
   

        

VÝROČNÁ SPRÁVA 

 

ZA ROK 2019 

 

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA 
 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE 



      

2 

 

OBSAH  
  

1  VZDELÁVACIA ČINNOSŤ ......................................................................................... 4 

1.1 Študijné programy na NHF EU v  Bratislave ................................................. 4 

1.2 Počty študentov na 1. a  2. stupni štúdia na NHF EU v  Bratislave ......... 6 

1.3 Prijímacie konanie na 1. a  2. stupeň štúdia ............................................... 8 

1.3.1 Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia ......................................................................... 9 
1.3.2 Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia ....................................................................... 10 

1.4 Absolventi a  štátne skúšky na NHF EU v  Bratislave ............................... 13 

1.4.1 Štátne skúšky a  absolventi na 1. stupni štúdia ......................................................... 13 
1.4.2 Štátne skúšky a  absolventi na 2. stupni štúdia ......................................................... 15 

1.5 Počet študentov, absolventov a  prijímacie konanie na 3. stupni 

štúdia .............................................................................................................................. 16 

1.5.1 Počty študentov na 3. stupni štúdia na NHF EU v  Bratislave ................................. 17 
1.5.2 Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia ....................................................................... 17 
1.5.3 Absolventi na 3. stupni štúdia ........................................................................................ 19 

1.6 Edičný zámer NHF a  jeho plnenie v  roku 2019 ...................................... 19 

1.7 Personálne zabezpečenie vzdelávacej činnosti .................................... 20 

1.8 Zabezpečenie kvality vzdelávacej činnosti ............................................. 22 

1.8.1 Semináre pre učiteľov a  doktorandov NHF EU v  Bratislave ................................ 23 
1.8.2 Monitorovanie a  hodnotenie kvality vzdelávacej činnosti .................................. 23 

1.9 Oceňovanie talentovaných študentov NHF EU v  Bratislave ............... 24 

1.10 Zhrnutie aktivít realizovaných na NHF EU v  Bratislave vo 

vzdelávacej činnosti .................................................................................................. 25 

2  VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ .......................................................................... 27 

2.1 Pracovníci vo vede a  výskume ................................................................... 27 

2.1.1 Štruktúra tvorivých pracovníkov na NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 ............... 27 
2.1.2 Kvalifikačný rast, habilitačné konanie a  vymenúvacie konanie za 

profesora ............................................................................................................................................... 28 

2.2 Hodnotenie výsledkov vo vede a  výskume ............................................ 28 

2.2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky vedy a  výskumu ako celku za rok 2019 

a  v  porovnaní s  rokom 2018 ......................................................................................................... 28 
2.2.2 Zameranie vedy a  výskumu na katedrách NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 31 

2.3 Finančné zdroje vo vede a  výskume ........................................................ 33 

2.3.1 Sumarizácia a  úspešnosť projektov ............................................................................ 33 

2.4 Prezentácia výsledkov vo vede a  výskume ............................................ 34 

2.4.1 Vedecké podujatia na katedrách NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 ................. 34 
2.4.2 Vydávanie vedeckých časopisov na katedrách NHF EU v  Bratislave 

v  roku 2019 .......................................................................................................................................... 37 
2.4.3 Publikačné výstupy na NHF EU v  Bratislave za rok 2019 ....................................... 37 

2.5 Vedecká výchova študentov 3. stupňa ..................................................... 40 

2.6 Študentská vedecká a  odborná činnosť .................................................. 43 

2.7 Ďalšie medzinárodné výskumné aktivity ................................................... 44 

2.7.1 Pôsobenie v  medzinárodných vedeckovýskumných organizáciách 

a  sieťach, členstvo v  edičných radách, správnych radách, dozorných radách ......... 44 
2.7.2 Výskumné mobility, účasť na významných vedeckých konferenciách 

v  zahraničí ........................................................................................................................................... 45 



      

3 

 

2.8 Rozvojové aktivity na podporu vedy, výskumu a  doktorandského 

štúdia .............................................................................................................................. 46 

2.9 SWOT analýza vedy, výskumu a  doktorandského štúdia ................... 48 

2.10 Obsahové zameranie vedy a  výskumu na rok 2020 ........................ 50 

2.11 Záver ................................................................................................................. 51 

3   ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA ............................................................................... 53 

3.1    Zahraničné mobility študentov a  pracovníkov NHF EU v Bratislave  53 

3.2    Internacionalizácia vzdelávania na NHF EU v  Bratislave ..................... 55 

3.3    Internacionalizácia výskumu na NHF EU v  Bratislave ........................... 58 

4  INÉ ČINNOSTI A  AKTIVITY NHF EU V  BRATISLAVE .......................................... 61 

4.1    Členstvo učiteľov NHF EU v  Bratislave vo vedeckých radách, 

tímoch univerzít a  v  orgánoch v  SR a  zahraničí ............................................ 61 

4.2     Ocenenie študentov NHF EU v  Bratislave ................................................ 67 

4.3    Spolupráca NHF EU v  Bratislave s  hospodárskou praxou ................... 67 

4.4    Organizačný a  personálny rozvoj NHF EU v  Bratislave v  roku 

2019 ................................................................................................................................. 72 

4.5    Nadácia NÁRODOHOSPODÁR ...................................................................... 74 

4.6    Činnosť Študentského parlamentu NHF EU v  Bratislave ........................ 75 

5  RIADIACE ORGÁNY A  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NHF EU                     

V  BRATISLAVE  (k  31. 12. 2019) .............................................................................. 77 

Príloha 1 ................................................................................................................................................. 81 
Prehľad projektov riešených na NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 ....................................... 81 
Príloha 2 ................................................................................................................................................. 90 
Výsledky riešenia projektov na NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 ........................................ 90 
Príloha 3 ............................................................................................................................................... 113 
Vedecké práce tvorivých pracovníkov NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 ...................... 113 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

4 

 

1  VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 
 

Na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v  Bratislave (ďalej len 

„NHF EU v  Bratislave“) sa proces vysokoškolského vzdelávania datuje od roku 1953. 

V  súčasnosti poskytuje NHF EU v  Bratislave  v   akreditovaných študijných programoch 

vysokoškolské štúdium na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Od 

roku 2014, ponúka fakulta v  spolupráci s  Právnickou fakultou Univerzity Komenského 

v  Bratislave akreditovaný spoločný bakalársky študijný program Ekonómia a  právo 

a  od roku 2017 magisterský študijný program Právo a  ekonómia. Vzhľadom                    

na konkurenčné prostredie v  oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania 

smerovala NHF EU v Bratislave svoje činnosti k  zlepšeniu kvality existujúcich ako aj 

k  tvorbe nových študijných programov. 

Vzdelávacia činnosť ako jedna z  hlavných činností NHF EU v  Bratislave                    

sa uskutočňuje v  súlade s  Dlhodobým zámerom rozvoja NHF EU v  Bratislave na 

obdobie rokov 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2027. Prioritou v  tejto oblasti je, aby 

fakulta pôsobila ako iniciátor a  koordinátor transferu vedomostí do praxe. Súčasne 

NHF EU v  Bratislave je fakultou orientovanou na študenta a  jeho potreby. 

Prioritou NHF EU v  Bratislave ako integrálnej súčasti kvalitného európskeho 

vysokoškolského vzdelávacieho priestoru je byť atraktívnou pre uchádzačov, a  to tak 

zo SR, ako aj pre uchádzačov o  štúdium zo zahraničia, uvedomujúc si významný vplyv 

budúcich absolventov pri formovaní spoločnosti. 

 

 

1.1    Študijné programy na NHF EU v  Bratislave 
 

Na NHF EU v  Bratislave  sú študenti prijímaní iba na akreditované študijné 

programy, ktorých prehľad uvádzame v  tabuľke 1 . Výučba sa na fakulte uskutočňuje 

v  dennej i  externej forme štúdia. Realizáciu a  rozvoj študijných programov 

zabezpečujú jednotlivé katedry, ktoré v  rámci výučby jednotlivých predmetov 

reflektujú aktuálny ekonomický a  celospoločenský vývoj, ako aj prenos výsledkov 

výskumu do pedagogickej činnosti.  

V  roku 2019 došlo k  zmenám vo vysokoškolskom vzdelávaní v  nadväznosti na 

niekoľko noviel zákona č. 131/2002 Z. z. o  vysokých školách a  o  zmene a  doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“). Najvýznamnejšie zmeny v  zákone                 

o VŠ sa týkali najmä:  

 novej sústavy študijných odborov obsahujúcej študijné odbory (v  ktorých môžu 

vysoké školy v  Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie) a  ich 

opisy, 

 registra študijných odborov, 

 využívania registra študentov v  súlade s  GDPR, 

 doplnenia periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a  ďalšej 

tvorivej činnosti vysokej školy, na základe záverov ktorého môže vysoká škola             

po dobu 6  rokov používať titul „výskumná univerzita“, 

 úpravy poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na iné činnosti súvisiace 

s  vysokým školstvom, 

 odmeňovania zamestnancov, 

 registra konzorcií vysokých škôl. 

 

Nová sústava študijných odborov sa významne dotkla aj NHF EU v  Bratislave  

v  tom, že v  zmysle vyhlášky 244 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu SR 

z  22.7.2019 o  sústave študijných odborov SR, sú od 1.9.2019 všetky študijné odbory 
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nahradené jediným študijným odborom 8. Ekonómia a  manažment. Prílohou tejto 

správy sú ustanovenia vymedzujúce študijný odbor 8 . Ekonómia a  manažment. 

Študijné odbory, ktoré boli na NHF EU v  Bratislave nahradené študijným odborom 

8. Ekonómia a  manažment sú nasledujúce: 

 

3.3.1. národné hospodárstvo  

3.3.2. dejiny národného hospodárstva  

3.3.3. ekonomická teória  

3.3.4. prognostika  

3.3.5. verejná správa a  regionálny rozvoj  

3.3.6. financie, bankovníctvo a  investovanie  

3.3.7. financie  

3.3.8. poisťovníctvo  

3.3.14. ľudské zdroje a  sociálny manažment 

 

V  rámci študijného odboru 8. Ekonómia a  manažment ponúka fakulta 

uchádzačom možnosť študovať v  nasledujúcich študijných programoch, podľa 

stupňa štúdia – v  tabuľke 1.  

 

Tabuľka 1    Prehľad akreditovaných študijných programov na NHF EU v  Bratislave  

 

Stupeň štúdia Študijný  program 

1. stupeň štúdia 

ekonómia a  právo (EaP) 

ekonomická teória a  ekonomická žurnalistika (ETŽ) 

financie, bankovníctvo a  investovanie (FBI) 

ľudské zdroje a  sociálny manažment (ĽZSM) 

národné hospodárstvo (NH) 

poisťovníctvo (POI) 

verejná správa a  regionálny rozvoj (VSRR) 

 

 

 

 

 

2. stupeň štúdia 

bankovníctvo (BAN) 

daňovníctvo a  daňové poradenstvo (DDP) 

ekonomická teória a  ekonomická žurnalistika (ETŽ) 

financie (FIN) 

medzinárodné financie (MF) 

medzinárodné financie v  anglickom jazyku (MF AJ) 

globálne financie v  anglickom jazyku (GF AJ) 

hospodárska politika (HP) 

sociálny rozvoj a  sociálna politika (SRSP) 

poisťovníctvo (POI) 

právo a  ekonómia (PaE) 

verejná správa a  regionálny rozvoj (VSRR) 

 

 

3. stupeň štúdia 

ekonomická teória (ET) 

financie a  bankovníctvo (FB) 

hospodárska politika (HP) 

poisťovníctvo (POI) 

verejná správa a  regionálny rozvoj (VSRR) 
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NHF EU v  Bratislave zabezpečovala v  roku 2019 výučbu v  rámci akreditovaných 

študijných programov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. 

V  siedmych študijných programoch na 1. stupni štúdia, z  ktorých študijný program 

Ekonómia a  právo bol akreditovaný ako medziodborové štúdium v  rámci študijného 

odboru Právo. V  dvanástich študijných programoch na 2 . stupni štúdia, z  toho 

študijný program Právo a  ekonómia bol akreditovaný ako medziodborové štúdium 

v  rámci študijného odboru Právo a  v  piatich študijných programoch na 3 . stupni 

štúdia. NHF EU v  Bratislave mala tak k   31. 12. 2019 na všetkých stupňoch štúdia 

akreditovaných celkovo 24 študijných programov. 

NHF EU v  Bratislave podala v  septembri 2019 žiadosť o  akreditáciu študijného 

programu Právo a  ekonómia aj v  externej forme štúdia. Ministerstvo školstva SR návrh 

prijalo a  vydalo kladné rozhodnutie o  akreditácii uvedeného študijného programu aj 

v  externej forme štúdia. 

NHF EU v  Bratislave tiež v  roku 2019 ukončila rokovanie s  Univerzitou v  Pávii 

v  Taliansku. Výsledkom je možnosť štúdia študijného programu medzinárodné financie 

v  anglickom jazyku na spomenutej partnerskej univerzite od akademického roku 

2020/2021. 

Propagácia študijných programov ponúkaných na NHF EU v  Bratislave 

prebiehala celoročne. Medzi najvýznamnejšie udalosti zaraďujeme deň otvorených 

dverí, ktorý sa konal 8 . 2 . 2019 pre 1 . stupeň štúdia a  26. marca 2019 pre 2 . stupeň 

štúdia. V  priestoroch Incheba sa konal Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2019, kde 

sa fakulta snažila osloviť potenciálnych uchádzačov. Zamestnanci NHF EU v  Bratislave 

uskutočnili tiež návštevy vybraných stredných škôl a  gymnázií. V  novembri 2019 

navštívili fakultu pedagogickí pracovníci z  mimobratislavských stredných škôl – 

návšteva pedagogického procesu, priestorov knižnice a  študentského parlamentu 

NHF. 

V  roku 2019 fakulta komplexne prepracovala propagačné materiály 

jednotlivých študijných programov, ktoré bude využívať v  nasledujúcich rokoch.  

Študijný program medzinárodné financie na 2. stupni štúdia je spoločným 

programom zabezpečovaným v  spolupráci s  Nottingham Trent University vo Veľkej 

Británii. Študijný program globálne financie v  anglickom jazyku (Global Finance)          

na 2. stupni štúdia je spoločným programom zabezpečovaným v  spolupráci 

s  International College of the National Institute of Development Administration (ICO 

NIDA) v  Bangkoku, Thajsko. V  rámci študijného programu financie a  bankovníctvo                 

na 3. stupni štúdia ponúkame spoluprácu s  Macquarie Graduate School 

of Management (MGSM) v  Sydney v  Austrálii s  možnosťou získať dvojitý diplom.  

 

 

1.2    Počty študentov na 1. a  2. stupni štúdia na NHF EU v  Bratislave 
 

K  31.10.2019 študovalo na NHF EU v  Bratislave celkom 1  425 študentov, z  toho 

v  dennej forme 1  279 študentov a  v  externej forme 146 študentov. V  porovnaní 

s  rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k  poklesu počtu študentov 

celkovo o  53, z  toho na dennom štúdiu sme zaznamenali pokles o  61 študentov a  na 

externom štúdiu došlo k  nárastu počtu študentov o  8  študentov. Štruktúra študentov 

podľa stupňov štúdia a  podľa jednotlivých foriem bola v  roku 2019 nasledovná:  

 podiel študentov 1. stupňa štúdia na celkovom počte študentov je 64,63 %, 

podiel študentov 2. stupňa štúdia na celkovom počte študentov je 35,37 %; 

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

študentov je 65,36 %, podiel študentov 2 . stupňa štúdia dennej formy na celkovom 

počte denných študentov je 34,64 %; 



      

7 

 

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

študentov je 58,22 % a  podiel študentov 2. stupňa štúdia externej formy na 

celkovom počte externých študentov je 41,78 % ; 

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

stupňa štúdia je 9,23 %, podiel študentov externej formy štúdia na 2. stupni 

z  celkového počtu študentov 2. stupňa štúdia je 12,10 % a  celkovo podiel 

externých študentov na celkovom počte študentov na oboch stupňoch štúdia je 

10,25 %.               

     

Tabuľka 2    Počet študentov k  31. 10. 2019 podľa ročníkov         

                                                              

Stupeň štúdia Forma štúdia 
Ročník štúdia 

Spolu 
1. 2. 3. 4. 

1. stupeň 

denná (SR) 309 268 247 - 824 

denná (zahraniční) 6  2  4  - 12 

externá (SR) 38 18 18 10 84 

externá (zahraniční) 1  - - - 1  

2. stupeň 

denná (SR) 201 223 - - 424 

denná (zahraniční) 13 6  - - 19 

externá (SR) 15 17 27 - 59 

externá (zahraniční) - - 2  - 2  

Spolu  

denná (SR) 510 491 247 - 1248 

denná (zahraniční) 19 8  4  - 31 

externá (SR) 53 35 45 10 143 

externá (zahraniční) 1  - 2  - 3  

Spolu celkom 

denná (SR + zahraniční) 529 499 251 - 1279 

externá (SR + zahraniční) 54 35 47 10 146 

Spolu NHF 583 534 298 10 1425 

 

Na NHF EU v Bratislave evidujeme postupný medziročný pokles počtu študentov 

denného štúdia a  nepatrný nárast študentov externého štúdia. Súčasne sme 

zaznamenali mierny nárast podielu externých študentov na celkovom počte 

študentov NHF EU v  Bratislave. Podiel študentov NHF EU v  Bratislave na celkovom 

počte študentov EU  v  2019 zobrazuje graf 1. 
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      Graf 1    Podiel študentov NHF EU v  Bratislave  

                                                                     

 
 

Celkový vývoj počtu študentov na 1. a  2. stupni štúdia za roky 2010 – 2019 

dokumentujeme v  grafe 2. 

 

      Graf 2    Vývoj počtu študentov na 1. a  2. stupni štúdia   

                      

 
             

 

1.3    Prijímacie konanie na 1. a  2. stupeň štúdia 
 

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

rok 2019/2020 uskutočnili podľa Zásad prijímacieho konania na NHF EU v  Bratislave, 

ktoré schválil AS NHF EU v  Bratislave v  súlade so zákonom o VŠ. V  organizácii 

a  priebehu prijímacieho konania sa nevyskytli žiadne nedostatky. Na úrovni EU 

v  Bratislave boli prijaté organizačné a  technické pokyny pre zabezpečenie 

prijímacieho konania na EU v  Bratislave, kde boli určené všetky úlohy vrátane 

termínov ich zabezpečenia a  zodpovednosti. Pracoviská podieľajúce sa na príprave 

prijímacieho konania si plnili úlohy v  stanovených termínoch  a  v  požadovanej 

kvalite. 

22,40%
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1.3.1 Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia 

 

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

10. a  11. júna 2019. Účasť a  úspešnosť na prijímacích skúškach v  rámci jednotlivých 

dní dokumentuje tabuľka 3. Na NHF EU v  Bratislave sa na 1. stupeň štúdia prihlásilo 

celkovo 847 uchádzačov, 815 bolo pozvaných na prijímaciu skúšku a  z  toho bolo 751 

na denné a  64 na externé štúdium. Prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia na NHF EU 

v  Bratislave sa zúčastnilo 699 uchádzačov, z  toho 650 na denné štúdium a  49 na 

externé štúdium. Počet získaných bodov bol uchádzačovi o  štúdium oznámený 

v  deň konania prijímacej skúšky na výveskách v  priestoroch fakulty a  na internetovej 

stránke NHF EU v  Bratislave. Celkové kvalitatívne poradie uchádzačov sa vytvorilo až 

po ukončení prijímacích skúšok (konaných v  dvoch dňoch).  

 

Tabuľka 3    Prehľad o  uchádzačoch na 1. stupeň štúdia na NHF EU v  Bratislave v  2019 

        

Forma štúdia 
Počet   

prihlásených 

Predpokladaný 

počet na  

prijatie 

Prijatí Zapísaní 

Bakalárske denné 784 460 401 315 

Bakalárske externé 63 95 48 39 

Spolu 847 555 449 354 

 

Dekanka NHF EU v  Bratislave rozhodla o  prijatí uchádzačov, ktorí sa zúčastnili 

prijímacej skúšky na NHF EU v  Bratislave, takto: na denné bakalárske štúdium prijala 

401 uchádzačov, na externé bakalárske štúdium 48 uchádzačov na štúdium od 

akademického roku 2019/2020. Z  celkového počtu 449 uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky na prijatie, boli prijatí na jednotlivé študijné programy (prehľad v  tabuľke 

4). Študijný program ekonomická teória a  ekonomická žurnalistika nebol z  dôvodu 

nízkeho záujmu uchádzačov v  akademickom roku 2019/2020 otvorený.  

 

Tabuľka 4    Výsledky prijímacích skúšok na 1. stupni štúdia pre akademický rok 

2019/2020          

     

Študijný program Forma štúdia Prijatí Zapísaní  

FBI denná 255 203 

NH denná 26 18 

ĽZSM denná 29 23 

POI denná 11 11 

VSRR denná 12 10 

EaP denná 68 50 

Spolu denná 401 315 

FBI externá 36 31 

EaP externá 12 8  

Spolu externá 48 39 

Spolu NHF denná + externá 449 354 

 

V  externej forme štúdia, dekanka NHF EU v  Bratislave rozhodla o  prijatí celkovo 

36 uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prijatie na študijný program financie, 

bankovníctvo a  investovanie v  externej forme štúdia. Na študijný program ekonómia 
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a  právo v  externej forme dekanka NHF EU v  Bratislave rozhodla o  prijatí 12 

uchádzačov. Všetkým uchádzačom, ktorí splnili podmienky na prijatie na tie študijné 

programy, ktoré sa neotvorili, bola ponúknutá možnosť prijatia na alternatívne študijné 

programy podľa vlastného výberu. 

Pre porovnanie uvádza,me v  tabuľke 5  údaje o  vývoji počtu prihlásených 

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

2019. Záujem o  štúdium na NHF EU v  Bratislave prevyšuje za všetky uplynulé roky 

kapacitné možnosti štúdia na fakulte. 

 

Tabuľka 5    Počet prihlásených a  prijatých študentov na 1. stupni štúdia    

                              

NHF 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Prihlásení 1095 860 747 811 847 

Prijatí 418 576 617 453 449 

%-ný pomer 38,17 66,97 82,60 55,86 53,01 

 

 

1.3.2 Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia 

 

Prijímacia skúška sa na NHF EU v  Bratislave konala na 2. stupeň štúdia pre všetky 

študijné programy dňa 25. júna 2019. Základnou podmienkou prijatia na štúdium 

študijného programu druhého stupňa štúdia na NHF EU v  Bratislave bolo ukončené 

prvostupňové štúdium v  niektorom študijnom programe z  nasledovných študijných 

odborov: študijný odbor 3.3.1  Národné hospodárstvo, študijný odbor 3.3.5  Verejná 

správa a  regionálny rozvoj, študijný odbor 3.3.6  Financie, bankovníctvo 

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

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

podmienky prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na NHF EU 

v  Bratislave boli stanovené pre prípady, keď: 

 uchádzač o  druhý stupeň štúdia na NHF EU v  Bratislave, ktorý absolvoval študijný 

program prvého stupňa štúdia v  študijných odboroch 3.3.1, 3.3.5, 3.3.6  (prípadne 

3.1.7), 3.3.8 a  zároveň si podal prihlášku v  prvom poradí na niektorý zo študijných  

programov Hospodárska politika, Sociálny rozvoj a  sociálna politika, Ekonomická 

teória a  žurnalistika, Poisťovníctvo, Verejná správa a  regionálny rozvoj bol prijatý 

bez prijímacích skúšok. 

  uchádzač o  druhý stupeň štúdia na NHF EU v  Bratislave, ktorý absolvoval študijný 

program prvého stupňa štúdia v  rámci príbuzných študijných  odborov k  študijným 

odborom 3.3.1, 3.3.5, 3.3.8 a 3.1.7 a  zároveň si podal prihlášku v  prvom poradí 

na niektorý zo študijných  programov Hospodárska politika, Sociálny rozvoj 

a  sociálna politika, Ekonomická teória a  žurnalistika, Poisťovníctvo, Verejná správa 

a  regionálny rozvoj, bol prijatý bez prijímacích skúšok. O  splnení podmienky 

príbuznosti odboru rozhodoval garant študijného programu, na ktorý sa uchádzač 

hlásil.  

 uchádzač o  druhý stupeň štúdia na NHF EU v  Bratislave, ktorý absolvoval študijný 

program prvého stupňa štúdia v  študijnom odbore 3.3.6, Financie, bankovníctvo 

a  investovanie na NHF EU v  Bratislave a  zároveň si podal prihlášku v  prvom poradí 

na študijné programy Bankovníctvo, Daňovníctvo a  daňové poradensvo, 

Financie, bol prijatý bez prijímacích skúšok.  

 uchádzač o  druhý stupeň štúdia na NHF EU v  Bratislave, ktorý nesplnil podmienky 

podľa predchádzajúceho bodu, alebo uchádzač, ktorý absolvoval študijný 

program prvého stupňa štúdia v  niektorom príbuznom študijnom odbore v  rámci 
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podskupiny študijných odborov 3.3, Ekonómia a  manažment a  zároveň si podal 

prihlášku  v  prvom poradí na študijné programy Bankovníctvo, Daňovníctvo 

a  daňové poradenstvo, Financie, musel úspešne vykonať prijímaciu skúšku formou 

písomného testu. 

 uchádzač o  druhý stupeň štúdia na NHF EU v  Bratislave, ktorý absolvoval študijný 

program prvého stupňa štúdia v  študijných odboroch 3.3.1, 3.3.5, 3.3.6  (prípadne 

3.1.7), 3.3.8 alebo v  príbuznom študijnom odbore v  rámci podskupiny študijných 

odborov 3.3  Ekonómia a  manažmet a  zároveň si podal prihlášku v  prvom poradí 

na študijný program Medzinárodné financie v  slovenskom jazyku musel úspešne 

vykonať prijímaciu skúšku formou písomného testu.  

 uchádzač o  druhý stupeň štúdia na NHF EU v  Bratislave, ktorý absolvoval študijný 

program prvého stupňa štúdia v  študijných odboroch 3.3.1, 3.3.5, 3.3.6 (prípadne 

3.1.7), 3.3.8 alebo v  príbuznom študijnom odbore v  rámci podskupiny študijných 

odborov 3.3  Ekonómia a  manažmet a  zároveň si podal prihlášku v  prvom poradí 

na študijný program Medzinárodné financie v  anglickom jazyku bol prijatý bez 

prijímacích skúšok.  

 

Na NHF EU v  Bratislave sa na 2. stupeň štúdia prihlásilo celkovo 356 uchádzačov, 

z  toho 321 na denné štúdium a  35 na externé štúdium. V  zmysle vyššie uvedených 

ustanovení zásad prijímacieho konania boli uchádzači spĺňajúci uvedené podmienky 

prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky. Prijímacej skúšky na študijné programy na 

druhom stupni štúdia sa preto z  celkového počtu uchádzačov 356 zúčastnilo 

necelých 100 uchádzačov. 

 

Denné štúdium  

Bez prijímacej skúšky prijala dekanka NHF EU v  Bratislave 205 uchádzačov, 

na základe výsledku prijímacej skúšky prijala dekanka 36 uchádzačov, ktorí 

na prijímacej skúške získali počet bodov potrebný pre prijatie na jednotlivé študijné 

programy. Na študijný program Bankovníctvo boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na 

prijímacej skúške získali minimálne 40 bodov (vrátane), na študijný program 

Daňovníctvo a  daňové poradenstvo boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej 

skúške  získali minimálne 40 bodov (vrátane), na študijný program Financie boli prijatí 

len tí uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získali minimálne 40 bodov (vrátane), na 

študijný program Medzinárodné financie boli prijatí len tí uchádzači, ktorí na prijímacej 

skúške získali minimálne 80 bodov (vrátane). Celkovo dekanka NHF EU v  Bratislave 

rozhodla o  prijatí 241 uchádzačov. 

 

Externé štúdium 

Bez prijímacej skúšky prijala dekanka NHF EU v  Bratislave 17 uchádzačov. Na 

základe výsledku prijímacej skúšky prijala dekanka 10 uchádzačov, ktorí na prijímacej 

skúške získali minimálne 36 bodov (vrátane) potrebných pre prijatie na študijný 

program Bankovníctvo. Celkovo dekanka NHF EU v  Bratislave rozhodla o  prijatí 27 

uchádzačov na externú formu štúdia. 
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Tabuľka 6    Výsledky prijímacích skúšok na 2. stupni štúdia pre akademický rok 

2019/2020                                    

 

Študijný program Forma štúdia 
Počet 

prihlášok 
Prijatí Zapísaní 

BAN denná 36 30 31 

DDP denná 111 90 87 

FIN denná 31 23 23 

MF denná 32 20 18 

MF AJ denná 32 18 11 

ETŽ denná 0  0  0  

HP denná 26 18 12 

SRSP denná 10 9  
17 

POI denná 9  8  

VSRR denná 34 25 15 

BAN externá 35 27 15 

Spolu denná + 

externá 

356 241 + 27 = 268 229 

 

Na záver považujeme za potrebné k  problematike počtu študentov 

poznamenať, že v  súvislosti s  prijímaním študentov je najzásadnejšou skutočnosťou to, 

koľko študentov sa z  prijatých reálne zapíše na štúdium. Celkovo sa z  356 

uchádzačov (z  268 prijatých), zapísalo na štúdium 229. 

Vývoj počtu prihlásených, prijatých a  zapísaných študentov do 1. ročníka 1. aj 

2. stupňa štúdia za roky 2016 až 2019 uvádzame v  tabuľke 7. 

 

Tabuľka 7    Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a  zapísaných do 1. ročníka 

1. a  2. stupňa štúdia v  rokoch 2016-2019     

                   

 Stupeň 

štúdia Počty študentov  
Rok 

2016 2017 2018 2019 

1. stupeň 

Prihlásení 860 747 811 847 

Prijatí 381 617 671 449 

Zapísaní do 1. ročníka 

z  novoprijatých 
327 350 349 330 

Zapísaní do 1. ročníka celkom1 350 372 370 354 

2. stupeň 

Prihlásení 461 408 341 356 

Prijatí 384 335 276 268 

Zapísaní do 1. ročníka 

z  novoprijatých 
297 271 216 219 

Zapísaní do 1. ročníka celkom 307 279 230 229 

 

 

                                                 

1 Rozdielny počet „zapísaných do 1. ročníka z  novoprijatých“ a  „zapísaných do 1. ročníka celkom“ súvisí 

so žiadosťami o  zápis do vyššieho ročníka v  súlade s čl. 10 ods. 12 a 14 Študijného poriadku EU v 

Bratislave. 
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 Stupeň 

štúdia Počty študentov  
Rok 

2016 2017 2018 2019 

Spolu 

Prihlásení 1321 1155 1152 1203 

Prijatí 765 952 947 717 

Zapísaní do 1. ročníka 

z  novoprijatých 
624 621 565 549 

Zapísaní do 1. ročníka celkom 657 653 600 583 

 
 

1.4    Absolventi a  štátne skúšky na NHF EU v  Bratislave 
 

Počet absolventov sa odvíja od počtu študentov. Tým, že na NHF EU v  Bratislave  

prebieha proces postupného poklesu počtu študentov, a  to aj v  zmysle požiadaviek 

MŠVVaŠ SR, dochádza aj prirodzene aj k  poklesu počtu absolventov. V  nasledujúcej 

tabuľke 8  uvádzame prehľad vývoja počtu absolventov na NHF EU v  Bratislave za 

roky 2016 až 2019. 

 

Tabuľka 8    Vývoj počtu absolventov za roky 2016 – 2019   

                                              

Stupeň štúdia Forma štúdia 
Rok 

2016 2017 2018 2019 

bakalárske denná 288 223 233 240 

bakalárske  externá 23 29 12 4  

bakalárske  spolu 311 252 245 244 

inžinierske denná 231 211 242 226 

inžinierske externá 43 30 1  7  

inžinierske spolu 274 241 243 233 

bakalárske 

a  inžinierske spolu 585 493 488 477 

  

                

1.4.1 Štátne skúšky a  absolventi na 1. stupni štúdia 

 

V  akademickom roku 2018/2019 sa štátne skúšky (ŠŠ) na 1  stupni štúdia konali 

v  študijných programoch v  rámci študijných odborov uvedených v  nasledujúcej 

tabuľke 9. Štátne skúšky sa na 1. stupni štúdia uskutočnili v  súlade s  harmonogramom 

akademického roka  od 17. júna 2019 do 24. júna 2019 v  jednotlivých študijných 

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

 

Tabuľka 9    Prehľad počtu študentov 3. ročníka na ŠS v  júni 2019       

                                      

Študijné programy Denné štúdium Externé štúdium SPOLU Počet komisií 

FBI 160 0  160 13 KF, 10 KBMF 

ĽZSM 7  0  7  1  

NH 19 0  19 2  
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Študijné programy Denné štúdium Externé štúdium SPOLU Počet komisií 

POI 0  0  0  0  

VSRR 2  0  2  0  

ETŽ 0  0  0  0  

EaP 41 4  45 4  NHF EU, 7  PF UK 

Spolu 229 4  233 30 NHF, 7  PF UK 

 

Štátne skúšky na 1. stupni štúdia sa konali aj 27. a  28. augusta 2019 v  jednotlivých 

študijných programoch podľa vyššie citovaného Poriadku pre štátne skúšky na NHF EU 

v  Bratislave.  

 

Tabuľka 10   Prehľad počtu študentov 3. ročníka na ŠS v  auguste 2019   

 

Pri zostavovaní komisií boli dodržané ustanovenia zákona o VŠ. 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 § 63 ods. 3 zákona o VŠ hovorí, že právo 

skúšať na štátnej skúške bakalárskeho študijného programu majú okrem 

vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesorov, docentov a  ďalších odborníkov 

schválených príslušnou vedeckou radou, aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného 

asistenta s  vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. 

Z  uvedeného počtu ukončilo 1. stupeň štúdia v  riadnom termíne 233 študentov, 

z  toho 229 študentov dennej formy štúdia a  4  študenti externej formy štúdia. Po získaní 

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

štúdia na NHF EU v  Bratislave. V  opravnom termíne ukončilo 1. stupeň štúdia 63 

študentov dennej formy štúdia, ktorí rovnako po získaní akademického titulu „bakalár“ 

pokračovali v  štúdiu na 2. stupni štúdia na NHF EU v  Bratislave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijné programy Počet študentov Počet komisií 

FBI 28 2  KF, 1  KBMF 

ĽZSM 0  0  

NH 4  1  

POI 0  0  

VSRR 0  0  

ETŽ 0  0  

EaP 31 4  

Spolu 63 8  komisií 
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Tabuľka 11   Počet absolventov bakalárskeho štúdia podľa študijných programov 

v  akademickom roku 2018/2019                     

                                  

Študijné 

programy 

Denné štúdium Externé štúdium 
Denné a  externé 

štúdium 

Riadny 

termín 

Opravný 

termín 
Spolu 

Riadny 

termín 

Opravný 

termín 
Spolu 

Ukončenie 

s vyznamenaním 

FBI 160 28 188 0  0  0  7  

POI 0  0  0  0  0  0  0  

NH 19 4  23 0  0  0  4  

LZSM 7  0  7  0  0  0  0  

VSRR 2  0  2  0  0  0  0  

ETŽ 0  0  0  0  0  0  0  

EaP 41 31 72 4  0  4  1  

Spolu 229 63 292 4  0  4  12 

 

 

1.4.2 Štátne skúšky a  absolventi na 2. stupni štúdia 

 

V  akademickom roku 2018/2019 sa štátne skúšky na 2. stupni štúdia konali 

v  januári 2019, v  máji 2019 a  v  júni 2019, v  súlade s  harmonogramom 

akademického roka v  jednotlivých študijných programoch podľa zákona o VŠ, 

Študijného poriadku EU v  Bratislave a  Poriadku pre štátne skúšky na NHF EU 

v  Bratislave. Termín v  dňoch 21. a  22. 1. 2019 bol opravným termínom štátnej skúšky. 

