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ÚVOD 
 

Dlhodobý zámer rozvoja Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity 
v Bratislave (ďalej „NHF EUBA“) stanovuje ciele vo vzdelávacej, vedeckej, 
výskumnej, podnikateľskej a ďalšej tvorivej činnosti na obdobie rokov 2019 – 
2023, s výhľadom do roku 2027 a definuje poslanie a ciele NHF EUBA. Poslanie 
a ciele NHF EUBA sú primárne odvodené od poslania a vízie Ekonomickej 
univerzity v Bratislave (ďalej „EUBA“).  

NHF EUBA sa hlási k princípom činnosti univerzity, ktorými sú (1) akcentovanie 
spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k SR a k zahraničiu, (2) realizácia a ďalší 
rozvoj akademickej excelentnosti a kvality (3) internacionalizácia vo všetkých 
jej činnostiach.  

Našou spoločnou ambíciou je naďalej rozvíjať fakultu ako priestor pre kvalitné 
vysokoškolské vzdelávanie, slobodné vedecké bádanie, širokú medzinárodnú 
spoluprácu. Fakultu vnímame aj ako priestor, kde sa  realizuje fakultná 
spolupráca celej akademickej obce. Našou snahou je pracovať 
na posilňovaní povedomia o fakulte ako o modernej fakulte adekvátne 
reagujúcej na aktuálne trendy vo vzdelávaní a vo výskume, nadväzujúc 
na všetky doterajšie pozitívne rozvojové aktivity fakulty.  

Pre úspešné splnenie vytýčených cieľov a priorít je potrebné, aby sa s nimi 
stotožnili členovia Akademickej obce NHF EUBA a aktívne sa podieľali 
na rozvojovom procese fakulty. Viac ako 65 ročné úspešné pôsobenie NHF 
EUBA v priestore vysokoškolského vzdelávania ako aj vo výskumnom priestore, 
nám dáva všetky predpoklady pre využitie existujúceho potenciálu NHF EUBA 
na jej ďalší rozvoj. 
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POSLANIE NHF EUBA 
Poslaním NHF EUBA je poskytovanie kvalitného 
vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského štúdia, rozvíjanie poznania na základe 
slobodného, tvorivého vedeckého bádania a prispievanie 
k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku 
a v európskom vzdelávacom priestore v duchu národných 
a všeľudských humanitných a demokratických tradícií.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

STRATEGICKÝ CIEĽ NHF EUBA 
V súlade so strategickým cieľom EUBA je naším spoločným 
cieľom profilovať NHF EUBA ako fakultu presadzujúcu svoj 
výskumný charakter na úrovni spĺňajúcej národné 
a medzinárodné štandardy vo všetkých oblastiach jej 
činnosti. 
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PRIORITY NHF EUBA 
 

 
 
 
 
 
 
  

I. NHF EUBA ako integrálna súčasť kvalitného európskeho 
vysokoškolského vzdelávacieho priestoru, atraktívna 
pre uchádzačov zo SR, ako aj pre uchádzačov o štúdium 
zo zahraničia.

II. NHF EUBA ako uznávaná, výskumne orientovaná fakulta, 
ktorá svojou výskumnou činnosťou vytvára pridanú hodnotu 
vo forme nových znalostí v oblasti ekonómie, čím prispieva 
k riešeniu súčasných ekonomických, finančných, sociálnych 
problémov na regionálnej ako aj globálnej úrovni.

III. NHF EUBA ako akceptovaná inštitúcia v oblasti 
medzinárodnej spolupráce, podporujúca mobility študentov, 
integráciu zahraničných študentov, posilňujúca 
medzinárodné uznanie jej členov v rámci medzinárodnej 
vedeckej komunity.

IV. NHF EUBA ako líder v uplatniteľnosti absolventov 
na pracovnom trhu, podporujúca kritické myslenie a trvalo 
udržateľný rozvoj zručností študentov ako aj tvorivých 
pracovníkov a zamestnancov fakulty, prispievajúca k rozvoju 
spoločnosti.

