasťou regiónu V4 v globálnych hodnototvorných 

reťazcoch. V posledných dvoch desaťročiach región V4 prilákal veľký príliv PZI, ktoré 

prispeli k vytvoreniu nových pracovných miest a k hospodárskemu rastu. Napriek tomu, 

väčšinou aktivity v tomto regióne sú zamerané na odvetvia generujúce nižšiu pridanú 

hodnotu, ako je napr. priemyselná výroba, najmä automobilový a strojárenský priemysel. 
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Za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti založenej na inováciách sa krajiny V4 snažia 

vyvinúť stratégie a prilákať PZI do činností, ktoré generujú vyššiu pridanú hodnotu.  

 Hlavné výskumné otázky projektu boli napr., ako zvýšiť modernizáciu regiónu V4 

v rámci globálnych hodnototvorných reťazcov a aké sú výzvy pre jednotlivé krajiny a ich 

vlády. V rámci projektu bolo vypracovaných 5 štúdií, ktoré boli uverejnené v zborníku. 

Boli organizované 2 semináre v Budapešti a v Prahe s cieľom priblížiť súčasný vývoj 

v jednotlivých krajinách V4. Na základe výsledkov výskumu, hlavné prekážky pre 

inovácie v krajinách V4 v rámci globálnych hodnotvorných reťazcov boli identifikované 

najmä v oblasti vzdelávania a podnikateľského prostredia.  

 

KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA a PRÁCE 

 

VEGA č. 024  Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte 

deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy -  

Ing. Jaroslava SZUDI, PhD., reg. Číslo: 1/0216/14, doba riešenia 2014-2016 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Nakoľko je projekt VEGA1/0216/14  vyvolaným projektom COST IS1102 ide o 

vzájomné prepojenie výskumných aktivít, a teda i dosiahnutých výsledkov a úspechov. 

Projekt COST sa po dobu riešenia zaoberal problematikou sociálnych služieb v 

pokrízovom období. Katedra sociálneho rozvoja a práce (KSRP) sa do projektu zapojila v 

roku 2013 v rámci prebiehajúcich výskumných grantových úloh na národnej úrovni, ale i 

s cieľom vyvolať nové národné projekty, či zapojiť sa do ďalších medzinárodných 

projektov. 

 Do projektu boli COST boli aktívne zapojení všetci členovia KSRP prostredníctvom 

článkov a publikácií, účasti na konferenciách, propagácii, organizácii zasadnutia COST v 

Bratislave, a pod. 

 Za najvýznamnejšie výsledky v roku 2015 možno považovať 2 publikované príspevky v 

impaktovaných časopisoch (Journal of Housing and the Built Environment a Journal of 

Social Service Research), spoluúčasť pri príprave spoločnej medzinárodnej publikácie vo 

vydavateľstve Edward Elgar (s plánovaným vydaním v roku 2016). Za úspech tiež možno 

považovať zapojenie KSRP do prípravy projektu TechInCare v programe Horizont 2020 

spolu s ďalšími kolegami z COST, zapojenie sa do novej otvorenej výzvy COST pod 

vedením prof. Constanza Ranziho, či nominácia ministra školstva do vedeckého výboru 

COST (COST Scientific Committee). 

 

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

ekonomických zmien - prof. Ing. Eva RIEVAJOVÁ, PhD., reg. Číslo: 1/0103/12,        

doba riešenia 2012 – 2015 

 

Výsledky riešenia  v roku 2015: 

 Problémy zamestnanosti nesúvisia  iba s kvantitatívnymi charakteristikami trhu práce, ale 

aj s kvalitatívnymi aspektmi.  Oživenie dopytu po práci závisí od schopnosti krajiny 

alebo od oblasti vytvárať a udržovať dostatočne vysokú mieru hospodárskeho rastu a 

previesť ju na vytváranie dostatočného počtu nových, kvalitných zamestnaní, ktoré 
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nahradia staré zamestnania s nízkou produktivitou, s tým, že zároveň ponechá dobré 

existujúce zamestnania.  

 Hospodárska a sociálna politika krajiny by mali aktívne stimulovať hospodársky rast a 

vytváranie pracovných príležitostí podporovaním priaznivého hospodárskeho, právneho a 

inštitucionálneho prostredia pre podniky, a zároveň sa postarať o to, aby hospodárske 

výhody spravodlivo zdieľali podnikatelia i zamestnanci, a aby zamestnanci využívali 

dostatočné istoty zamestnania a príjmu.  

 Poznatky a vzdelávanie vytvárajú podmienky úspešného rozvoja každej krajiny, a preto 

sme  venovali  pozornosť tiež  v súčasnosti veľmi aktuálnej otázke  kvalitného systému 

vzdelávania v spojitosti s trhom práce, nezamestnanosťou mladých ľudí a absolventov 

škôl,  novým  rozmerom,  trendom a prognózam  vo vede,  vzdelávaní a  rozvoji 

technológií, digitalizácií a virtualizácií. Keďže prepojenie vzdelávania s potrebami trhu 

práce je v súčasnosti čoraz diskutovanejšou otázkou, vzdelávanie a zamestnanosť sú 

spolu úzko prepojené a modernizácia systému vzdelávania by mala reflektovať aktuálne 

požiadavky a prognózy trhu práce. Zamerali sme sa na výskum základných  odporúčaní, 

na ktoré by sa všetci zainteresovaní aktéri mali sústrediť v snahe zefektívniť náš 

vzdelávací systém a zlepšiť tiež jeho prepojenie s trhom práce.    

 

VEGA č. 004  Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky 

v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku -                       

Ing. Eva Pongracz, PhD., reg. číslo : 1/0112/13, doba riešenia: 2013 – 2015 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 V roku 2015 sa riešiteľský tím zameral na odhalenie stimulov a bariér rozvoja v 

skúmanej oblasti na Slovensku a formulovanie návrhov opatrení, ktoré by mohli 

napomôcť k ďalšiemu rozvoju v sektore sociálnej ekonomiky. Výsledky výskumu boli 

prezentované na odborných diskusiách, konferenciách, vedecko-výskumných podujatiach 

a v printových médiách.  

 Za kľúčovú publikáciu považujeme monografiu s názvom Trh práce - premeny a výzvy, 

na tvorbe ktorej sa spolupodieľali aj spoluriešitelia projektu. Cieľom publikácie bolo 

vedecky spracovať teoretické a predovšetkým praktické otázky fungovania trhu práce, 

poskytnúť pohľad na súčasné problémy na slovenskom trhu práce, kriticky zhodnotiť 

prístupy a opatrenia, navrhnúť možné cesty k dosiahnutiu väčšej rovnováhy na trhu práce 

v podmienkach SR a identifikovať potenciál sociálnej ekonomiky v týchto procesoch.  

 V priebehu mesiaca december sa organizoval workshop pre odborníkov podporujúcich 

koncept sociálnej ekonomiky v slovenských podmienkach. Na tomto podujatí sa 

realizoval aj krst publikácie Sociálna ekonomika, ktorá je povinnou literatúrou pre 

študentov v rámci predmetu Sociálna ekonomika. 

 

COST Action IS1102   Social services, Welfare State and palces. The restructuring   

of social services in Europe and its impact on social and territorial cohesion                 

and governance -  Ing. Jaroslava Szüdi, PhD., doba riešenia: 2013 – 2015 
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Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Projekt COST sa po dobu riešenia zaoberal problematikou sociálnych služieb v 

pokrízovom období. Katedra sociálneho rozvoja a práce (KSRP) sa do projektu zapojila v 

roku 2013 v rámci prebiehajúcich výskumných grantových úloh na národnej úrovni, ale i s 

cieľom vyvolať nové národné projekty, či zapojiť sa do ďalších medzinárodných 

projektov. 

 Do projektu boli COST boli aktívne zapojení všetci členovia KSRP prostredníctvom 

článkov a publikácií, účasti na konferenciách, propagácii, organizácii zasadnutia COST v 

Bratislave, a pod. 

 Za najvýznamnejšie výsledky v roku 2015 možno považovať 2 publikované príspevky v 

impaktovaných časopisoch (Journal of Housing and the Built Environment a Journal of 

Social Service Research), spoluúčasť pri príprave spoločnej medzinárodnej publikácie vo 

vydavateľstve Edward Elgar (s plánovaným vydaním v roku 2016). Za úspech tiež možno 

považovať zapojenie KSRP do prípravy projektu TechInCare v programe Horizont 2020 

spolu s ďalšími kolegami z COST, zapojenie sa do novej otvorenej výzvy COST pod 

vedením prof. Constanza Ranziho, či nominácia ministra školstva do vedeckého výboru 

COST (COST Scientific Committee). 