Štátna skúška a  obhajoba záverečnej práce sa na 2 . stupni štúdia (riadny 

termín) uskutočnili v  súlade s  harmonogramom akademického roka v  dňoch od 27. 

5. do 31. 5. 2019 v  jednotlivých študijných programoch podľa zákona o  VŠ, Študijného 

poriadku EU v  Bratislave a  Poriadku pre štátne skúšky na NHF EU v  Bratislave. Dňa 3. 

6. 2019 sa uskutočnili štátne skúšky pre študentov študijného programu Právo 

a  ekonómia na Právnickej fakulte UK v  Bratislave. Členmi komisie boli aj učitelia NHF. 

Štátnej skúšky sa zúčastnilo 12 študentov. Dňa 18. 6. 2019 sa uskutočnili štátne skúšky 

pre študentov, ktorí absolvovali štúdium v  Nottinghame. Tejto štátnej skúšky sa 

zúčastnilo 11 študentov. 

 

Tabuľka 12   Prehľad počtu študentov a  komisií na štátnej skúške v  júni 2019   

                     

Študijný program Denné štúdium Externé štúdium SPOLU Počet komisií 

BAN 32 8  40 5  

FIN 37 0  37 5  

DDP 69 0  69 9  

MF 17 0  17 2  

MF AJ 11 0  11 1  

POI 2  0  2  1  

HP 32 0  32 4  

SRSP 0  0  0  0  

ETŽ 10 0  10 1  

VSRR 28 0  28 2  

Spolu 238 8  246 30 
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Prehľad počtu absolventov podľa študijných programov v  jednotlivých 

termínoch konania štátnej skúšky uvádzame v  tabuľke 13. 

 

Tabuľka 13   Počet absolventov dennej formy inžinierskeho štúdia  

                                                                                                                                                         

Študijné programy Počet  

ABSOLVENTI 

Riadny 

termín 

Opravný 

termín 

Štúdium ukončili 

s  vyznamenaním 
Spolu 

BAN 41 28 0  3  31 

FIN 41 34 0  0  34 

DDP 77 58 1  5  64 

MF 20 17 0  0  17 

MF AJ 11 9  0  1  10 

POI 2  2  0  0  2  

HP 37 26 1  6  33 

SRSP 1  0  0  0  0  

ETŽ 11 7  1  3  11 

VSRR 43 25 2  2  29 

Spolu 284 206 5  20 231 

 

 

1.5    Počet študentov, absolventov a  prijímacie konanie na 3. stupni štúdia  
 

Doktorandské štúdium sa na NHF EU v  Bratislave uskutočňuje v  zmysle platných 

Zásad organizácie doktorandského štúdia na NHF EU v  Bratislave, Študijného poriadku 

EU v  Bratislave a  Vyhlášky dekana NHF o  dennom doktorandskom štúdiu. Študijné 

programy zabezpečované na NHF boli akreditované pri ostatnej komplexnej 

akreditácii, ukončenej v  roku 2015. Ich prehľad uvádzame v  tabuľke 14. 

 

Tabuľka 14   Prehľad študijných programov na 3 . stupni štúdia na NHF EU v  Bratislave 

k  31.12. 2019  

                                                     

Študijný odbor 
Študijný program 

Názov Forma štúdia Jazyková mutácia 

 

 

 

Ekonómia 

a  manažment 

ekonomická teória denné, externé slovenský, anglický 

hospodárska 

politika 

denné, externé slovenský, anglický  

financie 

a  bankovníctvo 

denné, externé slovenský, anglický 

poisťovníctvo denné, externé slovenský, anglický  

verejná správa 

a  regionálny 

rozvoj 

denné, externé slovenský, anglický 
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1.5.1 Počty študentov na 3. stupni štúdia na NHF EU v  Bratislave  

 

Na NHF EU v  Bratislave k   31. 12.  2019 na 3. stupni štúdia študovalo 38 študentov, 

z  toho v  dennej forme štúdia 27 študentov a  v  externej forme 11 študentov,  z  toho 

1  zahraničný študent študuje v  dennej forme štúdia. Možno konštatovať, že NHF EU 

v  Bratislave sa počtom študijných programov významne podieľa na vedeckej 

výchove ekonómov na EU v  Bratislave ako aj na Slovensku. Prehľad počtu študentov 

doktorandského štúdia uvádzame v  tabuľke 15. 

 

Tabuľka 15   Počty študentov 3 . stupňa štúdia k  31. 12. 2019   

      

 Počet študentov zo SR 
Počet študentov 

z  krajín mimo EÚ 
SPOLU 

 Denní Externí Denní Externí Denní Externí 

1. ročník 9  3  1   10 3  

2. ročník 9  0    9  0  

3. ročník 8  4    8  4  

4. ročník  3     3  

5. ročník  1     1  

SPOLU 26 11 1   27 11 

 

Z  hľadiska štruktúry, v  dennej forme štúdia študuje 71,05 % z  celkového počtu 

študentov 3. stupňa. Z  pohľadu sumárnych počtov je zreteľný kvantitatívny pokles 

študentov na 3. stupni štúdia. Súvisí to s  nižším počtom uchádzačov o  3. stupeň štúdia 

(ako aj poklesom pridelených miest na obsadenie dennej formy štúdia). Ročné 

hodnotenie plnenia študijných a  vedeckých plánov doktorandov sa uskutočnilo 

v  priebehu júna až augusta 2019 najskôr na príslušných katedrách a  následne 

v  jednotlivých odborových komisiách, ktoré zhodnotili plnenie schválených študijných 

plánov.  

 

Tabuľka 16   Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia za obdobie 2016 až 2019  

 

Rok 2016 2017 2018 2019 

Denná forma 36 31 32 27 

Externá forma 27 24 15 11 

SPOLU 63 55 47 38 

 

1.5.2 Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia  

 

Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia sa na NHF EU v  Bratislave  uskutočnilo 

dňa 28. 6. 2019. Prijímacie konanie sa konalo v  zmysle platných „Spoločných zásad 

prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite v  Bratislave na 

akademický rok 2019/2020“, Zásad prijímacieho konania na doktorandské štúdium na 

NHF EU v  Bratislave na akademický rok 2019/2020, ako aj „Zásad organizácie 

doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v  Bratislave“ (2016). V  súlade 

s  prijatými „Spoločnými zásadami prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na 

Ekonomickej univerzite v  Bratislave na akademický rok 2019/2020“ pozostávala 

prijímacia skúška z  odbornej prijímacej skúšky, z  prijímacej skúšky z  cudzieho jazyka 

a  posúdenia splnenia ďalších podmienok pre prijatie určených NHF EU v  Bratislave. 
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Pre akademický rok 2019/2020 bolo na 3. stupeň štúdia prihlásených celkovo 

15 uchádzačov, z  toho 11 na dennú formu štúdia a  4  na externú formu štúdia. 

Prijímacieho konania na 3 . stupeň štúdia pre akademický rok 2019/2020 sa na NHF EU 

v  Bratislave zúčastnilo celkovo 14 uchádzačov, z  toho 10 na dennú formu štúdia 

(71,5  %) a  4  na externú formu štúdia (28,5  %). Počet uchádzačov o  dennú formu 

štúdia bol, v  súlade s  trendom v  minulých rokoch, vyšší ako počet uchádzačov 

o  externú formu štúdia. Prehľad prihlásených uchádzačov a  zapísaných študentov 

uvádzame v  tabuľke 17. 

 

Tabuľka 17   Počet prihlásených a  zapísaných študentov na 3. stupni štúdia    

                          

 Plánovaný počet Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

Denná forma 9  11 10 10 10 

Externá forma 6  4  4  4  4  

 

Z  celkového počtu 15 prihlásených uchádzačov o  doktorandské štúdium, 

väčšinu tvorili absolventi EU v  Bratislave. Z  univerzít mimo EU v  Bratislave sa o  štúdium 

na 3. stupni štúdia uchádzali aj absolventi Univerzity Komenského v  Bratislave 

a  Univerzity Konštantína Filozofa v  Nitre. Okrem absolventov uvedených vysokých škôl 

sa o  doktorandské štúdium uchádzal aj záujemca, ktorý absolvoval štúdium na 

zahraničnej vysokej škole Ural Federal University.  

   

Na 3. stupeň štúdia NHF EU v  Bratislave bolo na akademický rok 2019/2020 

prijatých celkovo 14 študentov, z  toho na dennú formu štúdia 10, z  toho 8  na NHF EU 

v  Bratislave a  2  pre externú vzdelávaciu inštitúciu Ekonomický ústav SAV a  na 

externú formu štúdia 4  študenti. Podiel uchádzačov, ktorí boli prijatí na dennú formu 

štúdia, k  celkovému počtu uchádzačov o  denné štúdium, ktorí sa zúčastnili prijímacej 

skúšky, tvoril 100 %. Počet a  štruktúra prijatých a  zapísaných študentov podľa 

jednotlivých študijných programov uvádzame v  tabuľke 18. 

 

Tabuľka 18   Počet a  štruktúra prijatých a  zapísaných študentov na 3. stupeň štúdia 

podľa študijných programov 

         

Študijný odbor Študijný program 

Počet prijatých Počet zapísaných 

denné 

štúdium 

externé 

štúdium 

denné 

štúdium 

externé 

štúdium 

Ekonómia 

a  manažment 

ekonomická teória   3 * 0  3  0  

hospodárska 

politika 
2  3  2  3  

verejná správa 

a  regionálny rozvoj 
1  0  1  0  

financie 

a  bankovníctvo 
4  1  4  1  

Poisťovníctvo 0  0  0  0  

SPOLU 10 4  10 4  

 * z  toho 2  na externú vzdelávaciu inštitúciu Ekonomický ústav SAV 
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1.5.3 Absolventi na 3. stupni štúdia  

 

Vývoj počtu študentov a  absolventov na 3. stupni štúdia na NHF EU v  Bratislave 

za obdobie 2016 až 2019 sumarizujeme v  tabuľke 19. Vývoj počtu absolventov má 

klesajúcu tendenciu v  nadväznosti na pokles miery záujemcov o  3. stupeň štúdia. 

Oproti rokom 2017 a  2018 sa v  roku 2019 zvýšil počet absolventov v  dennej forme 

štúdia. Počet absolventov 3. stupňa štúdia podľa študijného programu 

dokumentujeme v  tabuľke 20. 

 

Tabuľka 19   Vývoj počtu študentov a  absolventov na 3. stupni štúdia na NHF EU 

v  Bratislave za obdobie 2016 až 2019 

                      

Rok 
Počet študentov zo SR Počet študentov mimo EÚ Absolventi spolu 

Denní Externí Denní Externí Denní Externí 

Rok 2016 35 27 1   17 1  

Rok 2017 29 24 2   6  3  

Rok 2018 30 15 2   7  6  

Rok 2019 26 11 1   9  1  

 

Tabuľka 20   Absolventi 3. stupňa štúdia na NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 podľa 

študijného programu  

          

Študijný program  

Počet absolventov  

 

Z  toho počet 

zahraničných 

absolventov (mimo EÚ) 

Denní Externí Denní Externí 

Ekonomická teória 3     

Hospodárska politika 2     

Verejná správa a  regionálny 

rozvoj 
1     

Financie a  bankovníctvo 2  1  1   

Poisťovníctvo 1     

SPOLU 9  1  1   

 

 

1.6    Edičný zámer NHF a  jeho plnenie v  roku 2019 
 

Pedagogický proces veľmi aj s  publikačnou činnosťou jednotlivých katedier 

a  jej členov. Zabezpečenie vyučovaných predmetov v  zmysle schválených 

študijných plánov kvalitnou a  aktuálnou študijnou literatúrou je dôležitou súčasťou 

činností učiteľov. Táto skutočnosť súvisí aj s  plnením Edičného zámeru na rok 2019. 

Edičný zámer NHF EU v  Bratislave bol na rok 2019 zostavený na základe návrhov 

z  jednotlivých katedier.  
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Tabuľka 21   Plnenie Edičného zámeru NHF EU v  Bratislave   

                                                   

Tituly Ročný plán Nevydané tituly Vydané tituly  % plnenie plánu  

Skriptá 2  0  2  100,00 %  

Učebnice 10 2  8  80,00 %  

Spolu 12 2  10 83,33 %  

 

Tabuľka 22   Plnenie Edičného zámeru NHF EU v  Bratislave podľa katedier   

                        

Katedra Skriptá Učebnice % plnenia 

 Plán Skutočnosť Plán Skutočnosť  

KAIVT 0  0  0  0  - 

KBMF 0  0  0  0  - 

KET 0  0  0  0  - 

KF 1  1  6  4  71,43 % 

KHP 0  0  0  0  - 

KPg 1  1  4  4  100,00 % 

KPoi 0  0  0  0  - 

KSRP 0  0  0  0  - 

KVSRR 0  0  0  0  - 

Spolu 2  2  10 8  83,33 % 

 

 

1.7    Personálne zabezpečenie vzdelávacej činnosti  
 

Akreditované študijné programy sú na NHF EU v  Bratislave zabezpečované 

prevažne pedagogickými pracovníkmi z  deviatich katedier fakulty, ale tiež 

pedagogickými pracovníkmi ostatných fakúlt (predmety tzv. spoločného základu EU 

v  Bratislave, cudzie jazyky, výberové predmety v  slovenskom jazyku a  v  cudzích 

jazykoch ponúkané inými fakultami a  pracoviskami EU v  Bratislave).  

V  akademickom roku 2018/2019 pôsobilo na NHF EU v  Bratislave celkovo 134 

pedagogických pracovníkov, z  toho 27 interných doktorandov a  3  externí učitelia. 

Prehľad počtu učiteľov pôsobiacich na NHF EU v  Bratislave v  akademickom roku 

2018/2019 sumarizujeme v  tabuľke 23. 

 

Tabuľka 23   Počet učiteľov na NHF EU v  Bratislave podľa katedier  

                                           

Katedra OA  

OA na 

skrátený 

pracovný 

úväzok 

OA s  úľavou 

na 

pracovnom 

úväzku 

z  titulu 

funkcie 

Docent na 

plný 

pracovný 

úväzok  

Docent 

s  úľavou na 

pracovnom 

úväzku 

z  titulu 

funkcie 

Docent na 

skrátený 

pracovný 

úväzok 

Profesor 

na plný 

pracovný 

úväzok  

Profesor 

s  úľavou na 

pracovnom 

úväzku 

z  titulu 

funkcie 

 Profesor na 

skrátený 

pracovný 

úväzok 

KAIVT   2  1              

KBMF 4    3  1  1  1  1  1  1  

KET 7  1  5  3  1    3  2    

KF 9  3  4  3  4    1  2    

KHP 3    6  1            
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Katedra OA  

OA na 

skrátený 

pracovný 

úväzok 

OA s  úľavou 

na 

pracovnom 

úväzku 

z  titulu 

funkcie 

Docent na 

plný 

pracovný 

úväzok  

Docent 

s  úľavou na 

pracovnom 

úväzku 

z  titulu 

funkcie 

Docent na 

skrátený 

pracovný 

úväzok 

Profesor 

na plný 

pracovný 

úväzok  

Profesor 

s  úľavou na 

pracovnom 

úväzku 

z  titulu 

funkcie 

 Profesor na 

skrátený 

pracovný 

úväzok 

KPg 3  1   2  1      1      

KPoi 1    1        1    1  

KSRP 1  3  3  1  1    1      

KVSRR 3    2    2      1    

Spolu 30 9  29 10 9  1  8  6  2  

 

Novoprijatým doktorandom (študentom prvého ročníka 3. stupňa štúdia), sme 

na NHF EU v  Bratislave pripravili v  spolupráci s  Katedrou pedagogiky NHF EU 

v  Bratislave úvodné školenia s  cieľom kvalitnej prípravy na výkon pedagogickej 

činnosti na fakulte. Doktorandi absolvovali počas 3  dní v  októbri 2019 intenzívne 

pedagogické vzdelávanie a  namiesto cvičných výstupov im členovia Katedry 

pedagogiky prišli počas semestra na neohlásené hospitácie a  tak získali spätnú väzbu 

v  reálnej situácii. Zároveň doktorandi odovzdávali a  obhajovali stručný odborný 

článok na vybranú tému s  pedagogicko-didaktickým zameraním. Keďže úlohou 

študentov na 3. stupni štúdia nie je len aktívne participovať na pedagogickom 

procese ale hlavne podieľať sa na vedeckovýskumnej činnosti katedry, fakulty, 

univerzity v  zmysle prípravy kvalitných výstupov reflektujúcich na témy dizertačných 

prác, zabezpečili sme v  spolupráci s  prof. Alexandru Mineom, pre študentov 3. stupňa 

štúdia 2  workshopy („What is research“; „How to write a  research paper“), ktoré majú 

doktorandov pripraviť na výskumnú dráhu. Zároveň, prof. Ing. Maroš Servátka, PhD. 

pripravil pre doktorandov workshop „Úvod do výskumných metód a  experimentálnej 

ekonómie“. Počas Týždňa vedy a  techniky doktorandi na KBMF prezentovali svoje 

dosiahnuté výskumy. 

Plnenie pedagogických povinností učiteľov je každoročne vyhodnocované 

prostredníctvom tzv. úväzkových listov jednotlivých pracovníkov katedier. 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“, ako sumarizujeme v  tabuľkách 24 a  25.   

 

Tabuľka 24   Plnenie priamej pedagogickej činnosti bez záverečných prác 2018/2019 

           
Katedra 

Norma minimálneho rozsahu 

povinností v  hod. za ak. rok 

za všetkých zamestnancov 

Skutočný počet hodín 

priamej vyučovacej činnosti 

(bez záverečných prác) za 

všetkých učiteľov 

% plnenia za 

povinnosti (bez 

záverečných prác) 

KAIVT 966 1080 111,80 % 

KBMF 3161 3176 100,47 % 

KET 5006 6168 123,21 % 

KF 5180 6097 117,70 % 

KHP 2933 2896 98,74 % 

KPg 1520 1757 115,59 % 

KPoi 871 948 108,84 % 

KSRP 1914 2264 118,29 % 

KVSRR 1835 2011 109,59 % 
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Tabuľka 25   Plnenie priamej pedagogickej činnosti so záverečnými prácami 

2018/2019         

 

Katedra 

Norma minimálneho 

rozsahu priamej 

vyučovacej činnosti 

v  hod. za ak. rok za 

všetkých zamestnancov  

Skutočný počet hodín 

priamej vyučovacej 

činnosti (vrátane 

záverečných prác) za 

všetkých učiteľov  

% plnenia za 

povinnosti (vrátane 

záverečných prác) 

KAIVT 1024 1080 105,47 % 

KBMF 3719 3852 103,58 % 

KET 5843 6390 109,36 % 

KF 6041 7394 122,40 % 

KHP 3250 3282 100,98 % 

KPg 1800 2117 117,61 % 

KPoi 1011 1088 107,62 % 

KSRP 2240 2318 103,48 % 

KVSRR 2185 2223 101,74 % 

 

Pri posudzovaní plnenia pedagogickej činnosti na jednotlivých katedrách je 

potrebné brať do úvahy špecifiká týchto katedier (napr. počet zabezpečovaných 

študijných programov, počet študentov v  jednotlivých študijných programoch, 

zabezpečovanie predmetov tzv. spoločného základu a  s  tým súvisiaci počet 

skúšaných študentov, počet vedených záverečných prác na učiteľa, členstvo 

v  komisiách na štátnych skúškach na prvom a  druhom stupni štúdia, počet 

doktorandov zapojených do pedagogického procesu a  pod.). V  neposlednom rade 

je prehľad o  pedagogickej činnosti potrebné doplniť o  konzultačnú a  poradenskú 

činnosť. V  rámci jednotlivých študijných programov na katedrách aktívne pôsobia 

študijní poradcovia, ktorí aj v  roku 2019 poskytovali študentom konzultácie 

a  poradenskú činnosť vo veciach tvorby študijných plánov (vo väzbe na jeho študijný 

program), podmienok absolvovania praxe a  ďalších možných aktivít spojených 

s  konkrétnym študijným programom.  

 

 

1.8    Zabezpečenie kvality vzdelávacej činnosti 
 

Poslaním NHF EU v  Bratislave je poskytovanie kvalitného vysokoškolského 

vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Rozvíjanie poznania 

na základe slobodného, tvorivého vedeckého bádania prispieva k  rozvoju 

vedomostnej spoločnosti na Slovensku a  v  európskom vzdelávacom priestore 

v  duchu národných a  všeľudských humanitných a  demokratických tradícií. 

Vzdelávacia činnosť je hlavnou činnosťou NHF EU v  Bratislave, ktorá sa dlhodobo 

zameriava na tvorbu, rozvoj a  sprostredkovanie poznatkov v  akreditovaných 

študijných programoch.  

Ku kvalite absolventov prispieva aj možnosť štúdia v  zahraničí. Študenti 

NHF EU v  Bratislave môžu časť štúdia absolvovať aj na partnerských univerzitách, 

s  ktorými fakulta dlhodobo spolupracuje. V  letnom semestri akademického roka 

2018/2019 uvedenú možnosť využilo 14 študentov, ktorí výučbu absolvovali 



      

23 

 

v  9  európskych krajinách. V  zimnom semestri akademického roka 2019/2020 

absolvovalo výučbu 25 študentov na 13 partnerských univerzitách. 

Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúci trend predčasného ukončenia štúdia 

študentov bakalárskeho štúdia po 1  roku štúdia, boli na fakulte akreditované 2  nové 

výberové predmety (na 1. stupni štúdia). Akreditačná komisia NHF EU v  Bratislave 

schválila predmety proseminár z  ekonomickej teórie 1  a  proseminár z  ekonomickej 

teórie 2, v  snahe poskytnúť študentom možnosť rozšírenia poznatkov a  lepšieho 

porozumenia základom v  predmetoch ekonomická teória 1  a  ekonomická teória 2. 

Tieto predmety, spolu s  matematikou, patria medzi najobtiažnejšie pre úspešné 

absolvovanie.  

 

1.8.1 Semináre pre učiteľov a  doktorandov NHF EU v  Bratislave 

 

Na NHF EU v  Bratislave je venovaná neustála pozornosť 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 

etablovať na slovenskom a  európskom trhu práce. V  pedagogickom procese 

pôsobili aj v  roku 2019 zahraniční lektori a  odborníci z  praxe.  

Nielen pre študentov 3. stupňa štúdia, ale pre všetkých pedagogických 

pracovníkov NHF EU v  Bratislave sme pripravili niekoľko ďalších výskumných seminárov 

a  workshopov (okrem už uvedených v časti 1.7) na rôzne témy, ktoré odborne pokryli 

zahraniční odborníci: prof. Dr. Ivo Bischoff z  University of Kassel „Voter behavior 

and behavioral/experimental economics“; prof. Ralph-Christiopher Bayer, University 

of Adelaide „Delegation Based on cheap Talk“; prof. Silvester van Koten „Forward 

premia in electricity power markets: an experimental investigation“; prof. Cary Deck 

„The Effects of Different Cognitive manipulations on Economic Decision making“; prof. 

Kathy Deck „How can university´s  research institute serve community or How to 

impact community?“ 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 názvov predmetov 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.  

 

1.8.2 Monitorovanie a  hodnotenie kvality vzdelávacej činnosti 

 

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

v  Bratislave sa v  akademickom roku 2018/2019 uskutočnilo 54 hospitácií (31 hospitácií 

v  zimnom a  23 v  letnom semestri), zhodnotilo sa 33 predmetov (17 v  zimnom a  16 

v  letnom semestri) a  žiaden študijný program. Fakulta kladie dôraz na pravidelné 

a  opakované preverovanie úrovne nadobúdaných vedomostí študentov počas 

celého semestra a  priebežné štúdium. Podrobnejšie informácie o  pozitívach 

a  nedostatkoch zistených počas výučby v  rámci hospitačnej činnosti, hodnotenia 

predmetov a  hodnotenia študijných programov sú uvedené v  Sumárnej správe 

o  hospitačnej činnosti, hodnotení predmetov a  hodnotení študijných programov na 

NHF EU v  Bratislave za akademický rok 2018/2019. 

Súčasťou hodnotenia kvality v  oblasti vzdelávania v  akademickom roku 

2018/2019 je aj priebežné zisťovanie a  vyhodnocovanie úrovne kvality 

pedagogického procesu u  študentov NHF EU v  Bratislave v  rámci všetkých 
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predmetov daných študijných programov. Anonymná anketa bola realizovaná 

v  rámci zimného a  v  rámci letného semestra akademického roka 2018/2019. 

 

 

1.9    Oceňovanie talentovaných študentov NHF EU v  Bratislave 
 

V  roku 2019 boli udelené ocenenia študentom, resp. absolventom NHF EU 

v  Bratislave: 

 

Ocenenia v  súvislosti so záverom štúdia na úrovni EU v  Bratislave 

 Cena rektora bola udelená 3  študentom NHF EU v  Bratislave; 

 

Ocenenia v  súvislosti so záverom štúdia na úrovni NHF EU v  Bratislave 

 10 absolventi inžinierskeho štúdia získali Pochvalné uznanie dekanky 

NHF EU v  Bratislave za vynikajúce študijné výsledky, 

 4  absolventi inžinierskeho štúdia získali Pochvalné uznanie dekanky 

NHF EU v  Bratislave a  Cenu Nadácie NÁRODOHOSPODÁR za mimoriadne tvorivý 

prístup pri spracovaní diplomovej práce; 

 

Ocenenie na úrovni EU v  Bratislave pri príležitosti Dňa študentov: 

 Bc. Marko Dávid Vateha, študent 2. ročníka druhého stupňa študijného programu 

Bankovníctvo bol iniciátorom vytvorenia študentského klubu s  názvom Data 

Science Community. Študentský klub funguje na pôde NHF EU v  Bratislave od 

zimného semestra akademického roka 2019/2020. Vyššie uvedený študent 

zabezpečil všetky aktivity súvisiace so založením klubu, organizuje jeho činnosť vo 

všetkých oblastiach (materiálno-technická aj odborná) a  je aj aktívnym 

účastníkom prebiehajúceho kurzu, ktorý pozostáva z  10 prednášok vedených 

odborníkmi z  praxe. Kurz slúži ako úvod do programovacieho jazyka Python a  do 

problematiky Data Science, 

 Kristína Blašková, študentka 3. ročníka prvého stupňa študijného programu 

Financie, bankovníctvo a  investovanie, bola ocenená za zodpovedný prístup 

k  vysokoškolskému štúdiu, o  čom svedčia jej vynikajúce výsledky počas prvých 

dvoch rokov štúdia na NHF EU v  Bratislave. Študentka dosiahla v  obidvoch rokoch 

najlepší študijný priemer spomedzi všetkých študentov NHF EU v  Bratislave                   

na 1. stupni štúdia; 

 

Ocenenia v  súvislosti so Študentskou vedeckou a  odbornou činnosťou (ŠVOČ) 

Dňa 3. 4. 2019 sa na NHF EU v  Bratislave uskutočnilo fakultné kolo Študentskej 

vedeckej odbornej činnosti. Celkovo sa na konferenciu ŠVOČ prihlásili 

a  v  stanovenom termíne prácu odovzdali 7  študenti. Odborná komisia hodnotila 

prezentované práce z  hľadiska aktuálnosti témy, vedeckého prínosu a  originality 

práce, úrovne jej spracovania, kvality prezentácie i  fundovanej reakcie na otázky 

členov komisie a  pléna. Na základe komplexného posúdenia priebehu obhajoby 

prác študentov, ako aj s  prihliadnutím na odborné posudky rozhodovali členovia 

komisií o  umiestnení študentských odborných prác. Víťazom fakultného kola ŠVOČ na 

1. stupni štúdia sa stali študenti Tomáš Oleš a  Tomáš Ševček a  na 2. stupni štúdia Bc. 

Dávid Hojdan.  

Súčasne v  akademickom roku 2018/2019 sa študenti, resp. absolventi 1. a  2. 

stupňa štúdia na NHF EU v  Bratislave zúčastnili so svojimi prácami na celouniverzitnom 

kole ŠVOČ a  dosiahli významný úspech. Cenu rektora EU v  Bratislave                                  

za 1. miesto v  celouniverzitnom kole ŠVOČ  získal Bc. Dávid Hojdan, študent 2. stupňa 
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štúdia na NHF EU v  Bratislave, s  prácou „Je káva nad zlato? Odhad cenovej 

elasticity“. Následne dňa 12. 4. 2019 víťazi fakultného kola ŠVOČ na 1. aj 2. stupni štúdia 

prezentovali svoje práce aj pred odbornou komisiou v  rámci podujatia Soutež o  cenu 

děkana Národohospodářské fakulty VŠE v  Praze 2019.   

 

Ďalšie ocenenia študentov NHF EU v  Bratislave 

Tím študentov (Alžbeta Bolešová, Juraj Dedinský, Mário Zeman a  Alena 

Zemanová) študijného programu bankovníctvo NHF EU v  Bratislave pod vedením 

doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. z  Katedry bankovníctva a  medzinárodných financií 

sa opätovne  zúčastnil svetovej súťaže Rotman International Trading Competition 

2019, ktorá sa konala vo februári 2019 v  Toronte (Kanada). V  rámci silnej 

konkurencie 52 renomovaných univerzít sveta zameraných na kvantitatívne financie 

a  matematické programovanie obsadili 11. miesto v  rámci štúdie Quantitative 

Outcry.  

Výbor sekcie pre vedeckú a  odbornú literatúru a  počítačové programy 

Literárneho fondu dňa 26. 9. 2019 udelil Prémiu za najlepšiu prácu Študentskej 

vedeckej konferencie v  akademickom roku 2018/2019 Ing. Dávidovi Hojdanovi, 

absolventovi študijného programu Hospodárska politika na NHF EU v  Bratislave 

a  víťazovi ŠVOČ na EU v  Bratislave v  akademickom roku 2018/2019 s  prácou na 

tému „Je káva nad zlato? Odhad cenovej elasticity“. 

Guvernér NBS Peter Kažimír dňa 22. novembra 2019 udelil cenu guvernéra NBS 

autorom troch študentských prác z  roku 2019. Až dve ocenenia získali absolventi 

študijného programu Hospodárska politika na NHF: Ing. Erika Majzlíková, PhD. za 

dizertačnú prácu na tému „Deindustrialization and its drivers: An input-output 

approach" (2. miesto) a  Ing. Radoslav Tupý s  diplomovou prácou „Nekonvenčná 

menová politika ECB a  jej vplyv na ekonomiku eurozóny" (3. miesto). 

Slovenská komora daňových poradcov v  roku 2019 v  rámci súťaže TAX 

ADVISERS AWARD 2019  ocenila za prínos v  oblasti daňovej teórie a  praxe záverečné 

práce študentov vysokých škôl pre 1. až 3. stupeň vysokoškolského vzdelania. 

Z  celkového počtu 13 nominovaných záverečných prác zo siedmich slovenských 

fakúlt získali ocenenie dvaja študenti NHF EU v  Bratislave: Ing. Veronika Šišková, 

s  diplomovou prácou „Vplyv vybraných faktorov na ochotu daňových subjektov 

platiť daň” (vedúca práce prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.) a  Ing. Jakub Zeman 

s  diplomovou prácou „Daňovo-odvodové zaťaženie znevýhodnených (zraniteľných) 

skupín obyvateľstva” (vedúca práce doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.). 

Do projektu Študentská osobnosť Slovenska nominovala NHF EU v  Bratislave 

nominovala 6  študentov, ktorí v  akademickom roku 2018/2019 dosiahli vynikajúce 

výsledky vo vedeckej, výskumnej, resp inej oblasti vysokoškolského života. Medzi 

nominovanými boli Ing. Erika Majzlíková, PhD. (3. stupeň štúdia), Ing. Dávid Hojdan (2. 

stupeň štúdia), Ing. Marko Dávid Vateha (2. stupeň štúdia), Bc. Tomáš Mazán (1. 

stupeň štúdia), Bc.Tomáš Oleš (1. stupeň štúdia) a  Bc. Tomáš Ševček (1. stupeň 

štúdia).  

 

 

1.10 Zhrnutie aktivít realizovaných na NHF EU v  Bratislave vo vzdelávacej 

činnosti  
 

Na NHF EU v  Bratislave sa aj v  roku 2019 plnili strategické ciele vo vzdelávacej 

činnosti vyplývajúce z  dlhodobého zámeru rozvoja fakulty. Akreditované študijné 

programy sa počas roka 2019 naďalej etablovali do praxe NHF EU v  Bratislave a  bola 

uskutočnená racionalizácia ponuky výberových predmetov pre jednotlivé študijné 

http://ritc.rotman.utoronto.ca/
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programy. V  spolupráci s  Právnickou fakultou UK v  Bratislave sa pokračovalo 

v  zabezpečovaní medziodborového štúdia tak na prvom stupni (študijný program 

ekonómia a  právo), ako aj na druhom stupni (študijný program právo a  ekonómia). 

Prioritou NHF EU v  Bratislave zostáva zabezpečovať vysoký záujem uchádzačov 

o  štúdium na všetkých akreditovaných študijných programoch v  slovenskom 

a  anglickom jazyku. 

NHF EU v  Bratislave podala v  septembri 2019 žiadosť o  akreditáciu študijného 

programu Právo a  ekonómia v  externej forme štúdia. Ministerstvo školstva SR návrh 

prijalo a  vydalo kladné rozhodnutie o  akreditácii uvedeného študijného programu aj 

v  externej forme štúdia. NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 úspešne ukončila rokovania 

s  Univerzitou v  Pávii v  Taliansku. Výsledkom je možnosť štúdia študijného programu 

medzinárodné financie v  anglickom jazyku na spomenutej partnerskej univerzite od 

akademického roku 2020/2021 a  získanie dvojitého diplomu. V  snahe o  rozšírenie 

internacionalizácie sa prodekani NHF EU v  Bratislave v  júni 2019 zúčastnili seminára 

Assurance of Learning Seminar k  akreditácii AACSB v  Poľsku. V  novembri 2019 sa tiež 

zúčastnili seminára EPAS Accreditation Seminar v  Ríme k  podávaniu žiadosti na 

získanie akreditácie EPAS. Akreditácia EPAS znamená akceptáciu študijných 

programov organizáciou EFMD (European Foundation for Management 

Development). 

Z  ďalších aktivít, ktoré sa na  NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 uskutočnili, bolo 

podanie žiadosti o  nenávratný finančný príspevok v  rámci operačného programu 

ľudské zdroje s  názvom Prepojenie vysokoškolského vzdelávania NHF EU v  Bratislave 

s  potrebami praxe. V  projekte sa fakulta uchádza o  finančné prostriedky na 

podporu tvorby programov duálneho vzdelávania. Cieľom projektu je tvorba 

a  implementácia nových študijných programov duálneho vzdelávania na prvom 

stupni štúdia. 

Na NHF EU v  Bratislave je relatívne stabilný počet záujemcov o  štúdium, a  to tak 

na 1. ako aj na 2. stupni štúdia. Existuje teda reálny predpoklad pretrvávajúceho 

záujmu o  štúdium na fakulte. Na druhej strane je dôležité zastaviť klesajúci trend 

záujmu o  3 . stupeň štúdia na NHF EU v  Bratislave. Jedným zo strategických cieľov NHF 

EU v  Bratislave v  oblasti vzdelávania je aj zdokonaľovanie podmienok pre štúdium 

predovšetkým s  dôrazom na praktickú výučbu. Z  dôvodu pretrvávajúceho záujmu 

o  štúdium na spoločných študijných programoch s  Právnickou fakultou Univerzity 

Komenského v  Bratislave bol v  priebehu roka 2019 akreditovaný študijný program 

právo a  ekonómia na 2. stupni štúdiu akreditovaný aj v  externej forme. 

 V  roku 2019 boli v  rámci procesu zlepšenia kvality ponuky predmetov 

na NHF EU v  Bratislave akreditované 2  nové výberové predmety na 1. stupni štúdia. 