V. NHF EUBA ako kvalitné materiálno-technické a kultúrne 
prostredie preferujúce inovatívne metódy výučby, ako aj 
podporu rozvoja kariérneho rastu tvorivých pracovníkov 
fakulty.
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STRATEGICKÉ ZÁMERY, ČIASTKOVÉ CIELE, NÁSTROJE A INDIKÁTORY 

V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH 
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I. NHF EUBA AKO INTEGRÁLNA SÚČASŤ KVALITNÉHO EURÓPSKEHO 
VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PRIESTORU, ATRAKTÍVNA 
PRE UCHÁDZAČOV ZO SR, AKO AJ PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM 
ZO ZAHRANIČIA. 
 

HLAVNÉ CIELE 
1. Zvýšenie záujmu uchádzačov o štúdium na fakulte 
2. Príprava študijných programov na úspešnú akreditáciu na národnej úrovni 
3. Akreditácia EPAS pre vybrané študijné programy 
4. Kontinuálne skvalitňovanie pedagogického procesu 
5. Príprava študijných programov duálneho vzdelávania 

 

AKTIVITY VEDÚCE K DOSIAHNUTIU CIEĽOV 
Intenzívnejšia a rôznorodá propagácia študijných programov ponúkaných 
na fakulte v SR aj v zahraničí. Aktívna spolupráca s vybranými strednými 
školami. 
Vytvorenie podporných nástrojov na zvýšenie študijnej úspešnosti študentov, 
predovšetkým v 1. roku štúdia. Podpora talentovaných študentov. Využívanie 
inovatívnych aktivizujúcich vyučovacích metód orientovaných na študentov 
a podporu ich učenia. 
Príprava procesu národnej akreditácie, diskusia k pripravovaným študijným 
programom na akreditačný proces, príprava akreditačných spisov 
a podkladov, implementácia systémov vnútorného hodnotenia kvality 
vyžadovaných novovzniknutou Slovenskou akreditačnou agentúrou 
pre vysoké školstvo do pedagogického procesu.  
Zapojenie sa do procesu akreditácie EPAS (akreditácia EFMD pre business 
študijné programy), predloženie žiadosti. Kontinuálne pokračovať v napĺňaní 
štandardov akreditácie AACSB. 
Dodržiavanie nastavených vnútorných pravidiel EUBA, dôslednejšie využívanie 
systémov hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu, využívanie procesov 
akreditácie AACSB pre ďalšie skvalitnenie pedagogického procesu. 
Príprava a predloženie žiadosti na akreditáciu programov duálneho 
vzdelávania. 
 

INDIKÁTORY 
i Počet uchádzačov o štúdium zo SR ako aj zo zahraničia 
i Počet študentov prijatých, zapísaných na štúdium a študujúcich 

na fakulte 
i Získanie akreditácie EPAS 
i Funkčný systém hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu 
i Podklady k akreditácii programov duálneho vzdelávania 
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II. NHF EUBA AKO UZNÁVANÁ, VÝSKUMNE ORIENTOVANÁ FAKULTA, 
KTORÁ SVOJOU VÝSKUMNOU ČINNOSŤOU VYTVÁRA PRIDANÚ 
HODNOTU VO FORME NOVÝCH ZNALOSTÍ V OBLASTI EKONÓMIE, ČÍM 
PRISPIEVA K RIEŠENIU SÚČASNÝCH EKONOMICKÝCH, FINANČNÝCH, 
SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV NA REGIONÁLNEJ AKO AJ GLOBÁLNEJ 
ÚROVNI. 
 

HLAVNÉ CIELE 
1. Zvýšiť publikačnú aktivitu tvorivých pracovníkov v súlade s konkretizáciou 

pracovných povinností  
2. Zvýšiť podiel tvorivých pracovníkov pravidelne publikujúcich kvalitné 

vedecké výstupy 
3. Zvýšiť kvalitu výskumu a vedeckých výstupov študentov v treťom stupni 

štúdia 
4. Zvýšiť zapojenie tvorivých pracovníkov fakulty do vzdelávacích a vedecko-

výskumných projektov s akcentom na medzinárodné projekty, podpora 
výskumných tímov na fakulte 

5. Podpora rozvoja kritického ekonomického myslenia mladých vedeckých 
pracovníkov a študentov prostredníctvom organizovania ŠVOČ na fakulte, 
vzájomná nominácia víťazov fakulty do súťaže na NF VŠE v Prahe.  