 

PMVP  Možnosti zvyšovania zamestnanosti prostredníctvom vybraných odvetví -     

Ing. Klimko Roman, PhD., doba riešenia: 2015 – 2015 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Stanovené čiastkové ciele, metódy riešenia projektu a použitá metodika, prispeli k 

naplneniu hlavného cieľa projektu IGP I-15-106-00 „Možnosti zvyšovania zamestnanosti 

prostredníctvom vybraných odvetví“. Zelená ekonomika sa v súčasnosti radí práve medzi 

tie sektory, ktoré sú a budú kľúčovými pri vytváraní nových a kvalitnejších pracovných 

miest.  

 Príklady úspešných projektov na podporu vytvárania pracovných miest v sektore zelenej 

ekonomiky sú súčasťou výstupov projektu IGP. Aj keď už Slovenská republika 

realizovala určité projekty a prostredníctvom nich vytvorila nie nevýznamný počet 

pracovných miest v oblasti zelenej ekonomiky, konštatujeme, že ani zďaleka nie je 

naplnený jej potenciál v tejto oblasti. 

 

COST IS1402  Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective -                  

MSc. Gábor Szüdi, doba riešenia: 2015 - 2018  

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 V roku 2015 sa naša katedra zapojila tiež do projektu COST IS1402, ktorý sa zaoberá 

mulidisciplinárnym výskumom starnutia. Do tohto projektu sme sa zapojili v rámci 

predchádzajúcich pozitívnych skúseností v projektoch COST, a tiež vďaka nadobudnutým 

poznatkom z už uskutočnených výskumov zaoberajúcich sa problematikou starnutia. 

 Vedúcim riešiteľom tohto projektu je interný doktorand KSRP – Gábor Szüdi, ktorý sa v 

septembri 2015 zúčastnil prvého zasadnutia riadiaceho výboru COST v Berlíne. Na 

zasadnutí prezentoval záujmy KSRP v uvedenom projekte – konkrétne spolupodieľať sa na 

spoločnej publikácii pod vedením prof. Pera Jensena zameranej na inovácie v sociálnej 
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práci so seniormi. Nakoľko Slovenskú republiku v riadiacom výbore projektu COST 

zastupuje okrem EUBA aj SAV, zvažujeme tiež možnosť zorganizovať zasadnutie 

riadiaceho výboru COST v roku 2016 v Bratislave. 

 

KATEDRA FINANCIÍ 
 

VEGA č. 025  Dlhové epizódy, fiškálna politika a fiškálne pravidlá -                                  

prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. , reg. číslo: 1/0838/14, doba riešenia: 2014-2016 
 

Výsledky riešenia v roku 2015: 
• V roku 2014 sa výskum zmeral na porovnanie fiškálnych pravidiel definovaných v pravidlách 

národných rozpočtových rád, ako aj na skúmanie príspevku rozpočtových rád ku konsolidačnému 

úsiliu vlád.  

 

VEGA č. 022  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 2015: 

 

 

VEGA č. 007 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 2015:  
• V roku 2015 sme preskúmali ochranu zahraničných investícií a investorov prostredníctvom BITs a 

ich prienik s BTTs. Konštatovali sme, že carve-out klauzuly v BITs neumožňujú konflikt so 

zdanením podľa BTTs a vnútroštátnych daňových predpisov v SR.  

• Preskúmali sme zdanenie príjmov bánk ako špecifického podnikateľského subjektu. Overili sme 

spoľahlivosť ukazovateľov ekonomickej a trhovej pridanej hodnoty ako ukazovateľov finančnej 

výkonnosti a to ich aplikáciou v analýze vybranej spoločnosti. Skúmali sme možnosti zabránenia 

daňových únikov v SR. 

 

VEGA č. 058  Progresívne prístupy v kapitálovom rozpočtoavní a ich uplatnenie 

v nefinančných podnikoch v SR - Ing.Katarína Belanová, PhD., reg. číslo: 1/0236/15, 

doba riešenia: 2015-2017 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 
• V prvej fáze riešenia projektu sa riešiteľský kolektív zameral na zmapovanie a štúdium dostupnej 

odbornej literatúry súvisiacej s riešenou problematikou, ako i empirických štúdií a analýz za 

účelom spracovania komplexného prehľadu v danej oblasti.  

• Preskúmali sme najnovšie trendy uplatňované pri hodnotení efektívnosti investícií v nefinančných 

podnikoch vo vyspelých trhových ekonomikách a pripravili sme dotazníkový prieskum za účelom  
 

VEGA č. 053  Experimentálne skúmanie vplyvu motivácie ekonomických subjektov 

na platenie daní - Ing. Jana Péliová, PhD., reg. číslo: 1/0964/15, doba riešenia: 2015-2017 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 
• Analýza dostupnej literatúry a príprava dizajnu ekonomického experimentu. 

http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-financii/veda-a-vyskum/3074-dlhove-epizody-fiskalna-politika-a-fiskalne-pravidla
http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-financii/clenovia-katedry/220
http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-financii/veda-a-vyskum/3072-riadenie-kapitalu-a-rizik-v-podmienkach-makroekonomickych-sokov
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VEGA č. 052  Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu 

daňových únikov -  prof. Ing. Anna Schultzová, PhD., reg. číslo: 1/0443/15,                

doba riešenia: 2015-2018 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 
• Oblasť skúmania je zameraná  tak na sledovanie vplyvu  daňových nástrojov na výber daní 

a konsolidáciu verejných financií ako aj na  odhaľovanie daňových únikov a daňových podvodov. 

Táto oblasť proaktívnej daňovej politiky zameraná na efektívny výber daní sa sleduje nielen 

z aspektu opatrení iniciovaných Slovenskou republikou, ale aj prijímaných a implementovaných do 

národnej daňovej legislatívy z prostredia EÚ.  

• Spoločné postupy štátov v oblasti priamych ako aj nepriamych daní riešitelia nielen sledujú, ale aj 

vyhodnocujú ich vplyv na ekonomiku štátu.  

 

VEGA č. 057  Historiografia finančných teórií a finančných inštutúcií s akcentom na 

štátoprávne usporiadanie v Slovenskej republike a pred jej vznikom -                         

Mgr. Ing. Peter Baláži, PhD., reg. číslo: 1/0919/15,  doba riešenia: 2015-2016 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 
• V prvej etape sme zhromaždili materiál, potrebný k ďalšiemu bádaniu. Ide najmä o historický 

materiál, písaný v cudzích jazykoch, najmä stará čeština, maďarčina, latinčina a nemčina. Tento 

materiál sme rozdelili medzi jednotlivých riešiteľov podľa výberu výskumu.  

• Zvlášť sme sa sústredili na analýzu štátoprávnych usporiadaní bývalého Československa po 

zániku Rakúsko – Uhorskej monarchie. Vyhľadali sme aj odborníkov z oblasti klasickej filológie, 

ktorí pri doslovných prekladoch sľúbili externú pomoc. Do riešiteľského tímu sme prizvali aj 

aktualizáciou doc. Ing. Kornéliu Beličkovú, PhD. 

 

Nadácia VÚB Banky, Hosťovanie Nikolasa Georgantzisa, profesora ekonomickej teórie 

a experimentálnej ekonómie na NHF EU - Ing. Jana Péliová, PhD.,                              

doba riešenia: 1.7.2014 - 30.4.2015 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 
• Dokončenie výučby v rámci predmetu Mikroekonómické reórie na doktorandskom stupni štúdia 

 

IVF, Hosťovanie zahraničného profesora: Nesterenko - Ing. Jana PÉLIOVÁ, 

PhD., doba riešenia: 10/2015 – 7/2016 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 
KATEDRA BANKOVNÍCTVA a MEDZINÁRODNÝCH FINANCIÍ 

 

VEGA č. 055 Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného 

sektora _ spoločný postup versus individuálne riešenia - doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD., 

reg. číslo: 1/0326/15, doba riešenia: 2015 – 2017 
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Výsledky riešenia v roku 2015: 

 Riešiteľský kolektív sa v prvom roku riešenia projektu zameral na štúdium dostupnej 

literatúry, zber štatistických údajov a ich vyhodnotenie a prípravu jednoduchých 

modelov.  

 Tematicky sa orientoval na skúmanie efektu nekonvenčných opatrení ECB na podporu 

úverovania ekonomických subjektov v eurozóne a súčasne na dopad týchto úverov na 

proces ekonomického oživenia, konkrétne na reakcie finančných sprostredkovateľov na 

signály menovej politiky prostredníctvom hodnotenia úspešnosti transmisných kanálov 

menovej politiky pri zabezpečení tak finančnej ako aj cenovej stability 

 

VEGA č. 026 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 2015: 

 Riešiteľský kolektív sa orientoval v tejto etape hlavne na problémy fungovania 

európskeho akciového trhu v poslednom desaťročí so zreteľom na úlohu finančných 

inštitúcii – penzijných fondov  s využitím dlhodobých stratégií investovania. 

 Rozvíja tiež bádanie v oblasti inovačných procesov start-upov ako východisko z krízy 

a rastu ekonomiky, kde sa hľadajú aj možnosti zapojenia inštitúcií kolektívneho 

investovania do financovania .  