Vzhľadom na požiadavky zvýšenia kvality absolventov bakalárskeho štúdia 

Akreditačná komisia NHF EU v  Bratislave schválila predmety Proseminár 

z  ekonomickej teórie 1  a  Proseminár z  ekonomickej teórie 2. Z  kvalitatívneho 

a  kvantitatívneho hľadiska bol akademický rok 2018/2019 tiež ovplyvnený snahou 

o  udržanie primeraného počtu študentov na jedného učiteľa, optimalizáciou rozvrhu 

a  zapájaním odborníkov z  praxe do pedagogického procesu. Neustále podporovať 

záujem študentov stredných škôl o  štúdium na NHF EU v  Bratislave sa fakulta snaží aj 

organizáciou dňa otvorených dverí pre uchádzačov o  prvý a  druhý stupeň štúdia.  

V  rámci zvyšovania kvality pedagogického procesu a  vedeckovýskumných 

aktivít tvorivých pracovníkov, pokračovala NHF EU v  Bratislave v  procese 

medzinárodnej akreditácie AACSB. Koncom roka 2020 sa očakáva návšteva 

hodnotiacej komisie z  AACSB. 
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2  VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
 

NHF EU v Bratislave realizovala v roku 2019 svoju vedeckovýskumnú činnosť (ďalej 

len „VVČ“) v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja NHF EU v Bratislave na obdobie 

rokov 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2027. VVČ fakulty zahŕňa predovšetkým prípravu 

a riešenie výskumných projektov, vzdelávacích projektov, publikačnú činnosť 

akademických pracovníkov a organizáciu vedeckých podujatí. Tieto kľúčové oblasti 

zároveň napomáhajú rozvoju doktorandského štúdia na NHF EU v Bratislave. 

Strategickým cieľom NHF EU v Bratislave je profilovať fakultu presadzujúcu svoj 

výskumný charakter na úrovni spĺňajúcej národné a medzinárodné štandardy vo 

všetkých oblastiach jej činnosti. Naďalej zlepšovať historicky dosiahnuté významné 

postavenie fakulty v oblasti ekonomického výskumu tak v domácom, ako aj 

medzinárodnom porovnaní. K naplneniu cieľa sú podriadené priority NHF EU 

v Bratislave, ktoré prierezovo mapujú všetky oblasti a aktivity života fakulty. Členovia 

Akademickej obce NHF EU v Bratislave sa s nimi stotožnili a vytvorili tak predpoklad pre 

využitie existujúceho vzdelávacieho ako aj výskumného potenciálu NHF EU v Bratislave 

na ďalší rozvoj fakulty. 

 

2.1    Pracovníci vo vede a  výskume  

 
2.1.1 Štruktúra tvorivých pracovníkov na NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 

 
Kvalifikačnú štruktúru tvorivých pracovníkov NHF EU v  Bratislave uvádzame 

v  tabuľke 26.  Z  celkového počtu 97 tvorivých pracovníkov bolo 90 zamestnaných 

v  ustanovenom týždennom pracovnom čase a  7  na čiastočný týždenný pracovný 

úväzok, z  toho bolo 96 vysokoškolských učiteľov a  1  výskumný pracovník. Oproti 

predchádzajúcemu roku 2018 sa počet tvorivých pracovníkov na ustanovený 

týždenný pracovný čas znížil z  97 na 90 a  počet pracovníkov na čiastočný týždenný 

pracovný úväzok sa znížil z   9  na 7  pracovníkov.  

 

Tabuľka 26   Štruktúra tvorivých pracovníkov NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 – stav 

k  31.12.2019 
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KAIVT - - - - - - - - 1  - - - 1  1  - - 2  1  66,7 100,0 0,0  0,0  

KBMF 2  - - - 1  - 3  1  5  - - - - - - - 11 1  91,7  92,3  100,0 0,0  

KET 5  - - - - - 3  - 11 - - - - - - - 19 - 90,5  100,0 0,0  100,0 

KF 3  - - - 1  - 7  - 11 2  - - - - - - 22 2  95,7  109,5 66,7  100,0 

KHP - - - - - - 1  - 10 - - - - - - - 11 - 110,0 90,0  0,0  100,0 

KPg 1  - - - - - 1  - 5  1  - - - - - - 7  1  116,7 85,7  100,0 0,0  

KPoi 2  - - - - - - - 2  - - 1  - - - - 4  1  100,0 80,0  0,0  0,0  

KSRP 1  - - - - - 2  - 5  - - - - - - - 8  - 88,9  112,5 0,0  100,0 

KVSRR 1  - - - - - 2  - 2  - - - - 1  1  - 6  1  66,7  112,5 100,0 100,0 

Spolu 

NHF 
15 - - - 2  - 19 1  52 3  - 1  1  2  1  - 90 7  92,8  

 

100,0

  

77,8  

 

128,6

  

1  ustanovený pracovný čas,      2  čiastočný úväzok 

Poznámka: Fyzický stav - bez MD a  RD (5  pedagogických zamestnancov) a  iných mimoevidenčných 

zamestnancov (1  výskumný zamestnanec). 
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V  roku 2019 sa oproti roku 2018 v  pracovnom pomere na ustanovený týždenný 

pracovný čas zvýšil počet profesorov o  2  hosťujúcich profesorov, ktorí pôsobia na 

fakulte v  období 2019-2021 na základe schválenia vo Vedeckej rade NHF EU 

v  Bratislave dňa 6.6.2018. Celkový počet docentov v  roku 2019 zostal bez zmeny,  t.j. 

20, ale z  uvedeného počtu bol 1  docent zamestnaný k  31.12.2019 na čiastočný 

týždenný pracovný úväzok. V  kategórii odborní asistenti s  PhD. sa počet 

zamestnancov na ustanovený pracovný čas znížil z  57 na 52 a  v  kategórii 

čiastočných pracovných úväzkov sa oproti roku 2018 znížil počet zamestnancov 

z  8  na 3. V  priebehu najbližších rokov je potrebné posilniť kategóriu profesorov 

a  docentov. Vedenie NHF EU v  Bratislave v  spolupráci s  vedúcimi katedier NHF EU 

v  Bratislave, budú aktívne komunikovať o  možnostiach kvalifikačného rastu so 

zamestnancami  nielen v  kategórii docent, ale hlavne v  kategórii odborný asistent 

s  PhD.   

 

2.1.2 Kvalifikačný rast, habilitačné konanie a  vymenúvacie konanie za profesora  

 

NHF EU v  Bratislave má priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie 

a  vymenúvacie konanie za profesorov v  odbore habilitačného konania 

a  inauguračného konania: Národné hospodárstvo; Ekonomická teória; Financie, 

bankovníctvo a  investovanie. V  roku 2019 na NHF EU v  Bratislave nebol predložený 

žiaden návrh na vymenovanie za profesora. Na NHF EU v  Bratislave bolo v  roku 2019 

ukončené jedno habilitačné konanie (Ing. Tomáš Domonkos, PhD.).  

 

2.2    Hodnotenie výsledkov vo vede a  výskume  

 

2.2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky vedy a  výskumu ako celku za rok 2019 

a  v  porovnaní s  rokom 2018  

 

Do VVČ na NHF EU v  Bratislave boli zapojení všetci učitelia, mladí vedeckí 

pracovníci a  doktorandi. VVČ na fakulte sa uskutočňovala v  rámci riešenia 

výskumných projektov, vzdelávacích projektov v  rôznych oblastiach (úplný zoznam 

projektov riešených v  roku 2019 sa nachádza v  Prílohe č. 1). Výsledkom týchto 

činností je rozsiahla publikačná činnosť pracovníkov NHF EU v  Bratislave. Celkovo bolo 

v  roku 2019 riešených na NHF EU v  Bratislave 47 projektov. Oproti minulému roku (40 

projektov) je to nárast o  17,5 %. Väčšia časť projektov (32 projektov) riešených v  roku 

2019 bola finančne podporená z  domácich grantových schém v  štruktúre: 22 VEGA, 

2  KEGA, 5  APVV, 3  PMVP. V  roku 2019 bolo na NHF EU v  Bratislave riešených 

7  zahraničných projektov čo oproti roku 2018 (3  zahraničné projekty) predstavuje 

nárast o 133 %. V  rámci štruktúry zahraničných projektov sa 2  projekty riešili v  rámci 

schémy HORIZONT 2020, 1  projekt REPESEA, 1  projekt ESPON EGTC, 1  projekt 

ERASMUS+ a  2  projekty COST. Zároveň NHF EU v  Bratislave získala 1  projekt z  NBS, 

ktorý je účelovo zameraný na program podpory cieleného doktorandského štúdia 

a  výskumu. V  roku 2019 NHF EU v  Bratislave participovala aj na 2  nevýskumných 

projektoch z  Nadácie VÚB. NHF EU v  Bratislave získala v  roku 2019 ďalších 5  projektov 

v  oblasti výskumných aktivít od subjektov verejnej správy  (projekty hospodárskej 

praxe). Výsledky štúdií pre hospodársku prax sú ďalej využívané pre potreby 

rozhodovania ekonomických subjektov a  tvorcov hospodárskej politiky a  ovplyvňujú 

ďalší vývoj v  príslušnom odvetví. Hodnotenie výstupov riešenia jednotlivých 

grantových projektov sa realizovalo systémom priebežných a  záverečných 

oponentúr. Informácie o  riešených projektoch podporovaných z  domácich 
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a  zahraničných grantových schém na NHF EU v  Bratislave realizovaných na 

jednotlivých katedrách NHF EU v  Bratislave  v  roku 2019 sú uvedené v  Prílohe č. 2. 

Celkový objem získaných finančných prostriedkov z  riešených projektov v  roku 

2019 oproti roku 2018 sa znížil o  cca 102 922,- Eur. Najvyšší podiel na získaných 

finančných prostriedkoch, až 41,05 %, predstavujú zdroje získané z  projektov VEGA. 

V  roku 2019 však predstavovali významný zdroj financií projekty APVV (24,32 %), 

projekty hospodárskej praxe (6,53 %), či zahraničné projekty (13,29 %). Pridelené 

finančné prostriedky na vedeckovýskumné projekty ako aj vzdelávacie projekty boli 

v  roku 2019 použité predovšetkým na cestovné výdavky a  nákup materiálu.  

Zahraničné cesty riešiteľov projektov prispeli predovšetkým k  vzájomnej výmene 

skúseností z  oblasti VVČ, k  zverejňovaniu výsledkov výskumu riešiteľmi jednotlivých 

projektov, k  aktívnej účasti na vedeckých konferenciách ako aj k  publikovaniu 

v  recenzovaných zborníkoch. Zakúpená technika a  kancelársky materiál slúži členom 

riešiteľských kolektívov na realizáciu ich VVČ. Všetky prostriedky boli využité efektívne 

a  účelne.  

Zároveň je nutné dodať, že pracovníci NHF EU v  Bratislave sa v  roku 2019 

uchádzali o  projekty vo viacerých výzvach. Celkovo bolo v  roku 2019 podaných 21 

nových projektov (7  VEGA, 5  KEGA, 2  APVV, 3  PMVP, 2  projekty grantového 

programu EÚ, 2  projekty HORIZONT 2020) a  veríme, že viaceré podané projekty budú 

pri hodnotení úspešné a  začnú sa riešiť v  roku 2020. 

Výsledkom VVČ na NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 je publikačná činnosť 

zahŕňajúca 423 titulov, z  toho 6  vedeckých monografií, 10 vysokoškolských učebníc,  

5  prác v  domácich a  12 prác v  zahraničných karentovaných časopisoch, 

1  odborná práca v  karentovanom časopise, 22 publikácií v  časopisoch 

registrovaných v  databázach WoS alebo SCOPUS, 4  skriptá a  učebné texty. V  rámci 

sledovaných kategórií publikačnej činnosti tak ako vchádzajú do rozpočtu, výskumníci 

na NHF EU v  Bratislave publikovali v  roku 2019 celkovo 15 publikácií v  skupine A1, 41 

publikácií v  skupine A2, 18 publikácií v  skupine B , v  skupine C  to bolo 22 publikácií 

a  301 publikácií v  skupine D  (13 publikácií je nezaradených). Oproti 

predchádzajúcemu roku 2018 poklesol počet vedeckých monografií, zároveň sa však 

zdvojnásobil počet vysokoškolských učebníc a  výrazne sa zvýšil počet učebníc pre 

stredné na  a  základné školy. Počet publikácií v  skupine B  (významný zdroj rozpočtu 

fakulty) sa nezmenil (18) publikácií  (4,25 % podiel na celkovej publikačnej činnosti NHF 

EU v  Bratislave) a  v  skupine C  (významný zdroj rozpočtu fakulty) sa počet publikácií 

zvýšil z  20 na 22 (5,20 % podiel na celkovej publikačnej činnosti NHF EU v  Bratislave). 

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 hlavne podiel publikácií v  skupine B  a  C  práve na úkor počtu publikácií 

v  skupine D  (301 publikácií – 71,15 % podiel na celkovej publikačnej činnosti NHF EU 

v  Bratislave). Každý člen Akademickej obce NHF EU v  Bratislave si musí uvedomiť, že 

finančný príspevok za publikácie v  skupinách A1, B  a  C  do rozpočtu fakulty, 

niekoľkonásobne prevyšuje finančné prostriedky získané za publikácie v  skupine D . 

V  roku 2019 boli na NHF EU v  Bratislave vydávané 3  vedecké časopisy 

(Finančné trhy/Financial Markets; Monitor hospodárskej politiky; Revue sociálno-

ekonomického rozvoja/Revue of the socio-economic development). Vydávanie 

odborného časopisu FOR-FIN bolo dočasne zastavené. Tieto časopisy predstavujú pre 

tvorivých pracovníkov fakulty platformu pre prezentovanie a  publikovanie výsledkov 

ich VVČ. Na Katedre financií a  Katedre hospodárskej politiky je možné navyše 

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

Pod záštitou NHF EU v  Bratislave resp. katedier NHF EU v  Bratislave sa v  roku 2019 

uskutočnilo niekoľko konferencií napríklad 10. Medzinárodná vedecká konferencia 
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„International Conference on Currency, Banking and International Finance“; vedecká 

konferencia k  projektu APVV „Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a  prežitie 

firiem“, ktorá bola určená pre odbornú verejnosť a  médiá; Medzinárodná vedecká 

konferencia „Schola nova, quo vadis?“; 3. ročník vedeckej konferencie Sociálna 

ekonomika – príklady dobrej praxe III. „Sociálna ekonomika a  klimatická zmena“;  

9  ročník „Winter Seminar of Regional Science“; 7. ročník „Central European 

Conference in Regional Science, či odborná konferencia „Politika súdržnosti – 

príležitosti a  výzvy“. Katedry NHF EU v  Bratislave zorganizovali niekoľko výskumných, 

informačných, odborno-vzdelávacích seminárov, workshopov, pozvaných 

prednášok. Z  toho množstva podujatí môžeme spomenúť „Autumn School of 

International Economics“, „3. medzinárodné stretnutie katedier ekonómie“, „Master of 

Metrics“, „Active Learning Strategies: Practical Way to Engage Your Students“. NHF EU 

v  Bratislave sa prostredníctvom katedier NHF EU v  Bratislave taktiež aktívne zapojila 

do celoslovenského podujatia „Týždeň vedy a  techniky na Slovensku“, či 

organizačne zabezpečila fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti 

(ŠVOČ). 

 

Tabuľka 27   Prehľad hlavných výsledkov vo vede a  výskume na NHF EU v  Bratislave 

za rok 2019  

 

Vybrané riešené projekty Počet 

Výskumné a  vzdelávacie projekty v  rámci zahraničných grantových 

schém, z  toho: 
7  

- 7. RP (HORIZONT 2020) 2  

- COST 2  

- Projekt EÚ (ESPON EGTC) 1  

- REPESEA 1  

- ERASMUS+ 1  

Projekty APVV 5  

Projekty VEGA 22 

Projekty KEGA 2  

Výskumné projekty od subjektov verejnej správy 5  

Výskumné projekty od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy,                      

a  od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém) 
1  

Projekty mladých vedeckých pracovníkov a  doktorandov  

na NHF EU v Bratislave 
3  

Ostatné edukačné a  nevýskumné projekty 2  

Spolu 47 

Prehľad podaných projektov, z  toho: 21 

Projekty H2020 – ERA CHAIRS, INTERREG) 2  

Projekty grantového programu EÚ – NFP 2  

Projekty APVV 2  

Projekty VEGA 7  

Projekty KEGA 5  

Projekty MVP 3  
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Publikačná činnosť – významné kategórie z  hľadiska metodiky rozpočtu VŠ 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 15 

Vedecké monografie (AAA, AAB) 6  

Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) 9  

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 41 

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 10 

Učebnice pre stredné a  základné školy (BCB) 20 

Skriptá a  učebné texty (BCI) 4  

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

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

Skupina B  – Publikácie v  karentovaných časopisoch 18 

Vedecké práce v  karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 17 

Odborné práce v  karentovaných časopisoch (BDC, BDD) 1  

Skupina C  – Publikácie v  časopisoch, ktoré sú v  databázach WoS alebo 

Scopus 
22 

Vedecké práce v  časopisoch registrovaných v  databázach Web of 

Science alebo SCOPUS (ADM, ADN) 
22 

 
Zamestnanci NHF EU v  Bratislave získali za svoju prácu uznanie v  podobe Ceny 

rektora za publikačnú činnosť – doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD., Ing. Mária Širaňová, 

PhD., za článok „Interest Rate Pass-Through in the Euro Area: Financial Fragmentation, 

Balance Sheet Policies and Negative Rates“ v  časopise Journal of Financial Stability. 

Dávid Hojdan okrem toho, že získal Cenu rektora EU v  Bratislave na celouniverzitnom 

kole ŠVOČ, jeho prácu prácu ocenil aj Literárny fond, ktorý mu udelil Prémiu za 

najlepšiu prácu ŠVOČ. Guvernér NBS ocenil Ing. Eriku Majzlíkovú, PhD. za najlepšiu 

dizertačnú prácu „Deindustrialzation and its fivers: An input-output approach“ a  Ing. 

Radoslava Tupého za najlepšiu diplomovú prácu „Nekonvenčná menová politika ECB 

a  jej vplyv na ekonomiku eurozóny. 

 

2.2.2 Zameranie vedy a  výskumu na katedrách NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 

 

Katedra aplikovanej informatiky a  výpočtovej techniky 

 Modelovanie procesov, využitie modelovania procesov v  ekonomickej oblasti 

(v  modeloch finančných procesov, v  manažérskej informatike) a  taktiež možnosti 

jej aplikácie v  pedagogike, e -learningu; 

 Mikroekonomická analýza ekologických systémov hospodárenia na pôde; 

 Rozvoj nových foriem e -vzdelávania na ďalšiu podporu výučby na vysokých 

školách a  aplikovanie inovatívneho spôsobu výučby, ktorý bude rozvíjať 

vedomosti, prezentačné zručnosti a  návyky študentov. 

 

Katedra bankovníctva a  medzinárodných financií  

 Budovanie kapitálovej únie v  podmienkach EÚ a  jej dopady na SR; 

 Budovanie bankovej únie v  podmienkach eurozóny a  jej dopady na bankový 

systém SR; 

 Predikcia hustoty volatility na finančných trhoch; 

 Prehlbovanie ekonomických nerovností ako dôsledok distribučných efektov 

nekonvenčnej menovej pollitiky; 
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 Income inequalities and distributional effects of monetary policy: role of financial 

heterogeneity; 

 Sociálno-hospodárske výzvy a  dopady digitálnej ekonomiky v  SR a  EÚ; 

 Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v  SR. 

 

Katedra ekonomickej teórie 

 EÚ v  pokrízovom období – makroekonomické a  mikroekonomické aspekty; 

 Efektívnosť fiškálnej a  monetárnej politiky v  ekonomickom cykle; 

 Zadlžovanie sa krajín a  ekonomických subjektov v  EÚ; 

 Migrácia vysokokvalifikovaných pracovných síl; 

 Implikácie behaviorálnej ekonómie pre fungovanie ekonomík – intervencie 

v  miestnej samospráve; 

 Assesing and Improving Research Performance at South East Asian Universities. 

 

Katedra financií 

 Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a  prežitie firiem;  

 Riadenie FinTech rizík „Big Data Analysis“; 

 Výskumno-vývojové aktivity v  oblasti recyklácie a  zhodnocovania odpadov – 

národná platforma UNIVNET; 

 Poskytnutie výskumných služieb v  súvislosti so zavedením novej technológie 

Národnou transfúznou službou SR; 

 Finančná pozícia sektora domácnosti vo väzbe k  rodovo citlivému rozpočtovaniu; 

 Úverový cyklus, kreditné riziko  a  jeho determinanty v  krajinách strednej 

a  východnej Európy;  

 Význam digitalizácie ekonomiky pre oblasť zdaňovania;  

 Experimentálne skúmanie vplyvu motivácie ekonomických subjektov na platenie 

daní.  

 

Katedra hospodárskej politiky 

 Vstup a  konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského 

lekárenského trhu; 

 Hodnotenie politík beyond GDP: vplyv neproporcionálnej distribúcie príjmov; 

 Analýza využitia vodnej dopravy pre iné odvetvia hospodárstva; 

 Štúdia realizovateľnosti zriadenia národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej 

doprave v  podmienkach SR; 

 Analýza zriadenia národného leteckého prepravcu v  SR; 

 Vzťahy medzi ekonomickým rastom, efektívnosťou a  nerovnosťami; 

 Ekonomický rast a  jeho sociálne a  environmentálne dôsledky; 

 Konkurencieschopnosť a  perspektívy rozvoja spracovateľského priemyslu v  SR (so 

zameraním hlavne na automobilový priemysel); 

 Vplyv automatizácie a  digitalizácie na príjmové nerovnosti v  EÚ; 

 Vstup na trh a  konkurencia v  zdravotníckom sektore na Slovensku. 

 

Katedra pedagogiky 

 Alternatívy riešenia novodobých výchovných problémov a  foriem problémového 

správania žiakov; 

 Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom 

prípadových štúdií; 

 Extending and reinforcing good practice in teacher development. 
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Katedra poisťovníctva 

 Zhodnotenie dopadov implementácie projektu Solventosť II na poistnom trhu, 

zmeny v  IFRS štandardoch a  ich vzájomné ovplyvňovanie s  projektom Solventosť 

II, komunikačné zmeny na poistnom trhu s  ohľadom na interkultúrny a  multikultúrny 

charakter európskej spoločnosti – ako dôsledok globalizačných zmien; 

 Príčiny a  dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov 

s  akcentom na oblasť poistenia; 

 Determinanty a  riešenia nepresných odhadov trvania projektu, zefektívnenie 

koordinačných rozhodnutí na dobrovoľníckom trhu; 

 Can Fiscal Rules Act as an Insurance Mechanism Against Inequality? 

 

Katedra sociálneho rozvoja a  práce 

 Empowering the next generation of social enterprise scholars; 

 Perspektívy zmien zamestnanosti v  kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie 

zamestnanosti; 

 Perspektívy rozvoja sociálnej a  solidárnej ekonomiky vo väzbe na podporu 

sociálnej inklúzie; 

 Investície domácností do bývania a  využitie dodatočného príjmu v  čase 

poberania dôchodkovej dávky. 

 

Katedra verejnej správy a  regionálneho rozvoja 

 Environmetal Diplomacy and Geopolitics; 

 MigrAtion Governance and asYlm Crises; 

 Technological transformation and transitioning of regional economies 

 The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery; 

 Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a  meranie ich účinnosti a  efektívnosti; 

 Akumulácia ľudského kapitálu v  regiónoch – ekonomické a  sociálne dôsledky; 

 Nové úlohy univerzít v  regionálnych inovačných systémoch; 

 Public Administration Education Quality Enhancement. 

 

 

2.3    Finančné zdroje vo vede a  výskume 

 

2.3.1 Sumarizácia a  úspešnosť projektov 

 

Štruktúru riešených výskumných ako aj vzdelávacích projektov na NHF EU 

v  Bratislave v  roku 2019 sme uviedli na začiatku správy o  VVČ v  tabuľke 27. Napriek 

tomu, že sa NHF EU v  Bratislave podarilo získať nové projekty v  rámci domácich 

grantových schém VEGA, KEGA či APVV musíme konštatovať, že viaceré projekty 

v  rámci uvedených schém neboli úspešné (4  VEGA, 2  KEGA, 1  APVV, 1  Nadácia 

Tatrabanky, 1  PMVP). Celkový objem získaných finančných prostriedkov z  riešených 

projektov v  roku 2019 sa oproti roku 2018 znížil o 98 827,55,- Eur. V  roku 2019 fakulta 

získala finančné prostriedky z  riešených projektov vo výške 442 988,45,- Eur. Najvyšší 

podiel na získaných finančných prostriedkoch, až 41,67 %, predstavujú zdroje získané 

z  projektov VEGA z  ktorých fakulta získala 184 596,- Eur. V  roku 2019 sa znížil podiel 

finančných prostriedkov získaných zo zahraničných grantových schém (13,49 %), čo 

predstavovalo sumu 38 551,05,- Eur. Naďalej fakulta pociťuje potrebu zvýšiť početnosť, 

ako aj finančnú sumu zo získaných zahraničných projektov, ktorá hrá pomerne 

významnú úlohu aj pri tvorbe rozpočtu fakulty. Pre NHF EU v  Bratislave predstavovali 
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významný zdroj financií projekty od subjektov verejnej správy, ktoré prispeli do 

rozpočtu fakulty sumou 29 357,50,- Eur, ako aj projekty APVV s  príspevkom 109 356,- 

Eur. Projekty mladých vedeckých pracovníkov prispeli do rozpočtu fakulty sumou 

4  283,- Eur. Ďalšie finančné prostriedky do rozpočtu priniesli aj projekty financované 

v  rámci domácich nevýskumných schém v  celkovej sume 48 000,- Eur, ktoré 

financovala Nadácia VÚB, či projekt orientovaný na podporu cieleného 

doktorandského štúdia a  výskumu, financovaný z  NBS. Pridelené finančné prostriedky 

na vedeckovýskumné projekty ako aj vzdelávacie projekty (pozri tabuľku 28) boli 

v  roku 2019 použité predovšetkým na cestovné výdavky a  nákup materiálu. 

Zahraničné cesty riešiteľov projektov prispeli k  vzájomnej výmene skúseností z  oblasti 

VVČ. Riešitelia projektov svojou aktívnou účasťou na vedeckých konferenciách, ako 

aj publikovaním príspevkov v  recenzovaných zborníkoch zvyšovali povedomie 

o  kvalite VVČ na NHF EU v  Bratislave. Zakúpená technika a  kancelársky materiál slúži 

členom riešiteľských kolektívov na realizáciu ich VVČ. Všetky prostriedky boli využité 

efektívne a  účelne.  

 

Tabuľka 28   Získané finančné prostriedky z  riešenia projektov na NHF EU v  Bratislave  

 

Druh projektov 
Získané finančné prostriedky (v  Eur) 

2019 2018 

Výskumné projekty v  rámci zahraničných 

grantových schém, z  toho: 
  

- 7. RP (HORIZONT 2020, BARCOM) 54 728,95 91 592,00 

- COST 
Refinancovanie  

cestovných náhrad 

Refinancovanie 

 Cestovných náhrad 

- projekt EK (ERASMUS+KA203, ESPON EGTC) 5  020,00 6  708,00 

Projekty APVV 109 356,00 99 197,00 

Projekty VEGA 184 596,00 168 912,00 

Projekty KEGA 7  647,00 10 899,00 

Výskumné projekty od subjektov verejnej 

správy 
29 357,50 104 400,00 

Výskumné projekty od iných subjektov, 

ako sú subjekty verejnej správy, a  od 

subjektov zo zahraničia (mimo grantových 

schém) 

0  7  800,00 

Projekty mladých učiteľov, vedeckých 

pracovníkov a  doktorandov v  dennej 

forme štúdia na NHF EU v  Bratislave 

4  283,00  5  808,00 

SPOLU 394 988,45 495 316,00 

Ostatné edukačné a  nevýskumné projekty 48 000,00  46 500,00 

SPOLU 442 988,45 541 816,00 

 
 

2.4    Prezentácia výsledkov vo vede a  výskume 

 

2.4.1 Vedecké podujatia na katedrách NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 

 
Katedra bankovníctva a  medzinárodných financií  

 Organizovala 10. Medzinárodnú vedeckú konferenciu „INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON CURRENCY, BANKING AND INTERNATIONAL FINANCE“. 
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Konferencia s  mottom: „Overcoming Economic Inequalities – Role of European 

Financial Systems“ sa konala 4. – 5. apríla 2019 v  Grandhotel Starý Smokovec. 

Zúčastnili sa jej hostia z  univerzít a  vedeckých pracovísk z  10 krajín. 

 V  rámci týždňa vedy 2019 organizovala workshop doktorandov „Prezentovanie 

výskumu doktorandov Katedry bankovníctva a  medzinárodných financií NHF EU 

v  Bratislave“. Podujatie sa uskutočnilo 19.11.2019.  

 

Katedra ekonomickej teórie 

 Výskumný seminár: „Produktivita firiem a  alokačná efektivita slovenskej ekonomiky 

a.k.a. O  firmách a  ľuďoch“. Prednášajúci: Vladimír Peciar z  Inštitútu finančnej 

politiky MF SR. Podujatie sa konalo 5 .6 .2019. 

 Odborno-vzdelávací seminár: „Active Learning Strategies: Practical Ways to 

Engage Your Students“. Prednášajúci: prof. Kris Bulcroft z  USA. Podujatie sa konalo 

21.10.2019. 

 Prednáška: „Bhutan and Gross National Hapiness (GNH)“. Prednášajúci: Dr. Karma 

Yezer a  Dr. Rinchen Dorji z  Royal University of Bhutan. Podujatie sa konalo 

24.10.2019. 

 Otvorenie „Autumn School of International Economics“. Prednášajúci: prof. Gerald 

Groshek University of Redlands,  USA. Podujatie sa konalo 7.11.2019.   

 Počas dvoch týždňov sa študenti z  EU v  Bratislave a  z  partnerskej Kiev National 

Economic University (KNEU) z  Ukrajiny intenzívne venovali problematike 

medzinárodnej ekonómie pod vedením profesora Geralda Grosheka z  USA.  

 Vedecký workshop ETER 2019 k  ukončeniu riešenia 2  grantových projektov VEGA 

(zodp. riešitelia prof. Muchová, prof. Lisý). Podujatie organizované 14.11.2019. 

 3 . medzinárodné stretnutie katedier ekonómie 2019 „Súčasné trendy a  výzvy vo 

vyučovaní ekonómie – ako ďalej“. Podujatie sa konalo 15.11.2019. 

 Informačný seminár k  možnosti štúdia na International College of National Institute 

of Development Administration (ICO NIDA) Bangkoku, Thajsko – 10.12.2019. 

Prednášajúci: asst. prof. Sid Suntrayuth, PhD. 

 

Katedra financií 

 Organizovala v  mesiaci máj vedeckú konferenciu k  projektu APVV 

„Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a  prežitie firiem“. 

 V  mesiaci december organizovala prezentáciu hlavných zistení projektu APVV 

„Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a  prežitie firiem“ pre odbornú verejnosť 

a  médiá.  

 Zabezpečila seminár série FINTECH v  rámci aktivít Centra pre finančné inovácie 

(vystúpenie prof. Ochotnického ako člena CFI a  vystúpenie doc. Péliovej za projekt  

Horizont 2020).  

 V  rámci podujatia „Týždeň vedy a  techniky 2019“ organizovala prednášky: 

„Uhlíková stopa a  recyklácia uhlíka“, „Pokrok bez povolenia“. 

 V  spolupráci s  Úradom vlády SR, MF SR, Právnickou fakultou UK v  Bratislave, 

Združením hlavných kontrolórov miest a  obcí SR a  s  ďalšími stavovskými 

organizáciami realizovala akreditovaný modulárny vzdelávací program: „Výkon 

kontroly vo verejnej správe s  dôrazom na územnú samosprávu - základný kurz“. 

Cieľom je poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov 

verejnej správy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí 

a  teoretických znalostí spolu s  praktickými príkladmi z  praxe od skúsených lektorov 

pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra. Garantom programu je vedúci 

katedry  prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. 
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Katedra hospodárskej politiky 

 Zorganizovali 3  vedecké workshopy „Entry and Competetion in Regulated 

Markets“; „The elusive quest for the holy grail of an impact of EU funds on regional 

growth“; „Economic inequality and economic growth“, na ktorých boli 

prezentované výsledky riešenia výskumných projektov. Workshopov sa aktívne 

zúčastnili zahraniční profesori a  výskumníci. Vstup a  konkurencia na regulovaných 

trhoch: fungovanie slovenského lekárenského trhu. 

 Úspešne obhájené 3  projekty mladých vedeckých pracovníkov a  doktorandov 

koncentrované predovšetkým na riešenie dopadov digitalizácie na príjmové 

nerovnosti a  udržateľný rozvoj ako aj na konkurenciu v  sektore zdravotníctva.   

 Úspešne obhájené 2  projekty hospodárskej praxe: „Štúdia realizovateľnosti 

zriadenia národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v  podmienkach 

SR“ a „Analýza zriadenia národného leteckého dopravcu“. 

 Riešenie ďalšieho projektu hospodárskej praxe: „Komplexná analýza využitia vodnej 

dopravy pre iné odvetvia hospodárstva“. 

 

Katedra pedagogiky 

 V  novembri 2019 bola katedra spoluorganizátorom ďalšieho ročníka webovej 

medzinárodnej vedeckej konferencie „Schola nova, quo vadis?“ v  spolupráci 

s  partnerskou katedrou z  VŠE Praha. Výstupy boli publikované v  recenzovanom 

zborníku z  konferencie.  

 Dvaja členovia katedry pokračovali aj v  roku 2019 v  pozícii expertov na spolupráci 

v  projekte Extending and reinforcing good practice in teacher development 

Ústavu medzinárodných vzťahov EUBA. 

 

Katedra poisťovníctva 

 V  rámci podujatia „Týždeň vedy a  techniky 2019“ katedra organizovala 

prednášku: „Finančné umiestnenie poisťovní“. 

 Výskumný seminár „Voter behavior and behavioral/experimental economics“. 

 Výskumný seminár „Delegation Based on Cheap Talk“. 

 Výskumný seminár „The Effects of Different Cognitive Manipulations on Economic 

Decision Making“ 

 Výskumný seminár „How can university´s  research institute serve community or How 

to impact community?“ 

 

Katedra sociálneho rozvoja a  práce 

 Organizovala 3 . ročník vedeckej konferencie Sociálna ekonomika – príklady dobrej 

praxe III. „Sociálna ekonomika a  klimatická zmena“. 

 

Katedra verejnej správy a  regionálneho rozvoja 

 V  roku 2019 usporiadala katedra v  spolupráci so Slovenskou sekciou ERSA 9th 

Winter Seminar of Regional Science (13-16. 3. 2019). Seminár je zameraný na 

budovanie výskumných sietí v  oblasti regionálnej vedy pre akademických 

pracovníkov a  mladých vedeckých pracovníkov v  strednej a  východnej Európe.  

 V  októbri (9-11.10.2019) spoluorganizovala 7th Central European Conference in 

Regional Science (CERS) v  Šoproni (Maďarsko). Konferencia bola organizovaná 

Hungarian Regional Science Association, v  spolupráci so Slovak Section of ERSA, 

German speaking Sections of ERSA, EU v  Bratislave a  TU v  Košiciach. Konferencia 

bola zameraná na akademických pracovníkov a  odborníkov z  praxe so 
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zameraním na urbárnu a  regionálnu vedu so stredoeurópskym priestorovým 

kontextom.  

 V  závere roka katedra spoluorganizovala konferenciu Politika súdržnosti - príležitosti 

a  výzvy v  spolupráci s  Úradom podpredsedu vlády pre investície a  informatizáciu 

SR (12.11.2019). Cieľovou skupinou boli odborníci z  oblasti čerpania fondov EÚ, 

akademická sféra zameraná na EU politiky, predstavitelia štátnej správy 

a  samosprávy so zameraním na čerpanie fondov EÚ. 