6. Podpora “princípu výučby vedenej výskumom” v zmysle implementácie 
nových poznatkov z výskumu do vzdelávacieho procesu 

 

AKTIVITY VEDÚCE K DOSIAHNUTIU CIEĽOV 
Systém hodnotenia výkonov a systém odmeňovania, ako aj vypisovanie miest                      
do výberových konaní významnejšie previazať s plnením konkretizácie 
pracovných povinností. 

Informačná podpora, uskutočňovanie workshopov a vzdelávacích podujatí 
zameraných            na skvalitňovanie vedecko-výskumnej činnosti. 

Využívanie možnosti prerozdelenia výkonov v rámci katedier a umožnenie 
zníženia pedagogickej záťaže pre tvorivých pracovníkov s kvalitnými 
vedeckými výstupmi. Podporovať zapojenie tvorivých pracovníkov fakulty 
do medzinárodných projektov.  

Predmety zamerané na posilnenie kvality  vedeckého zamerania využívať 
v treťom stupni štúdia vo významnejšej miere.  

Koordinácia a pravidelná komunikácia k téme výskumných priorít 
a strategických medziodborových oblastí výskumu. V systéme fakultných 
časopisov využívať „double blind peer review“ systém. 

Šírenie výsledkov výskumu intenzívnym dialógom s odbornou a laickou 
verejnosťou, implementácia výsledkov výskumu do pedagogického procesu. 
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INDIKÁTORY 
i Počet publikácií v impaktovaných časopisoch s nenulovým IF 
i Počet publikácií študentov tretieho stupňa štúdia na fakulte, s dôrazom 

na publikácie s nenulovým IF  
i Počet študentov zapojených do ŠVOČ na fakulte 
i Počet zahraničných tvorivých pracovníkov pôsobiacich na fakulte 
i Počet získaných projektov na fakulte  
i Objem získaných finančných prostriedkov z projektov 
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III. NHF EUBA AKO AKCEPTOVANÁ INŠTITÚCIA V OBLASTI 
MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE, PODPORUJÚCA MOBILITY 
ŠTUDENTOV, INTEGRÁCIU ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV, 
POSILŇUJÚCA MEDZINÁRODNÉ UZNANIE JEJ ČLENOV V RÁMCI 
MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KOMUNITY. 
 

HLAVNÉ CIELE 
1. Študijný program v anglickom jazyku v prvom stupni štúdia 
2. Rozšírenie ponuky spoločných študijných programov zabezpečovaných 

v spolupráci so zahraničnými univerzitami  
3. Zvýšenie počtu študentov a zamestnancov fakulty zapojených 

do zahraničných mobilitných programov  
4. Zvýšenie počtu zahraničných študentov na fakulte 
5. V zmysle zásady „Internacionalizácia začína doma“ iniciovať zvýšenie 

záujmu študentov o predmety v cudzích jazykoch 
6. Akceptácia tvorivých pracovníkov fakulty v prostredí domácej 

i medzinárodnej vedeckej komunity 
 

AKTIVITY VEDÚCE K DOSIAHNUTIU CIEĽOV 
Etablovanie programu Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom 
jazyku                  do ponuky v prvom stupni štúdia. Organizácia a príprava 
výučby, spolupráca s fakultami      na EUBA. 

Rozvíjanie existujúcich študijných programov v anglickom jazyku v druhom 
stupni štúdia a aktívne vyhľadávanie možností na získanie ďalších dvojitých 
resp. spoločných diplomov      so zahraničnými univerzitami. Intenzívnejšie 
využívať webovú stránku fakulty v anglickom jazyku na propagáciu 
a informovanie. 

Intenzívnejšia propagácia všetkých foriem podpory individuálnej mobility 
a dôsledné využívanie kreditového systému na uznávanie kreditov získaných 
v zahraničí. 

Prehlbovanie existujúcich zahraničných partnerstiev a kontaktov, rozvoj 
ďalších, zapájanie sa do perspektívnych vedecko-pedagogických komunít 
a združení podporujúcich medzinárodnú rozpoznateľnosť a postavenie fakulty. 

Využívanie programov podpory zo zdrojov EÚ a súkromnej sféry na dosiahnutie 
vyššie uvedených cieľov vo väčšej miere. 