 

SCIEX,  Bank Performance in Eastern Europe - prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.,    

doba riešenia: 2014 – 2015 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 V súčasnosti sú pripravované 2 vedecké publikácie do časopisov v databáze SCOPUS. 

Prvá publikácia je po prvom kole pripomienok, druhá je v štádiu vzájomných konzultácií 

spoluautoriek: 

 

KATEDRA POISŤOVNÍCTVA 

 

VEGA č. 028  Poistný vzťah ako kľúčový prvok fungovania poisťovníctva v kontexte 

spoločensko-ekonomických zmien - doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.,                          

reg. číslo: 1/0431/14, doba riešenia: 2014 – 2016 

 

Výsledky riešenia v roku 2015: 

 V druhom roku sa výsledky riešenia projektu týkali predovšetkým faktorov vplývajúcich 

na fungovanie poisťovníctva. Išlo najmä o faktory vplývajúce na výkonnosť, resp. faktory 

rozvoja niektorej z častí trhu. Kolektív sa venoval otázkam poistného vzťahu, a to aj 

z pohľadu gender problematiky.  

 Výsledky riešenia projektu Poistný vzťah ako kľúčový prvok fungovania poisťovníctva v 

kontexte spoločensko-ekonomických zmien boli prezentované na medzinárodných 

vedeckých konferenciách a boli publikované aj ako vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých monografiách, resp. zborníkoch.  
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VEGA č. 056 Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy              

na poistnom trhu - Ing. Zuzana Brokešová, PhD., reg. číslo: 1/0849/15,                         

doba riešenia: 2015 – 2017 

 

Výsledky riešenia v roku 2015:  

 Výsledky prvého roku riešenia projektu VEGA s názvom Ekonomické a spoločenské 

súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu zahŕňajú zber dostupných 

materiálov a vedeckých zdrojov týkajúcich sa doterajšieho výskumu v otázkach 

informačnej asymetrie ako aj tvorba prehľadu dostupnej vedeckej literatúry s cieľom 

prípravy východiskového modelu vhodného na empirické testovanie.  

 Výsledkom prvého roku riešenia projektu je aj analýza správania sa spotrebiteľov 

v otázkach poistenia, kde je kľúčová najmä identifikácia spotrebiteľa poistenia. Náklady 

na získavanie informácií nie sú pre spotrebiteľov vždy dostatočne nízke a racionálne 

zmýšľajúce ekonomické subjekty sa uspokoja s nižšou informovanosťou na úrovni 

rovnosti hraničných nákladov na získanie informácie a očakávaných výnosov získaných 

touto informáciou.  

 Jednotlivci tak ostávajú iba čiastočne informovaní, čo často vedie k zatracovaniu a 

nedoceneniu dôležitosti poistenia a poisťovní zo strany nespokojných klientov. Poistenie 

však predstavuje dôležitý prvok rozvoja ekonomiky krajiny a úloha poistenia sa zvyšuje 

aj v dôsledku zvyšujúcej sa frekvencie a intenzity prírodných katastrof i klesajúcej 

úrovne štátneho paternalizmu.  

 V budúcnosti bude preto potreba súkromného zabezpečenia ešte narastať. Tento trend je 

už dnes evidentný napríklad v otázkach zabezpečenia sa do dôchodku, kde je na základe 

demografického vývoja zrejmé, že štátne dôchodkové schémy nie sú do budúcnosti 

udržateľné. 
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Príloha č. 3: Vedecké podujatia organizované Národohospodárskou 

fakultou EU v Bratislave v roku 2015 
 

 

Názov podujatia 

Typ podujatia 

(konferencia, 

workshop, atď.) 

 

Organizátor: 

Katedra 

 

Dátum konania Cieľová skupina 

DEA (Data Envelopment 

Analysis) a jej aplikácia v 

bankovníctve 

workshop KBMF 6.7.-11.7.2015 

doktorandi a 

výskumní 

pracovníci KBMF / 

NHF 

Príprava spoločných 

vedeckých publikácií KBMF 

NHF EUBA a ESF MUNI v 

Brne 

vedecký seminár KBMF 4.12.2015 

pracovníci katedier 

KBMF NHF a KF 

ESF MUNI 

Natural Unemployment 

Rates for Sub-National 

Regions: Estimates for 

U.S.States, prednášal: prof. 

Parker 

výskumný seminár KET  17.12.2015 

zamestnanci, 

doktorandi a 

študenti EUBA a 

odborná verejnosť 

 Joseph Alois Schumpeter - 

aktuálnosť jeho teoretického 

odkazu, prednášal: prof. 

Korček 

výskumný seminár KET 9.11.2015 

zamestnanci, 

doktorandi a 

študenti EUBA a 

odborná verejnosť 

Ako monetárna politika 

determinuje 

makroekonomickú 

výkonnosť: Prípad krajín 

západného Balkánu, 

prednášal: Ing. Daniel 

Dujava, PhD. 

výskumný seminár KET  12.10.2015 

zamestnanci, 

doktorandi a 

študenti EUBA a 

odborná verejnosť 

 

 

Finance and Risk 2015 

   

   

  

medzinárodná 

vedecká 

konferencia 

KF 23.-24.11.2015 

akademickí 

pracovníci, PhD 

študenti, odborná 

verejnosť 

Letná škola slovenských 

ekonómov 2015  

medzinárodný 

workshop 
KHP 2.-6.7.2015 

doktorandi a 

výskumní 

pracovníci 

Štrukturálne zmeny v 

slovenskej ekonomike - 

predpoklad prechodu do 

vyššieho štádia rozvoja 

medzinárodná 

konferencia 
KHP, EÚ SAV 11.12.2015 

doktorandi a 

výskumní 

pracovníci  

Bratislavský ekonomický     

seminár 

séria vedeckých 

workshopov 

KHP, CEaF UK, 

NBS 

 7.1.2015 

15.4.2015 

27.4.2015 

27.5.2015 

22.6.2015 

4.11.2015 

25.11.2015 

doktorandi a 

výskumní 

pracovníci  

Aktuálne problémy 

slovenskej ekonomiky 
vedecký workshop KHP 8.12.2015 

doktorandi a 

výskumní 

pracovníci   
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Moderné trendy na drogovej 

scéne 
odborný seminár Kpedag + CPaPS 16.4.2015 

študenti a 

zamestnanci EU v 

Bratislave 

Ekonomické vzdelávanie v 

SR a ČR 

medzinárodná 

vedecká 

konferencia 

Kpedag 19.6.2015 

učitelia vysokých 

škôl a stredných 

škôl v oblasti 

ekonomického 

vzdelávania 

Štátne skúšky z písania na 

počítači a korešpondencie 
seminár Kpedag 20.10.2015 

členovia štátnicovej 

komisie pre štátne 

skúšky z písania na 

počítači a 

korešpondencie 

Pedagogická prax - 

evalvácia a nové výzvy 
vedecký seminár Kpedag 23.11.2015 

cviční učitelia a 

riaditelia cvičných 

stredných škol, 

učitelia KPg NHF 

Workshop o možnostiach 

publikovania vo 

vydavateľstve Pearson 

workshop KPOI 8.12.2015 zamestnanci EUBA 

Regulácia a dohľad v 

poisťovníctve (v spolupráci s 

NBS) 

séria workshopov KPOI 

12.10.2015, 

19.10.2015, 

18.11.2015, 

30.11.2015, 

7.12.2015 

študenti EUBA 

Prednášky o poistení a 

zaistení (v spolupráci so 

Swiss Re) 

séria workshopov KPOI 

20.11.2015, 

27.11.2015, 

4.12.2015, 

11.12.2015 

študenti EUBA 

Trends and risks in banking 

sector (v spolupráci s CFA) 
workshop KPOI 30.11.2015 

zamestnanci 

EUBA, študenti 

EUBA, široká 

verejnosť 

9 princípov, ktoré zmenili 

môj život (v spolupráci s 

Allianz- Slovenská 

poisťovňa) 

workshop KPOI 11.11.2015 

zamestnanci 

EUBA, študenti 

EUBA, široká 

verejnosť 

Majú negatívne úrokové 

sadzby aj pozitívne vplyvy? 