 

2.4.2 Vydávanie vedeckých časopisov na katedrách NHF EU v  Bratislave v  roku 

2019 

 

Na pôde NHF EU v  Bratislave sa v  roku 2019 vydávali 3  časopisy, vedeckého, 

resp. vedecko- popularizačného charakteru. Podrobnejšie informácie o  jednotlivých 

časopisoch obsahuje tabuľka 29. Katedra bankovníctva a  medzinárodných financií 

ponúka tvorivým pracovníkom možnosť publikovať v  elektronickom časopise 

„Finančné trhy / Financial Markets“. V  priemere za rok sa v  tomto recenzovanom 

časopise publikuje cca.  50 vedeckých článkov. Katedra hospodárskej politiky 

pripravuje 4  krát do roka vedecko-popularizačný časopis „Monitor hospodárskej 

tlače“ a  v  priemere za rok publikuje cca 40 článkov. Katedra sociálneho rozvoja 

a  práce ponúka tvorivým pracovníkom publikovať v  elektronickom, vedeckom, 

recenzovanom časopise „Revue sociálno-ekonomického rozvoja / Revue of the socio-

economic development“. V  priemer za rok je v  tomto časopise publikovaných 30 

článkov. Vydávanie odborného časopisu FOR-FIN na Katedre bankovníctva 

a  medzinárodných financií bolo dočasne zastavené. Tieto časopisy predstavujú pre 

tvorivých pracovníkov fakulty platformu pre prezentovanie a  publikovanie výsledkov 

ich VVČ. Na Katedre financií a  Katedre hospodárskej politiky je možné navyše 

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

 

Tabuľka 29   Vedecké časopisy vydávané na NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 

  

Názov časopisu 

v  slovenskom 

a  cudzom jazyku 

Fakulta / 

katedra 
Periodicita 

Doplňujúce 

informácie 

 

Obsahové zameranie 

Finančné 

trhy/Financial Markets 
KBMF 4  x  ročne 

elektronický vedecký 

recenzovaný časopis 

Finančný trh, bankovníctvo, 

menová politika, 

medzinárodné financie 

Monitor hospodárskej 

politiky 
KHP 4  x  ročne 

vedecko-popularizačný 

recenzovaný časopis 

Hospodárska politika, otázky 

hospodárskeho vývoja, 

makroekonomické, 

odvetvové a  sektorové 

analýzy 

Revue sociálno-

ekonomického 

rozvoja/Revue of the 

socio-economic 

development 

KSRP 2  x  ročne 
elektronický vedecký 

recenzovaný časopis 

Teoretické a  praktické 

otázky sociálno-

ekonomického rozvoja, 

aktuálne trendy spoločensko-

ekonomického vývoja 

v  krajinách EÚ 

  

 
2.4.3 Publikačné výstupy na NHF EU v  Bratislave za rok 2019 

 

Výsledkom VVČ na NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 je publikačná činnosť 

zahŕňajúca 423 titulov, z  toho 6  vedeckých monografií, 10 vysokoškolských učebníc,  

5  prác v  domácich a  12 prác v  zahraničných karentovaných časopisoch, 

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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1  odborná práca v  karentovanom časopise, 22 publikácií v  časopisoch 

registrovaných v  databázach WoS alebo SCOPUS, 4  skriptá a  učebné texty. V  rámci 

sledovaných kategórií publikačnej činnosti tak ako vchádzajú do rozpočtu, výskumníci 

na NHF EU v  Bratislave publikovali v  roku 2019 celkovo 15 publikácií v  skupine A1, 41 

publikácií v  skupine A2, 18 publikácií v  skupine B, v  skupine C  to bolo 22 publikácií 

a  301 publikácií v  skupine D  (13 publikácií je nezaradených). 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 hlavne 

podiel publikácií v  skupine B  a  C  práve na úkor počtu publikácií v  skupine D. Každý 

člen Akademickej obce NHF EU v  Bratislave si musí uvedomiť, že finančný príspevok 

za publikácie v  skupinách B  a  C  do rozpočtu fakulty, niekoľkonásobne prevyšuje 

finančné prostriedky získané za publikácie v  skupine D. V  prílohe č. 3  sú zhrnuté 

vedecké práce tvorivých pracovníkov NHF EU v  Bratislave a  doktorandov (červená 

farba) za rok 2019 v  štruktúre podľa skupín, ktoré v  najväčšej miere prispievajú do 

rozpočtu fakulty (Skupina B  – vedecké práce v  karentovaných časopisoch; Skupina 

C  -  Publikácie v  časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované 

v  databázach WoS alebo Scopus).  

 

Tabuľka 30   Porovnanie publikačných výstupov na NHF EU v  Bratislave za obdobie 

2015-2019  

 
 

Kategórie publikačnej činnosti 

 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Skupina A1 – Knižné publikácie 

charakteru vedeckej monografie 
14 16 13 19 15 

Vedecké monografie (AAA, AAB) 0/9  1/5  3/6  4/6  3/3  

Štúdie charakteru vedeckej 

monografie v  časopisoch 

a  zborníkoch (ABA, ABB) 

0/0  0/0  0/0  1/0  0/0  

Kapitoly vo vedeckých 

monografiách (ABC, ABD) 
4/1  10/0  3/1  5/3  9/0  

Skupina A2 – Ostatné knižné 

publikácie 
32 40 19 19 41 

Vysokoškolské učebnice (ACA, 

ACB) 
1/10 2/5  1/7  1/4  2/8  

Odborné knižné publikácie (BAA, 

BAB) 
0/0  0/4  3/1  0/1  0/0  

Učebnice pre stredné a  základné 

školy (BCB) 
2  12 2  0  20 

Skriptá a  učebné texty (BCI) 9  5  1  4  4  

Prehľadové práce (EAI) 0  1  1  1  0  

Odborné preklady publikácií (EAJ) 0  1  0  0  0  

Zostavovateľské práce knižného 

charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky, atlasy a  pod.) (FAI) 

10 10 3  8  7  
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Kategórie publikačnej činnosti Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Skupina B  – Publikácie 

v  karentovaných časopisoch 
11 10 14 18 18 

Vedecké práce v  karentovaných 

časopisoch (ADC, ADD) 
7/4  6/3  12/1  12/5  12/5  

Odborné práce v  karentovaných 

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

Skupina C  – Publikácie 

v  časopisoch, ktoré nie sú 

karentované, ale sú registrované 

v  databázach WoS alebo Scopus 

16 13 19 20 22 

Vedecké práce v  časopisoch 

registrovaných v  databázach Web 

of Science alebo SCOPUS (ADM, 

ADN)** 

16/0  11/2  17/2  19/1  20/2  

Skupina D  – Ostatné publikácie 581 444 347 304 301 

Vedecké práce v  ostatných 

časopisoch (ADE, ADF) 
29/78 28/71 15/76 20/85 13/60 

Vedecké práce v  recenzovaných 

zborníkoch a  monografiách (AEC, 

AED) 

29/56 6/52 6/47 10/34 5/105 

Publikované pozvané príspevky na 

vedeckých konferenciách (AFA, 

AFB) 

8/13 6/1  0/0  1/0  2/0  

Publikované príspevky na 

vedeckých konferenciách (AFC, 

AFD) 

90/142 114/52 95/66 71/40 53/34 

Abstrakty (pozvaných) príspevkov 

z  vedeckých konferencií (AFE, AFF, 

AFG, AFH) 

0/0/13/2  0/0/8/0  0/0/6/4  0/0/1/4  0/0/5/3  

Odborné práce v  ostatných 

(nekarentovaných) časopisoch 

(BDE, BDF) 

0 /121 0 /105 0 /29 1 /26 0 /18 

Abstrakty odborných prác 

z  domácich a  zahraničných 

podujatí (BFA, BFB) 

0 /0  1 /0  3 /0  5 /6  ½ 

Sumár za NHF EU v  Bratislave 

(skupiny A1+A2+B +C +D ) 
654 523 412 381 392 

Ostatné kategórie 120 50 42 36 26 

Správy o  vyriešených 

vedeckovýskumných úlohách (AGI) 
6  2  8  2  2  

Odborné práce v  zahraničných 

zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (BEE)  

9  5  12 0  2  

Odborné práce v  domácich 

zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (BEF)  

0  0  0  0  1  

Dizertačné a  habilitačné práce 

(DAI) 
12 19 10 15 13 

Recenzie v  časopisoch 

a  zborníkoch (EDI) 
14 3  8  3  0  
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Kategórie publikačnej činnosti Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Prehľadové práce, odborné práce, 

preklady noriem; odborné preklady 

v  časopisoch, zborníkoch (EDJ) 

1  0  0  0  0  

Správy (GAI) 0  0  0  0  1  

Práce zverejnené spôsobom 

umožňujúcim hromadný prístup 

(GHG) 

62 11 3  7  3  

Rôzne publikácie a  dokumenty, 

ktoré nemožno zaradiť do žiadnej 

z  predchádzajúcich kategórií (GII) 

8  10 1  9  4  

Celkový sumár za NHF EU 

v  Bratislave (skupiny 

A1+A2+B+C+D+ostatné kategórie) 

774 573 454 417 423 

** 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. 

 

 

2.5    Vedecká výchova študentov 3. stupňa 

 
Na NHF EU v  Bratislave študujú študenti 3. stupňa štúdia v  študijnom odbore 

Ekonómia a  manažment v  piatich študijných programoch, v  dennej, či externej 

forme štúdia. Prehľad študijných programov uvádza tabuľka 31.  

 

Tabuľka 31   Prehľad študijných programov na 3. stupni štúdia na NHF EU v  Bratislave  

 

Študijný odbor 
Študijný program 

Názov Forma štúdia Jazyková mutácia 

Ekonómia 

a  manažment 
ekonomická teória denné, externé slovenský, anglický 

Ekonómia 

a  manažment 
hospodárska politika denné, externé slovenský, anglický 

Ekonómia 

a  manažment 
financie a bankovníctvo denné, externé slovenský, anglický 

Ekonómia 

a  manažment 
Poisťovníctvo denné, externé slovenský, anglický 

Ekonómia 

a  manažment 

verejná správa 

a  regionálny rozvoj 
denné, externé slovenský, anglický 

 
Štúdium sa uskutočňuje v  zmysle platných Zásad organizácie doktorandského 

štúdia na NHF EU v  Bratislave (2016) a  dodatku č. 1  k  Zásadám, Vyhlášky dekana 

NHF EU v Bratislave o  dennom doktorandskom štúdiu a  na základe Princípov tvorby 

a  schvaľovania tém dizertačných prác na 3 . stupeň štúdia na NHF EU v  Bratislave, 

ako aj v  zmysle platného Spoločného rokovacieho poriadku odborových komisií. 

Prijímacie konanie sa riadilo Zásadami prijímacieho konania na doktorandské štúdium 

na NHF EU v  Bratislave na akademický rok 2019/2020. Prijímacie konanie sa realizovalo 

28.6.2019, prihlásených bolo celkovo 15 uchádzačov, z  toho 11 na dennú formu 

štúdia a  4  na externú formu štúdia.  

Na 3. stupeň štúdia NHF EU v  Bratislave bolo na akademický rok 2019/2020 

prijatých celkovo 14 študentov, z  toho na dennú formu štúdia 10, z  toho 8  na NHF EU 
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v  Bratislave a  2  pre externú vzdelávaciu inštitúciu Ekonomický ústav SAV a  na 

externú formu štúdia 4  študenti. Podrobnejšie informácie o  výchove študentov 3. 

stupňa štúdia sú obsiahnuté v  Správe o  vzdelávacej činnosti na NHF EU v  Bratislave 

za rok 2019. 

Na NHF EU v  Bratislave k   31. 12.  2019 na 3. stupni štúdia študuje celkovo 38 

študentov, z  toho v  dennej forme štúdia 27 študentov a  v  externej forme 11 

študentov,  z  toho 1  zahraničný študent študuje v  dennej forme štúdia. Možno 

konštatovať, že NHF EU v  Bratislave sa 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 71,05 % z  celkového počtu 

študentov 3 . stupňa. Z  pohľadu sumárnych počtov je zreteľný kvantitatívny pokles 

študentov na 3 . stupni štúdia (pozri tabuľku 32). Súvisí to s  nižším počtom uchádzačov 

o  3. stupeň štúdia (ako aj poklesom pridelených miest na obsadenie dennej formy 

štúdia). Vývoj počtu absolventov 3. stupňa štúdia má klesajúcu tendenciu 

v  nadväznosti na pokles miery záujemcov o  3. stupeň štúdia. Oproti rokom 2017 

a  2018 sa v  roku 2019 zvýšil počet absolventov v  dennej forme štúdia.  Ročné 

hodnotenie plnenia študijných a  vedeckých plánov doktorandov sa uskutočnilo 

v  priebehu júna až augusta roku 2019 najskôr na príslušných katedrách a  následne 

v  jednotlivých odborových komisiách, ktoré zhodnotili plnenie schválených študijných 

plánov. 

 

Tabuľka 32   Počet študentov a  absolventov 3. stupňa štúdia NHF EU v  Bratislave (2016-

2019) 

 

Rok 2016 2017 2018 2019 

Študenti zo SR 
Denná forma 35 29 30 26 

Externá forma 27 24 15 11 

Študenti zo zahraničia 
Denná forma 1  2  2  1  

Externá forma 0  0  0  0  

Študenti spolu 63 55 47 38 

Absolventi 
Denná forma 17 6  7  9  

Externá forma 1  3  6  1  

Absolventi spolu 18 9  13 10 

 
Nastupujúcim študentom do prvého ročníka 3. stupňa štúdia na NHF EU 

v  Bratislave sme pripravili v  spolupráci s  Katedrou pedagogiky NHF EU v  Bratislave 

úvodné školenia s  cieľom kvalitnej prípravy na výkon pedagogického procesu na 

fakulte. Študenti počas 3  dní v  októbri 2019 absolvovali intenzívne pedagogické 

vzdelávanie a  namiesto cvičných výstupov im členovia Katedry pedagogiky prišli 

počas semestra na neohlásené hospitácie a  tak získali spätnú väzbu v  reálnej situácii. 

Zároveň študenti odovzdávali a  obhajovali stručný odborný článok na vybranú tému 

s  pedagogicko-didaktickým zameraním. V  projektovej oblasti sa od doktorandov 

očakáva zapojenie sa do výskumných projektových štruktúr na katedrách NHF EU 

v  Bratislave. Zároveň majú možnosť uchádzať sa o  granty financované EU 

v  Bratislave. V  roku 2019 sa o  projekty uchádzali a  úspešne riešili len doktorandi 

z  Katedry hospodárskej politiky. PMVP priniesli sumu 4 283,- Eur do rozpočtu fakulty. 

Keďže úlohou študentov na 3  stupni štúdia nie je len aktívne participovať na 

pedagogickom procese ale hlavne podieľať sa na VVČ katedry, fakulty, univerzity 

v  zmysle prípravy kvalitných výstupov reflektujúcich na témy dizertačných prác, 
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vedenie NHF EU v  Bratislave zabezpečilo v  spolupráci s  prof. Alexandru Mineom, pre 

študentov 3. stupňa štúdia 2  workshopy „What is research“; „How to write a  research 

paper“ a  workshop „Úvod do výskumných metód a  experimentálnej ekonómie“ 

zabezpečený profesorom Marošom Servátkom. Zmyslom workshopov bolo pripraviť 

doktorandov na výskumnú dráhu.  

Aktivity školiteľov, aktivity realizované na katedrách NHF EU v  Bratislave, či 

aktivity realizované vo vedení NHF EU v  Bratislave sa zatiaľ nepreniesli do vyššej, 

kvalitnejšej publikačnej činnosti študentov 3 . stupňa štúdia. Dosiahnuté výsledky 

doktorandov NHF EU v  Bratislave v  publikačnej činnosti za rok 2019 uvádzame 

v  tabuľke 33.  

 

Tabuľka 33   Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia NHF EU v  Bratislave za rok 

2019 

 

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% 

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) 

ABC Kapitoly vo 

vedeckých monografiách 

vydané v  zahraničných 

vydavateľstvách 

 1  1  1,45 

ADC Vedecké práce 

v  zahraničných 

karentovaných časopisoch 

 2   0,6  

ADD Vedecké práce 

v  domácich 

karentovaných časopisoch 

  5  1,93 

ADF Vedecké práce 

v  ostatných domácich 

časopisoch 

23 1  13 29,91 

ADM Vedecké práce 

v  zahraničných 

časopisoch registrovaných 

v  databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

  6  2,3  

ADN Vedecké práce 

v  domácich časopisoch 

registrovaných 

v  databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

  1  0,33 

AEC Vedecké práce 

v  zahraničných 

recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 

  1  0,25 

AED Vedecké práce 

v  domácich 

recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 

11  7  14,10 
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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% 

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) 

AFC Publikované 

príspevky na zahr. 

vedeckých konferenciách 

2   2  2,66 

AFD Publikované 

príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách 

3   4  4,2  

BDD Odborné práce 

v  domácich 

karentovaných časopisoch 

  1  0,5  

 
V  tabuľke 33 sú zachytené aj publikácie absolventov, doktorandov, ktoré boli 

vydané v  roku 2019. Najkvalitnejšie publikácie doktorandov sú uvedené v  prílohe      

č. 3  (mená doktorandov sú zvýraznené červenou farbou). Ide najmä o  doktorandov 

študijných programov financie a  bankovníctvo, hospodárska politika, verejná správa 

a  regionálny rozvoj, či ekonomická teória. Ing. Boris Fišera – doktorand na Katedre 

bankovníctva a  medzinárodných financií, úspešne publikoval v  ko-autorstve s  prof. 

R. Horváthom, PhD. a  doc. M. Meleckým, PhD. výskumnú štúdiu Svetovej banky 

zameranú na skúmanie efektov implementácii Baselu III na úverovanie SME 

v  rozvíjajúcich sa krajinách.  

 

 

2.6    Študentská vedecká a  odborná činnosť 
 

Fakultná konferencia Študentskej vedeckej a  odbornej činnosti (ďalej len 

„ŠVOČ“) NHF EU v  Bratislave je vrcholným podujatím súťažného charakteru, na ktorom 

sa prezentujú prihlásené vedecké a  odborné práce študentov NHF EU v  Bratislave. 

Účelom konferencie je rozvíjať vedeckú aktivitu študentov v  oblasti vymedzenej 

štúdiom na NHF EU a  umožniť im prezentáciu výsledkov na ďalších vedeckých fórach. 

Konferencia sa konala pod záštitou dekanky NHF EU v  Bratislave a  bola organizovaná 

prodekanom NHF EU v  Bratislave pre vedu a  doktorandské štúdium a  Študentským 

parlamentom NHF EU v  Bratislave. Študentom, ktorých práce sa umiestnili na prvých 

troch miestach v  oboch stupňoch štúdia bude udelené jednorazové motivačné 

štipendium. Všetky prihlásené práce, ktoré boli recenzentmi odporúčané na 

publikovanie, mohli byť s  písomným súhlasom autora a  po zapracovaní pripomienok 

z  posudkov publikované vo vedeckom zborníku z  Fakultnej konferencie ŠVOČ. 

Následne na národné, medzinárodné, výberové kolá či iné súťaže ŠVOČ boli práce 

nominované v  takom poradí, v  akom sa umiestnili na Fakultnej konferencii ŠVOČ. 

Víťazné práce za I . a  II. stupeň štúdia boli nominované na cenu rektora Ekonomickej 

univerzity v  Bratislave   

Fakultné kolo ŠVOČ sa uskutočnilo 3. 4. 2019  v  zasadacej miestnosti 2B50. 

Celkovo sa na konferenciu ŠVOČ prihlásili a  v  stanovenom termíne prácu odovzdali 
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7  študenti (D. Hojdan, A. Gorecká, F. Frola, T. Ševček, T. Oleš, J. Zeman, P. Múčka). 

Odborná komisia v  zložení: doc. PhDr. Mária Antalová, PhD. (predsedníčka); členovia 

Ing. Marcel Novák, PhD., Mgr. Ing. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD., Ing. Tomáš 

Ondruška, PhD., Ing. Daniela Pobudová, PhD., Bc. Tomáš Mazán, hodnotila 

prezentované práce z  hľadiska aktuálnosti témy, vedeckého prínosu a  originality 

práce, úrovne jej spracovania, kvality prezentácie i  fundovanej reakcie na otázky 

členov komisie a  pléna. Na základe komplexného posúdenia priebehu obhajoby 

prác študentov, ako aj s  prihliadnutím na odborné posudky rozhodovali členovia 

komisií o  umiestnení študentských odborných prác. Víťazom fakultného kola ŠVOČ na 

1. stupni štúdia sa stali študenti Tomáš Oleš a  Tomáš Ševček s  prácou „Fungovanie 

transmisných mechanizmov v  závislosti od stupňa naplnenia optimálnej menovej 

oblasti“ a  na 2. stupni štúdia Bc. Dávid Hojdan s  prácou na tému „Je káva nad zlato? 

Odhad cenovej elasticity“. Ostatné práce ŠVOČ taktiež riešili zaujímavé témy ako 

napríklad „Vplyv zvyšovania sa zadlženosti krajiny na spotrebiteľské správanie 

ekonomických subjektov“; „Využitie programovacieho jazyka Python pri finančnej 

analýze“; „Mechanizmy zamestnanosti zraniteľných skupín obyvateľstva na trhu 

práce“; „Chce nás vláda chrániť pred sebou samými? Znaky vládneho paternalizmu 

v  SR v  porovnaní s  vybranou krajinou“. Víťazi fakultného kola vystúpili so svojim 

prácami aj na podujatí Soutež o  cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE 

v  Praze 2019 v  rámci dlhoročnej spolupráce medzi NHF EU v  Bratislave a  NF VŠE 

v  Prahe.  

Súčasne v  akademickom roku 2018/2019 sa študenti, resp. absolventi 1. a  2. 

stupňa štúdia na NHF EU v  Bratislave zúčastnili so svojimi prácami na celouniverzitnom 

kole ŠVOČ a  dosiahli významný úspech. Cenu rektora EU v  Bratislave za 1. miesto na 

celouniverzitnom kole ŠVOČ  získal Bc. Dávid Hojdan, študent 2. stupňa štúdia na NHF 

EU v  Bratislave. Výbor sekcie pre vedeckú a  odbornú literatúru a  počítačové 

programy Literárneho fondu dňa 26. 9. 2019 udelil Prémiu za najlepšiu prácu 

Študentskej vedeckej konferencie v  akademickom roku 2018/2019 Ing. Dávidovi 

Hojdanovi, absolventovi študijného programu Hospodárska politika na NHF EU 

v  Bratislave a  víťazovi ŠVOČ na EU v  Bratislave v  akademickom roku 2018/2019.  

 

 

2.7    Ďalšie medzinárodné výskumné aktivity  

 

2.7.1 Pôsobenie v  medzinárodných vedeckovýskumných organizáciách a  sieťach, 

členstvo v  edičných radách, správnych radách, dozorných radách 

 
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. 

Vedeckovýskumní pracovníci NHF EU v  Bratislave v  rámci participácie na 

zahraničných projektoch HORIZONT 2020, COST, ESPON EGTC boli zapojení do 

medzinárodných výskumných sietí. Pracovníci fakulty boli zapojení v  rámci riešenia 

projektu REPESEA, ktorý sa zameriava na budovanie výskumných kapacít na 

partnerských inštitúciách v  krajinách juhovýchodnej Ázie (Malajzia, Indonézia, 

Thajsko). V  projekte bolo zapojených viacero partnerských inštitúcií zo 7  krajín: 

5  univerzít z  toho 2  univerzity zo Slovenska, 1  univerzita z  Poľska, Francúzska a  Veľkej 

Británie, ďalej 6  partnerských univerzít z  Indonézie, Malajzie a  Thajska. Cieľom 

projektu je vytvoriť systém hodnotenia výskumu a  zlepšenie výkonnosti vo výskume na 

partnerských univerzitách v  krajinách juhovýchodnej Ázie, ako aj pripraviť 
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a  implementovať systém vzdelávania mladých výskumníkov a  doktorandov na 

partnerských univerzitách v  oblasti mäkkých výskumných zručností. Viacerí pracovníci 

NHF EU v  Bratislave sú aktívnymi členmi viacerých Vedeckých rád na domácich ako 

aj zahraničných partnerských univerzitách. Zároveň, významné osobnosti fakulty sú 

členmi redakčných a  výkonných rád časopisov v  domácom ako aj v  zahraničnom 

ekonomickom priestore. Pôsobenie tvorivých pracovníkov NHF EU v  Bratislave 

v  medzinárodných vedeckovýskumných organizáciách a  sieťach, edičných, 

správnych, dozorných radách uvádzajú tabuľky v kapitole 4. 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 v  Bratislave prostredníctvom programu ERASMUS, ERASMUS+ 

a  prostredníctvom nadácie Fulbright, či nadácie VÚB. Okrem prednášok pedagógov 

NHF EU v  Bratislave a  odborníkov z  praxe zvyšujú úroveň pedagogického procesu aj 

prednášky zahraničných pedagógov a  výskumníkov. Prednášky sú zvyčajne určené 

pre študentov NHF EU v  Bratislave a  tiež študentov všetkých ostatných fakúlt ako aj 

širokej verejnosti. 

 

2.7.2 Výskumné mobility, účasť na významných vedeckých konferenciách 

v  zahraničí  

 

Rozvoj medzinárodnej spolupráce je základnou podmienkou pre úspešnú 

spoluprácu v  medzinárodnom výskumnom prostredí. Na NHF EU v  Bratislave sa riešili 

v  roku 2019 viaceré medzinárodné výskumné projekty, v  rámci ktorých sa uskutočnila 

výmena pedagogických a  vedeckých pracovníkov najmä vo forme účasti na 

konferenciách, workshopoch a  výskumných pobytoch. V  roku 2019 tvoriví pracovníci 

NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 navštívili cca 30 rôznych krajín a  celkovo uskutočnili 

180 zahraničných pracovných ciest. V  rozhodujúcej miere to boli krátkodobé 

zahraničné cesty zamerané na účasť na medzinárodných konferenciách, 

kongresoch, seminároch a  workshopoch. V  rámci týchto pobytov sa tiež zrealizovali 

krátkodobé stáže a  návštevy vyplývajúce z  bilaterálnej a  multilaterálnej spolupráce. 

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.  Zároveň NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 prijala 22 hostí zo 

zahraničia. NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 ponúkla zahraničným študentom 

programu ERASMUS +, a  tiež študentom všetkých fakúlt EU, výučbu vybraných 

predmetov vo svetových jazykoch (anglický, francúzsky, ruský a  nemecký). V  roku 

2019 bola pedagógmi NHF EU v  Bratislave zabezpečovaná výučba v  cudzích 

jazykoch v  rámci 40 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 NHF EU v  Bratislave ponúkajú na 2 . stupni 

štúdia dva študijné programy v  anglickom jazyku. Úspešní absolventi programov 

mohli absolvovať semestrálny pobyt na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii 

alebo ICO NIDA Bankog, Thajsko a  získať spoločný diplom MSc in International 

Finance alebo MSC in Global Finance. Na NHF EU v  Bratislave sme tiež v  roku 2019 

úspešne zavŕšili rokovania s  Univerzitou v  Pávii v  Taliansku. Výsledkom je možnosť 

štúdia študijného programu medzinárodné financie v  anglickom jazyku na 

spomenutej partnerskej univerzite od akademického roku 2020/2021.  
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2.8    Rozvojové aktivity na podporu vedy, výskumu a  doktorandského štúdia 

 
Zabezpečovanie a  zvyšovanie kvality a  etiky výskumnej činnosti je založené na 

uplatňovaní Etického kódexu, internej smernice v  oblasti konkretizácie pracovných 

povinností zamestnancov EU v  Bratislave a  realizácii atestácií zamestnancov 

v  pravidelných dvojročných intervaloch. V  roku 2019 prešli všetci tvoriví zamestnanci 

NHF EU v  Bratislave hodnotením z  hľadiska plnenia pracovných povinností v  oblasti 

pedagogickej, výskumnej ako aj publikačnej činnosti. Kontrola identifikovala 28 

tvorivých pracovníkov fakulty, ktorí si nedostatočne plnili svoje pracovné povinnosti.  

Zo strany vedenia NHF EU v  Bratislave im boli udelené povinnosti, ku ktorým mali 

zaujať stanovisko. Opätovná kontrola identifikovala u  7  tvorivých pracovníkov 

nedostatočné plnenie plánu svojich povinností na rok 2019 a  u  12 tvorivých 

pracovníkov sa preukázateľne zlepšilo plnenie ich povinností.  

Pre upresnenie podmienok plnenia kvalifikačného rastu, vedenie NHF EU 

v  Bratislave pripravilo postup pre uchádzačov o  habilitačné konanie a  vymenúvacie 

konanie za profesora na NHF EU v  Bratislave (Vnútorný predpis č . 2 /2019, schválený 

Vedeckou radou NHF EU v  Bratislave dňa 23. 5. 2019). Dekanka NHF EU v  Bratislave 

každoročne stimuluje publikačnú činnosť prostredníctvom osobitných odmien 

vyplácaných za publikovanie v  karentovaných časopisoch. Ambíciou vedenia NHF 

EU v  Bratislave je v  čo najkratšom čase pripraviť novú motivačnú schému pre 

tvorivých pracovníkov a  doktorandov v  záujme zvýšenia podielu publikačnej činnosti 

v  skupinách publikácií A1, B  a  C. Tvoriví pracovníci a  študenti doktorandského štúdia 

NHF EU v  Bratislave mali možnosť zvýšiť si svoje tvorivé zručnosti vo vede v  rámci 

workshopov „What is research“; „How to write a  research Paper“ organizované 

v  spolupráci s  prof. Alexandru Mineom, workshop „Úvod do výskumných metód 

a  experimentálnej ekonómie“ zabezpečený prof. Marošom Servátkom. V  rámci 

projektovej podpory vedenie NHF EU v  Bratislave v  spolupráci s  vybranými 

katedrami NHF EU v  Bratislave vypracovalo a  podalo 2  projekty financované 

z  grantovej schémy EÚ „Vysoká škola pre prax“ a  „Podpora zlepšovania študijných 

výsledkov a  kompetencií žiakov“.  V  záujme zvýšenia kvality a  podpory 

doktorandského štúdia na NHF EU v  Bratislave sa každoročne upravujú a  schvaľujú 

„Princípy tvorby a  schvaľovania tém dizertačných prác na 3 . stupeň štúdia na NHF 

EU v  Bratislave“, ktoré identifikujú kvalitatívne a  kvantitatívne požiadavky na školiteľov 

doktorandského štúdia NHF EU v  Bratislave. Zároveň vedenie NHF EU v  Bratislave 

vytvára možnosť pre zamestnancov rozvíjať si svoje tvorivé zručnosti prostredníctvom 

seminárov, workshopov a  kurzov zameraných na výskumné a  kvantitatívne metódy, 

ktoré si organizujú v  rámci jednotlivých katedier NHF EU v  Bratislave na 

zodpovedajúce výskumné témy.  

Na pôde NHF EU v  Bratislave sa v  roku 2019 uskutočnilo viacero odborných 

a  vedeckých seminárov a  workshopov, či pozvaných prednášok, ktorých cieľom 

bola výmena poznatkov a  výsledkov výskumu a  nadviazanie spolupráce 

vedeckovýskumných pracovníkov NHF EU v  Bratislave s  kolegami z  iných domácich 

a  zahraničných inštitúcií. Realizovali sa prednášky významných domácich 

a  zahraničných hostí z  akademickej, hospodárskej ako aj odbornej praxe. Napríklad 

prof. Dr. Ivo Bischoff z  University of Kassel „Voter behavior and 

behavioral/experimental economics“; prof. Ralph-Christiopher Bayer, University of 

Adelaide „Delegation based on cheap talk“; prof. Silvester van Koten „Forward 

premia in electricity power markets: an experimental investigation“; prof. Cary Deck 

„The effects of different cognitive manipulations on economic decision making“; prof. 

Kathy Deck „How can university´s  research institute serve community or How to 

impact community?“  Na pravidelnej báze sa realizovali v  spolupráci s  NBS, SAV 
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a  inými slovenskými a  zahraničnými univerzitami a  inštitúciami katedrové semináre 

a  workshopy, ktoré prispievajú k  tvorivej akademickej debate na Slovensku.  

Pracovníci NHF EU v  Bratislave sa aktívne zúčastňovali domácich 

a  zahraničných medzinárodných vedeckých konferencií a  výskumných stáží, čo im 

napomáha v  rozvoji ich VVČ a  pedagogickej činnosti. Vedenie NHF EU v  Bratislave 

vytvorilo dostatočný priestor pre zapojenie pracovníkov NHF EU v  Bratislave do 

zahraničných mobilít prostredníctvom rôznych projektov. V  snahe o  rozšírenie 

internacionalizácie sa zástupcovia vedenia NHF EU v  Bratislave v  júni zúčastnili 

seminára Assurance of Learning Seminar k  akreditácii AACSB v  Poľsku. V  rámci 

zvyšovania kvality pedagogického procesu a  rovnako aj VVČ tvorivých pracovníkov 

NHF EU v  Bratislave kontinuálne pokračuje v  procese medzinárodnej akreditácie 

AACSB. V  roku 2020 sa očakáva návšteva hodnotiacej komisie z  AACSB. V  novembri 

2019 sa zástupcovia vedenia NHF EU v  Bratislave zúčastnili seminára EPAS 

Accreditation Seminar v  Ríme k  podávaniu žiadosti na získanie akreditácie EPAS. 

Akreditácia EPAS znamená akceptáciu študijných programov organizáciou EFMD 

(European Foundation for Management Development). 

Tvoriví pracovníci NHF mali možnosť zvýšiť si analytické a  metodologické 

zručnosti v  kurzoch štatistiky a  analýzy dát (Master of Metrics). Na fakulte sú vydávané 

3  vedecké, resp. vedecko popularizačné časopisy, ktoré predstavujú pre 

vedeckovýskumných pracovníkov príležitosť na publikovanie. Na podporu VVČ slúži aj 

7  výskumných laboratórií s  osobitným zameraním, zriadených v  rámci projektu 

centier excelentnosti. V  súčasnosti má NHF EU v  Bratislave rozpracované viaceré 

projekty, ktoré by po úspešnej realizácii prispeli k  zvýšeniu vedeckovýskumného 

potenciálu fakulty (co-workingové centrum, inovatívny hub, start-up pitch, 

laboratórium experimentálnej ekonómie).  