Podpora prednáškových a výskumných pobytov tvorivých pracovníkov fakulty 
a zapájanie zahraničných spolupracovníkov do pedagogického procesu. 
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INDIKÁTORY 
i Počet študijných programov ponúkaných v anglickom jazyku 
i Počet študentov, ktorí absolvujú predmet vyučovaný v cudzom jazyku 
i Počet študentov, ktorí vycestovali na zahraničný študijný pobyt, na zahraničnú 

pracovnú stáž 
i Počet zahraničných spolupracovníkov pôsobiacich na fakulte  
i Počet mobilít zamestnancov fakulty  
i Počet tvorivých pracovníkov zapojených do medzinárodných projektov 
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IV. NHF EUBA AKO LÍDER V UPLATNITEĽNOSTI ABSOLVENTOV 
NA PRACOVNOM TRHU, PODPORUJÚCA KRITICKÉ MYSLENIE 
A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTOV AKO 
AJ TVORIVÝCH PRACOVNÍKOV A ZAMESTNANCOV FAKULTY, 
PRISPIEVAJÚCA K ROZVOJU SPOLOČNOSTI. 
 

HLAVNÉ CIELE 
1. Zabezpečiť kvalitu absolventov a udržať konkurencieschopný profil 

absolventov fakulty z hľadiska ich uplatniteľnosti na trhu práce 
2. Aktívne zapojenie inštitúcií verejného a súkromného sektora 

do pedagogického procesu, akceptácia vybraných predmetov 
profesijnými organizáciami  

3. Podpora slobodného vedeckého bádania a tvorivej činnosti s dôrazom 
na dodržiavanie základných princípov etického správania a konania 
pri práci a štúdiu na NHF EUBA 

4. Intenzívnejšie zapojenie do programov celoživotného a manažérskeho 
vzdelávania 

5. Podpora tvorivých pracovníkov pri zvyšovaní odbornej kvalifikácie 
6. Popularizácia ekonómie u širokej laickej verejnosti, s akcentom 

na zvyšovanie finančnej gramotnosti 
 

AKTIVITY VEDÚCE K DOSIAHNUTIU CIEĽOV 
Posúdiť existujúcu ponuku študijných programov na základe dynamicky sa 
vyvíjajúcich potrieb praxe, kontinuálne reflektovanie potrieb praxe, 
s akcentom na „soft skills“ v oblasti tímovej práce, spracovania dát a jazykovej 
pripravenosti absolventov. Ďalší rozvoj spoločných študijných programov 
uskutočňovaných s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.  

Spolupráca s partnerskými organizáciami súkromného i verejného sektora. 
Intenzívnejšie zapájanie absolventov a priaznivcov do každodenného života 
na fakulte. Spolupráca na programoch duálneho vzdelávania. 
Príprava a realizácia programov vzdelávania pre vybrané cieľové skupiny 
obyvateľstva, poskytovať rozmanitejšie programy celoživotného a ďalšieho 
vzdelávania. 

Efektívne využívanie marketingových aktivít s cieľom širšej a dynamickejšej 
propagácie fakulty. Aktívne participovať na aktivitách Alumni klubu. 

Podpora efektívnej spolupráce fakulty s inštitúciami verejného a súkromného 
sektora s cieľom podpory participácie fakulty na riešení celospoločenských 
a regionálnych problémov v oblasti ekonómie a manažmentu. Podpora 
transferu vedeckých poznatkov        do praxe, poradenská, konzultačná 
a expertízna činnosť orientovaná na riešenie aktuálnych problémov 
a požiadaviek spoločnosti. 
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Kontinuálne zvyšovanie odborných a pedagogických zručností 
vysokoškolských učiteľov na fakulte s akcentom na zlepšovanie v oblasti 
nových a aktivizačných metód výučby.  
 

INDIKÁTORY 
i Miera zamestnanosti absolventov 
i Počet predmetov zabezpečovaných spoločnosťami z praxe 
i Počet dvojstranných zmlúv resp. dohôd o spolupráci s verejným 

a súkromným sektorom v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu 
i Počet zúčastnených tvorivých pracovníkov a zamestnancov 

na aktivitách zameraných na zvyšovanie odbornej kvalifikácie 
i Počet marketingových aktivít a podujatí zameraných na dynamickú 

propagáciu fakulty           
i Počet aktivít realizovaných v programoch celoživotného a ďalšieho 

vzdelávania 
i Objem finančných prostriedkov z projektov riešených v spolupráci 

s hospodárskou praxou 
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V. NHF EUBA AKO KVALITNÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A KULTÚRNE 
PROSTREDIE PREFERUJÚCE INOVATÍVNE METÓDY VÝUČBY, AKO AJ 
PODPORU ROZVOJA KARIÉRNEHO RASTU TVORIVÝCH 
PRACOVNÍKOV FAKULTY. 
 