(v spolupráci s KPMG) 

workshop KPOI 18.11.2015 

zamestnanci 

EUBA, študenti 

EUBA, široká 

verejnosť 

Využitie softvéru SAS v 

poisťovníctve (v spolupráci 

so SAS Slovakia) 

workshop KPOI 13.10.2015 študenti EUBA 

Poistenie exportných úverov 

(v spolupráci s Eximbanka 

SR) 

prednáška KPOI 9.11.2015 študenti EUBA 

Poistné podvody (v 

spolupráci so SAS Slovakia) 
workshop KPOI 28.10.2015 študenti EUBA 

Microinsurance & Emerging 

Risks (v spolupráci so Swiss 

Re) 

prednáška KPOI 14.10.2015 študenti EUBA 
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Poistenie úveru. Poistenie 

právnej ochrany. Finančné 

sprostredkovanie ako 

distribučný kanál.(v 

spolupráci s OVB 

Slovensko) 

prednáška KPOI 3.11.2015 študenti EUBA 

Poistenie domácnosti a 

poistenie mehnuteľností (v 

spolupráci s Kooperativa) 

prednáška KPOI 13.10.2015 študenti EUBA 

Prehľad produktov 

životného poistenia a 

pripoistenia (v spolupráci s 

AEGON Slovensko) 

prednáška KPOI 1.12.2015 študenti EUBA 

Prístupy v risk manažmente 

poisťovní (Ing. Tibor Bôrik) 
prednáška KPOI 21.4.2015 študenti EUBA 

Poistenie exportných úverov 

(v spolupráci s Eximbanka 

SR) 

prednáška KPOI 31.3.2015 študenti EUBA 

Nové výzvy pre sociálnu 

politiku a globálny trh práce 

2015 

medzinárodná 

vedecká 

konferencia 

KSRaP  14.-15.5.2015 

zástupcovia 

domácich a 

zahraničných 

univerzít, praxe, 

verejnej a štátnej 

správy, študenti 

Regionálny rozvoj, verejná 

správa a geografia 1990 – 

2015 

kolokvium KVSRR 15.10.2015 
priaznivci 

regionálnej vedy 

Workshop on Future of 

Cohesion Policy Evaluation 
workshop KVSRR 6.11.2015 

študenti, 

akademickí 

pracovníci, praktici 

a politickí 

predstavitelia z 

oblasti evalácie na 

SR aj v zahraničí 

 

 



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 NÁRODOHOSPODÁRSKEJ FAKULTE EU V BRATISLAVE     

V ROKU 2015 
 

NHF EU v Bratislave 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 v Bratislave zapojené najmä 

do programov 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. 
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Najväčšia časť študentov vycestovala na študijné pobyty v zahraničí prostredníctvom 

programu Erasmus + študijný pobyt (48). Potešujúci je nárast počtu študentov, ktorí 

absolvovali v rámci tohto programu praktickú stáž (13).  

  

Vysielaní študenti do zahraničia na rôzne programy za roky 2006 – 2015  

Tab. č. 45 

Druh projektu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

LLP Erasmus / 

Erasmus+ 

14 32 31 48 38 48 39 67 65 48 

Erasmus – IP 3 3 - 9 - 3 13 - - - 

CEEPUS - - 5 2 - 2 1 3 4  

Iné * 3 6 7 7 17 5 6 9 12 5 

Celkom 20 41 43 66 55 55 59 79 81  

      *  Iné projekty: 

 

LŠ / ŠP 1 3 - - 12 - - - - - 

NŠP / SAIA - 2 7 5 1 3 6 1 5 2 

Freemover / 

dohody 

   2 5 2 - 8 7 3 

Spolu Iné 

projekty 

3 6 7 7 17 5 0 9 12 5 

 

 

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. 
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c) Štipendiá pre zahraničných vysokoškolských študentov na študijný pobyt počas magisterského 

štúdia v rozsahu jeden semester na slovenských vysokých školách.  

 

d) Štipendiá pre zahraničných doktorandov na časť interného doktorandského štúdia v rozsahu 

jeden až sedem mesiacov na slovenských vysokých školách alebo výskumných pracoviskách. 

 
e) Štipendiá pre zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov v rozsahu 

jeden až sedem mesiacov na absolvovanie prednáškového, resp. výskumného pobytu na 

slovenských vysokých školách, výskumných pracoviskách a v mimovládnych organizáciách na 

základe pozvania. 

 

Medzinárodný vyšehradský fond 

Medzinárodný vyšehradský fond ponúka magisterské a post-magisterské štipendiá pre 

vybraných študentov na 1 až 2 semestre (okrem magisterských schémy In-Coming štipendií 

s možnosťou A až 4 semestrálnych štipendií).  

 

Ostatné programy SAIA 

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) administruje okrem programu 

CEEPUS a Národného štipendijného programu aj ďalšie mobilitné programy:  

 

Akademické mobility - Program finančne podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky. SAIA v rámci tohto programu poskytuje informácie a 

poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí, organizuje výberové konania na 

štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do 30 krajín 

sveta, koordinuje prijatia zahraničných štipendistov Ministerstva školstva SR na študijné a 

výskumné pobyty                v Slovenskej republike.  

 

Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorého cieľom je zintenzívniť 

spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom.  

 

Sciex - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond - Sciex-NMSch poskytuje štipendiá na 

výskumné projekty vo všetkých akademických disciplínach, v ktorých chcú dvaja výskumní 

pracovníci alebo pracoviská zo Švajčiarskej konfederácie a NČŠ spolupracovať a majú 

potrebné odborné znalosti a kvalifikované ľudské zdroje.  

 

Servisné centrum EURAXESS pre výskumných pracovníkov  
sú súčasťou európskej siete servisných centier EURAXESS Services Network v 35 krajinách 

a tiež  Bourse Incitative d´Expatriation aux lecteurs français. 

 

 

4.2 INTERNACIONALIZÁCIA VZDELÁVANIA 
  

Jedným z cieľov internacionalizácie pedagogického procesu je sprístupnenie možnosti 

štúdia na NHF EU v Bratislave zahraničným študentom prostredníctvom rozšírenej ponuky 

predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch. 

 

NHF EU v Bratislave v roku 2015 ponúkla zahraničným študentom programu 

ERASMUS +, a tiež študentom všetkých fakúlt EU, výučbu vybraných predmetov 
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vo svetových jazykoch (anglický, francúzsky, ruský a nemecký). V roku 2015 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 pre študentov NHF zlepšujú ich možnosti uplatnenia sa na trhu 

práce v dnešnej globálne prepojenej spoločnosti. V roku 2015 bola pedagógmi NHF 

zabezpečovaná výučba v cudzích jazykoch v rámci 53 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 mohli absolvovať semestrálny pobyt na Nottingham Trent University 

a získať spoločný diplom MSc in International Finance. 

 

Ponuka predmetov v cudzích jazykoch zabezpečovaná pedagógmi z NHF EU                   

v Bratislave v roku 2015     

Tab. č. 46 

Názov predmetu v jazyku 

výučby 

Názov predmetu 

v Sj 

Hod./týž

. 
Kredity 

Stupeň 

štúdia 
Vyučujúci  

Jazyk: ANGLICKÝ 
     

1 
Medzinárodné 

finančné centrá 

International 

Financial Centers 

2/0 3 II doc. Ing. Jana Kotlebová, 

PhD. 

2 
Mikroekonómia II. Microeconomics 

II. 

2/2 5 II Ing. Matej Valach, PhD. 

3 
Medzinárodné 

zdaňovanie 

International 

Taxation 

2/2 5 II doc. Ing. Jana Kubicová, 

PhD. MBA 

4 Hospodárska politika Economic policy 2/1 6 I Ing. Martin Lábaj, PhD. 

5 
Makroekonomické 

politiky 

Macroeconomic 

policy 

28 8 III Univ.prof. Dr. Jesus 

Crespo Cuaresma 

 

6 
Industriálna 

ekonómia 

Industrial economy 18 8 III Univ.prof. Dr. Christoph 

Weiss 

7 Empirický výskum Empiric research 0/4 6 I Ing. Andrea Vondrová, 

PhD. 

8 

Ľudské zdroje 

a personálny 

manažment 

Human Resources 

and Personnel 

Management 

2/2 6 II doc. PhDr. Mária 

Antalová, PhD. 

9 
Informatika III ( 

v AJ) 

Informatics III 0/2 3 I Ing. Pavol Skalák, PhD 

10 

Operácie komerčných 

bánk (pre program 

Nottingham) 

Commercial Banks 

Operations 

2/2 6 II prof. Ing. Eva Horvátová, 

CSc. 

11 Kapitálové trhy Capital Markets 2/2 6 II Ing. Peter Árendáš, PhD.  

12 
Medzinárodné 

financie 

International 

Finance 

2/2 6 II prof. Dr. Ing. Menbere 

Workie Tiruneh, PhD. 

13 
Medzinárodná 

menová ekonómia 

International 

Monetary 

2/0 6 II Ing. Marián Nemec, PhD. 
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Economics 

14 
Makroekonómia II. Macroeconomics 

II. 

2/2 5 II 
prof. Jeffrey Parker 

15 
Makroekonómia III. Macroeconomics 

III. 

32 10 III 
prof. Jeffrey Parker 

16 
Ekonomická teória Priniples of 

Economics 

2/2 6 I prof. Ing. Anetta 

Čaplánová, PhD. 

17 

Teória a politika 

podnikateľských 

financií 

Theory and Policy 

of Enterpreneurial 

Finance 

2/2 6 I Ing. Katarína Belanová, 

PhD. 