NHF EU v  Bratislave zabezpečuje rozvoj doktorandského štúdia prostredníctvom 

viacerých aktivít. Prvou oblasťou je podpora výučby zahraničných expertov na 

doktorandských študijných programoch. Zvyšovanie kvality vzdelávania na 3 . stupni 

štúdia sa na fakulte realizuje najmä prostredníctvom projektu internacionalizácie, 

v  rámci ktorého chodia každoročne doktorandom prednášať pedagógovia zo 

zahraničia. Ďalšou oblasťou rozvoja doktorandského štúdia je podpora zahraničných 

mobilít doktorandov. V  roku 2019 sa doktorandi NHF EU v  Bratislave zúčastnili 

viacerých študijných a  výskumných pobytov v  rámci schém ERASMUS. Zahraničné 

mobility doktorandov boli finančne podporené aj z  Fondu na podporu zahraničných 

mobilít doktorandov EU v  Bratislave. V  rámci študijného programu financie 

a  bankovníctvo na 3. stupni štúdia ponúkame spoluprácu s  Macquarie Graduate 

School of Management (MGSM) v  Sydney v  Austrálii s  možnosťou získať dvojitý 

diplom. Poslednou oblasťou je rozvoj vedeckých zručností doktorandov. Pre 

doktorandov sú organizované špecializované semináre zamerané predovšetkým na 

metódy výskumu, ktoré vedú zahraniční výskumníci. Doktorandi sú pravidelne zapájaní 

do výskumných projektov realizovaných na ich školiacich katedrách. Pre interných 

doktorandov v  prvom ročníku štúdia sa pravidelne organizuje kurz pedagogického 

vzdelávania zameraný na zvýšenie ich pedagogických zručností. 
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2.9    SWOT analýza vedy, výskumu a  doktorandského štúdia 

 
NHF EU v  Bratislave disponuje s  výborným vedeckovýskumným potenciálom 

zamestnancov, čo sa prejavuje v  zapojení pracovníkov fakulty v  riešení projektov pre 

domáce ako aj zahraničné grantové schémy a  decíznu sféru. Fakulta môže stavať na 

dobrých vysoko profesionálnych odborných kontaktoch svojich zamestnancov so 

zahraničnými partnermi. Pozitívne môžeme zhodnotiť nárast počtu publikácií 

v  karentovaných a  impaktovaných časopisoch oproti minulému roku. 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 WoS a  SCOPUS, 

ako aj zvýšiť podiel vedeckých prác publikovaných v  zahraničných časopisoch 

a  vydavateľstvách. Na druhej strane si fakulta uvedomuje nárast rozsahu 

administratívnych úloh, ktoré nesúvisia s  pedagogickou a  VVČ ako aj nízku úroveň 

finančného ohodnotenia učiteľov čo zapríčiňuje odliv kvalifikovaných pracovníkov do 

súkromného resp. iného verejného sektora. Príležitosť vidíme v  zlepšení kvalifikačnej 

štruktúry zamestnancov fakulty a  tým pádom odstránením negatívneho vplyvu 

starnutia pracovníkov na kvalifikačnú štruktúru fakulty.  
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SWOT analýza VVČ a  doktorandského štúdia NHF EU v  Bratislave (stav k  31.12.2019) 
 

SILNÉ STRÁNKY 

 Disponibilný vedeckovýskumný potenciál zamestnancov 

 Účasť zamestnancov fakulty na riešení významných 

vedeckovýskumných projektov 

 Účasť zamestnancov fakulty na významných projektoch pre 

decíznu sféru 

 3  vedecké časopisy na fakulte 

 Vybavenie katedier modernou výpočtovou technikou a  softvérom 

 Osobné odborné kontakty učiteľov fakulty so zahraničnými 

partnermi s  rovnakým, resp. podobným odborným profilom 

 Využívanie elektronických databáz a  aplikácia kvantitatívnych 

metód vo výskume 

 Zlepšujúce sa jazykové vybavenie učiteľov 

 Zapájanie doktorandov do riešenia vedeckovýskumných projektov 

 Výučba na doktorandskom štúdiu v  anglickom jazyku 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nízky podiel publikácií a  vedeckých prác publikovaných v  zahraničí 

 Nedostatočné zapojenie sa do medzinárodných výskumných projektov 

 Asymetrická rezultatívnosť jednotlivých pracovníkov v  publikačnej 

činnosti 

 Stále nízky podiel publikácií s  vysokým impakt faktorom 

 Nízka mobilita zamestnancov fakulty v  rámci výskumných pobytov 

 Chýbajúce prístupy do niektorých medzinárodných databáz 

 Organizačno-technické problémy s  financovaním výskumných aktivít 

 Nepružnosť systému verejného obstarávania 

 Atomizácia výskumu – veľký počet výskumných úloh 

 Zvyšujúca sa administratívna náročnosť pri pracovných cestách ako aj 

pri podávaní článkov do prestížnych periodík 

 Publikovanie výstupov doktorandov v  impaktovaných časopisoch 

PRÍLEŽITOSTI 

 Geografické postavenie EU v  Bratislave (NHF) v  rámci Európy 

 Historická a  kultúrna príťažlivosť mesta 

 Prosperita z  dobrej spolupráce s  poprednými európskymi / 

svetovými univerzitami 

 Racionálne využitie mladých kvalifikovaných zamestnancov 

 Pretrvávajúci záujem o  doktorandské štúdium na NHF EU 

v  Bratislave 

 Stabilné postavenie fakulty v  hodnotení ekonomických fakúlt v  SR 

 Prepájanie VVČ a  publikačnej činnosti s  pedagogickou 

a  hospodárskou praxou 

 Osobné odborné kontakty zamestnancov fakulty pri príprave 

a  riešení projektov hospodárskej praxe 

 Otvorenosť fakulty pri riešení nových výziev 

OHROZENIA 

 Narastanie rozsahu administratívnych úloh, ktoré nesúvisia 

s  pedagogickou a  VVČ 

 Nedostatočná finančná motivácia zamestnancov s  vynikajúcimi 

vedeckovýskumnými aktivitami a  kvalitnými výstupmi v  publikačnej 

činnosti 

 Nedostatočná diverzifikácia ohodnocovania aktívnych a  menej 

aktívnych zamestnancov 

 Hrozba odchodu najkvalitnejších pracovníkov na iné vysoké školy, resp. 

do praxe z  finančných dôvodov.  

 Negatívny vplyv starnutia zamestnancov na kvalifikačnú štruktúru 

pracovníkov fakulty z  hľadiska zabezpečenia garantovania študijných 

programov 

 Priestorové vybavenie a  sociálny komfort pre zamestnancov fakulty 
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2.10 Obsahové zameranie vedy a  výskumu na rok 2020  

 
Zameranie VVČ NHF EU v  Bratislave na najbližšie obdobie bude reflektovať na 

aktuálne trendy v  oblasti ekonomického výskumu v  SR a  vo svete. Pedagogická 

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

vedecké poznatky a  výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce, pričom jej 

obsahová náplň zodpovedá zameraniu riešených výskumných projektov 

a  nadväzuje na stanovené priority v  oblasti výskumu. Medzi hlavné oblasti vedy 

a  výskumu na NHF EU v  Bratislave a  na jednotlivých katedrách NHF EU v  Bratislave 

v  roku 2020 patria:  

 Realizácia prognostických a  výskumno-vývojových aktivít pri hľadaní nových 

technológií a  techník maximálne efektívneho zhodnocovania odpadov najmä 

v  automobilovom priemysle a  s  cieľom minimalizovať negatívne dopady na 

životné prostredie a  šetriť primárne energetické a  surovinové zdroje. 

 Nadväzujúci výskum na priority výskumnej schémy Horizont 2020 v  oblasti „Inclusive, 

innovative and reflective societies“ ako aj na horizontálne priority OP Výskum 

a  vývoj (ERDF) „Rovnosť príležitostí“.  

 Nerovnosť a  ekonomický rast. Konkurencieschopnosť SR v  podmienkach Európskej 

únie. Zadlžovanie sa krajín a  ekonomických subjektov na Slovensku a  v  EÚ. 

Migrácia pracovných síl - skúmanie príkladov "dobrej praxe" vybraných krajín EÚ. 

 Behaviorálna ekonómia a  behaviorálne intervencie vo verejnom sektore 

s  osobitným dôrazom na efektívne fungovanie samospráv.  

 Experimentálne skúmanie faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie ekonomických 

subjektov. Výzvy digitalizácie ekonomiky pre oblasť zdaňovania. Trvalo udržateľný 

tretí sektor na Slovensku v  21. storočí. Pasca stredného príjmu. 

 Regulácia bankovníctva, banková únia, kapitálová únia, SIFI, TLAC, MREL. Finančné 

riziká a  ich vplyv na úverový cyklus a  ich finančnú stabilitu ekonomiky v  SR. 

 Empirická analýza fungovania zdravotného sektora na Slovensku s  využitím 

modelov vstupu na trh. Výskum dopadov regulácie v  zdravotníctve na dostupnosť 

zdravotnej starostlivosti na Slovensku. 

 Projektové vyučovanie a  prípadové štúdie v  ekonomickom vzdelávaní 

a  v  príprave učiteľov ekonomických predmetov. Inovácia výučby prepojením 

nástrojov e -learningu a  problémového vyučovania vo vybraných ekonomických 

predmetoch 

 Pochopenie a  vysvetlenie správania sa spotrebiteľov finančných služieb 

z  mikroekonomického hľadiska a  proces ich rozhodovania v  otázkach tvorby 

portfólia aktív v  rámci ich rodinných a  osobných financií s  akcentom na príčiny 

i  dôsledky ich suboptimálnych rozhodnutí v  otázkach poistenia, využívania IT 

v  poisťovníctve a  analýzu InsureTech v  nadväznosti na výskumné priority 

Slovenskej republiky a  Európskej únie.   

 Trh práce a  zamestnanosť, bytová politika a  bývanie, sociálna kvalita, sociálna 

ekonómia, sociálna inklúzia. Nové výzvy a  riešenia pre rast zamestnanosti 

v  meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach.  

 Hodnotenie efektívnosti kohéznej politiky EÚ na Slovensku. Univerzity a  rozvoj 

regiónov. Nové pracovné priestory (coworking an maker spaces). Regionálne 

aspekty populizmu v  strednej Európe. Výkonnosť miestnej samosprávy a  jej 

manažment. 

 Prepojenie vysokoškolského vzdelávania NHF EU v  Bratislave s  potrebami praxe 

„Vysoká škola pre prax“ – tvorba profesijne orientovaných študijných programov na 

NHF EU v  Bratislave (Finančný sprostredkovateľ; Manažér sociálneho podniku; 

Projektový manažment) 
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 Podpora rozvoja (vybraných) kľúčových kompetencií žiakov stredných škôl 

v  digitalizovanom školskom prostredí – podpora rozvíjania zručností žiakov 

v  kontexte osobnej, sociálnej a  občianskej kompetencie. Moderné cesty rozvoja 

finančnej a  ekonomickej gramotnosti žiakov stredných škôl. Rozvoj digitálnej 

gramotnosti s  dôrazom na mobilné vzdelávanie žiakov. 

 

 

2.11 Záver  

 
VVČ 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 potrebných 

pre ďalšiu činnosť fakulty.  

V  roku 2019 boli na NHF EU v  Bratislave dosiahnuté viaceré pozitívne výsledky, 

ktoré je potrebné udržať aj v  nasledujúcom období. K  najdôležitejším môžeme 

zaradiť: 

• Fakulta je z  pohľadu rozpisu mzdových prostriedkov z  rozpočtu EU v  Bratislave na 

fakultu, opätovne po viac ako 5  rokoch, sebestačná; 

• Racionalizačné opatrenia v  oblasti personálnej politiky; 

• Úprava a  nastavenie procesov v  zmysle dodržiavania platných právnych 

predpisov v  pracovno-právnych vzťahoch; 

• Realizácia projektov pre hospodársku prax; 

• Dvojitý diplom v  študijnom programe financie a  bankovníctvo na 3 . stupni 

štúdia; 

• Pokračujúci, mierne rastúci trend počtu publikácií v  karentovaných 

a  impaktovaných časopisoch; 

• Rozširujúca spolupráca s  výskumníkmi a  pedagógmi zo zahraničia v  rámci 

výskumu a  výučby; 

• Úspešné zahraničné mobility zamestnancov a  doktorandov. 

 

Napriek týmto úspechom môžeme na NHF EU v  Bratislave nájsť aj rezervy. Medzi 

významné negatíva môžeme zaradiť stagnáciu kvalifikačného rastu v  kategóriách 

„profesor“ a  „docent“. Negatívom pre fakultu je pokles záujmu o  3. stupeň štúdia aj 

napriek zvyšujúcim sa nárokom na školiteľov. Ďalej pomerne veľká časť tvorivých 

pracovníkov a  drvivá väčšina študentov 3. stupňa štúdia nepublikuje výstupy 

v  karentovaných časopisoch a  časopisoch registrovaných v  databázach Web of 

Science a  SCOPUS, či v  podobe vedeckých monografií. 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 hlavne 

podiel publikácií v  skupine B  a  C  práve na úkor počtu publikácií v  skupine D  (301 

publikácií – 72 % podiel na celkovej publikačnej činnosti NHF EU v  Bratislave). Každý 

člen Akademickej obce NHF EU v  Bratislave si musí uvedomiť, že finančný príspevok 

za publikácie v  skupinách A1, B a  C do rozpočtu fakulty niekoľkonásobne prevyšuje 

finančné prostriedky získané za publikácie v  skupine D . Zároveň je nevyhnuté 

neustále poukazovať na nevhodné nastavenie bodových stimulov za publikačnú 

činnosť pre tvorivých pracovníkov a  doktorandov NHF EU v  Bratislave, ktorú sú 

aktuálne platné (Interná smernica č. 1/2016, resp. č. 7/2016 - Konkretizácia 

pracovných povinností v  oblasti publikačnej a  vedeckovýskumnej činnosti 

zamestnancov EU v  Bratislave). Súčasný systém bodovania výstupov stimuluje 

tvorivých pracovníkov k  produkcii publikačných výstupov, ktoré majú nízke dotácie 

z  MŠVVaŠ SR a  zároveň demotivuje k  práci na publikáciách s  najvyššími dotáciami. 
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Ambiciózna zmena, resp. renovácia systému tak, aby boli prideľované body za 

publikačnú činnosť pomerovo zladené s  dotáciami by mohla priniesť skokovo  nárast 

dotácie pre NHF EU v  Bratislave až o  60 % ročne (1  tvorivý pracovník, 1  výstup 

v  časopise v  skupine B, resp. C  za 1  rok, tj. cca 90 pracovníkov, 90 článkov – celkový 

počet publikácií by zo súčasných 423 klesol na menej ako 100 ročne, ale finančný 

efekt by bol oveľa významnejší) 

Vidíme tiež medzery a  možný priestor v  zlepšení projektovej činnosti niektorých 

tvorivých pracovníkov NHF EU v  Bratislave ale hlavne študentov 3. stupňa štúdia. Ďalší 

rozvoj VVČ na NHF EU v  Bratislave si vyžaduje odstraňovanie týchto slabých miest. 

Hlavný dôraz treba klásť na cielenú orientáciu vedy a  výskumu jednotlivých tvorivých 

pracovníkov NHF EU v  Bratislave, resp. riešiteľských kolektívov, zvyšovanie podielu 

finančných zdrojov z  domácich a  predovšetkým zahraničných grantov, snahu 

o  získavanie projektov pre hospodársku prax, zvyšovanie kvality a  medzinárodnej 

porovnateľnosti publikačných výstupov 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. 
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3   ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA  
 

NHF EU v  Bratislave má vo svojom dlhodobom zámere svoju profiláciu ako 

akceptovaná inštitúcia v  oblasti medzinárodnej spolupráce, podporujúca mobility 

študentov, integráciu zahraničných študentov, posilňujúca medzinárodné uznanie jej 

členov v  rámci medzinárodnej vedeckej komunity.  

Prehlbovanie existujúcich zahraničných partnerstiev a  kontaktov, zapájanie sa 

do perspektívnych vedecko-pedagogických komunít a  združení podporujúcich 

medzinárodnú rozpoznateľnosť a  postavenie fakulty prispievajú k  náplni vízie NHF EU 

v  Bratislave. Medzinárodná dimenzia vysokoškolského vzdelávania prispieva ku 

získaniu kvalitného vzdelania študentom NHF a  otvára ich možnosti na úspešné 

umiestnenie sa na medzinárodnom trhu práce. 

NHF EU v Bratislave si uvedomuje dôležitosť zapojenia sa do medzinárodných 

organizácií v  oblasti odbornej, výskumnej, ako aj vzdelávaní. NHF EU v  Bratislave 

naďalej aktívne spolupracuje na príprave medzinárodnej akreditácie AACSB. V  roku 

2019 sa predstavitelia fakulty zúčastnili aj na úvodnom školení k  príprave EFMD EPAS 

akreditácie študijného programu.  

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  zamestnancov fakulty, prijímania zahraničných 

hostí a  študentov, organizovania a  aktívnej účasti na medzinárodných 

konferenciách, ale aj zabezpečovanie a  propagácia študijných programov 

v  cudzích jazykoch.   

 

 

3.1    Zahraničné mobility študentov a  pracovníkov NHF EU v  Bratislave  

  

NHF EU v  Bratislave je dlhodobo zapojená do viacerých medzinárodných 

programov, ku ktorým patria tak štandardne etablované európske vzdelávacie 

a  výskumné programy, ako aj bilaterálne programy spolupráce s  európskymi ako aj 

poprednými svetovými univerzitami. Ide predovšetkým o  najviac využívané európske 

a  celosvetové programy: ERASMUS+, CEEPUS, Národný štipendijný program, Akcia 

Rakúsko – Slovensko.   

Fakulta dlhodobo udržuje spoluprácu s  renomovanými zahraničnými 

partnerskými univerzitami, ktorá sa realizuje aj vo forme letných a  zimných škôl, ale aj 

dlhodobých a  krátkodobých prednáškových a  výskumných pobytov vynikajúcich 

pedagógov a  vedeckých pracovníkov. NHF sa zapája aj do podujatí International 

Week organizovaných na pôde EUBA, ale aj na partnerských univerzitách v  zahraničí. 

Študenti aj vyučujúci NHF sa aktívne zapájajú aj do programu Central Europe Connect 

v  ktorom EU v  Bratislave spolupracuje s  dvomi partnerskými univerzitami v  Rakúsku 

a  Poľsku - SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave), WU (Ekonomická univerzita vo 

Viedni).  

Prehľad vysielaných študentov na zahraničné študijné alebo výskumné pobyty 

na všetkých troch stupňoch štúdia je v  tabuľke 34.  
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Tabuľka 34  Zahraničné študijné pobyty študentov NHF EUBA v  rokoch 2009 – 2019 
 

DRUH 

PROJEKTU 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Erasmus+  57  38  51 52  67  65  48  32  37  40 39 

CEEPUS  2   -  2   1   3   4   -  -  1   1  1  

Iné 7   17  5   6   9   12  5   3   5   1  29 

Celkom  66  55  55  59  79  81  53  35  43  42 70 

 

Nosným a  najviac využívaným programom na realizáciu zahraničných mobilít 

študentov NHF je už dlhodobo projekt Európskej únie s  názvom Erasmus+. Viac ako 55% 

zahraničných mobilít študentov NHF EU v  Bratislave bolo realizovaných prostredníctvom 

tohto mobilitného programu, pričom ide o  jedno resp. dvojsemestrálne pobyty 

študentov na partnerských univerzitách, ktorých bolo v  roku 2019 takmer 300. V  kategórii 

iných projektov sa 23 študentov NHF druhého a  tretieho ročníka bakalárskeho štúdia 

zúčastnilo v  roku 2019 krátkodobých študijných pobytov v  rámci Central Europe 

Connect. Z  pohľadu jednotlivých stupňov štúdia takmer polovica študentov, ktorí 

absolvovali zahraničnú mobilitu bola na bakalárskom stupni štúdia.  

 

  Graf 3   Podiel vysielaných študentov podľa stupňa štúdia v  roku 2019 
 

 
 

Medzinárodné programy patria svojím významom medzi dôležité platformy, 

ktoré umožňujú realizovať mobility učiteľov a  zamestnancov fakulty. Pridanú hodnotu 

pre NHF EU v  Bratislave vnášajú cez medzinárodný aspekt do univerzitného 

vzdelávania a  kvalitného výskumu, poskytujú možnosť komparácie a  rozvoja 

študijných programov s  renomovanými zahraničnými vzdelávacími a  výskumnými 

inštitúciami.  

 

 

49%

39%

13%

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
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3.2    Internacionalizácia vzdelávania na NHF EU v  Bratislave 

   

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. 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 2019 zabezpečila výučbu vybraných predmetov vo 

viacerých svetových jazykoch. Fakulta sa primárne zameriava na výučbu predmetov 

v  anglickom jazyku, vzhľadom na najvyšší záujem o  predmety zabezpečované 

v  tomto jazyku. Ponuka predmetov v  cudzích jazykoch, ktoré sú určené pre 

zahraničných študentov prichádzajúcich na EUBA cez programy ERASMUS+, CEEPUS, 

národný štipendijný program a  ďalšie bilaterálne programy, ako aj študentom 

všetkých fakúlt EUBA je rozšírená aj o  možnosť štúdia v  ďalších svetových jazykoch 

ako francúzsky jazyk, nemecký jazyk a  španielsky jazyk.  

V  roku 2019 bola vysokoškolskými učiteľmi NHF EU v Bratislave vytvorená ponuka 

výučby v  cudzích jazykoch v  rámci 55 predmetov zabezpečovaná v  rôznych 

jazykových mutáciách na všetkých stupňoch štúdia.  Predmety si študenti vyberajú na 

základe záujmu a  predstavujú integrálnu súčasť akreditovaných študijných 

programov. Z  celkovej ponuky predmetov bolo vzhľadom na záujem zo strany 

študentov realizovaných až 40 predmetov v  cudzích jazykoch, čo predstavuje viac 

ako 70% predmetov z  ponuky.  

 

Tabuľka 35  Ponuka predmetov v  cudzích jazykoch zabezpečovaná pedagógmi 

z  NHF EU v  Bratislave v  roku 2019     

 

NÁZOV PREDMETU 
JAZYK 

VÝUČBY 
MENO VYUČUJÚCEHO SEMESTER VÝUČBA 

Analýza a  prognóza 

vo financiách  
anglický 

Ing. Martin Alexy, PhD.,  

Mgr. Marek Káčer, PhD. 
ZS Áno 

Analýza efektívnosti 

a  produktivity  
anglický Ing. Eduard Nežinský, PhD. ZS Áno 

Cvičná firma nemecký doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. ZS Nie 

Daňová teória 

a  politika II  
anglický Ing. Martin Geško, PhD. ZS Áno 

Ekonómia práce 

a  ľudského kapitálu  
anglický 

doc. Mgr. Martin Kahanec, PhD. 

MA, Ing. Roman Klimko, PhD. 
LS Nie 

Ekonomická teória 1  francúzsky 
prof. Ing. Magdaléna Přívarová, 

CSc. 
ZS Áno 

Ekonomická teória 1   anglický 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, 

PhD., Ing. Marcel Novák, PhD. 
ZS Áno 

Ekonomická teória 2  francúzsky 
prof. Ing. Magdaléna Přívarová, 

CSc. 
LS Áno 

Ekonomická teória 2   anglický 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, 

PhD., Ing. Marcel Novák, PhD. 
LS Áno 

Ekonomické modely 

v  medzinárodných 

financiách  

anglický Ing. Mária Širaňová, PhD. LS Nie 

Ekonomický rast  anglický 
doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., Ing. 

Andrea Valachová, PhD. 
LS Áno 
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NÁZOV PREDMETU 
JAZYK 

VÝUČBY 
MENO VYUČUJÚCEHO SEMESTER VÝUČBA 

Ekonomika štátov 

Európskej únie 
francúzsky 

prof. Ing. Magdaléna Přívarová, 

CSc. 
LS Áno 

Empirický 

ekonomický výskum 

I .  

anglický Ing. Andrea Valachová, PhD. ZS Áno 

Experimentálna 

ekonómia  
anglický doc. Ing. Jana Péliová, PhD. LS Áno 

Financie anglický doc. Ing. Katarína Belanová, PhD. ZS Áno 

Financie 

územnosprávnych 

celkov  

anglický doc. Izabella Stecné Barati* LS Áno 

Finančná 

ekonometria  
anglický 

Ing. Martin Alexy, PhD., Mgr. 

Marek Káčer, PhD. 
LS Áno 

Finančná kontrola  anglický Ing. Anton Čiernik, PhD.  LS Áno 

Finančné 

programovanie  
anglický Ing. Mária Širaňová, PhD. ZS Áno 

Finančné 

účtovníctvo  
anglický 

Ing. Vladimír Kysucký , MSc., 

Ph.D .* 
ZS Áno 

Hospodárska politika  anglický 
doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., Ing. 

Martin Hudcovský, PhD. 
ZS, LS Áno 

Informatika II  anglický Ing. Lucia Lacko-Bartošová, PhD. LS Nie 

Informatika III  anglický Ing. Lucia Lacko-Bartošová, PhD. ZS Nie 

Kapitálová štruktúra 

podnikateľských 

subjektov  

nemecký 
Ing. Mgr. Kristína Jančovičová 

Bognárová, PhD. 
LS Nie 

Kapitálová štruktúra 

podnikateľských 

subjektov  

anglický Ing. František Hocman, PhD. LS Áno 

Komparácia 

systémov verejnej 

správy  

anglický Mgr. Tomáš Jacko, PhD. ZS Nie 

Kvalita života  anglický doc. PhDr. Mária Antalová, PhD. LS Áno 

Ľudské zdroje 

a  personálny 

manažment  

anglický doc. PhDr. Mária Antalová, PhD. ZS Áno 

Makroekonómia 2  anglický László Szakadát* LS Áno 

Medzinárodná 

ekonómia  
anglický prof. Gerald Groshek* ZS Áno 

Medzinárodné 

financie I   
anglický prof. Biswajit Banerjee* ZS Áno 

Medzinárodné 

finančné centrá  
anglický doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. ZS Nie 

Medzinárodné 

zdaňovanie 
anglický 

Ing. Martin Geško, PhD., doc. Ing. 

Mgr. Jana Kubicová, PhD., MBA 
ZS Áno 

Medzinárodný 

finančný trh  
anglický doc. Ing. Štefan Lyocsa, PhD. LS Nie 

Menová analýza 

a  prognóza  
anglický doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. LS Áno 

Mikroekonómia 2   anglický 
doc. Mgr. PhDr. Silvester van 

Koten, Ph.D .* 
ZS Áno 
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NÁZOV PREDMETU 
JAZYK 

VÝUČBY 
MENO VYUČUJÚCEHO SEMESTER VÝUČBA 

Oceňovanie 

finančných aktív  
anglický doc. Ing. Ľubomíra Gertler, PhD. LS áno 

Operácie 

komerčných bánk  
anglický Oleg Deev, Ph.D .* ZS Áno 

Poistný trh  anglický Ing. Zuzana Brokešová, PhD. ZS Nie 

Regionálna 

ekonómia a  politika 

1   

anglický doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. ZS Áno 

Riadenie rizík 

a  poistenie  
anglický Ing. Tomáš Ondruška, PhD. ZS Áno 

Riziko a  neistota vo 

financiách  
anglický 

doc. Ing. Ľubomíra Gertler, PhD., 

Ing. František Hocman, PhD. 
ZS, LS Áno 

Seminár 

k  záverečnej práci 

DP1  

anglický Ing. Paula Puškárová, PhD. LS Áno 

Sociálna psychológia francúzsky Ing. Andrej Přívara, PhD. LS Áno 

Teória a  politika 

podnikateľských 

financií  

anglický doc. Ing. Katarína Belanová, PhD. ZS Áno 

Úvod do sociológie francúzsky Ing. Andrej Přívara, PhD. LS Áno 

Verejná politika nemecký Ing. Mgr. Tomáš Černěnko, PhD. ZS Nie 

Verejná politika  anglický Mgr. Tomáš Jacko, PhD. ZS Áno 

Verejná správa 1  nemecký Ing. Mgr. Tomáš Černěnko, PhD. ZS Nie 

Verejné financie I.  anglický doc. Ing. Jana Péliová, PhD. ZS Nie 

Verejné financie II. anglický 
doc. Ing. Jana Péliová, PhD., Dr. 

Edouard Turkisch* 
ZS Áno 

Vybrané problémy 

sociálnej politiky  
anglický Ing. Andrej Přívara, PhD. LS Áno 

Zaistenie  anglický Ing. Tomáš Ondruška, PhD. ZS Nie 

Zelená ekonomika španielsky Ing. Roman Klimko, PhD. LS Nie 

Zelená ekonomika  anglický Ing. Roman Klimko, PhD. LS Áno 

 * vyučujúci zo zahraničia 

  

NHF EU v  Bratislave poskytuje okrem prednášok zabezpečovaných 

prostredníctvom vlastných učiteľov a  odborníkov z  praxe v  rámci zvyšovania úrovne 

pedagogického procesu a  aj prednášky zahraničných profesorov a  výskumníkov, 

ktorí pravidelne prichádzajú na NHF EU v  Bratislave cez rôzne programy ako sú 

ERASMUS+, Fullbrightov program, CEEPUS a  projekt Internacionalizácia na EUBA. 

Prednášky a  výskumné semináre sú určené tak pre študentov a  zamestnancov NHF 

EU v  Bratislave, ako aj pre študentov všetkých ostatných fakúlt ako aj širokej 

a  odbornej verejnosti.  

 

Študijné programy v  anglickom jazyku  

NHF EU v  Bratislave ponúkala v  roku 2019 na 2 . stupni štúdia dva študijné 

programy v  anglickom jazyku – International Finance a  Global Finance. V  oboch 

študijných programoch je intenzívne prepojenie so zahraničnými univerzitami.  
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V  roku 2019 bola úspešne podpísaná dohoda o  predĺžení spolupráce medzi NHF 

EU v  Bratislave a  Nottingham Trent University na inžinierskom stupni štúdia v  rámci 

programu International Finance. Študenti programu International Finance 

v  anglickom jazyku alebo študijného programu medzinárodné financie v  slovenskom 

jazyku majú možnosť absolvovať semestrálny pobyt na Nottingham Trent University vo 

Veľkej Británii s  možnosťou získania dvojitého diplomu MSc. in International Finance.  

Dlhodobá spolupráca s  ICO NIDA Bangkok v  Thajsku umožňuje získať spoločný 

diplom v  programe Global Finance za predpokladu absolvovania časti štúdia 

v  Thajsku. V  rámci študijného programu Global Finance absolvoval časť štúdia v  roku 

2019 aj 1  študent z   ICO NIDA.  

 

 

3.3    Internacionalizácia výskumu na NHF EU v  Bratislave 

  

Rozvoj medzinárodnej spolupráce je základnou podmienkou pre úspešnú 

spoluprácu v  medzinárodnom výskumnom prostredí. Na NHF EU v  Bratislave boli 

riešené v  roku 2019 viaceré medzinárodné výskumné a  vzdelávacie projekty, v  rámci 

ktorých sa uskutočnila výmena pedagogických a  vedeckých pracovníkov najmä vo 

forme účasti na konferenciách, workshopoch, výskumných a  prednáškových 

pobytoch.  

  

Zahraničné cesty učiteľov NHF EU v  Bratislave  

V  roku 2019  učitelia NHF EU v  Bratislave uskutočnili 179 zahraničných 

pracovných ciest, ktoré boli realizované v  30 rôznych krajinách. V  rozhodujúcej miere 

to boli krátkodobé zahraničné cesty zamerané na účasť na medzinárodných 

vedeckých konferenciách, výskumných seminároch alebo workshopoch 

a  prednáškových pobytoch. V  rámci týchto pobytov sa tiež zrealizovali krátkodobé 

stáže a  návštevy vyplývajúce z  bilaterálnej a  multilaterálnej spolupráce.  

  

Tabuľka 36  Počet zahraničných ciest učiteľov fakulty podľa krajín v  rokoch 2009 – 2019  

                                   

Krajina  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Albánsko  -  -  -  -  -  -  1   1   3   - - 

Arménsko  -  -  -  7   -  -  -  -  -  - - 

Austrália  -  -  -  -  -  -  -  -  3   1  - 

Belgicko  3   4   -  1   3   1   5   6   2   3  4  

Bulharsko  -  -  -  -  -  18  4   6   6   3  - 

Bhután  -  -  -  -  -  -  -  -  2   - 1  

Cyprus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 

Česká republika  82  98  66  42  103  97  68  77  73  65 73 

Čierna Hora  -  -  -  -  -  -  1   2   4   - - 

Čína  -  -  -  -  -  2   1   -  1   4  1  

Dánsko  2   -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  

Estónsko  -  -  4   -  -  -  -  -  -  - 1  

Fínsko  -  -  -  1   4   2   3   -  1   1  2  

Francúzsko  3   3   2   -  3   5   4   7   1   4  8  

Grécko  -  -  -  -  -  -  -  -  2   - 6  
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Krajina  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gruzínsko  -  -  -  -  9   -  1   -  -  - - 

Holandsko  -  -  -  -  -  1   4   1   6   - - 

Chorvátsko  -  -  -  8   -  -  2   6   1   9  2  

India  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 

Indonézia  -  -  -  -  -  -  -  2   2   1  1  

Izrael  -  -  -  -  -  -  -  2   -  - - 

Japonsko  -  -  -  1   2   -  -  -  -  - - 

JAR  2   -  -  -  -  -  -  -  2   - - 

Južná Kórea  -  -  -  -  -  -  -  3   -  - - 

Kambodža  -  -  -  -  -  -  -  -  2   1  - 

Kanada  -  -  -  2   -  -  -  -  7   1  4  

Kuba  -  -  -  -  -  2   -  -  -  - - 

Litva  -  -  -  5   -  1   2   1   -  - 1  

Lotyšsko  -  -  1   1   -  -  -  -  1   3  - 

Macedónsko  -  -  -  -  -  -  -  -  1   - - 

Maďarsko  8   3   9   3   1   9   4   5   4   7  15 

Malajzia  -  -  5   -  -  -  1   0   2   - 1  

Malta  7   -  -  1   -  1   -  -  -  - - 

Maroko  -  -  -  -  -  -  -  -  1   - - 

Mexiko  -  -  -  -  -  -  2   1   1   - - 

Nórsko  -  -  2   -  -  -  -  2   -  - - 

Poľsko  19  19  14  12  11  9   8   5   6   7  4  

Portugalsko  1   2   1   5   3   2   3   2   1   2  2  

Rakúsko  7   8   3   7   24  8   36  10  7   3  7  

Rumunsko  -  -  -  2   2   2   -  7   2   2  4  

Rusko  5   2   -  5   -  2   -  -  9   2  2  

Singapur  -  -  -  -  -  -  5   1   -  - - 

Srbsko  -  -  -  4   3   1   -  -  -  - - 

Slovinsko  -  -  -  -  -  -  2   -  1   1  7  

SRN  1   4   1   3   2   2   7   1   3   3  - 

Sp. arabské 

emiráty 

- - - - - - - - - 4  1  

Španielsko  1   2   12  2   4   8   4   14  9   6  7  

Švajčiarsko  2   1   -  -  1   -  2   1   1   1  2  

Švédsko  -  -  1   -  1   -  2   2   1   - 1  

Taliansko  2   3   2   5   15  -  13  6   4   6  5  

Thajsko  -  -  -  -  4   1   3   4   3   2  2  

Turecko  2   3   2   -  -  1   5   -  -  - - 

Ukrajina  1   -  -  -  -  1   2   2   3   - 3  

USA  -  -  2   2   7   10  4   4   8   1  1  

Veľká Británia  2   3   3   -  7   3   8   6   8   9  10 

Vietnam  -  -  -  -  -  -  1   -  -  1  - 

Celkom  150  155  130  119  209  189  208  187  194  153 179 
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Cesty boli uskutočnené v  súvislosti s  realizáciou výskumu alebo prezentáciou 

výsledkov výskumných projektov, ktoré sú riešené na jednotlivých pracoviskách NHF 

EU v  Bratislave. Tieto cesty boli financované v  prevažnej miere z  prostriedkov týchto 

projektov.   

 

 

Prijatie zahraničných hostí na NHF EU v  Bratislave 

 

NHF EU v Bratislave zohráva v  medzinárodnom univerzitnom prostredí dôležité 

miesto aj vzhľadom na jej spoluprácu s  mnohými renomovanými inštitúciami 

a  univerzitami naprieč celým svetom a  zapojenie do medzinárodných projektov. 

Každoročne na fakulte prijímame množstvo významných zahraničných hostí, ktorí sa 

zapájajú do vyučovacieho procesu, vedenia výskumných seminárov, zasadnutí 

vedeckej rady alebo rôznych medzinárodných odborných aj vedeckých podujatí. 

V  roku 2019 bolo na NHF EU v Bratislave prijatých celkovo 40 zahraničných hostí z  14 

krajín. Prevažujú hostia z  Českej republiky, ktorí na celkovom počte prijatých hostí 

predstavuje takmer 50%.  

 

Tabuľka 37  Počet zahraničných ciest učiteľov fakulty podľa krajín v  rokoch 2009 – 2019  

 

KRAJINA 
POČET PRICHÁDZAJÚCICH 

ZAHRANIČNÝCH HOSTÍ 

Albánsko 1 

Belgicko 1 

Bhután 2 

Brazília 1 

Bulharsko 1 

Česká republika 19 

Francúzsko 1 

Maďarsko 2 

Nemecko 1 

Poľsko 5 

Rumunsko 1 

Thajsko 2 

Turecko 1 

USA 2 

Spolu 40 
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4  INÉ ČINNOSTI A  AKTIVITY NHF EU V  BRATISLAVE   
  

4.1    Členstvo učiteľov NHF EU v  Bratislave vo vedeckých radách, tímoch 

univerzít a  v  orgánoch v  SR a  zahraničí   

  
Vysokoškolskí učitelia NHF EU v  Bratislave pôsobili aj roku 2019 vo viacerých 

významných funkciách v  Slovenskej republike aj v  zahraničí. V  priložených tabuľkách 

je uvedený výber najdôležitejších z  týchto pozícií.  
 