HLAVNÉ CIELE 
1. Kvalifikačná štruktúra tvorivých pracovníkov zodpovedajúca výkonom 

a rozvojovým zámerom fakulty  
2. Ďalší rozvoj inovatívnych metód výučby v pedagogickom procese, 

využívanie výsledkov hodnotení zo študentských ankiet pri hodnotení 
výkonov tvorivých pracovníkov a zamestnancov fakulty.  

3. Využívanie princípov rozdelenia dotačných prostriedkov na fakultu až 
na úroveň katedier a jednotlivcov  

4. Diverzifikovanie zdrojov a získavanie mimorozpočtových zdrojov 
pre financovanie a rozvojové aktivity fakulty, vrátane zabezpečenia 
financovania miest zahraničných výskumných pracovníkov 

5. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia učební a priestorov fakulty 
6. Posilniť pozitívne vnímanie fakulty vo vnútornom prostredí univerzity, 

kultivácia akademického prostredia, zvyšovanie lojality a adresná 
informovanosť zamestnancov a študentov fakulty 

 

AKTIVITY VEDÚCE K DOSIAHNUTIU CIEĽOV 
Zabezpečiť, aby sa pri príprave rozpočtu fakulty vychádzalo z každoročnej 
metodiky a postupov rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám a v tomto zmysle princípov zabezpečiť rozpis dotačných prostriedkov 
z fakulty, cez úroveň katedier až na úroveň jednotlivcov. 

Priebežné sledovanie plnenia kritérií kvalifikačného rastu, motivácia a podpora 
tvorivých pracovníkov fakulty vo všetkých vekových kategóriách.  

Poskytovanie podpory mladým vedeckým pracovníkom v zmysle intenzívnej 
odbornej prípravy na kariéru a profesijnú dráhu mladých vedcov aj 
prostredníctvom senior mentoringu vo forme zdieľania skúseností emeritných 
profesorov, podpora tvorivých osobností pôsobiacich na fakulte. 

Zapojiť sa do procesov finančnej a sociálnej inklúzie a prispieť tak k ďalšiemu 
rozvoju spoločnosti. 

Podpora kultivácie akademického prostredia, zvyšovanie lojality a adresná 
informovanosť zamestnancov a študentov fakulty. Podpora aktivít 
prinášajúcich spätnú väzbu                        pre fungovanie fakulty, katedier, 
študijných programov a aj jednotlivých tvorivých pracovníkov.  

Inovácia a zavedenie prvkov dizajn manuálu fakulty, budovanie jednotnej 
identity fakulty v internom ako aj externom prostredí. Prezentačné materiály 
v slovenskom aj v anglickom jazyku. 
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Aktívne uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti fakulty s dôrazom 
na ochranu životného prostredia a podporu ekologických riešení v správe 
fakulty, zdravého životného štýlu zamestnancov a študentov fakulty. 
 

INDIKÁTORY 
i Počet začatých habilitačných a inauguračných konaní 
i Podiel študentov v treťom stupni štúdia zapojených do intenzívnej 

odbornej prípravy na kariéru mladých vedcov 
i Priemerná výška osobného ohodnotenia na fakulte po katedrách 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM SCHVAĽOVANIA  
 
Dlhodobý zámer NHF EUBA na obdobie rokov 2019 – 2023 s výhľadom do roku 
2027 bol prerokovaný a schválený v týchto orgánoch:  
Vedenie fakulty (prerokovanie):      14. 08. 2019  

Kolégium dekanky (prerokovanie):      11. 09. 2019  

Akademická obec fakulty (prerokovanie):     17. 09. 2019 

Vedecká rada fakulty (prerokovanie):     26. 09. 2019 

Akademický senát fakulty (prerokovanie a schválenie):  18. 10. 2019  

Konečná verzia (po zapracovaní pripomienok):    29. 10. 2019  

 