18 

Teória a politika 

podnikateľských 

financií 

Theory and Policy 

of Enterpreneurial 

Finance 

16 6 I Ing. Katarína Belanová, 

PhD. 

19 
Daňová teória 

a politika 1. 

Tax Theory and 

Policy I. 

2/2 6 I Ing. Martin Greško, PhD. 

20 
Daňová teória 

a politika 2. 

Tax Theory and 

Policy II. 

2/1 5 II doc. Ing. Alena Zubaľová, 

PhD., Ing. Martin Geško, 

PhD. 

21 
Verejné financie Public Finance 2/2 6 I doc. Ing. Erika 

Neubauerová, PhD., Ing. 

Jana Péliová, PhD 

22 
Manažment 

verejných financií 

Public finance 

Managment 

2/0 3 II Ing. Jana Péliová, PhD. 

23 

Riziko a neistota vo 

financiách  

Risk and 

Uncertainty in 

Finance 

2/2 6 II Doc. Ing. Ľubomíra 

Gertler, PhD., Ing. Martin 

Alexy, PhD., Ing. 

František Hocman, PhD. 

24 

Analýza a prognóza 

vo financiách 

Analysis and 

Prognosis in 

Finance 

2/2 3 II Ing. Martin Alexy, PhD., 

Mgr. Marek Káčer, PhD. 

25 Špeciálny seminár Special Seminar  0/2 4 II Ing. Martin Geško, PhD. 

26 
Sociálno-ekonomická 

analýza 

Socio-Economic 

Analysis 

2/2 6 II Ing. Martin Lábaj, PhD. 

27 Poistný trh  Insurance Market 2/2 6 II Ing. Zuzana Brokešová, 

PhD. 

28 
Riadenie rizík a 

poistenie 

Risk Management 

and Insurance 

2/2 6 I Ing. Zuzana Brokešová, 

PhD., Ing. Tomáš 

Ondruška, PhD. 

29 
Vybrané problémy 

sociálnej politiky 

Selected problems 

of EU social policy 

0/2 3 I Ing. Andrej Přívara, PhD. 

30 

Ľudské zdroje 

a personálny 

manažment 

Human Resources 

and Personnel 

Management 

2/2 6 I doc. PhDr. Mária 

Antalová, PhD. 

31 

Regionálna 

ekonomika a politika 

Regional 

Economics and 

Policy 

2/2 6 II doc. Ing. Štefan Rehák, 

PhD., Ing. Valéria 

Szitasiová, PhD 

32 Verejná politika Public Policy 2/2 6 II Tomáš Jacko, MPA., PhD. 

33 

Komparácia 

systémov verejnej 

správy 

Comparative 

public 

administration 

2/0 3 II Tomáš Jacko, MPA., PhD. 

Jazyk: NEMECKÝ           
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34 
Verejná správa 1. Őffentliche Verwaltung 

I. 

2/0 3 I Mgr.Ing.Tomáš Černěnko, 

PhD. 

35 
Verejná politika Öffentliche Politik 2/2 6 II Mgr.Ing.Tomáš Černěnko, 

PhD. 

36 Cvičná firma Űbungsfirma 2/0 3 I 
doc. Ing. Ľudmila 

Velichová, PhD. 

Jazyk: FRANCÚZSKY           

37 
Aktívny výpredaj Vente active 0/2 3 II Ing. Andrej Přívara, 

PhD. 

Letný semester 

     Jazyk: ANGLICKÝ 
     

38 

Kapitálová štruktúra 

podnikateľských 

subjektov 

Capital Structure 

of Companies 
 2/2 6 II 

doc. Ing. Jana 

Mikócziová, PhD.  

39 
Ekonomický rast a 

rovnováha 

Economic Growth 

and Development 
 2/2 6 II 

Ing. Martin Lábaj, 

PhD. 

40 Kvalita života Quality of Life  2/2 6 II 
doc.PhDr. Mária 

Antalová, PhD. 

41 
Monetárna politika 

Eurozóny 

Monetary Policy in 

Eurozone 
2/0 3 I 

doc. Ing. Jana 

Kotlebová, PhD.  

42 Financie a mena 
Finance & 

Currency 
2/0 3 I 

doc. Ing. A. 

Zubaľová, PhD. 

43 

Ekonomické modely 

v medzinárodných 

financiách  

Economic Models 

in International 

Finance 

 2/2 6 II 

doc. Ing. Menbere 

Workie Tiruneh, 

PhD. 

44 
Finančné 

programovanie 

Financial 

Programming 
2/0 3 II 

Ing. Marian Nemec, 

PhD. 

45 
Všeobecné 

hospodárske dejiny 

General Economic 

History 
2/0 3 I 

Ing. Marian 

Vongrej, PhD. 

46 Makroekonómia Macroeconomy 24 10 III Alexandru Minea 

47 Informatika II Informatics II 0/2 2 I 
Ing. Pavol Skalák, 

PhD. 

48 
Mikroekonomické 

teória 
Microeconomics 12 10 III Nicolas Georgantzis 

49 
Medzinárodný 

finančný trh 

International 

Financial Market 
 2/2 6 II 

doc. Ing. Menbere 

Workie Tiruneh, 

PhD. 

50 
Vybrané problémy 

sociálnej politiky EÚ 

Selected issues of  

EU social policy 
0/2 3 I 

Ing. Andrej Přívara, 

PhD. 

Jazyk: NEMECKÝ           

51 
Kapitalstruktur der 

Unternehmung 

Kapitalstruktur der 

Unternehmung 
 2/2 6 II 

Ing. Mgr. Kristína 

Jančovičová-

Bognárová, PhD. 

52 Spezialseminar Spezialseminar 0/2 3 I / II 

Ing. Mgr. Kristína 

Jančovičová-

Bognárová, PhD. 

53 Financie a mena 
Finanzen und 

Währung 
4/0 5 I / II 

prof. Ing. Otto 

Sobek, CSc. 
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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 2015 to boli               

4 návštevy) a prostredníctvom akcie Rakúsko-Slovensko (v roku 2015 to bolo 12 návštev). 

 

Prijatí učitelia zo zahraničia, zapojení do výučby   

Tab. č. 47 

Druh projektu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ERASMUS 7 8 9 8  2 3 4 

CEEPUS - 1 - - - - - 0 

NŠP 3 - 1 6 2 2 2 0 

Fulbrightova komisia 2 - - - 1 - - 2 

Iné - - 1 - 8 11 2 21 

Celkom 12
 

9 11 14 11 15 7 27 

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. 

 

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 boli 

zapojení do programu   a 20 z nich realizovalo študijný pobyt na Nottingham Trent University 

a po úspešnom absolvovaní všetkých súčastí štúdia získali spoločný diplom. V akademickom 

roku 2014/2015 začalo študovať program Medzinárodné financie 15 študentov a program 

Medzinárodné financie v anglickom jazyku 6 študentov. V akademickom roku 2015/2016 

začalo študovať program Medzinárodné financie 16 študentov a program Medzinárodné 

financie v anglickom jazyku 8 študentov.  

 

 

4.3 INTERNACIONALIZÁCIA VÝSKUMU 

 
Rozvoj medzinárodnej spolupráce je základnou podmienkou pre úspešnú spoluprácu 

v medzinárodnom výskumnom prostredí. Na NHF EU v Bratislave sa riešili v roku 2015 

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 Bratislave 

V roku 2015  učitelia NHF EU v Bratislave uskutočnili 208 zahraničných pracovných 

ciest. V rozhodujúcej miere to boli krátkodobé zahraničné cesty zamerané na účasť na 

medzinárodných konferenciách, kongresoch, seminároch a workshopoch. V rámci týchto 
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pobytov sa tiež zrealizovali krátkodobé stáže a návštevy vyplývajúce z bilaterálnej 

a multilaterálnej spolupráce. 