Tabuľka 38  Členovia z  NHF EU v  Bratislave vo vedeckých radách iných univerzít  

  

Meno vysokoškolského učiteľa  Pôsobnosť vo vedeckej rade  

prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.  Ekonomicko správni fakulta,           

Masarykova univerzita v  Brně  

doc. Ing. Martin Kahanec, PhD.  Ekonomická fakulta Univerzity Mateja 

Bela v  Banskej Bystrici  

prof. Ing. Ján Lisý,PhD.  Národohospodářská fakulta, Vysoká 

škola ekonomická v  Prahe  

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., hosť.prof. UMB Banská Bystrica 

Národohospodářská fakulta, Vysoká 

škola ekonomická v Prahe 

Ing. Karol Morvay, PhD. Ekonomický ústav SAV 

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.  Národohospodářská fakulta, Vysoká 

škola ekonomická v  Prahe  

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. Fakulta sociálno-ekonomických 

vzťahov, Trenčianská univerzita A. 

Dubčeka 

Dr.h .c . prof.  Ing. Rudolf Sivák, PhD.  Vysoká škola ekonomická v  Prahe   

Trenčianská univerzita A. Dubčeka 

v  Trenčíne               

  

 

Tabuľka 39  Členovia z  NHF EU v  Bratislave v  redakčných radách karentovaných                

a  indexovaných časopisov   
 

Meno vysokoškolského učiteľa  Názov časopisu  

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. The international Journal of Business and 

Management Research – IJBMR 

prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. Financial Assets and Investing  (ČR)  

Acta Aerari Publici (SR) 

doc. Ing. Martin Kahanec, PhD.  IZA Journal of European Labor Studies 

International Journal of Manpower 
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Meno vysokoškolského učiteľa  Názov časopisu  

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. Equilibrium Quarterly Journal of 

Economics and Economic Policy 

doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. Ekonomický časopis 

prof. Ing. Ján Lisý, PhD.  Politická ekonomie (VŠE v  Prahe, ČR) 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., hosť.prof. Journal of Central Banking Theory and 

Practice 

Acta aerarii publici 

Ing. Karol Morvay, PhD.  Ekonomický časopis 

Ing. Eduard Nežinský, PhD. Ekonomický časopis 

Ing. Jaromír Novák, PhD. Journal on Efficiency and Responsibility in 

Education and Science, Faculty of 

Econmics and Management Czech 

University of Life Sciences Prague 

prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. Acta aerarii publici 

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. Politická ekonomie 

prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc. Management & Gouvernance: 

entreprises - territoires - sociétés. 

Grenoble Cedex: <Le> Réseau des Pays 

du Groupe de Vysegrad. 

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.  Danube Law and Economics Review  

Dr.h .c . prof.  Ing. Rudolf Sivák, PhD. Prague Economic Papers - člen 

redakčnej rady časopisu VŠE v  Prahe   

člen redakčnej rady časopisu Obchodně 

podnikatelské fakulty v  Karviné, SU 

v Opavě 

Ing. Mária Širaňová, PhD., M.A. Equilibrium Quarterly Journal of 

Economics and Economic Policy  

 

 

Tabuľka 40  Členovia z  NHF EU v  Bratislave v  iných významných komisiách                            

a  inštitúciách   
 

Meno vysokoškolského učiteľa  Pôsobnosť  

doc. PhDr. Mária Antalová, PhD. Euro-PRIO – členka správnej rady; 

Asociácia pre rozvoj inštitúcií a  organizácií 

SR – členka správnej rady; 

SAV – členka Sociologickej spoločnosti 

doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD. členka správnej rady Nadácie Jána 

Cikkera 
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Meno vysokoškolského učiteľa  Pôsobnosť 

Ing. Zuzana Brinčíková, PhD. členka redakčnej rady online vedeckého 

časopisu Revue sociálno-ekonomického 

rozvoja 

Ing. Zuzana Brokešová, PhD. European Economic Association – členka; 

American Economic Association – členka; 

Slovenská ekonomická spoločnosť – 

členka; 

Ekonomické rozhľady – výkonná 

redaktorka 

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.  členka koordinačného výboru CESEENET   

   členka správnej rady UMB BB –  

členka Rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť  

Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, PhD.   Kongres Rady Európy - Skupina nezávislých 

expertov na chartu miestnej samosprávy – 

člen; 

Pracovná skupina pre Stratégiu 

regionálneho a  územného rozvoja SR 2030 

(Úrad vlády SR) – člen 

prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD. člen Komisie SAV pre posudzovanie 

vedeckej kvalifikácie zamestnancov  

expertná rada QS Global Intelligence Unit 

(QSIU) - expert Ruskej ekonomickej 

univerzity G . V . Plechanova v Moskve 

prof. Ing. Eva Horvátová, PhD. súdna znalkyňa v  odbore Ekonómia 

a manažment 

Finančné trhy – členka redakčnej rady   

Ing. Martin Hudcovský, PhD. 
International Input-Output Association – 

člen 

prof. Ing. B . Chovancová, PhD. súdna znalkyňa v  odbore Ekonómia 

a manažment 

Mgr. Tomáš Jacko, PhD. Slovenská národná akreditačná služba – 

expert na ISO37001 (certifikát pre 

protikorupčný systém manažérstva) 
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Meno vysokoškolského učiteľa  Pôsobnosť 

doc. Ing. Martin Kahanec, PhD.  Scientist-in-Charge (at CEU) of EDUWORKS 

– Crossing borders in the comprehensive 

investigation of labour market matching 

processes: An EU-wide, trans-disciplinary, 

multilevel and science-practice-bridging 

training network  

Akreditačná komisia MŠVVaŠ SR – člen 

pracovnej skupiny 8.  Ekonómia 

a  manažment 

Founding member, Fellow (since 2010), 

elected Vice-Chairman (since 2012, re-

elected 2014), elected Chairman of the 

Supervisory Board (2010-2012), Slovak 

Economic Association 

CELSI discussion paper and research report 

series – zakladateľ a  výkonný redaktor 

Ing. Richard Kališ, PhD. Slovenská ekonomická spoločnosť – člen; 

American Economic Association – člen 

doc. Ing. J . Kotlebová, PhD.  súdna znalkyňa v  odbore Ekonómia 

a manažment 

International Journal of Economics, Politics, 

Humanities and Social Sciences - členka 

vedeckého a  poradného výboru 

doc. Mgr. Jana Kubicová, PhD. MBA. členka American–Slovak Chamber of 

Commerce, Tax Commitee 

doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. Slovenská ekonomická spoločnosť – člen 

American Economic Association – člen 

International Input-Output Association – 

člen 

prof. Ing. Ján Lisý, PhD.  člen dozornej rady SZRB  

člen Rady protimonopolného úradu SR 

prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. Poistné rozhľady, ISSN1335-1044 . členka 

edičnej rady; 

Rozprawy Ubezpieczeniowe, ISSN 1896-

3641 – členka edičnej rady 

Ing. Erika Majzlíková, PhD. Slovenská ekonomická spoločnosť – 

členka 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., hosť.prof. člen správnej rady UK v Bratislave 

Ing. Karol Morvay, PhD. člen Akademickej rady Vysokej školy 

PRIGO 
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Meno vysokoškolského učiteľa  Pôsobnosť 

prof. Ing. Eva  Muchová, PhD. členka INFER (International Network for 

Economic Research) 

členka Atestačnej komisie Ekonomický 

ústav SAV 

členka Faculty Review Committee, 

University of Redlands 

Ing. Eduard Nežinský, PhD. Slovenská ekonomická spoločnosť – člen 

Economic Science Association – člen 

American Economic Association – člen 

International Input-Output Association – 

člen 

Ing. Jaromír Novák, PhD. Medzirezortná expertná skupina pre 

finančnú gramotnosť – člen 

Sektorová rada pre bankovníctvo, 

finančné služby a poisťovníctvo - člen 

Social Technologies, Mykolas Romeris 

University 

prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD.  EXIMBANKA SR - člen dozornej rady; 

National Development Fund II., a .s . - 

podpredseda dozornej rady; 

Mincovňa Kremnica, š .p . - člen dozornej 

rady; 

Sekcia bánk a  poisťovní SOPK - člen 

výkonného výboru; 

Centrum pre finančné inovácie pri MF SR - 

člen; 

International Institute of Public Finance 

(SRN) - člen; 

Ing. Tomáš Ondruška, PhD. Wester Risk and Insurance Association 

Meeting – člen 

Ing. Ctibor Pilch, PhD. Finančné trhy – člen redakčnej rady 

a šéfredaktor vedeckého časopisu 

Ing. Eva Pongrácz, PhD. Cost Action CA16206 – zástupca SR 

v  riadiacom výbore; 

MPSVaR SR – členka pracovnej skupiny pre 

tvorbu zákona o  sociálnej ekonomike 

a  sociálnom podnikaní; 

MPSVaR SR – členka komisie na overenie 

splnenia podmienok priznania štatútu 

registrovaného sociálneho podniku 

prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc. členka medzinárodnej vedeckovýskumnej 

siete Réseau PGV a  zároveň členka 

Správnej rady Asociácie Réseau PGV 
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Meno vysokoškolského učiteľa  Pôsobnosť 

Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD. 

 

členka správnej rady The Slovak Fulbright 

Alumni Association (SFAA),  

associate member na The Hugo 

Observatory on Environment, Migration 

and Politics (Geography at the University 

of Liège) 

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.   Slovenská sekcia ERSA – predseda, člen 

rady a  komisie; 

Slovenská ekonomická spoločnosť – člen; 

The Network of Institutes and Schools of 

Public Administration in Central and 

Eastern Europe (NISPACee) – člen 

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.  Akreditačná komisia MŠVVaŠ SR – členka 

pracovnej skupiny 8.  Ekonómia 

a  manažment; 

ŠÚ SR – členka pracovnej skupiny 

používateľov štatistických produktov; 

Slovenský výbor MOST – členka slovenskej 

komisie pre UNESCO; 

Revue sociálno-ekonomického rozvoja – 

členka redakčnej rady; 

Sociálno-ekonomický obzor – členka 

redakčnej rady; 

Fórum sociální politiky – členka redakčnej 

rady 

prof. Ing. Anna Schultzová, PhD. Členka redakčnej rady odborného 

časopisu Dane a  účtovníctvo v praxi 

doc. Ing. Peter Sika, PhD. Revue sociálno-ekonomického rozvoja – 

hlavný redaktor 

Dr.h .c . prof.  Ing. Rudolf Sivák, PhD.  Technická univerzita vo Zvolene – člen 

správnej rady; 

Rada programu Podpory výskumu 

a  vývoja v  podnikoch a  podpora 

spolupráce podnikov s  výskumnými 

organizáciami Agentúry na podporu 

výskumu a  vývoja – člen; 

Slovenská ekonomická spoločnosť – člen; 

Európska akadémia vied a  umení – člen; 

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu – 

predseda 

Ing. Boris Šturc, PhD. Finančné trhy – člen redakčnej rady 

a  šéfredaktor vedeckého časopisu 

prof. Ing. Elena Žárska, CSc. Sektorová rada Verejná správa ako súčasť 

riešeného projektu Národný projekt 

sektorovo riadenými inováciami 

k  efektívnemu trhu práce v  SR – členka 
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4.2     Ocenenie študentov NHF EU v  Bratislave   
   

Celkový  objem  finančných  prostriedkov MŠVVaŠ SR  určených  na  motivačné 

štipendium vo výške 66.500,- Eur  bol v  roku 2019 rozdelený medzi 133 študentov 

v  dennej forme štúdia takto:  

• za prospech (vypočítaný pomocou váženého študijného priemeru) bolo 

odmenených 104 študentov dennej formy štúdia. Vyplatená suma 57.100,- 

Eur.   

• za iné motivačné aktivity bolo odmenených 29 študentov dennej formy 

štúdia. Vyplatená suma 9.400,- Eur.  

 

Z prostriedkov Štipendijného fondu NHF EU v  Bratislave bolo v  roku 2019 finančne   

podporených 28 študentov NHF EU v  Bratislave. Celková suma vyplatených 

finančných prostriedkov zo Štipendijného fondu NHF EU v  Bratislave predstavuje 

čiastku 8.230,- Eur.  Z  uvedeného zdroja boli vyplatené  finančné prostriedky: 

 na podporu športovej činnosti 9  študentom, 

 za účasť na 2. ročníku projektu CEC a  medzinárodných súťažiach 10 

študentom,    

 za aktivity v  oblasti ekonomického výskumu 2  doktorandom, 

 za umiestnenie vo fakultnom kole ŠVOČ 7  študentom.  

 

 

4.3    Spolupráca NHF EU v  Bratislave s  hospodárskou praxou 
  

NHF EU v  Bratislave 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 90 firiem či iných išntitúcií. Prehľad najvýznamnejších 

uvádza nasledujúca tabuľka. Všetkým partnerom ďakujeme za ich prínos pre 

vzdelávanie aj výskum na našej fakulte.  

 

Tabuľka 41  Prehľad spolupracujúcich firiem v  roku 2019  

 

Názov spoločnosti   Vybrané spolupracujúce osoby  

Allianz - Slovenská poisťovňa, 

a .s .  

Mgr. Marián Bilík, Riaditeľ odboru  ľudských 

zdrojov; Ing. Marek Janíček,  riaditeľ odboru 

účtovníctva  

Apotheke Slovakia, a .s . Ing. Juraj Zelezník, PhD., finančný kontrolór 

ARDAL  Ing. Daniel Bytčánek 

Asociácia komunálnych 

ekonómov SR 

Ing. Eva Balážová, PhD. 

Asociácia poskytovateľov 

sociálnych  služieb  Mária Kovaľová  

Asociácia priemyselných zväzov Andrej Lasz, Karol Křivánek 

Bencont Investments s .r .o . Ing. Rudolf Bruchánik, Ing. Martin Nebesník 
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Názov spoločnosti   Vybrané spolupracujúce osoby  

BDO, spol. s  r .o . Ing. Miroslav Tain, Tax Partner 

Ing. Tomáš Sandtner, Manager 

Bratislavský samosprávny kraj Mgr. Martin Hakel. BA 

Capco Iľja Iliť (global research teamleader) 

CELSI  Mária Sedláková, Martin Kahanec 

Centire, s .r .o . Bratislava  Ing. Ľubomír Billý  

Centrum vedecko-technických 

informácií SR  
Mgr. Andrea Putalová  

Consulting associates, s .r .o . 

Bratislava  
Ing. Martin Obuch  

ČSOB, a .s . Ing. Silvia Miháliková 

ČSOB poisťovňa  Ing. Andrea Snopková, PhD.  

DAC Consulting, spol. s .r .o .  Ing. Radko Jurák  

DELL  Ing. Zuzana Zúbeková, Ing. Katarína Sedláková, 

Accounting Advisor 

Deloitte Audit, s .r .o . Ing. Zuzana Letková, (hlavná partnerka auditu) 

Domov sociálnych služieb 

Slatinka  

Denisa Nincová  

E &L  Consulting, s .r .o .  Ing. Hilda Regulová Gajdošová  

Ekonomický ústav SAV  prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA. 

prof. Ing. Peter Staněk, CSc. 

prof. Ing. Obadi Saleh Mothana, PhD. 

Ing. Boris Hošoff, PhD. 

Nezisková organizácia EPIC  Mgr. Eva Havelková, PhD. 

Ernst & Young, s .r .o . Ing. Peter Feiler, Senior Manager, Tax Services 

Erste Bank Ing. Pavol Vejmelka (asset manager) 

Erste Bank Viedeň Ing. Martin Svitek, PhD. 

Euro-PRIO 

Asociácia na podporu rozvoja 

inštitúcií a  organizácií v SR 

Ing. Mária Bartošová 

 

EXIMBANKA SR  
Ing. Mária Bilkovičová, odbor poistenia  

obchodovateľného rizika    

Finančná správa a  Akadémia FS 
Mgr. Martina Chytilová, PhD.  

Pešková Lucia Mgr. kpt. 

Generali Slovensko  Mgr. Lucia Leviczká, HR Partner Junior 

Grafton Mgr. Martin Juhász 
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Názov spoločnosti   Vybrané spolupracujúce osoby  

Green Foundation Katarína Fischerová 

Havlát & Partners JUDr. Michal Rampášek 

Hospodárske noviny  
Ing. Vladimír Mužík - Výkonný riaditeľ MAFRA 

Slovakia, a .s . 

Hotelová akadémia, Mikovíniho 

1 , Bratislava  
Ing. Katarína Biela, riaditeľka  

IBM Slovensko, spol. s  r .o .  
Miroslava Cehelská, Juraj Vinš   

Andrea Vencková 

INESS Mgr. Radovan Ďurana 

Industrial Risk Consulting s .r .o .  Ing. Róbert Poór, PhD., konateľ  

Inštitút finančnej politiky  

Ing. Branislav  Žúdel, PhD., Ing. Michal Habrman, 

PhD.,  Ing. Jozef Kubala, PhD., Ing. Michaela 

Černěnko, PhD.  

IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže 

Mgr. Rastislav Haľko, riaditeľ Odboru podpory 

práce s  mládežou  

JRK Waste Managment  Nina Oravcová  

Kancelária primátora mesta 

Partizánske   

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. 

Katedra vodnej dopravy, Fakulta 

prevádzky a  ekonomiky dopravy 

a  spojov UNIZA 

Ing. Tomáš Kalina, PhD. 

Ing. Martin Jurkovič, PhD. 

Komora daňových poradcov SR  
Ing. Dagmar Bednáriková, PhD.  

Ing. Rastislav Forgáč, daňový poradca 

Konfederácia odborových 

zväzov SR  
PhDr. Mária Svoreňová 

KOOPERATÍVA  poisťovňa, a.s. Ing. Vladimír Bakeš 

KPMG  Ing. Zuzana Šidlová, daňový poradca 

Kriminálny úrad finančnej správy 
Pplk. Mgr. Jozef Pullman, vedúci oddelenia 

koordinácie KÚFS 

KROS, a .s .  Marek Šiko  

Letisko M .R . Štefánika  

BTS AETO- Airport Bratislava 

Radek Zábranský 

Mazars Tax, k .s . Günter Oszwald, Tax partner 

Miestny úrad Bratislava – 

Petržalka 

Ing. Julián Lukáček, vedúci finančného 

oddelenia 

Ministerstvo dopravy a  výstavby 

SR 

Sekcia civilného letectva: Mário Németh, Peter 

Pšenica 

Sekcia vodnej dopravy: Jozef Moravčík 
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Názov spoločnosti   Vybrané spolupracujúce osoby  

Ministerstvo financií SR  

Prof. Biswajit Banerjee. PhD.  

Ing. Roman Chandoga, PhD., Ing. Ján  Luchava, 

PhD., Mgr. Angela Solíková, M .A ., Ing. Miloš  

Nosál, CSc.  

 

Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a  rodiny  SR  

Ing. Ivan Švejna, štátny tajomník, Mgr. Branislav 

Ondruš, štátny tajomník, Ľudovít  Rišňovský, Ing. 

Kolesárová Jana, generálna riaditeľka sekcie 

sociálneho poistenia a  dôchodkového sporenia 

Ing. Ingrid Újváriová, riaditeľka odboru 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a  športu SR 

Mgr. Ján Sitarčík, PhD. riaditeľ odboru 

pedagogických zamestnancov a  odborných 

zamestnancov 

 

 

Ministerstvo vnútra SR  

Ing. Veronika Ferčíková, PhD. Analyticko-

metodická jednotka 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti – Ing. Milan Andrejkovič, 

Ing. Martin Mňahončák, PhD., Ing. Alexandra 

Hrabinová 

Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ing. Michal Štofko, PhD. , Ing. Lukáš  Sekelský, 

PhD.  

Ministerstvo životného  

prostredia SR   

Kristína Moyzesová 

Mysliteľňa Mgr. Jana Pozdechová 

Mondi SCP, a .s .  Ing. Tomáš Šoltés  

Nadácia a  Múzeum Jána 

Cikkera 

Mgr. Art. Irena Michalicová, riaditeľka 

Národná banka Slovenska  

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. 

Ing. Branislav Relovský  

Ing. Miroslav Gavura  

Mgr. Martin Šuster, PhD. 

Ing. Pavel Gertler, PhD. 

NN Poisťovňa Ing. Jana Šimková – HR Business Partner 

NN Slovensko Ing. Tímea Kolláriková, PhD. 

Obchodná akadémia, Račianska 

107,  Bratislava   
Ing. Mária Mydlová, riaditeľka  

Obchodná akadémia I . Karvaša,  

Hrobákova 11, Bratislava  
Ing. Jana Šebestová, riaditeľka  

Obchodná akadémia, Dudova 

4 , Bratislava   
Mgr. Dominik Križanovič, riaditeľ 

Obchodná akadémia, 

Nevädzová 3 ,  Bratislava  Ing. Jana Orthová, riaditeľka  
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Názov spoločnosti   Vybrané spolupracujúce osoby  

OVB Allfinanz Slovensko a . s .  

Bc. RNDr. Ivica Chačaturianová,  prokuristka 

a  riaditeľka odboru  vzdelávania a  vzťahov 

s  verejnosťou  

OZ Inklúzia Viera Zahorcová 

OZ KOVO  PHDr. Emil Machyna  

Prezidentka účtovnej asociácie  Ing. Jaroslava Lukačovičová 

Privat Banka  Ing. Mgr. Richard Tóth, PhD.,  hlavný ekonóm  

Protimonopolný úrad SR  JUDr.Tibor Menyhart – predseda  

Puncový úrad SR  Doc. Ing. Alena Longauerová, PhD.  

Republiková únia 

zamestnávateľov SR  
Ing. Martin Hošták, PhD.  

Slovenská asociácia malých 

a  stredných podnikov  
Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident 

Slovenská asociácia poisťovní  

JUDr. Jozefína Žáková, generálna  riaditeľka; Ing. 

Monika Jurkovičová, PhD., manažér pre životné 

a  neživotné poistenie  

Slovensko-nemecká obchodná 

a  priemyselná komora  
Markus Halt  

SOPK Dr.h .c . doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda 

Swiss Re  
Jana Krátka 

Ing. Marián Šabo, PhD. 

Štatistický úrad SR  Ing. Renáta Žáčiková, riaditeľka (Nitra) 

Štatistický úrad SR – Nitra Ing. Renáta Žáčiková, riaditeľka 

Štátny inštitút odborného 

vzdelávania,   Slovenské centrum 

cvičných firiem  

Ing. Gabriela Horecká  

Štátny pedagogický ústav PaedDr. Monika Reiterová 

Tatra banka, a .s .  Vladimír Lakatoš (vedúci oddelenia projektového 

financovania) 

Tlačová agentúra Slovenskej 

republiky  

Ing. Richard Kvasňovský – vedúci domácej 

redakcie 

Trexima  Géza Mihály, Ján Kavec, Lucia Dítětová 

TRIM Broker  Ing. Martin Moravčík (CEO), Ing. Ronald Ižíp 

UNESCO -MOST  Miloslav Bahna, Lucia Mokrá 

Únia miest Slovenska JUDr. Milan Galanda  

Úrad komisára pre deti  JUDr. Emília Kršíková  
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Názov spoločnosti   Vybrané spolupracujúce osoby  

Úrad podpredsedu vlády SR pre 

investície a  informatizáciu 

Ing. Martin Bezek  

Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity  

Ábel Ravasz 

Ústredie práce, sociálnych vecí 

a  rodiny SR 

Ing. Jozef Hudák, MBA – námestník sekcie 

koordinácie výkonu štátnej správy  

Ústredné daňové riaditeľstvo pre 

vybrané subjekty (banky) 

Ing. Marián Miškanin, PhD. (riaditeľ) Ing. Elena 

Zaťková (vedúca oddelenia)  

Útvar hodnoty za peniaze Ing. Štefan Kišš MSc., Martin Krok, Marián Bederka 

VÚB, a .s . 
Ing. Vladimír Gvozdjak, PhD. (manager pre 

zavádzanie IT technológií) 

WageIndicator Foundation  Paulien Osse  

Wűstenrot, Bratislava  Ing. Daniel Baran 

Zásielkovňa Ing. Petra Matejičková 

Združenie Výrobcov liehu 

a  liehovín na  Slovensku  Ing. Július Forsthoffer, PhD.  

Zväz automobilového  

priemyslu SR  

Jaroslav Hloček 

Zväz strojárskeho priemyslu   Ing.  Milan Cagala  

X -Trade Brokers DM S .A .  Stanislav Viktorín (senior account manager) 

  

   

4.4    Organizačný a  personálny rozvoj NHF EU v  Bratislave v  roku 2019  
  

Ku dňu 31. 12. 2019 pracovalo na NHF EU v Bratislave 96 pedagogických 

zamestnancov, z  toho 57 žien. Z  uvedeného počtu bolo 15 profesorov, 2  hosťujúci 

profesori a  20 docentov. Podiel profesorov na celkovom počte učiteľov predstavoval 

17,71 % a  podiel docentov 20,83 %. Pedagogický proces na fakulte zabezpečovalo aj 

56 odborných asistentov s  PhD., resp. s  CSc., čo predstavovalo 58,33 % a  3  lektori, t. j. 

podiel 3,13 %. Podiel profesorov, docentov a  odborných asistentov s  CSc., resp. PhD. na 

celkovom počte pedagogických zamestnancov NHF EU v  Bratislave predstavoval 96,88 

%. V  roku 2019 zabezpečovalo na fakulte pedagogický proces aj 27 doktorandov dennej 

formy štúdia, z  toho 11 žien a  v  priebehu roka bolo udelených 10 akademických titulov 

"philosophiae doctor" (úspešne ukončilo doktorandské štúdium 9  doktorandov v  dennej 

forme štúdia a  1  doktorand v  externej forme štúdia).  

V  priebehu roku 2019 neboli na NHF EU v Bratislave udelené žiadne vedecko-

pedagogické tituly docent a  profesor.  
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Vývoj počtu pedagogických zamestnancov a  ich kvalifikačná štruktúra za roky 2004-

2019 

 

Tabuľka 42   Vývoj počtu pedagogických zamestnancov na fakulte za roky 2004-2019 

 

                                                                                                                                            

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 

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 

2016 14 3  2  20 66 0  0  105 

2017 15 2  2  20 62 0  0  101 

2018 15 0  0  20 66 0  1  102 

2019 15 0  2  20 56 0  3  96 

Poznámka: Fyzický stav (bez materských a  rodičovských dovoleniek) 

 

Tabuľka 43   Vývoj počtu pedagogických zamestnancov na fakulte za roky 2004-2019  

 

 

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 

2016 14,00 3 ,00 1 ,33 19,61 64,14 0 ,00 0 ,00 102,08 

2017 15,00 2 ,00 1 ,33 20,00 59,41 0 ,00 0 ,00 97,74 

2018 15,00 0 ,00 0 ,00 20,00 62,81 0 ,00 1 ,00 98,81 

2019 15,00 0 ,00 2 ,00 19,27 54,31 0 ,00 2 ,52 93,10 

Poznámka: Fyzický prepočítaný stav (bez materských a  rodičovských dovoleniek) 
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Tabuľka 44   Štruktúra akademických zamestnancov podľa katedier NHF k  31. 12. 2019 

 

  

profesori 

 

hosťujúci 

profesori 

 

docenti 

odborní 

asistenti  

s  PhD. 

odborní 

asistenti 

bez PhD. 

 

lektori 

 

výskumní 

pracovníci 

 

Spolu 

KAIVT - - - 1  - 2  - 3  

KBMF 2  1  4  5  - - - 12 

KET 5  - 3  11 - - - 19 

KF 3  1  7  13 - - - 24 

KHP - - 1  10 - - - 11 

KPg 1  - 1  6   - - - 8  

KPoi 2  - - 2  1 - - 5  

KSRP 1  - 2  5  - - - 8  

KVSRR 1  - 2  2  - 1  1  7  

Spolu  15 2  20 55 1 3  1  97 
Poznámka: Fyzický stav (vrátane výskumných pracovníkov) 

 

Tabuľka 45   Vývoj fyzického stavu zamestnancov fakulty podľa kategórií 

 

Kategória zamestnancov Stav  

k  31. 12. 

2016 

Stav  

k  31. 12. 

2017 

Stav  

k  31. 12. 

2018 

Stav  

k  31. 12. 

2019 

Pedagogickí zamestnanci 105 101 102 96 

Výskumní pracovníci 

s  vysokoškolským vzdelaním 

 

3  

 

3  

 

4  

 

1  

Zamestnanci na vede so 

stredoškolským 

Vzdelaním 

 

0  

 

0  

 

0  

 

0  

Ostatní zamestnanci (THP 

a  technickí zamestnanci)  

 

24 

 

21 

 

18 

 

19 

Spolu   132 125 124 116 
 

Okrem uvedeného boli k  31. 12. 2019 zaradení v  evidenčnom stave zamestnancov 

NHF EU v  Bratislave aj ženy na materskej, resp. rodičovskej dovolenke – spolu 5  žien 

(pedagogickí zamestnanci) a  1  muž na neplatenom voľne (výskumný pracovník), t.j. 

celkový evidenčný stav zamestnancov NHF EU v Bratislave fakulty k  31. 12. 2019 bol 122 

zamestnancov. 

 

 

4.5    Nadácia NÁRODOHOSPODÁR 
  

Nadácia NÁRODOHOSPODÁR (ďalej len „nadácia“) pri NHF EU v  Bratislave sa aj 

v  roku 2019 aktívne podieľala na podpore činnosti NHF EU v  Bratislave pri jej aktivitách. 

Najvýznamnejšími aktivitami v  roku 2019 boli:  

1. Podpora organizovania a  podpora účasti na vedeckých konferenciách 

a  seminároch konaných v  SR a  v  zahraničí. Podpora medzinárodných aktivít 

učiteľov a  študentov. V  sledovanom období (4. a  5. apríla 2019) sa v  spolupráci 

s  Katedrou medzinárodných financií a  bankovníctva uskutočnila konferencia 

s  názvom „10th Conference on Currency, Banking and International Finance“ 

v  Starom Smokovci. 
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2. Podpora vytvárania podmienok na organizovanie rôznych foriem vzdelávania     

v  súlade s  pedagogickým a  vedeckovýskumným profilom NHF EU v  Bratislave. 

Nadácia organizovala v  spolupráci s  NHF EU v  Bratislave a  odbornými katedrami 

fakúlt EU v  Bratislave odborný intenzívny kurz pre záujemcov o  vysokoškolské 

ekonomické univerzitné štúdium. Na kurze sa zúčastnilo 111 účastníkov.  

Pravidelnou aktivitou nadácie je organizovanie a  realizácia štátnej skúšky 

z  písania na počítači pre žiakov stredných odborných škôl – študijných odborov 

s  ekonomickým zameraním, ktorú organizuje Katedra pedagogiky. V  aktuálnom 

období vykonalo skúšku 449 účastníkov. Táto skúška sa vykonáva v  dvoch 

úrovniach: základnej a  majstrovskej.  

  

3. Oceňovanie študentov za vynikajúce študijné výsledky a  najlepšie študentské 

práce. Cenou Nadácie NÁRODOHOSPODÁR za vynikajúce študijné výsledky boli 

ocenení 9  absolventi a  za mimoriadne tvorivý prístup pri vypracovaní diplomovej 

práce boli ocenení 4  absolventi NHF EU v  Bratislave. 

 

4. Podpora organizovania podujatí na prezentáciu, propagáciu a  reprezentáciu NHF 

EU v  Bratislave. Z  finančného daru od Národnej banky Slovenska a  s  prispením 

nadácie bol upravený priestor  na  dekanáte NHF EU v  Bratislave – miestnosť 2B50 

na reprezentatívnu miestnosť, ktorá bude slúžiť pre zahraničných profesorov, 

zamestnancov a  študentov. 

 

Príjmy a  výdavky nadácie boli v  roku 2019 vykázané v  súlade s  plánovaným 

rozpočtom nadácie. Príjmy nadácie predstavovali peňažné dary poskytnuté nadácii 

a  poukázaním podielu zo zaplatenej dane z  príjmu fyzických alebo právnických osôb.  

 

Orgány nadácie  NÁRODOHOSPODÁR  

  

Predsedníčka správnej rady:  prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. 

Členovia správnej rady:   doc. Ing. Jozef  Makúch, PhD., hosť.prof. 

Ing. Marián Meško, PhD. 

Ing. Wolda Kidan Grant 

Ing. Martin Šustr, PhD. 

Ing. Martin Rybár 

Revízor:     Ing. Jaromír Novák, PhD. 

Správkyňa:     Ing. Monika Paráková 

štatutárna zástupkyňa nadácie  

Ekonómka:     Ing. Eva Vachová  

 

 

4.6    Činnosť Študentského parlamentu NHF EU v  Bratislave 
 

Študentský parlament NHF EU v  Bratislave (ďalej len „študentský parlament“) sa 

v  akademickom roku 2018/2019 podieľal na viacerých aktivitách fakulty. Jeho členovia 

sa snažili zlepšiť život študentov na fakulte v  rôznych oblastiach a  posilňovať vzťahy 

medzi vedením, pedagógmi a  študentmi. V  danom akademickom roku začali 

organizovať pravidelné podujatia ako Káva s  dekankou a  študentským parlamentom 

a  Turistika študentov a  zamestnancov NHF EU v  Bratislave. Svoje podnety na zlepšenie 



      

76  

  

 

mohli študenti vyjadriť vo formulári, ktorý členovia študentského parlamentu pripravili pred 

stretnutiami a  zverejnili na svojej facebookovej stránke.  

Okrem toho poskytovali pomoc študentom formou úradných hodín, počas ktorých 

mali študenti možnosť si objasniť nezrovnalosti ohľadom štúdia. Pomoc členovia ponúkali 

nielen formou úradných hodín, ale aj formou sociálnych sietí (Facebook a  Instagram), 

kde zverejnili informácie ohľadom štúdia, ubytovania v  študentských domovov či prácu 

s  AiS-om. Ďalej, študenti si mohli zapožičať projektor na výučbu.  

Fakulte poskytovali pomoc pri zápisoch prvákov, Dni otvorených dverí, 

propagačných podujatiach Gaudeaumus, promóciách, či imatrikulácii prvákov. 

Členovia boli aktívni aj pri organizovaní volieb do Akademického senátu NHF EU 

v  Bratislave a  pri prideľovaní ubytovania. Predseda študentského parlamentu sa 

pravidelne zúčastňoval zasadnutí Kolégia dekanky NHF EU v  Bratislave a  Kolégia rektora 

EU v  Bratislave.  

Študentský parlament má záujem na skvalitňovaní vyučovacieho procesu, preto sa 

členovia zapojili do propagácie študentskej ankety, v  rámci ktorej mali študenti možnosť 

hodnotiť vyučujúcich ako aj samotný proces vyučovania. Aktívne pristupovali aj 

k  propagácii účasti študentov jednotlivých ročníkov na ŠVOČ.  

Členovia študentského parlamentu, ktorí sú zároveň členmi AS NHF EU v  Bratislave, 

resp. AS EU v  Bratislave, sa zúčastnili Konventu akademických senátov organizovaného 

Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ). Delegátkou študentského parlamentu v  ŠRVŠ je 

Alexandra Gaherová.  

Členovia sa tiež podielali na organizácii rôznych podujatí univerzity ako napríklad 

Deň absolventov, zapojili sa aj do celonárodného podujatia s  názvom Naše mesto, ktoré 

vyzývalo organizácie a  firmy k  dobrovoľníctvu.  

Študentský parlament považuje za veľmi dôležité prepojenie výučby s  praxou 

a  rôzne formy zapojenia odborníkov z  praxe do študentského života. Dlhodobo 

spolupracujú s  Klubom investorov, ktorý organizuje odborné prednášky na fakulte. 

Z  dôvodu konania volieb do Európskeho parlamentu v  roku 2019 organizovali diskusiu 

k  eurovoľbám, aby študenti boli viac angažovaní a  zúčastňovali sa volieb. 