 

Počet zahraničných ciest učiteľov fakulty 2007 – 2015 

Tab. č. 48 

Krajina 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Albánsko - - - - - - - - 1 

Arménsko - - - - - 7 - - - 

Belgicko 2 2 3 4 - 1 3 1 5 

Bulharsko 2 1 - - - - - 18 4 

Cyprus - 3 - - - - - - - 

Česká republika 106 102 82 98 66 42 103 97 68 

Čierna Hora - - - - - - - - 1 

Čína - - - - - - - 2 1 

Dánsko - - 2 - - - - - - 

Estónsko - - - - 4 - - - - 

Fínsko - 1 - - - 1 4 2 3 

Francúzsko 3 4 3 3 2 - 3 5 4 

Grécko - - - - - - - - - 

Gruzínsko - - - - - - 9 - 1 

Holandsko - - - - - - - 1 4 

Chorvátsko - - - - - 8 - - 2 

India 2 - - - - - - - - 

Japonsko - - - - - 1 2 - - 

JAR - - 2 - - - - - - 

Kanada - - - - - 2 - - - 

Kuba - - - - - - - 2 - 

Litva - - - - - 5 - 1 2 

Lotyšsko - - - - 1 1 - - - 

Maďarsko - 1 8 3 9 3 1 9 4 

Malajzia - - - - 5 - - - 1 

Malta - - 7 - - 1 - 1 - 

Mexiko - - - - - - - - 2 

Nórsko - - - - 2 - - - - 

Poľsko 17 17 19 19 14 12 11 9 8 

Portugalsko 1 4 1 2 1 5 3 2 3 

Rakúsko 7 7 7 8 3 7 24 8 36 

Rumunsko - - - - - 2 2 2 - 

Rusko 2 9 5 2 - 5 - 2 - 

Singapur - - - - - - - - 5 

Srbsko - - - - - 4 3 1 - 

Slovinsko - - - - - - - - 2 

SRN - 3 1 4 1 3 2 2 7 

Španielsko 2 - 1 2 12 2 4 8 4 

Švajčiarsko - - 2 1 - - 1 - 2 

Švédsko - - - - 1 - 1 - 2 

Taliansko - 1 2 3 2 5 15 - 13 

Thajsko - - - - - - 4 1 3 

Turecko 2 3 2 3 2 - - 1 5 

Ukrajina 1 - 1 - - - - 1 2 

USA 1 1 - - 2 2 7 10 4 

Veľká Británia 3 11 2 3 3 - 7 3 8 
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Vietnam - - - - - - - - 1 

Celkom 151 170 150 155 130 119 209 189 208 

 

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.  

 

Rozvoj medzinárodnej spolupráce patrí medzi priority NHF EU v Bratislave. 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 2015 sme zaznamenali zvýšenie aktivity 

jednotlivých katedier v oblasti medzinárodnej spolupráce, ktorá sa prejavila najmä vo vyššom 

počte zahraničných účastníkov na uskutočnených medzinárodných vedeckých konferenciách           

a  workshopoch.  

4.4 PRÍLOHY 
 

Vycestovaní študenti ERASMUS ŠP 2015  

P.č. Priezvisko Meno Univerzita Krajina Semester 

1. Bojová Monika Friedrich Schiller University of Jena Nemecko LS 

2. Činčárová Veronika Universitá degli Studi di Siena Taliansko LS 

3. Dopiráková Ivana Universitat Rovira i Virgili Španielsko LS 

4. Džurná Ivana Vysoká škola ekonomická v Praze Česko LS 

5. Homola Matej 

Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego/Warsaw University of Life 

Sciences Poľsko LS 

6. Hudoková Kristína Turku School of Economics Fínsko LS 

7. Hviščová Miriama Vysoká škola ekonomická v Praze Česko LS 

8. Chochol Peter Universitá degli Studi di Siena Taliansko LS 

9. Jurkovičová Monika Universität Hohenheim Nemecko LS 

10. Kolesárová Katarína University of Applied Sciences Švajčiarsko LS 

11. Kováčová Jana Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Španielsko LS 

12. Kubala Jozef Universià di Bologna - Rimini Taliansko LS 

13. Lešková Alexandra University of Amsterdam Holandsko LS 

14. Molnár Krisztína Aix-Marseille Université Francúzsko LS 

15. Moľová Veronika Poznań University of Economics Poľsko LS 

16. Petríková Kristína Universita degli Studi di Firenze Taliansko LS 

17. Plančíková Alexandra Université Catholique de Lille Francúzsko LS 

18. Polakovičová Zuzana Universita degli Studi di Udine Taliansko LS 

19. Polomčáková Eva Université de Liège Belgicko LS 

20. Púčeková Anna Université Catholique de Lille Francúzsko LS 

21. Rebo Peter ISM University of Manag. and Economics Litva LS 

22. Rolinec Štefan Nürtingen Geislingen University Nemecko LS 

23. Roštášová Lucia Université Catholique de Lille Francúzsko LS 

24. Sekelská Daniela Université Catholique de Lille Francúzsko LS 

25. Stracová Erika University of Antwerp Belgicko LS 
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26. Vidová Simona ISG - Instituto Superior de Gestão Portugalsko LS 

27. Voskárová Daša Universitat Rovira i Virgili Španielsko LS 

28. Záhumenská Miroslava Wirtschaftsuniversität Wien Rakúsko LS 

29. Kovácsová Orsolya Fachhochschule Augsburg Nemecko LS 

30. Kožíšková Aneta The Nottingham Trent University UK LS 

31. Cagáňová Zuzana International Business Academy Dánsko ZS 

32. Džunda Ján Universitat Rovira i Virgili Španielsko ZS 

33. Hamar Michal Vrije Universiteit Brussel Belgicko ZS 

34. Hvižďáková Daniela Tallinna Tehnikaulikool Estónsko ZS 

35. Iľaš  Róbert Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu Poľsko ZS 

36. Kulichová  Lucia International Business Academy Dánsko ZS 

37. Kusendová Petra Stichting Fontys Holandsko ZS 

38. Labuda Martin Univerza v Ljubljani Slovinsko ZS 

39. Onda  Denis Universidad Complutense de Madrid Španielsko ZS 

40. Özeová Erika Mykolas Romeris University Litva ZS 

41. Petrová Simona Vysoká škola ekonomická v Praze Česko ZS 

42. Polák Vladimír Universiteit van Amsterdam Holandsko ZS 

43. Pristašová Adriana 

ISM Vadybos ir ekonomikos univeritetas, 

UAB Litva ZS 

44. Slemenská Viktória 

ISM Vadybos ir ekonomikos univeritetas, 

UAB Litva  ZS 

45. Šarník Peter 

Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie Poľsko ZS 

46. Števanková Barbora EA Kolding Dánsko ZS 

47. Tršková Daniela Universiteit van Amsterdam Holandsko ZS 

48. Vrzala Peter Haute École de Gestion Genève Švajčiarsko ZS 

 

Vycestovaní študenti 1. a 2. stupňa štúdia – Ostatné programy v roku 2015 
 

 

Vycestovania doktorandov v roku 2015 

 

 Priezvisko Meno Krajina Účel pobytu Príchod Odchod 

1. Hrvoľová Kristína Švajčiarsko 

študijno-výskumný 

pobyt 1.10.2014 31.8.2015 

2. Pružinský  Patrik Francúzsko výskumná stáž v OECD 1.1.2015 31.3.2015 

3. Kováčová Jana Španielsko študijný pobyt 10.2.2015 10.6.2015 

P.č. Priezvisko Meno Krajina Program Príchod  Odchod 

1. Lacko  Radovan Thajsko Bilaterálna dohoda 1.1.2015 31.8.2015 

2. Ševelová  Katarína Rusko rámcová dohoda 22.9.2014 6.2.2015 

3. Ševelová  Katarína Rusko rámcová dohoda 7.2.2015 3.7.2015 

4. Lavrinčíková  Michaela Rusko 

Národný 

štipendijný 

program 8.2.2015 31.5.2015 

5. Slemenská  Viktória Litva 

SAIA – bilaterálna 

dohoda 21.9.2015 31.1.2016 
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4. Szüdi  Gábor Francúzsko výskumná stáž v OECD 27.2.2015 29.5.2015 

5. Záhumenská  Miroslava Rakúsko výskumný pobyt 1.3.2015 31.5.2015 

6. Jurkovičová Monika Nemecko študijný pobyt 2.4.2015 30.6.2015 

7. Šiškovičová Alžbeta Rakúsko výskumný pobyt 1.5.2015 31.5.2015 

8. Skaličanová  Barbora Rakúsko výskumný pobyt 1.5.2015 31.5.2015 

9. Kubala  Jozef Rakúsko výskumný pobyt 1.5.2015 31.5.2015 

10. Leško  Peter Veľká Británia letná škola 5.7.2015 10.7.2015 

11. Síbert Adam Rakúsko letná škola 5.7.2015 14.7.2015 

12. Kubala  Jozef Portugalsko vedecko-výskumná stáž 1.9.2015 31.1.2016 

13. Jankech Jozef Rakúsko študijný pobyt 1.9.2015 31.1.2016 

14. Leško  Peter Portugalsko študijný pobyt 7.9.2015 31.12.2015 

15. Sekelský Lukáš Rakúsko študijný pobyt 21.9.2015 22.1.2016 

16. Skaličanová  Barbora Česko vedecko-výskumná stáž 1.10.2015 31.12.2015 

17.  Toma Ján Rakúsko študijný pobyt 1.10.2015 31.1.2016 

18.  Stanová  Barbora Rakúsko študijný pobyt 1.10.2015 31.1.2016 

19.  Barta  Michal Česká rep. zahraničná stáž 1.11.2015 31.12.2015 
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5 INÉ ČINNOSTI A AKTIVITY NÁRODOHOSPODÁRSKEJ 

FAKULTY EU V BRATISLAVE V ROKU 2015 
 

 

5.1 ČLENSTVO UČITEĽOV NHF EU V BRATISLAVE                          

VO VEDECKÝCH RADÁCH, TÍMOCH UNIVERZÍT                          

A V ORGÁNOCH V SR A V ZAHRANIČÍ V ROKU 2015 
 

 

Aj roku 2015 vysokoškolskí pedagógovia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave 

pôsobili vo viacerých významných funkciách v Slovenskej republike aj v zahraničí. 

V priložených tabuľkách je uvedený výber najdôležitejších z týchto pozícií. 

 

Členovia z NHF EU v Bratislave vo vedeckých radách iných univerzít 

Tab. č. 49 

Meno VŠ učiteľa Pôsobnosť vo vedeckej rade 

Prof. Ing. Eva Horvátová, PhD. Ekonomicko správni fakulta ,           

Masarykova univerzita v Brne 

Ekonomická fakulta Technickej 

Univerzity v Košiciach 

Ing. Elena Fifeková, PhD. Prognostického ústav SAV 

Doc. Ing. Martin Kahanec, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity M.Bela        

v Banskej Bystrici 

Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik Ekonomická fakulta Univerzity M.Bela        

v Banskej Bystrici 

Fakulta Národohospodárska, Vysoká 

škola ekonomická v Prahe 

mim. prof. doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD. Fakulta Národohospodárska, Vysoká 

škola ekonomická v Prahe 

Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova 

univerzita v Brně 

Dr.h.c. prof.  Ing. Rudolf Sivák, PhD. Vysoká škola ekonomická v Prahe  

VR Slezskej univerzity v Opavě  

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity A.Dubčeka                 
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v Trenčíne 

 

Členovia z NHF EU v Bratislave v redakčných radách karentovaných a indexovaných 

časopisov 

Tab. č. 50 

Meno VŠ učiteľa Názov časopisu 

doc. Ing. Martin Kahanec, PhD. IZA Journal of European Labor Studies 

International Journal of Manpower 

Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik Central European Journal for Operations 

Research 

Ekonomický časopis 

prof. Ing. Ján Lisý, PhD. Ekonomický časopis 

Acta academica karviniensis 
 

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. Danube Law and Economics Review 

 

 

Členovia z NHF EU v Bratislave v iných významných komisiach a inštitúciach 

Tab. č. 51 

Meno VŠ učiteľa Pôsobnosť 

prof. Ing. Aneta Čaplanová, PhD. Členka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

Členka predsedníctva APVV 

prof. Ing. Ján Lisý, PhD. člen dozornej rady SZRB 

člen Rady protimonopolného úradu SR 

Ing. Karol Morvay, PhD. člen Rady Protimonopolného úradu SR 

prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD. člen dozornej rady EXIMBANKA SR 

 

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. členka Rozšíreného predsedníctva grantovej 

agentúry MŠVVaŠ SR VEGA 

Ing. Jaroslava Szüdi, PhD. Zástupca SR vo Vedeckom výbore COST 
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Dr.h.c. prof.  Ing. Rudolf Sivák, PhD. člen Rady pre vysoké školstvo                   a 

celoživotné vzdelávanie, poradného orgánu 

ministra školstva SR 

 člen Predstavenstva SOPK, 
 

 

 

 

5.2 OCENENIE ŠTUDENTOV NHF EU V BRATISLAVE V ROKU 2015 

– MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM A ŠTIPENDIJNY FOND 
 

 

Celkový  objem  finančných  prostriedkov MŠVVaŠ SR  určených  na  motivačné štipendium 

vo výške 55. 000,-EUR  bol v roku 2015 rozdelený medzi 146 študentov v dennej forme 

štúdia takto: 

 

- za prospech merateľný váženým študijným priemerom bolo odmenených 108 študentov 

dennej formy štúdia 

-  za iné motivačné aktivity bolo odmenených 38 študentov dennej formy štúdia. 

Z prostriedkov Štipendijného fondu NHF EU v Bratislave bolo v roku 2015 finančne 

celkovo  podporených 40 študentov NHF EU v Bratislave  a to,  39 študentovv dennej 

forme štúdia a 1 študent v externej forme štúdia.  

 

Celková suma vyplatených finančných prostriedkov zo Štipendijného fondu NHF EU    

v Bratislave predstavuje čiastku 12. 500,- EUR. Z uvedeného zdroja boli vyplatené finančné 

prostriedky vo forme jednorazovej sociálnej výpomoci v dôsledku nepriaznivej finančnej 

situácie 4 študentom, finančné prostriedky na podporu športovej činnosti 8 študentom, 

finančné prostriedky za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti štúdia 12 študentom, 

taktiež  odmeny za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti ekonomického výskumu      

16 študentom, z toho 15 študentom za ŠVOČ. 
 

 

5.3 SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
 

Národohospodárska fakulta dlhodobo intenzívne spolupracuje s praxou s cieľom 

zlepšenia pedagogického procesu, kvality absolventov ako aj zvýšenia vedeckého potenciálu 

fakulty. Vlani sa na rôznych formách spolupráce vrátane pedagogického procesu podieľalo 

viac ako 50 firiem či iných išntitúcií. Prehľad najvýznamnejších uvádza tabuľka. 
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Prehľad spolupracujúcich firiem v roku 2015 

Tab. č. 52 

Názov spoločnosti  Vybrané spolupracujúce osoby 

Aegon poisťovňa, a.s. 
Ing. Lukáš Lupták, Koordinátor podpory predaja pre 

priamy distribučný kanál 

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 

Mgr. Marián Bilík, Riaditeľ odboru ľudských zdrojov, 

Ing. Andrea Sikorová, Riaditeľka odboru zaistenia, Ing. 

Miroslav Pacher, člen predstavenstva a viceprezident 

pre obchod, JUDr. Marko Tomašovič,  Ing. Pavol 

Prekop 

AUREX spol. s r.o. 
Ing. arch. Július Hanus, Ing. arch. Aleš Baláži, Ing. 

Ľubomír Macák, Ing. Pavol Petrík 

BMB Leitner, k.s.   

Centire s.r.o Ľubomír Billý 

DELL Slovakia  

  

Deloitte Tax, s.r.o.   

E&L Consulting, s.r.o., Ing. Hilda Gajdošová  

EPIC Slovakia Zuzana Poláčková 

ERGO Poisťovňa, a. s. Ing. Marek Janíček, Finančný manažér 

Európska ratingová agentúra Ing. Bánay  

Eximbanka SR 

Ing. Mgr. Miriam Letášiová – vrchná riaditeľka,       

Ing. Pavel Mockovčiak – člen rady banky, námestník 

generálneho riaditeľa – banková divízia,                   

Ing. Mária Bilkovičová, odbor poistenia 

obchodovateľného rizika   

Hospodárske noviny Ing. František Kvarda – zástupca šéfredaktorky 

IBM, Bratislava Róbert Lehotský 

IN ARCHITEKTI, s.r.o.  Ing. arch. Igor Hianik, Ing. arch. Nikola Winková 

Industrial Risk Consulting s.r.o Ing. Róbert Poór, PhD., konateľ 

INESS Mgr. Radovan Ďurana –  analytik a zakladajúci člen 

Inštitút finančnej politiky MF SR 
Ing. Martin Filko, Ing. Michal Habrman, PhD.  

Inštitút urbánneho rozvoja Ing. Juraj Suchánek 

J&T Banka Stanislav Pánis, Rudolf Vrábel 

Konfederácia odborových zväzov Jozef Kollár  

KOOPERATÍVA  poisťovňa, a.s., 

Vienna  Insurance  Group, a.s. 
Ing. Z. Littvová, PhD., poisťovací poradca 

KPMG Ing. Michal Maxim , Ing. Robert Jung,Ing. Stanislav 

Kubala 
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Ministerstvo Financií SR 
Ing. Miloš Nosál, CSc. – riaditeľ odboru financovania 

verejných výdavkov, Ing. Roman Chandoga, PhD 

Ministerstvo kultúry SR Emília Kršíková  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 
Ing. Jozef Burian – štátny tajomník 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR Ľubica Pitlová 

Ministerstvo vnútra SR Matúš Šesták 

Ministerstvo zahraničných  

vecí SR 
Mgr. Ivan Bukovský 

Ministerstvo životného 

prostredia SR 
Ing. Soňa Záhoranová - Odbor trvalo udržateľného 

rozvoja  

Národná banka Slovenska 

Mgr. Martin Šuster, PhD. , Mgr. Ľubomír Adamišin, 

Ing. Alexander Karšay, Mgr. Štefan Velčický,          

Mgr. Júlia Čilíková, Mgr. Matúš Medvec,  

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ing. Daniel Mako – finančný riaditeľ 

OVB  Allfinanz  Slovensko a.s. 