Bc. Marko Dávid Vateha, študent 2. ročníka druhého stupňa študijného programu 

Bankovníctvo bol iniciátorom vytvorenia študentského klubu s  názvom Data Science 

Community. Študentský klub funguje na pôde NHF EU v  Bratislave od zimného semestra 

akademického roka 2019/2020.  Kurz slúži ako úvod do programovacieho jazyka Python 

a  do problematiky Data Science. 

Ku každoročným podujatiam, ktoré študentský parlament organizuje, patrí aj UniBeh 

EUBA a  Rozsvietenie vianočného stromčeka. Ďalej, v  spolupráci s  inými fakultami sa 

členovia podieľali na  organizovaní Beánie, Bálu študentov EU v  Bratislave a  Lámavice.  

Cieľom študentského parlamentu je naďalej prehlbovať vzťahy s  vedením fakulty, 

univerzity a  parlamentmi iných fakúlt, posilniť environmentálne aktivity, a  vytvárať 

príjemné a  udržateľné prostredie pre študentov celej univerzity. 

 

PREDSEDA:     Bc. Tomáš Mazán    

PODPREDSEDNÍČKA:    Bc. Darina Capiaková 

ČLENOVIA: 

Ing. Dávid Veselovský  Bc. Kristína Cvachová   

Iva Mojović    Róbert Palša     

Dominika Machová   Miroslav Nguyen 

Bc. Juraj Juhás   Bc. Zdenka Semancová 

Norbert Hoferica   Alexandra Gaherová 

Filip Ficek 
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5  RIADIACE ORGÁNY A  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NHF EU                     

V  BRATISLAVE  (k  31. 12. 2019) 
  

  

VEDENIE NHF EU v Bratislave  

  

  

Dekanka  prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.  

    

Prodekani  Ing. Marcel Novák, PhD. 

prodekan pre vedu a  doktorandské štúdium  

a  štatutárny zástupca dekanky 

   Ing. Jana Kušnírová, PhD. 

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 

    Mgr. Ing. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD.  

prodekanka pre rozvoj a  sociálne veci študentov  

Ing. Tomáš Ondruška, PhD.  

prodekan pre zahraničné vzťahy  a  styk s  verejnosťou  

 Tajomníčka  Ing. Zdena Kristófová   

  

  

  

KOLÉGIUM DEKANKY NHF EU v Bratislave 

 

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.   dekanka 

Ing. Marcel Novák, PhD. prodekan 

Ing. Jana Kušnírová, PhD.  prodekanka   

Mgr. Ing. Kristína Jančovičová 

Bognárová, PhD.   

prodekanka 

Ing. Tomáš Ondruška, PhD. prodekan 

Ing. Zdena Kristófová                                tajomníčka fakulty 

Ing. Lucia Lacko Bartošová, PhD.   vedúca Katedry aplikovanej informatiky 

a  výpočtovej techniky 

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

a  medzinárodných financií 

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

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

Ing. Karol Morvay, PhD.                       vedúci Katedry hospodárskej politiky  

Ing. Jaromír Novák, PhD. vedúci Katedry pedagogiky 

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

Ing. Eva Pongrácz, PhD. vedúca Katedry sociálneho rozvoja a práce 

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

a  regionálneho rozvoja 

Bc. Tomáš Mazán                                               predseda Študentského parlamentu  

NHF EU v  Bratislave  

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

 

       

              

 



      

78  

  

 

AKADEMICKÝ SENÁT  NHF EU v  Bratislave 

  

Predsedníčka AS NHF EU v Bratislave:                               doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.   

  

Členovia zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave:  

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD. (podpredseda AS NHF EU v  Bratislave), Ing. Matej Boór, 

PhD. (tajomník AS NHF EU v  Bratislave), Ing. Zuzana Brokešová, PhD., Ing. Marek 

Kálovec, PhD., Ing. Lucia Lacko Bartošová, PhD., doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., Ing. 

Eduard Nežinský, PhD., Ing. Jaromír Novák, PhD., Ing. Eva Pongrácz, PhD., prof. Ing. 

Magdaléna Přívarová, CSc. (zástupkyňa AS NHF EU v  Bratislave v  Rade VŠ  SR), Ing. 

Boris Šturc, CSc., Ing. Juraj Válek, PhD.,  Ing. Paráková Monika 

  

Členovia študentskej časti AS NHF EU v Bratislave:   

Bc. Darina Capiaková, Alexandra Gaherová, Bc. Juraj Juhás, Bc. Tomáš Mazán, 

Hochmann Roland, Hieu Nguyen Duy Miroslav 

  

 

VEDECKÁ RADA NHF EU v  Bratislave 

  

Predsedníčka VR NHF EU v Bratislave:              prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.   

  

Interní členovia VR NHF EU v Bratislave: 

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prof. Ing. Eva Horvátová, CSc., prof. Ing. Božena 

Chovancová, PhD., Mgr. Ing. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD., doc. Ing. Jana 

Kotlebová, PhD., Ing. Jana Kušnírová, PhD., doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.,  prof. Ing. Ján 

Lisý, PhD.,  doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., hosťujúci profesor, Ing. Karol Morvay, PhD., prof. 

Ing. Eva Muchová, PhD., Ing. Jaromír Novák, PhD., Ing. Marcel Novák, PhD., prof. Ing. 

Pavol Ochotnický, CSc., Ing. Tomáš Ondruška, PhD., doc. Ing. Jana Péliová, PhD., Ing. Eva 

Pongrácz, PhD., prof. Ing. Eva Rievajová, PhD., doc. Ing. Štefan Rehák, PhD., Dr. h . c . 

prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prof. Ing. Anna Schultzová, PhD., prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., 

prof. Ing. Elena Žárska, CSc.  

 

Externí členovia VR NHF EU v Bratislave:  

Ing. Vladimír Bakeš, doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D ., Ing. Vladimír Dvořáček, prof. RNDr. Oto 

Hudec, CSc.,  prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.,  Mgr. Ľudovít Ódor, prof. Ing. Marta Orviská, 

PhD.,  prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA., doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., doc. RNDr. Milan 

Šimek, Ph.D. 
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KATEDRY NHF EU v  Bratislave             

                                                                  

 

 

                                      Katedra aplikovanej informatiky  

                                      a  výpočtovej techniky   

 
 

 

 

Katedra bankovníctva  

a medzinárodných financií     

 

 

 

                                       Katedra ekonomickej teórie                                   

        
 

                             

 

 

Katedra financií                                

 

 

 

                                       Katedra hospodárskej politiky                        

               
 

                                                              

 

 

Katedra pedagogiky 

 

 

                                       Katedra poisťovníctva         

 
 

                      

 

 

Katedra sociálneho rozvoja a  práce        

 

 

                                       Katedra verejnej správy  

                                       a  regionálneho rozvoja 
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Výročná správa o  činnosti NHF EU v  Bratislave za rok 2019 schválil Akademický senát 

NHF EU v  Bratislave na svojom zasadnutí dňa 26.06.2020.  

  

  

  

  

  

       doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.      prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.  

predsedníčka AS NHF EU v  Bratislave                  dekanka NHF EU v  Bratislave                          
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Príloha 1   

Prehľad projektov riešených na NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 
 
Tabuľka 46   Výskumné aktivity v  rámci zahraničných grantových schém v  období od 1.1.2019 do 31.12.2019 

 

Fakulta Názov projektu 

Identifikačné číslo 

projektu podľa 

zmluvy 

Spôsob 

zverejneni

a 

grantovej 

výzvy na 

podávanie 

súťažných 

návrhov 

(napr. 

uviesť link) 

Názov 

program

u, 

v  rámci 

ktorého 

získal 

projekt 

podporu 

Názov 

inštitúcie, 

ktorá 

podporu 

poskytla 

Dátum 

podpisu 

zmluvy 

o  poskyt

nutí 

podpory 

Doba 

riešenia 

projektu 

Výška 

finančných 

prostriedkov 

prijatých 

vysokou 

školou na jej 

účet v  období 

od 1 .1 .2019 

do 31.12.2019 

(v  Eur) 

Priezvisko, 

meno a  tituly 

zodpovednéh

o riešiteľa 

projektu  

Doplňujúce 

informácie 

o  projekte 

NHF 
MigrAtion Governance and 

asYlum Crises (MAGYC) 

Z -18-180/0009-

11 
  

HORIZONT 

2020 
 2018 – 2022 29728,95 

Puškárová 

Paula 

Ing., PhD., 

DiS.art. 

 

NHF 

Financial Supervision and 

Technological Compliance 

Training Programme 

    
HORIZONT 

2020 
 2019 – 2020 25000 

Péliová 

Jana,                 

doc. Ing., 

PhD. 

 

NHF 

Assessing and 

Improving Research 

Performance at South East 

Asian Universities 

Z -16-101/0012-

05 
  REPESEA  

10/2016 – 

01/2020 
0  

prof. Ing. 

Anetta 

Čaplánová, 

PhD.  

 

NHF 
Technological transformation 

and transitioning of regions  

Z -19-101/0015-

10 
  

ESPON 

EGTC 
 2019 – 2020 5020 

doc. Ing. 

Miroslav 

Šipikal, PhD. 

 

NHF 

Public Administration 

Education Quality 

Enhancement (PAQUALITY) 

2018-1 -SK01-

KA203-046330 
  

ERASMUS + 

KA203 
 2018 – 2021 0  

Mgr. Tomáš 

Jacko, PhD. 
 

NHF 

The Geography of New 

Working Spaces and the 

Impact on the Periphery 

COST CA18241   COST  
10/2019 – 

09/2023 
  

 doc. Ing. 

Štefan 

Rehák, PhD. 
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Fakulta Názov projektu 

Identifikačné číslo 

projektu podľa 

zmluvy 

Spôsob 

zverejneni

a 

grantovej 

výzvy na 

podávanie 

súťažných 

návrhov 

(napr. 

uviesť link) 

Názov 

program

u, 

v  rámci 

ktorého 

získal 

projekt 

podporu 

Názov 

inštitúcie, 

ktorá 

podporu 

poskytla 

Dátum 

podpisu 

zmluvy 

o  poskyt

nutí 

podpory 

Doba 

riešenia 

projektu 

Výška 

finančných 

prostriedkov 

prijatých 

vysokou 

školou na jej 

účet v  období 

od 1 .1 .2019 

do 31.12.2019 

(v  Eur) 

Priezvisko, 

meno a  tituly 

zodpovednéh

o riešiteľa 

projektu  

Doplňujúce 

informácie 

o  projekte 

NHF 

Empowering the next 

generation of social 

enterprise scholars 

COST CA162006   COST  2017 -  2021   

Ing. Eva 

Pongrácz 

PhD. 

 

 

 
Tabuľka 47   Projekty APVV, VEGA, KEGA v  období od 1.1.2019 do 31.12.2019 

 

Fakulta Názov projektu 

Identifikačn

é číslo 

projektu 

podľa 

zmluvy 

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 .2019 do 31.12.2019 

(v  Eur) 

Priezvisko, meno a  tituly 

zodpovedného riešiteľa 

projektu  

Doplňujúc

e 

informácie 

o  projekte 

NHF 

Európska únia v  pokrízovom období - 

makroekonomické 

a  mikroekonomické aspekty 

1 /0393/16 VEGA  2016 2019 18 717 
prof. Ing. Eva 

Muchová PhD. 
 

NHF 

Efektívnosť fiškálnej a  monetárnej 

politiky v  priebehu ekonomického 

cyklu 

1 /0246/16 VEGA  2016 2019 18 131 
prof. Ing. Lisý Ján,  

PhD. 
 

NHF 

Súčasnosť a  perspektívy zmien 

zamestnanosti a  súvisiacich 

procesov v  kontexte napĺňania 

cieľov Európskej stratégie 

zamestnanosti 

1 /0001/16 VEGA  2016 2019 11 451 
Rievajová Eva, prof. 

Ing. PhD. 
 

NHF 
Ekonomický rast a  jeho sociálne 

a  environmentálne dôsledky 
1 /0431/16 VEGA  2016 2019 2  669 

Ing. Andrea 

Valachová PhD. 
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Fakulta Názov projektu 

Identifikačn

é číslo 

projektu 

podľa 

zmluvy 

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 .2019 do 31.12.2019 

(v  Eur) 

Priezvisko, meno a  tituly 

zodpovedného riešiteľa 

projektu  

Doplňujúc

e 

informácie 

o  projekte 

NHF 

Budovanie kapitálovej únie v  rámci 

Európy a  jej efekty pre jednotlivé 

členské krajiny 

1 /0009/17 VEGA  2017 2019 4  774  
prof. Ing. Božena 

Chovancová PhD. 
 

NHF 

Úverový cyklus, kreditné riziko a  jeho 

determinanty v  krajinách strednej 

a  východnej Európy 

1 /0946/17 VEGA  2017 2019  6  423 
Dr.h .c . prof. Ing. 

Rudolf Sivák PhD. 
 

NHF 

Ekonomické, legislatívne 

a  inštitucionálne predpoklady 

a  perspektívy rozvoja sociálnej 

a  solidárnej ekonomiky v  krajinách 

V4 vo väzbe na podporu sociálnej 

inklúzie 

1 /0367/17 VEGA  2017 2020 10 378 
Ing. Eva Pongrácz 

PhD. 
 

NHF 

Banková únia: systémový prístup 

k  vyhodnoteniu príčin a  dopadov 

zavedenia bankovej únie na 

bankový sektor SR a  štátov eurozóny 

1 /0693/17 VEGA  2017 2019  7  783  
prof. Ing. Eva 

Horvátová, CSc. 
 

NHF 
Predikcia hustoty volatility na 

finančných trhoch 
1 /0257/18 VEGA  2018 2020 13 233 

doc. Ing. Štefan 

LYÓCSA PhD. 
 

NHF 

Finančná pozícia sektora 

domácností vo väzbe k  rodovo 

citlivému rozpočtovaniu a  sociálnej 

nerovnosti 

1 /0215/18 VEGA  2018 2020 2  428 
doc. Ing. Kornélia 

BELIČKOVÁ PhD. 
 

NHF 

Experimentálne skúmanie faktorov 

ovplyvňujúcich rozhodovanie 

ekonomických subjektov 

1 /0827/18 VEGA  2018 2021 8  368 
doc. Ing. Jana 

PÉLIOVÁ  PhD. 
 

NHF 
Ekonomika spoločného výkonu 

kompetencií 
1 /0705/18 VEGA  2018 2020 4  107 

 prof. Ing. ŽÁRSKA 

Elena, CSc. 
 

NHF 

Prehlbovanie ekonomických 

nerovností v  dôsledku distribučných 

efektov nekonvenčnej menovej 

politiky 

1 /0613/18 VEGA  2018 2020 8  917 
doc. Ing. KOTLEBOVÁ 

Jana, PhD. 
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Fakulta Názov projektu 

Identifikačn

é číslo 

projektu 

podľa 

zmluvy 

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 .2019 do 31.12.2019 

(v  Eur) 

Priezvisko, meno a  tituly 

zodpovedného riešiteľa 

projektu  

Doplňujúc

e 

informácie 

o  projekte 

NHF 

Implikácie behaviorálnej ekonómie 

pre zefektívnenie fungovania 

súčasných ekonomík 

1 /023/19 VEGA  2019 2022 11 911 
Čaplánová Anetta, 

prof. Ing., PhD. 
 

NHF 

Hodnotenie politík beyond GDP: 

vplyv neproporcionálnej distribúcie 

príjmov 

1 /0716/19 VEGA  2019 2022 10 118 
Nežinský Eduard, Ing., 

PhD. 
 

NHF 
Nové úlohy univerzít v  regionálnych 

inovačných systémoch 
1 /0605/19 VEGA  2019  2022 4  410 

Šipikal Miroslav, doc. 

Mgr., PhD. 
 

NHF 

Investície domácností do bývania 

a  možnosti ich alternatívneho 

využitia ako dodatočného príjmu 

v  čase poberania dôchodkovej 

dávky 

1 /0251/19 VEGA  2019 2022 7  698 
Sika Peter, doc. Ing., 

PhD. 
 

NHF 

Príčiny a  dôsledky suboptimálnych 

finančných rozhodnutí jednotlivcov 

s  akcentom na oblasť poistenia 

1 /0466/19 VEGA  2019 2022 8  708 
Brokešová Zuzana, 

Ing., PhD. 
 

NHF 

Akumulácia ľudského kapitálu 

v  regiónoch – ekonomické 

a  sociálne dôsledky 

1 /0774/19 VEGA  2019 2022 5  047 
Rehák Štefan, doc. 

Ing., PhD. 
 

NHF 

Výzvy digitalizácie ekonomiky pre 

oblasť zdaňovania, možné riešenia 

a  ich predpoklady 

1 /0779/19 VEGA  2019 2021 4  948 
Kubicová Jana, doc. 

Ing. Mgr., PhD., MBA 
 

NHF 

Makroekonomické 

a  mikroekonomické aspekty 

zadlžovania sa krajín 

a  ekonomických subjektov 

v  Európskej únii 

1 /0356/19 VEGA  2019 2022 8  949 
Novák Marcel, Ing., 

PhD. 
 

NHF 

Integrácia migrantov v  krajinách 

Európskej únie z  pohľadu 

migračných politík 

1 /0287/19 VEGA  2019 2021 5  428 

Přívarová 

Magdaléna, prof. 

Ing., CSc. 

 

NHF 

Riešenie problémových výchovných 

situácií na stredných školách 

prostredníctvom prípadových štúdií 

005EU-

4 /2019 
KEGA  2019 2021 3  655 

PhDr. Zuzana 

Chmelárová, PhD. 
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Fakulta Názov projektu 

Identifikačn

é číslo 

projektu 

podľa 

zmluvy 

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 .2019 do 31.12.2019 

(v  Eur) 

Priezvisko, meno a  tituly 

zodpovedného riešiteľa 

projektu  

Doplňujúc

e 

informácie 

o  projekte 

NHF 

Výskumom podporovaný rozvoj 

finančnej gramotnosti 

v  podmienkach SR 

030EU-

4 /2017 
KEGA  2017 2019 3  992 

prof. Ing. Eva 

Horvátová, CSc. 
 

NHF 
Konkurencieschopnosť, ekonomický 

rast a  prežitie firiem 

APVV-15-

0322 
APVV  2016  2019 25 731 

prof. Ing. Ochotnický 

Pavol, CSc. 
 

NHF Nerovnosť a  ekonomický rast 
APVV-15-

0765 
APVV  2016 2020 50 229 

Luptáčik Mikuláš, Univ. 

Prof. Dipl. Ing. DR. 
 

NHF 

Kooperatívne aktivity miestnych 

samospráv a  meranie ich účinnosti 

a efektívnosti 

APVV-15-

0306 
APVV  2016 2019 2  165 

Mgr. Tomáš Jacko 

PhD. 
 

NHF 

Vstup a  konkurencia na 

regulovaných trhoch : fungovanie 

slovenského lekárenského trhu 

APVV-18-

0425 
APVV  2019 2023 25 160 

doc. Ing. Martin 

Lábaj, PhD. 
 

NHF 

Behaviorálne intervencie v  miestnej 

samospráve: zvyšovanie účinnosti 

miestnych verejných politík 

APVV-18-

0435 
APVV  2019 2022 6  071 

prof. Ing. Anetta 

Čaplánová, PhD.  
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Tabuľka 48   Výskumné aktivity od subjektov verejnej správy v  období od 1.1.2019 do 31.12.2019 

 

Fakulta Názov výskumnej aktivity / projektu 

Identifikačné 

číslo projektu 

podľa zmluvy 

Podnet na 

výskumnú 

spoluprácu 

(výzva, 

kontrakt, 

objednávka 

a  pod.) 

Názov 

programu, 

v  rámci 

ktorého bola 

poskytnutá 

podpora 

Názov 

inštitúcie, ktorá 

podporu 

poskytla 

IČO 

Dátum 

podpisu 

zmluvy 

o  poskytnut

í podpory 

Doba 

riešenia 

projektu 

Výška 

finančných 

prostriedkov 

v  kategórii BV 

prijatých 

vysokou 

školou na jej 

účet v  období 

od 1 .1 .2019 

do 31.12.2019 

(v Eur) 

Priezvisko, meno 

a  tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

Doplňujúce 

informácie 

NHF 

Poskytnutie výskumných služieb 

v  súvislosti so zavedením novej 

technológie Národnou 

transfúznou službou SR 

P -101-

0010/19 

Zmluva 

o  poskytn

utí služieb 

 

MInisterstvo 

zdravotníct

va SR 

 2018 

2018 -

02/201

9 

5  000 

doc. Ing. 

Jana 

Péliová, 

PhD. 

 

NHF 

Komplexná analýza využitia 

vodnej dopravy pre iné odvetvia 

hospodárstva 

P -101-

0011/19 
Zmluva  

Ministerstvo 

dopravy 

a  výstavby 

SR 

 10/2019 
04/202

0 
24 357,60 

Ing. Karol 

Morvay, 

PhD. 

 

NHF 

Štúdia realizovateľnosti zriadenia 

národného dopravcu vo 

vnútrozemskej vodnej doprave 

v  podmienkach SR 

P -101-

0008/18 

531/8900/2

018 
 

Ministerstvo 

dopravy 

a  výstavby 

SR 

 2018 2019 0  

Ing. Karol 

Morvay, 

PhD. 

 

NHF 
Analýza zriadenia národného 

leteckého prepravcu v SR 

P -101-

0009/18 

523/C400/2

018 
 

Ministerstvo 

dopravy 

a  výstavby 

SR 

 2018 2019 0  

Ing. Martin 

Hudcovský, 

PhD. 

 

NHF 

UNIVNET - Realizácia 

prognostických a  výskumno-

vývojových aktivít pri hľadaní 

nových technológií a  techník 

maximálne efektívneho 

zhodnocovania odpadov najmä 

v  automobilovom priemysle 

a  s  cieľom minimalizovať 

negatívne dopady na životné 

O -20-

101/0026-00 

0201/0007/

20 
 MŠVVaŠ SR  2019 

2019-

2022 
0  

Prof. Ing. 

Pavol 

Ochotnický, 

CSc. 
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Fakulta Názov výskumnej aktivity / projektu 

Identifikačné 

číslo projektu 

podľa zmluvy 

Podnet na 

výskumnú 

spoluprácu 

(výzva, 

kontrakt, 

objednávka 

a  pod.) 

Názov 

programu, 

v  rámci 

ktorého bola 

poskytnutá 

podpora 

Názov 

inštitúcie, ktorá 

podporu 

poskytla 

IČO 

Dátum 

podpisu 

zmluvy 

o  poskytnut

í podpory 

Doba 

riešenia 

projektu 

Výška 

finančných 

prostriedkov 

v  kategórii BV 

prijatých 

vysokou 

školou na jej 

účet v  období 

od 1 .1 .2019 

do 31.12.2019 

(v Eur) 

Priezvisko, meno 

a  tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

Doplňujúce 

informácie 

prostredie a  šetriť primárne 

energetické a  surovinové zdroje 

 
Tabuľka 49   Výskumné aktivity od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, a  od subjektov zo zahraničia (mimo grantových 

schém) v  období od 1.1.2019 do 31.12.2019 

 

Fakulta Názov výskumnej aktivity / projektu 

Identifikačné 

číslo 

projektu 

podľa 

zmluvy 

Podnet na 

výskumnú 

spoluprácu 

(výzva, 

kontrakt, 

objednávka 

a  pod.) 

Názov 

programu, 

v  rámci 

ktorého 

bola 

poskytnutá 

podpora 

Názov 

inštitúcie, 

ktorá 

podporu 

poskytla 

IČO 

Dátum 

podpisu 

zmluvy 

o  poskytn

utí 

podpory 

Doba 

riešenia 

projektu 

Výška 

finančných 

prostriedkov 

v  kategórii 

BV prijatých 

vysokou 

školou na jej 

účet 

v  období od 

1 .1 .2019 do 

31.12.2019 

(v  eur) 

Priezvisko, 

meno a  tituly 

zodpovednéh

o riešiteľa 

Doplňujúce 

informácie 

NHF 

Program podpory  cieleného 

doktorandského štúdia 

a  výskumu:    Income inequalities 

and distributional effects of 

monetary policy: role of financial 

heterogeneity 

100-000-

2016-137 
  NBS  01/2020 

09/2019 

-

05/2020 

0  
Ing. Boris 

Fišera 
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Tabuľka 50   Finančné prostriedky pridelené na riešenie projektov mladých vedeckých pracovníkov  v  období od 1.1.2019 do 

31.12.2019  

 

Fakulta Názov projektu 

Identifikačn

é číslo 

projektu 

podľa 

zmluvy 

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 .2018 do 31.12.2018 

(v  Eur) 

Priezvisko, 

meno a  tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

projektu  

Doplňujúce 

informácie  

NHF 

Vplyv automatizácie a  digitalizácie 

na príjmové nerovnosti a  ich 

ekonomické dopady vo vybraných 

európskych krajinách 

I -19-105-00 PMP EUBA 2019 2019 1  500  

Ing. Viktória 

Švardová  

NHF 

 

NHF 

Sociálno-hospodárske výzvy 

a  dopady digitálnej ekonomiky 

s  možnosťami udržateľného rozvoja 

v  SR a  krajinách EÚ 

I -19-106-00 PMP EUBA 2019 2019 1  300  

Ing. Patrik 

Jankovič  

NHF 

 

NHF 

Vstup na trh a  konkurencia  

v  zdravotníckom sektore na 

Slovensku 

I -19-108-00 PMP EUBA 2019 2019 1  483  

Ing. Peter 

Mandžák  

NHF 
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Tabuľka 51   Edukačné a  ostatné nevýskumné projekty zo zahraničia v  období od 1 .1 .2019 do 31.12.2019  

 

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 .2019 

do 

31.12.2019 

(v  Eur) 

Priezvisko, meno 

a  tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

          

 
Tabuľka 52   Domáce nevýskumné projekty v  období od 1.1.2019 do 31.12.2019  

 

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 .2019 do 

31.12.2019 

(v  Eur) 

Priezvisko, 

meno a  tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

NHF 
Hosťujúci profesor -prof. Alexander 

Minea 
2018-3 -03/1   nadácia VÚB  2 /2018 9 /2019 3  000 

doc. Ing. 

Jana Péliová 

Ph.D . 

NHF 
Hosťujúci profesor doc Drs. MA 

Silvester van Koten, PhDr., PhD. 
2019-3 -03/1   nadácia VUB  8 /2019 1 /2020 45 000 

doc. Ing. 

Jana Péliová 

Ph.D . 
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Príloha 2   

Výsledky riešenia projektov na NHF EU v  Bratislave v  roku 2019 
 

KATEDRA BANKOVNÍCTVA a  MEDZINÁRODNÝCH FINANCIÍ 

VEGA č. 0103 -  Banková únia: systémový prístup k  vyhodnoteniu príčin a  dopadov 

zavedenia bankovej únie na bankový sektor SR a  štátov eurozóny- prof. Ing. Eva 

Horvátová, CSc.,  registračné číslo 1 /0693/17, doba riešenia: 2017 - 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Skúsenosti z  predchádzajúceho vývoja v  oblasti reštrukturalizácie bánk poukazujú na 

to, že otázka stability bankového sektora a  finančných inštitúcií si vyžaduje širší 

spoločenský koncept v  medzinárodnom rozsahu, minimálnu toleranciu voči korupcii 

a  zneužívaniu verejných zdrojov. Jednou z  najvýznamnejších otázok hľadania 

optimálnej regulácie  je zabránenie tomu, aby sa straty finančných inštitúcií stávali 

spoločenskými a  vytvárali tlak na používanie verejných zdrojov občanov jednotlivých 

štátov Európskej únie. Pozitívnym príspevkom k  uvedenému cieľu bolo zavedenie 

Bankovej únie, pričom bolo nutné preskúmať možnosti  identifikovať nástup finančnej 

krízy, využitie nástrojov a  postupov, odhadnúť dopady Bankovej únie na jednotlivé 

skupiny štátov ako kľúčové body úspechu nového projektu Bankovej únie. Ukončený 

projekt priniesol výskum v  oblasti Bankovej únie s  využitím vedeckých, analytických, 

štatistických metód a  ekonomických modelov, v  kontexte doterajšieho vývoja  

svetovej vedy a  praxe bankovníctva Eurozóny. Vedecké ciele projektu sa podarilo 

naplniť v  plnom rozsahu.  Vytvorili sme kvalitné publikácie, v  rámci ktorých boli 

identifikované problémy regulácie a  návrhy opatrení na zlepšenie regulácie 

a  dohľadu v  budúcnosti, Možno ich zhrnúť do týchto bodov: 

 rastúce požiadavky na množstvo a  kvalitu kapitálu, analýza efektívnosti bánk 

v  podmienkach krajín Východnej a  Západnej Európy, 

 odstránenie procyklickosti regulácie v  podmienkach bankovej únie, 

 nové druhy rezerv na záchranu banky a  obnovu jej chodu, 

 zmena prístupu k  subjektom podieľajúcim sa na kompenzácii strát 

v  bankovom sektore, 

 zníženie finančnej páky, 

 zavedenie SIFI - systémovo významných finančných inštitúcií, 

 zvýšenie významu likvidity bankového sektora (nielen solventnosti), 

 podiel vlastníkov, veriteľov a  vkladateľov bánk na stratách, 

 vymedzenie kompetencií domáceho (home) a  hostiteľského (host) orgánu 

dohľadu, 

 ochrana spotrebiteľa, behaviorálne financie a  ich využitie na analýzu 

dotazníkových prieskumov. 

Pri realizácii projektu Bankovej únie sa konsenzus dosahoval v  podmienkach 

rastúceho systémového rizika. Riešenie negatívnych dôsledkov rizík s  pomocou 

štátnych prostriedkov v  minulosti poukazovalo na morálny hazard, a  preto je 

nevyhnutné, aby sa aj v  súčasnosti, v  podmienkach bankovej únie regulovala miera 

možného podstupovaného rizika, lebo objem rezolučných fondov určených na 

záchranu bánk vzhľadom na veľkosť bánk je limitujúcim pre podstupované riziká bánk. 

Ukazuje sa, že pôvodná myšlienka prípravy bankovej únie, aby sa prerušili nežiaduce 

väzby medzi bankami a  vládami, keď banky poskytovali finančné prostriedky vládam 

a  na druhej strane vlády v  časoch nestability bánk financovali ich záchranu, že tento 

trend sa začal prejavovať a  potvrdzuje správnosť vytvorenia bankovej únie. 

Negatívne skúsenosti vo vývoji bankových systémov slúžia ako historická skúsenosť 
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vložená do kolektívnej potreby obetovať časť bohatstva na ochranu pred fatálnymi 

dôsledkami podobných hrozieb. 

 

VEGA č. 0125 -  Predikcia hustoty volatility na finančných trhoch- doc. Ing. Štefan LYÓCSA 

PhD.,  registračné číslo 1/0257/18, doba riešenia: 2018 - 2020 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Identifikovali sme efekt asymetrickej volatility na akciových trhoch vo svete, ktorý sa 

prejavuje tak, že pri poklesoch cien na trhu býva neistota výrazne väčšia oproti 

situácii, keď ceny na trhu rastú. Taktiež sa nám podarilo ukázať, že akciové trhy vo 

svete sú prepojené nie len v  časovej doméne, ale aj v  kvantiloch a  vo frekvenčnej 

doméne. Taktiež sme navrhli nový spôsob alokácie finančných aktív, ktorý využíva 

komplexnú sieť prepojení medzi akciovými trhmi. 

 

VEGA č. 0128 -  Prehlbovanie ekonomických nerovností v  dôsledku distribučných 

efektov nekonvenčnej menovej politiky- doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.,  registračné 

číslo 1/0613/18, doba riešenia: 2018 - 2020 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Riešiteľský kolektív sa v  danom roku zameral na konštrukciu vlastných modelových 

prístupov na vyhodnotenie dopadu jednotlivých opatrení menovej politiky na 

prehlbujúce sa ekonomické nerovnosti, sumarizáciu priebežných výsledkov zistení ako 

aj porovnanie výsledkov vlastného výskumu so zisteniami ostatných podobných 

výskumných pracovísk doma a  v  zahraničí́ a  na pripadnú́ úpravu resp. vylepšenie 

metodologického postupu. Priebežné výsledky sú zhmotnené v  publikačných 

výstupoch uvedených v  tomto materiáli 

 

VEGA č. 0104 -  Budovanie kapitálovej únie v  rámci Európy a  jej efekty pre jednotlivé 

členské krajiny- prof. Ing. Božena Chovancová PhD.,  registračné číslo 1/0009/17, doba 

riešenia: 2017 - 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Výskumná činnosť  jednotlivých členov kolektívu sa orientovala na špecifické 

problémy pri budovaní kapitálovej únie v  rámci EÚ. Sústredili sme pozornosť najmä na 

problematiku rizík niektorých krajín v  rámci EU na kapitálových trhoch, vybraným 

anomáliám v  rámci obchodovania. Uvedené problémy sme riešili aj v  kontexte 

nastupujúcej revolúcie Industry 4.0.  Veľká časť výstupov bola umiestnená 

v  impaktovaných medzinárodných časopisoch databáz Scopus a  WOS. Viaceré 

poznatky sme sústredili aj do vypracovania novej knižnej publikácie „Manažment 

portfólia v  kolektívnom investovaní“, ktorá vyšla v  nakladateľstve Wolters Kluwer na 

začiatku tohto roku 2020. 

 

KEGA č. 024 -  Budovanie kapitálovej únie v  rámci Európy a  jej efekty pre jednotlivé 

členské krajiny- prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.,  registračné číslo 030EU-4 /2017, doba 

riešenia: 2017 - 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Cieľom projektu bolo prispieť ku komplexnému systému finančného vzdelávania 

rozličných cieľových skupín na základe najnovších poznatkov vedy, praxe a  regulácie 

v  jednotlivých oblastiach finančnej vedy, ako aj prispieť metodickými prístupmi, 

materiálmi a  publikáciami ku kvalitnému rozvoju existujúcich programov na podporu 

finančnej gramotnosti. Univerzity a  vysoké školy ekonomického a  finančného 

zamerania disponujú veľkým tvorivým potenciálom, metodickými, organizačnými, 

odbornými a  vedeckými skúsenosťami, ktoré majú v  procese zvyšovania finančnej 
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gramotnosti nezastupiteľný význam. V  rámci projektu sa vykonal prieskum úrovne 

vedomostí, znalostí a  zručností v  rôznych cieľových skupinách občanov. Boli 

vytvorené  webové stránky a  e -learningové zdroje k  jednotlivým okruhom financií 

a  pre rozličné cieľové skupiny. Budú vytvorené vzdelávacie programy pre rôzne 

vekové, sociálne, vzdelanostné kategórie, budú pokryté oblasti peňažnej, rozpočtovej 

a  základnej právnej gramotnosti v  oblasti financií.  Projekt sledoval nielen metodicko-

poradenský charakter, ale prepojil aj finančnú gramotnosť s  behaviorálnymi 

financiami. V  nadväznosti na správy za roky 2017 a  2018, v  roku 2019 sme realizovali 

ďalšie dotazníkové prieskumy, ktoré sme vyhodnotili na základe pokročilých 

analytických metód, tieto sme publikovali v  článkoch, boli napísané viaceré 

diplomové a  bakalárske práce, pripravili sme kvalitné publikácie zamerané na cieľovú 

skupinu s  vysokoškolským vzdelaním, orientované na spoločensky zodpovedné 

podnikanie, bankové služby, platobné karty, finančné trhy, nástroje finančného trhu, 

ich oceňovanie, na pravidlá a  medzinárodné štandardy finančného vykazovania, na 

dodržiavanie etických pravidiel a  noriem pre jednotlivé finančné profesie, ochranu 

práv spotrebiteľov finančných služieb, na pravidlá platné pre insiderov. Navrhované 

výstupy budú slúžiť pre celú verejnosť aj po skončení riešenia projektu Výskumom 

podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v  podmienkach SR. Absolvovali sme 

stretnutie so seniormi a  študentmi.  Na základe našich zistení možno formulovať 

odporúčania, ako by sa mal riešiť systém finančnej gramotnosti v  podmienkach SR. 