Peter Masarik, regionálny riaditeľ,                         

RNDr. Ivica Chačaturianová, prokuristka a riaditeľka 

odboru vzdelávania a vzťahov s verejnosťou,  

Protimonopolný úrad SR Mgr. Ing. Peter Silanič, PhD 

Rada pre rozpočtovú 

zodpovednosť 
Ing. Ivan Šramko - predseda, Ing. Ľudovít Ódor  

Radnička – občianske združenie Viera Záhorcová 

Risk Management Consulting, 

s.r.o. 
Ing. Pavel Hollý 

RS Management, s. r. o. Erika Falťanová   

SAS 

Mgr. Hana Vítková,  Senior Marketing Specialist & 

Academic Program Coordinator, Mgr. Katarína 

Frühwaldová, PhD., Senior Business Consultant           

a Analytik SAS 

Slovenský plynárenský priemysel Michal Holeš - hovorca 

Swiss Re 

Mgr. Dávid Molnár , Miroslav Kusalík ,               

Zdenka Neničková,  Peter Weisel , Ľubomíra 

Šimičková,Simona Tatárová , Matúš Grexa,     

 Miroslav Šur ,Stanislava Divincová ,                

Veronika Šintalová , Peter Znášik,  Paula Šrámeková,  

Ing. Pavol Seregi 
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The Slovak Spectator  

Ing. Ján Pallo – konateľ, Mgr. Michaela Terenzani, 

 MA - šéfredaktorka Ing. Jana Liptáková - redaktorka 

Transpetrol, a.s.  Ing. Martin Šustr, PhD. – člen predstavenstva 

Trexima Bratislava s.r.o. Gejza Mihály, Silvia Mackay  

Union, a.s. poisťovňa Ing. Marian Tatár,  Ing. Tibor Bôrik,  

Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví 
Ing. Jozef Holjenčík, PhD - predseda 

Úrad vlády SR Ján Onda   

Volkswagen, Bratislava Ing. Jaroslav Holeček, PhD. 

Wűstenrot, Bratislava Ing. Daniel Baran 

Združenie výrobcov liehu a 

liehovín na Slovensku 
Ing. Július Forsthoffer, PhD 

 

5.4 ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ NHF EU                        

V BRATISLAVE V ROKU 2015 
 

Ku dňu 31. 12. 2015 pracovalo na fakulte 114 pedagogických zamestnancov, z toho 

68 žien. Z uvedeného počtu bolo 19 profesorov (z toho 15 riadnych profesorov, 3 mimoriadni 

profesori a 1 hosťujúci profesor) a  18 docentov. Podiel profesorov na celkovom počte 

učiteľov predstavoval 16,7 % a podiel docentov 15,8 %. Pedagogický proces na fakulte 

zabezpečovalo 77 odborných asistentov s PhD., resp. s CSc., čo predstavovalo 67,5 %. 

Podiel profesorov, docentov a odborných asistentov s CSc., resp. PhD. na celkovom počte 

pedagogických zamestnancov NHF EU v Bratislave predstavoval 100 %.  

 

V roku 2015 zabezpečovalo pedagogický proces aj 50 doktorandov na dennej forme štúdia     

a v priebehu roka bolo udelených 19 akademických titulov "philosophiae doctor" 

(úspešne ukončilo doktorandské štúdium 14 doktorandov v dennej forme štúdia                        

a 5 doktorandov v externej forme štúdia).  

 

V priebehu roku 2015 boli na Národohospodárskej fakulte udelené 2 vedecko-pedagogické 

tituly docent (doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. a doc. Ing. Jana Péliová, PhD.). 

 

 

Vývoj počtu pedagogických zamestnancov NHF EU v Bratislave a ich kvalifikačná 

štruktúra za roky za roky 2004-2015 

 

                                                                                                                                      Tab. č. 53 

 

Rok 

 

Kategória pedagogických zamestnancov 

 

 

prof. mim. 

prof. 

hosť. 

prof. 

doc.  OA A Lektori Spolu 

2004 15 7 0 32 81 6 0 141 

2005 15 5 0 40 71 5 0 136 

2006 15 4 0 39 76 3 0 137 

2007 15 2 0 39 71 2 0 129 

2008 17 4 0 36 71 3 0 131 
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2009 16 3 0 32 88 3 0 142 

2010 17 1 2 34 74 2 0 130 

2011 17 1 2 36 76 1 0 133 

2012 19 1 2 31 77 0 0 130 

2013 19 4 1 22 73 0 0 119 

2014 20 3 1 22 74 0 0 120 

2015 15 3 1 18 77 0 0 114 
Poznámka: Fyzický stav 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj počtu pedagogických zamestnancov NHF EU v Bratislave a ich kvalifikačná 

štruktúra za roky za roky 2004-2015 

                                                                                                                                        

Tab. č. 54 

 

Rok 

 

Kategória pedagogických zamestnancov 

 

 

prof. mim. 

prof. 

hosť. 

prof. 

doc.  OA A Lektori Spolu 

2004 10,85 6,48 0,00 29,21 76,28 6,00 0,00 128,83 

2005 12,20 4,23 0,00 36,41 68,55 5,00 0,00 126,39 

2006 12,52 3,75 0,00 35,63 72,13 3,00 0,00 127,03 

2007 12,97 2,00 0,00 35,45 66,83 2,00 0,00 119,25 

2008 14,97 4,00 0,00 32,13 65,39 3,00 0,00 119,49 

2009 15,95 2,99 0,00 31,92 87,27 2,48 0,00 140,60 

2010 17,00 1,00 1,85 33,43 70,90 2,00 0,00 126,18 

2011 15,96 1,00 1,53 33,13 71,60 1,00 0,00 124,22 

2012 18,47 1,00 1,53 27,91 72,27 0,00 0,00 121,18 

2013 19,00 3,99 1,00 21,11 68,67 0,00 0,00 113,77 

2014 19,52 3,00 1,00 20,70 68,98 0,00 0,00 113,20 

2015 14,99 3,00 1,00 18,00 65,87 0,00 0,00 102,86 
Poznámka: Fyzický prepočítaný stav 
 

 

 

Štruktúra akademických zamestnancov podľa katedier k 31. 12. 2015 

                                                                                                                                 

           Tab. č. 55 
  

profesori 

 

mimoriadni  

profesori 

 

hosťujúci 

profesori 

 

docenti 

 

odborní asistenti  

s PhD. 

 

výskumní 

pracovníci 

 

Spolu 

KET 5 2 - 2 13 - 22 

KHP 1 - - 1 12 1 15 

KVSaRR 1 - - 4 6 1 12 

KSRaP 1 - - 3 6 1 11 

KF 3 - - 6 18 1 28 
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KBaMF 2 - 1 2 9 - 14 

KPOI 1 1 - - 3 - 5 

KPG 1 - - - 6 - 7 

KAIaVT - - - - 4 - 4 

 

S p o l u 

 

15 

 

3 

 

1 

 

18 

 

77 

 

4 

 

118 
Poznámka: Fyzický stav 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj fyzického stavu zamestnancov fakulty podľa kategórií   

Tab. č. 56                                                                                                                   

Kategória zamestnancov Stav k 31. 12. 2014 

 

Stav k 31. 12. 2015 

 

Pedagogickí zamestnanci 120 114 

Výskumní pracovníci s vysokoškolským 

vzdelaním 

 

3 

 

4 

Zamestnanci na vede so stredoškolským 

vzdelaním 

 

2 

 

0 

Ostatní zamestnanci (THP a technickí 

zamestnanci) 

 

27 

 

24 

S p o l u 152 142 

 

5.5 NADÁCIA NÁHODOHOSPODÁR 
 

Príjmy a výdavky nadácie NÁRODOHOSPODÁR boli v roku 2015 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 EU v Bratislave Nová ekonomika. 

Z prostriedkov vložného na medzinárodné vedecké konferencie boli hradené výdavky 
spojené s konaním týchto konferencií:  

 Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015, 

 Financie a riziko 2015. 
 

Nadácia NÁRODOHOSPODÁR sa v roku 2015 podieľala na administratívnom 

zabezpečení Grantu Nadácie VÚB na realizáciu projektu „Podpora internacionalizácie 
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vedecko-výskumnej činnosti v ekonomických vedách“. Projekt podporil vedecko-

výskumnú činnosť na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave 

prostredníctvom realizácie vedecko-výskumných aktivít jednotlivých členov fakulty            

v spolupráci so zahraničnými výskumníkmi. Cieľom projektu bolo internalizáciou výskumu 

priniesť zahraničné poznatky a formy výskumu na Národohospodársku fakultu 

Ekonomickej univerzity v Bratislave. Projekt podporil a zintenzívnil publikačnú činnosť 

fakulty v karentovaných zahraničných časopisoch a na významných medzinárodných 

konferenciách a zároveň podporil vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými 

zahraničnými vedeckými pracoviskami, napr. prostredníctvom organizácie Letnej školy 

slovenských ekonómov.  

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 štúdi 