Celkovo vychádzame z  toho, že súčasný stav rozvoja finančnej gramotnosti nedáva 

garancie jej kontinuálneho zlepšovania. Problém vidíme v  roztrieštenosti jednotlivých 

aktivít, v  nepochopení problému v  jeho komplexnosti a  v  nedostatočnej 

kompetencií a  zodpovednosti príslušných inštitúcií. Problematické je aj prideľovanie 

projektov rozličným podnikateľským subjektom, ktoré nemajú dostatočné metodické 

alebo vecné znalosti. Ako lepšie riešenie by sme videli v  jednotnom prístupe, 

centralizácii riadenia a  subordinácii jednotlivých krokov v  riešení finančnej 

gramotnosti. V  rámci toho možno navrhnúť postupnosť krokov: 

1 . stanovenie jednej inštitúcie zodpovednej za rozvoj finančnej gramotnosti vybavenej 

kompetenciami na vládnej úrovni a  koordinovať činnosť medzi rezortmi. 

2 . na základe celoslovenského prieskumu a  vhodne zvoleného dotazníku 

definovať  vedeckým spôsobom (podložené výsledkami z  dotazníkov) jednotlivé 

cieľové skupiny v  priestore SR; 

3 . na základe dotazníkového prieskumu s  využitím doteraz existujúcich štandardov 

finančnej gramotnosti formulovať obsah pre jednotlivé cieľové skupiny s  integráciou 

behaviorálnych otázok; 

4 . príprava vzdelávacích materiálov s  celoslovenskou platnosťou; 

5 . vzdelávanie tých, ktorí majú následne vyučovať finančnú gramotnosť učiteľov 

základných a  stredných škôl; 

6 . formálne ukotvenie predmetu k  finančnej gramotnosti v  osnovách škôl; 

7 . integrácia niektorých princípov FG do existujúcich predmetov, napr. učenie 

s  porozumením, čítanie s  porozumením, rozvoj kritického myslenia, základy 

psychológie s  ohľadom na efektívne zvládanie reklamy, internetu, využívanie 

ľudových múdrostí, prísloví, textov piesní; 

8 . podchytenie osobitných cieľových skupín starších ľudí, detí v  detských domovoch, 

rómskej populácie; 

9 . redefinovanie kompetencií, ale aj povinností jednotlivým inštitúciám, ktoré sa majú 

podieľať na rozvoji finančnej gramotnosti, stanoviť rozdiely medzi ochranou 

spotrebiteľa a  finančnou gramotnosťou. 
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10. redefinovať legislatívu v  oblasti finančného poradenstva, aby finančné 

poradenstvo nebolo možné robiť bez príslušného vzdelania a  bez zohľadnenia potrieb 

klienta. Napríklad na Novom Zélande, kde je veľa príkladov dobrej praxe, nemožno 

bez patričného vzdelania poradcu a  analýzy potrieb klienta radiť vo finančnej oblasti, 

a  to pod hrozbou sankcií. Uvedené by mali zohľadňovať aj finančné inštitúcie, 

eliminovať lákanie klientov na produkty, ktoré nie sú pre neho vhodné, resp. ktorým 

nerozumie.  

 

NBS -  Program podpory  cieleného doktorandského štúdia a  výskumu:    Income 

inequalities and distributional effects of monetaryrole of financial heterogeneity - Ing. 

Boris Fíšera, registračné číslo 100-000-2016-137, doba riešenia: 2019 - 2020 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

V  dôsledku administratívnych záležitostí bola zmluva medzi EUBA a  NBS podpísaná 

až na konci januára 2020 – t . j . projekt v  roku 2019 nebežal a  ani neboli v  tom roku 

pridelené žiadne finančné prostriedky. 

 

KATEDRA EKONOMICKEJ TEÓRIE 

VEGA č. 081 Európska únia v  pokrízovom období - makroekonomické 

a  mikroekonomické aspekty - prof. Ing. Eva Muchová PhD., registračné číslo 1/0393/16, 

doba riešenia: 2016-2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Výsledkom vedeckého projektu je analýza a  zhodnotenie pokrízového vývoja v  EÚ 

a  eurozóne. Efektívne využívanie monetárnej politiky v  eurozóne je stále limitované 

problémom heterogénnosti  ekonomického vývoja v  jednotlivých krajinách menovej 

únie.  Vývoj po roku 2008 ukazuje na rozdiel medzi jadrom a  perifériou Eurozóny. 

Skupina krajín EÚ, ktorá sa nenachádza v  menovej únii sa zotavila z  recesie oveľa 

rýchlejšie ako krajiny Eurozóny (Muchová, 2019). Eurozóna ako celok čelí od roku 2008 

určitému typu stagnácie. Od roku 2014 možno skonštatovať, že eurozóna 

zaznamenala určitý stupeň oživenia,  ale rozdiel s  EÚ-10 sa neznižoval. Analýzy  

riešiteľov poukazujú na fakt, že doterajšie reformy eurozóny nie sú dostatočné 

a  objavujú sa  nové faktory nestability prameniace z  digitalizácie, demografického 

vývoja a  klimatických zmien, ktoré môžu prehĺbiť nezladenosť ekonomického cyklu 

medzi severnou a  južnou Európou (Muchová, Leško 2019;  Kálovec, 2019). V  projekte 

riešitelia analyzovali aj perspektívu vývoja eurozóny a  jej rozšírenie o  nové členské 

štáty podľa miery napĺňania jednotlivých konvergenčných kritérií a  analýzou 

synchronizácie cyklickej zložky eurozóny a  jednotlivých kandidátskych krajín. Bol 

potvrdený divergentný vývoj menovej únie. Na základe ukazovateľov nominálnej 

a  reálnej konvergencie možno skonštatovať, že  rozširovanie eurozóny 

v  strednodobom horizonte (t .j . do 3 -5  rokov) je nereálne (Muchová, Leško 2019). 

Synchronizácia hospodárskych cyklov ako jedna z  podmienok optimálnej menovej 

oblasti sa čiastočne empiricky dokázala. Avšak miera synchronizácie podstatne závisí 

od obdobia hospodárskeho cyklu, v  ktorom sa ekonomiky nachádzajú (Šuláková, 

2019).  Európska únia by mala vynaložiť ďalšie úsilie na konsolidáciu procesov vo vnútri  

eurozóny, na zefektívnenie mechanizmov pre jej úspešné fungovanie a  v  prvom 

rade vyjasniť si pozíciu a  postoje členských krajín k   politickej únii (Muchová, 2019). 

V  období riešenia projektu sa riešitelia venovali problematike  konkurencieschopnosti 

a  faktorom, ktoré k  nej prispievajú. Slovenská republika v  rámci hodnotenia celkovej 

konkurencieschopnosti v  posledných rokoch  zaostáva za ostatnými krajinami 

s  výnimkou Maďarska,  výrazne slabým miestom Slovenska je nízka inovačná 

schopnosť, čo súvisí s  kvalitou vedeckovýskumných inštitúcií a  nízkymi výdavkami na 
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vedu a  výskum  (Muchová a  Leško, 2019). Predmetom výskumu bola aj 

komparatívna analýza inovačnej efektívnosti Slovenska a  vybraných členských 

štátov EÚ  metódou DEA v  jej super-efektívnostnej verzii s  konštantnými výnosmi 

z  rozsahu v  referenčnom období 2006-2015, pričom sa preukázalo,  že SR patrila 

k  priemeru. Slovensko by malo orientovať inovačnú politiku krajiny na podporu tvorby 

firemných inovácií. Zlepšeniu v   ekonomickej efektívnosti by mala napomôcť 

podpora zaostávajúceho technologického transferu. Výskum potvrdil existenciu 

výsledkového skreslenia malých inovačných systémov: zatiaľ čo malé inovačné 

systémy dosahujú pri menšom množstve inovačných vstupov relatívne menšie straty, 

väčšie investujú viac vstupov s  relatívne vyššími stratami (Gonda, Adamovský 2019). 

Výskum bol zameraný aj na problémy vonkajšej konkurencieschopnosti EÚ a  jej 

vývoja v  pokrízovom období a  to meraním prejavenej komparatívnej výhody cez 

index RCA (Brinčíková, 2019). Výskumná činnosť v  rámci projektu sa zamerala aj na 

analýzu vplyvu remitencií na ekonomický rozvoj, ktorá preukázala, že remitencie 

a  ekonomický rast sú pozitívne korelované, ale závisia od ďalších zdrojov rastu – 

úrovne rozvoja finančného trhu, úrovne ľudského kapitálu a  kvality inštitúcií (Dujava, 

Kálovec, 2019). Vývoj pracovného trhu sa v  súčasnosti vyznačuje väčšou 

autonómnosťou zamestnancov, ich rozširujúcou sa účasťou na rozhodovaní, 

splošťovaní organizačnej štruktúry a  neobmedzeným prístupom zamestnancov ku 

komunikačným kanálom. Implicitne tieto aspekty zahŕňajú aj významné stratégie 

usmerňujúce vývoj EÚ, aj skúsenosti z  krízového a  pokrízového vývoja, kde však 

absentuje určenie príčin zlyhania ľudského faktora pri vzniku a  priebehu krízy 

a  poučenia z  jej dôsledkov (Šajgalíková et al. 2019). Riešitelia venovali tiež pozornosť 

kvalite života, znalostnej ekonomike  v  kontexte Stratégie Európa 2020. Súčasná 

spotreba domácností SR je pod dominantným tlakom klasickej štruktúry spotreby, 

v  ktorej podstatnú časť tvoria výdavky na potraviny a  bývanie – prevláda úsporný 

model spotreby (Holková, Veselková, 2019). Veľká časť domácností nemá dostatočný 

manévrovací priestor pre vsúvanie produktívnych zložiek do svojej spotreby, pre 

rozširovanie sfér  voľného času a  to predovšetkým z  dôvodu nízkych príjmov 

(Holková, Veselková et al.  2019).  

 

VEGA č. 082 Efektívnosť fiškálnej a  monetárnej politiky v  priebehu ekonomického cyklu 

- prof. Ing. Lisý Ján,  PhD., registračné číslo 1/0246/16, doba riešenia: 2016-2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Z  analýzy špecifík monetárnej a  fiškálnej politiky v  pokrízovom období vyplýva, že cieľ 

ECB zostáva rovnaký, zabezpečiť cenovú stabilitu. V  súčasnosti sa však daný cieľ musí 

dosahovať za iných podmienok –pod hrozbou deflácie a  s  pomocou uplatňovania 

netradičných nástrojov ECB. V  období rokov 2014-2019 prevládal divergentný vývoj 

menových politík kľúčových centrálnych bánk. Menovo-politické rozhodnutia mali 

vplyv na výkonnosť európskej ekonomiky. Menová politika otvorila diskusie 

o  relevantnosti kľúčových úrokových sadzieb ako štandardného kvalitatívneho 

nástroja riadenia menovej politiky pre dosahovanie inflačného cieľa. Nízke úrokové 

sadzby otvorili priestor pre najrýchlejšiu dynamiku rastu úverov domácnostiam 

a  podnikom v  EÚ, čoho dôsledkom je alarmujúci rast zadlžovania sa subjektov. Ak je 

cieľom jednotná Európa a  stabilný finančný trh bez krízových výkyvov, je potrebné 

k  problémom pristupovať spoločne a  zodpovedne. Finančná integrácia 

a  dokončenie projektu bankovej únie by malo byť prioritou EÚ. 
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VEGA č. 0142 Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania 

súčasných ekonomík - prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. registračné číslo 1/0239/19, 

doba riešenia: 2019-2022 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

V  roku 2019 bol projekt v  prvom roku svojho riešenia. Riešitelia sformulovali svoje 

individuálne výskumné úlohy a  začali pracovať na výskume spojenom s  ich riešením. 

V  prvom roku sa výskum zameriaval najmä na systematizáciu poznatkov a  literatúry 

z  vybranej oblasti behaviorálnej ekonómie vo väzbe na individuálne výskumné úlohy 

riešiteľov. Výsledkom uskutočneného výskumu sú prvé publikačné výstupy projektu. 

Výskum v  ďalších rokoch nadviaže na dosiahnuté čiastkové výsledky v  prvom roku 

riešenia projektu. 

 

VEGA č. 0149 Makroekonomické a  mikroekonomické aspekty zadlžovania sa krajín 

a  ekonomických subjektov v  Európskej únii - Ing. Marcel Novák, PhD. registračné číslo 

1/0356/19, doba riešenia: 2019-2022 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

V  prvom roku riešenia projektu sme sa zamerali na sumarizáciu a  spracovanie 

prehľadu literatúry zaoberajúcej sa verejným dlhom, udržateľnosťou verejných 

financií, zadlženosťou domácností, možnosťami ochrany finančného spotrebiteľa 

a  významom finančnej gramotnosti. Výsledkom zadlžovania sa krajín v  súčasnom 

období je narastajúci dlh a  rastúce zadlžovanie sa domácností. Takto dochádza 

k  problémom spojených so splácaním dlhu a  k  zvýšenému riziku nesplácania svojich 

záväzkov, čo sa prejaví v  náraste rizikovej prirážky. Na makroúrovni vláda stráca 

manévrovací priestor na fiškálnu stimuláciu ekonomiky, osobitne v  situácii nízkych 

úrokových sadzieb. Zadlženosť slovenských domácností rastie najvyšším tempom 

spomedzi krajín EÚ, čo si vyžaduje prijímanie opatrení v  oblasti makroprudenciálnej 

politiky. Z  daného dôvodu je nutné riešiť aj otázku ochrany finančného spotrebiteľa, 

resp. otázku finančnej gramotnosti obyvateľstva. Členovia riešiteľského kolektívu za 

zúčastnili na domácich ako aj medzinárodných vedeckých konferenciách napr. 

Winter Global Business Conference in France, 10th International Conference on 

Currency, Banking and International Finance in Starý Smokovec, Conference: 

„Knowledge for Market Use“ in Olomouc, QUAERRE 2019 – Interdisciplinary Scientific 

Conference for PhD. students and assistants. Parciálne výsledky výskumu prezentovali 

na workshope organizovanému k  výsledkom výstupu projektu ESF „Excelentnosť“. 

Zároveň riešitelia podali 3  články do časopisov evidovaných vo WoS resp. SCOPUS – 

The International Journal of Educational Studies, Praque Economic Papers, Politická 

Ekonómia. Obsahové zameranie výskumu na rok 2020: v  ďalšom roku sa zameriame 

na zber, spracovanie a  deskriptívna analýza získaných údajov vzťahujúcich sa 

k  zadlženosti krajín a  zadlženosti domácností. Pohľad na súčasné problémy súvisiace 

so zadlženosťou krajín a  domácností – neschopnosť splácať záväzky, obmedzenie 

verejných výdavkov vlády. Posúdenie súčasného stavu ochrany finančného 

spotrebiteľa a  úrovne finančnej gramotnosti.  

 

VEGA č. 0150  Integrácia migrantov v  krajinách Európskej únie z  pohľadu migračných 

politík - prof. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc., registračné číslo 1/0287/19, doba riešenia: 

2019-2021 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Rok 2019 bo prvým rokom riešenia projektu VEGA 1 /0287/19 "Integrácia migrantov 

v  krajinách EÚ z  pohľadu migračných politík".  Výskumný tím sa zameral na skúmanie 

príkladov "dobrej praxe" integrácie migrantov v  členských krajinách Únie. Členovia 
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riešiteľského kolektívu publikovali výsledky svojho výskumu v  zahraničnom 

karentovanom časopise a  v  zborníkoch z  medzinárodných vedeckých konferencií. 

 

APVV 06K1121  Behaviorálne intervencie v  miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti 

miestnych verejných politík - prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., registračné číslo APVV-

18-0435, doba riešenia: 2019-2022 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

V  roku 2019 bol projekt v  prvom roku riešenia (od júla 2019). Uskutočnilo sa viac-

násobné stretnutie riešiteľských tímov z  partnerských inštitúcií, na ktorom sa dohodol 

postup implementácie projektu a  spolupráce s  magistrátmi miest participujúcich 

v  projekte. Tím na NHF EUBA spolupracuje s  mestom Hlohovec, ktorého magistrát 

riešitelia navštívili za účelom mapovania príležitostí pre behaviorálne intervencie 

v  tejto samospráve. Okrem systemizácie literatúry, riešitelia zorganizovali na NHF dve 

vedecké podujatia a  vypracovali Mapu príležitostí behaviorálnych intervencií mesta 

Hlohovec.  

 

KATEDRA FINANCIÍ 

VEGA č. 0101 -  Úverový cyklus, kreditné riziko a  jeho determinanty v  krajinách strednej 

a  východnej Európy - Dr.h .c . prof. Ing. Rudolf Sivák PhD., registračné číslo 1/0946/17, 

doba riešenia: 2017 - 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Projekt výrazne prispel k  analýze vzájomnej interakcie hospodárskeho a  finančného 

cyklu na Slovensku. Na začiatku projektu bolo možné vychádzať najmä z  existujúcej 

zahraničnej literatúry, ktorá definuje finančný cyklus a  hospodársky cyklus ako dva 

rozdielne procesy, ktoré majú svoje determinanty a  do istej miery sa navzájom 

ovplyvňujú. Na základe tohto chápania bolo možné odhadovať finančný (resp. 

úverový/kreditný) cyklus na Slovensku v  kontexte modelu využívajúceho prierezové 

údaje a  paralelne skúmať finančný cyklus priemernej ekonomicky vyspelej krajiny za 

relevantný benchmark. Štúdiom vedeckých podkladov, vlastnými parciálnymi 

analýzami a  ich výsledkami sme dospeli k  zisteniu, že Slovensko je výnimočným 

prípadom („outlierom“) medzi ostatnými krajinami a  preto je v  prípade Slovenska 

nutné prihliadať na národné špecifiká ekonomiky. Ako príklad možno uviesť zistenie, 

že miery zlyhania úverov sú prirodzene determinované sektorom, v  ktorom 

podnikateľský subjekt pôsobí. Napriek tomu, že na nich silne vplývajú zmeny 

celkových ekonomických podmienok, spravidla reagujú na tieto zmeny s  rozdielnym 

oneskorením, intenzitou alebo dynamikou. Modelovali sme miery zlyhania úverov 

v  štyroch hlavných sektoroch ekonomiky Slovenska pomocou panelových metód 

a  pomocou stresového testovania. Zistili sme, že jednotlivé sektory skutočne reagujú 

rozdielnym spôsobom na zmeny ekonomických a  finančných podmienok. Ako 

príklad môžeme uviesť to, že na zmeny krátkodobých úrokových sadzieb reagujú 

najmä priemysel a  obchod. Sektor stavebníctva je citlivejší na zmenu inflačných 

očakávaní viac ako ostatné sektory. 

 

VEGA č. 0141 -  Finančná pozícia sektora domácností vo väzbe k  rodovo citlivému 

rozpočtovaniu a  sociálnej nerovnosti - doc. Ing. Kornélia Beličková PhD. , registračné 

číslo 1/0215/18, doba riešenia: 2018 - 2020 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

V  druhom roku riešenia, t . j . v  roku 2019 riešiteľský kolektív zhromažďoval podklady 

k  ďalšiemu výskumu a  publikoval dielčie výstupy svojich osobných úloh stanovených 

na toto obdobie. Kolektív rokoval dvakrát v  júni a  v  novembri 2019, kde vedúca 
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riešiteľského kolektívu načrtla víziu záverečných krokov tohto projektu vzhľadom na 

skutočnosť, že daný projekt je vysoko podfinancovaný (na túto skutočnosť vedúca 

riešiteľského kolektívu opakovane upozornila komisiu 13 VEGA pri podávaní ročného 

hodnotenia v  decembri 2019). 

 

VEGA č. 0126 -  Experimentálne skúmanie faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie 

ekonomických subjektov - doc. Ing. Jana PÉLIOVÁ  PhD., registračné číslo 1/0827/18, 

doba riešenia: 2018 - 2020 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Prezentácia čiastkových výsledkov na medzinárodných vedeckých konferenciách 

Uskutočnenie laboratórneho experimentu na tvorbu dát Podanie článku do 

zahraničného karentovaného časopisu na posúdenie. 

 

VEGA č. 0148 -  Výzvy digitalizácie ekonomiky pre oblasť zdaňovania, možné riešenia 

a  ich predpoklady- doc. Ing. Mgr. Jana Kubicová, PhD., MBA, registračné číslo 

1/0779/19, doba riešenia: 2018 - 2021 

 

APVV 06K1109 -  Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a  prežitie firiem- prof. Ing. 

Pavol Ochotnický, CSc., registračné číslo APVV-15-0322, doba riešenia: 2016 - 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Vo väzbe na ciele projektu sa výskumná činnosť tímu EUBA vedeného p . 

Ochotnickým    v  roku 2019  zamerala najmä na: 

(a) doplnenie poznatkovej bázy, na následnú konštrukciu a  overenie  modelu, ktorým je 

možné vysvetliť a  dôveryhodne preukázať kauzalitu medzi schopnosťou prežitia  

firiem a  zdrojmi  ich konkurencieschopnosti v  podmienkach rastu stupňa 

globalizácie.  

(b) vysvetlenie   ekonomického rastu krajín ako výsledku  jednak klasických zdrojov rastu, 

ale aj výsledok  inovácií, stupňa kreativity, a  to v  kombinácií s  odkazom školy 

manažmentu (reprezentovanej najmä Harwardskou školou), ktorá sa opiera o  multi 

dimenzionálny koncept konkurencieschopnosti krajiny,  

(c) na sformovanie odpovedí na hlavné výskumné otázky/hypotézy projektu 

prostredníctvom vlastných modelových prístupov, 

(d) zhrnutie výsledkov projektu v  rovnomennej monografii autorov Ochotnický, 

Kiseľáková.  

(e) Prezentáciu odporúčaní pre dezícnu sféru,  odboru verejnosť a  médiá v  rámci 

wokshopu v  decembri 2019.  

(f) Spracovanie záverečnej správy projektu.  

 

Ministerstvo zdravotníctva SR -  Poskytnutie výskumných služieb v  súvislosti so zavedením 

novej technológie Národnou transfúznou službou SR - doc. Ing. Jana Péliová, PhD., 

registračné číslo P -101-0010/19, doba riešenia: 2018 - 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Vypracovaná štúdia k  dispozícii k  nahliadnutiu v  SEK. 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej republiky 0201/0007/20-  

UNIVNET - Realizácia prognostických a  výskumno-vývojových aktivít pri hľadaní nových 

technológií a  techník maximálne efektívneho zhodnocovania odpadov najmä 

v  automobilovom priemysle a  s  cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné 

prostredie a  šetriť primárne energetické a  surovinové zdroje - prof. Ing. Pavol 

Ochotnický, CSc., registračné číslo O -20-101/0026-00, doba riešenia: 2019 - 2022 
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Výsledky riešenia v  roku 2019: 

V  roku 2019 bola spracovaná vstupná správa tímu EUBA, obsah a  výskumné 

zameranie spolu s   časovým harmonogramom riešenia na roky 2020-2022, personálna 

matica a  návrh rozpočtu.   

 

Nadácia VÚB -  Hosťujúci profesor -prof. Alexander Minea- doc. Ing. Jana Péliová, PhD., 

registračné číslo 2018-3 -03/1 , doba riešenia: 2018 - 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Odučený predmet Makroekonómia v  AJ v  študijnom programe Medzinárodné 

financie v  AJ Odučené prednášky z  Makroekonómie pre doktorandov PHF. 

Prednáška EDAMBA. Prednáška pre doktorandov Research methods. 

 

Nadácia VÚB -  Hosťujúci profesor doc Drs. MA Silvester van Koten, PhDr., PhD.  - doc. Ing. 

Jana Péliová, PhD., registračné číslo 2019-3 -03/1 , doba riešenia: 2019 - 2020 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Odučený predmet Mikroekonómia v  AJ na študijnom programe Medzinárodné 

financie v  AJ. Prednáška na EDAMBA 2019. Prednáška v  rámci výskumných 

seminárov. 

 

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

VEGA č. 090  Ekonomický rast a  jeho sociálne a  environmentálne dôsledky - Ing. Andrea 

Valachová PhD.,  registračné číslo 1/0431/16, doba riešenia: 2016-2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Projekt bol zameraný na preskúmanie ekonomického rastu v  kontexte inštitucionálnej 

kvality, environmentálnej udržateľnosti, ľudského rozvoja a  blahobytu. Možnosť 

transformácie ukazovateľov kvality udržateľného rozvoja do vyššej úrovne 

ekonomickej výkonnosti bol preskúmaný neparametrickým spôsobom pomocou DEA-

SBM modelu, a  to jednak konštrukciou hranice efektívnosti a  identifikovaním 

potenciálu zlepšenia a  jednak rozpracovaním modelov s  alternatívnymi váhami. 

Uvedený prístup umožnil identifikovať silné stránky a  úzke miesta rozvojového procesu 

skúmaných krajín EÚ a  OECD. To vytvorilo priestor pre zadefinovanie prístupov 

a  opatrení na zníženie disproporcie medzi ekonomickým rastom a  udržateľným 

rozvojom a  vytvorenie podmienok pre zlepšenie kvality života. 

 

VEGA č. 0143  Hodnotenie politík beyond GDP: vplyv neproporcionálnej distribúcie 

príjmov- Ing. Eduard Nežinský PhD.,  registračné číslo 1/0716/19, doba riešenia: 2019 - 

2022 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Prvý rok riešenia bol venovaný rozpracovaniu metodológie a  skúmaniu nerovností 

v  čiastkových oblastiach,  a  to digitálnej vyspelosti ekonomík, sociálnej 

a  ekologickej zložky blahobytu. Konferencie slúžili na získanie prehľadu o  možnom 

metodologickom obohatení riešenia (ESA, Vancouver) a  na prezentáciu analýzy 

pred publikáciou v  časopise (ML, Piran).  

 

APVV 06K1110 Nerovnosť a  ekonomický rast - Univ. Prof. Dipl. Ing. Mikuláš Luptáčik, DR.,  

registračné číslo APVV-15-0765, doba riešenia: 2016-2020 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

V  roku 2019 prebiehali práce na III a  IV. etape riešenia projektu. Venovali sme sa 

prepájaniu  prístupov a  výsledkov jednotlivých pracovných skupín, ako aj 

rozpracovaniu nových, aktuálnych, otázok v  predmetnej oblasti. Jednou z  takýchto 
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oblastí je digitalizácia a  automatizácia a  ich dopady na príjmové nerovnosti. 

V  priebehu roka 2019 bola obhájená dizertačná práca (Stracová, 2019), ktorá 

súvisela s  vybranými témami projektu, najmä vo vzťahu k  priestorovým aspektom 

nerovností a  ekonomického rastu. Zároveň boli viaceré príspevky rozpracované 

v  predchádzajúcom období publikované v  domácich a  zahraničných časopisoch. 

Okrem toho sme pripravili sériu ďalších pracovných dokumentov, ktoré budú ďalej 

ponúkané na publikovanie v  renomovaných vedeckých časopisoch, resp. niektoré 

z  nich tvoria podklad pre publikovanie monografií v  záverečnej etape riešenia 

projektu. V  rámci projektu bol zorganizovaný medzinárodný vedecký workshop 

„Inequality and Economic Growth, Stupava, 2019“. 

 

APVV 06K1120  Vstup a  konkurencia na regulovaných trhoch : fungovanie slovenského 

lekárenského trhu- doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.,  registračné číslo APVV-18-0425, doba 

riešenia: 2019-2023 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Projekt bol riešený v  druhej polovici roka 2019. Prvé pracovné stretnutie riešiteľov 

projektu v  júli 2019 bolo zamerané na spresnenie aktivít do konca roka s  výhľadom 

na dlhšie obdobie. Podľa harmonogramu projektu prebiehali práce v  prvom (WP1 

Priestorová analýza) a  druhom  

pracovnom balíku (WP2 Prehľad regulácie). WP 1  má za cieľ preskúmať priestorové 

aspekty konkurencie, priestorové vymedzenie trhov, ako aj rozdiely v  dostupnosti 

lekárenskej starostlivosti a  konkurencii medzi metropolitnými a  vidieckymi územiami. 

WP2 poskytuje okrem komparácie regulácie trhu lekární aj dôležitý vstup z  hľadiska 

definovania aktuálnych otázok a  problémov na tomto trhu, a  tým aj námety pre 

obsahové zameranie ostatných pracovných balíkov. V  obidvoch pracovných 

balíkoch sa podarilo splniť čiastkové úlohy, z  ktorých viaceré boli publikované vo 

vedeckých časopisoch. Okrem toho boli rozpracované viaceré pracovné 

dokumenty, ktoré budú predložené na publikovanie v  ďalšej fáze projektu. Čiastkové 

výsledky projektu boli prezentované a  diskutované na viacerých domácich 

a  zahraničných konferenciách a  workshopoch. Zároveň autorský kolektív intenzívne 

pracoval na získavaní, spracovaní a  geokódovaní rôznych zdrojov údajov 

(domácich aj zahraničných), a  to najmä podrobnej databázy údajov z  Inštitútu 

zdravotnej politiky MZ SR, databázy FinStat, Orbis, registrov poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, e -VÚC, stránok lekárenských sietí a  podobne. Rozpracované údaje 

budú ďalej predmetom skúmania v  nadväzujúcich pracovných balíkoch. Workshop 

v  závere roka 2019 bol zameraný na prezentovanie dosiahnutých výsledkov projektu, 

diskusiu k  aktuálnym problémom a  formulovaniu perspektívnych oblastí výskumu na 

ďalšie obdobie v  zmysle stanovených cieľov.  

 

Ministerstvo dopravy a  výstavby SR  -   Komplexná analýza využitia vodnej dopravy pre 

iné odvetvia hospodárstva -  Ing. Karol Morvay, PhD.,  registračné číslo P -101-0011/19, 

doba riešenia: 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Charakter vývoja slovenskej ekonomiky je dobre zlučiteľný s  rozvojom vnútrozemskej 

vodnej dopravy. Štruktúrne charakteristiky ekonomiky však samé osebe nemôžu byť 

postačujúcim faktorom pre vznik reálneho dopytu. K  tomu musí byť vodná doprava 

ponúknutá ako dostupná a  spoľahlivá alternatíva. Vo východiskovom stave je vodná 

nákladná doprava v  SR marginalizovaná a  podcenená, s  veľmi nízkym stupňom 

diverzifikácie aktivít. Hrozí skôr degradácia tohto dopravného módu. Analýza 

preukázala možný priestor pre jej diverzifikáciu. Vzhľadom na doterajší nepriaznivý 
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vývoj aj absenciu pozornosti štátu voči nákladnej vodnej dopravy je potrebný silný 

stimul na vyvolanie zmeny. Takýmto stimulom je dobudovanie vodnej cesty Váh. 

Odhadujeme, že po roku 2030 by mohol byť na vodnej ceste Dunaj dopravovaný 

objem 2 ,9  mil. ton (bez tranzitu) a  na vodnej ceste Váh 2 ,1  mil. ton za rok (pri 

hypotetickom fungovaní tejto vodnej cesty). V  prípade rozvoja nákladnej vodnej 

dopravy vznikajú priame úspory odvetviam primárneho a  sekundárneho sektora 

ekonomiky. Úspory v  dopravných nákladoch odhadujeme minimálne vo výške 

32,2  tis. eur na tonokilometer (pri substitúcii cestnej dopravy vodnou). Pri odhadnutom 

výkone nákladnej vodnej dopravy po roku 2030 (pri hypotetickom sprevádzkovaní 

vodnej cesty Váh), počítame s  prínosmi v  podobe úspor (lacnejšia doprava + menej 

externých nákladov + menej infraštruktúrnych nákladov) vo výške minimálne 118 mil. 

eur za rok (v  dnešných cenách). Táto suma predstavuje úsporu pri porovnaní so 

stavom bez vodnej dopravy. V  porovnaní s  východiskovým stavom (keď vodná 

doprava s  relatívne malým výkonom existuje), dochádza po roku 2030 k  úsporám 

nákladov min. o  66,3  mil. eur za rok. 

 

Ministerstvo dopravy a  výstavby SR  -   Štúdia realizovateľnosti zriadenia národného 

dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v  podmienkach SR -  Ing. Karol Morvay, 

PhD.,  registračné číslo P -101-0008/18, doba riešenia: 2018 - 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Štúdia zvažuje tri varianty (definované odberateľom): 

Variant 0 :  nezriaďovanie národného dopravcu žiadnou formou. 

Variant 1 :  zriadenie národného dopravcu založením nového podniku. 

Variant 2 :  poverenie existujúceho podniku výkonom tejto funkcie (s  nákupom 

výkonov vo verejnom záujme). 

Pri posudzovaní uvažovaných variantov možno v  prvom kroku zaujať k  variantu 

1  (zriadenie národného dopravcu ako nového podniku). Ak vychádzame z  právnej 

analýzy, takýto podnik by musel fungovať v  riadnom konkurenčnom prostredí, bez 

zmäkčovania ekonomických podmienok. Podľa našej kalkulácie odhadovaných 

nákladov a  výnosov by však takýto podnik nebol schopný vytvárať pozitívny 

hospodársky výsledok.  Preto realizáciu variantu 1 , pri ktorom by štát založil nový 

podnik- národného dopravcu, neodporúčame. Do úvahy tak prichádza 

nezriaďovanie národného dopravcu (variant 0 ) alebo poverenie existujúceho 

podniku výkonom takejto služby (verejný sektor kontrahuje vykonávanie tejto služby 

vo verejnom záujme - variant 2 ). Tu sa naše odporúčania vetvia podľa podmienok: 

Pri súčasných podmienkach odporúčame variant 0  (nezriadiť národného dopravcu). 

Pri splnení podmienok definovaných v  štúdii odporúčame variant 2  (poverenie 

existujúceho subjektu a  nakupovanie výkonov vo verejnom záujme ako pri iných 

módoch verejnej dopravy). 

 

Ministerstvo dopravy a  výstavby SR  -   Analýza zriadenia národného leteckého 

prepravcu v  SR -  Ing. Martin Hudcovský, PhD.,  registračné číslo P -101-0009/18, doba 

riešenia: 2018 – 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Štúdia sa zaoberala možnosťou zriadenia národného leteckého dopravcu v  SR. 

Skúmala aktuálne faktory vplývajúce na možnosť jej založenia, ale aj faktory, ktoré by 

musela táto spoločnosť splniť podľa platných právnych predpisov v  SR a  EÚ. 

Nákladovo-výnosová analýza poukázala na ekonomickú náročnosť prevádzky 

leteckého dopravcu a  náročnú situáciu v  oblasti konkurencie schopnosti pri silnej 

pozícií ustálených leteckých spoločností. Právna analýza identifikovala úzky 
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manévrovací priestor pre založenie spoločnosti s  ohľadom na povolenú štátnu 

pomoc. Na záver štúdia konštatovala náročnosť investície zo strany štátu 

a  odporučila danú spoločnosť s  ohľadom na vysoké náklady a  očakávané výnosy 

nerealizovať. 

 

PMP  I -19-105-00 - Vplyv automatizácie a  digitalizácie na príjmové nerovnosti a  ich 

ekonomické dopady vo vybraných európskych krajinách-  Ing. Viktória Švardová,  

registračné číslo I -19-105-00, doba riešenia: 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

V  rámci projektu boli analyzované rôzne aspekty ekonomických a  sociálnych 

dopadov automatizácie produkčného procesu. Skúmali sme mieru ohrozenia 

slovenského trhu práce automatizáciou a  uskutočňoval relevantné medzinárodné 

porovnanie a  formulovali možné implikácie pre príjmové nerovnosti. Odhadli sme, že 

na Slovensku bolo v  roku 2018 vysoko ohrozených automatizáciou až 56,9  % 

zamestnancov. Ide o  pracovné miesta, ktoré môžu v  priebehu jedného až dvoch 

desaťročí zaniknúť v  dôsledku technologického pokroku. Strednému ohrozeniu 

automatizáciou bolo vystavených 24,5  % zamestnancov a  nízkemu len 18,6  % 

zamestnancov. V  porovnaní s  ostatnými krajinami sveta je slovenský trh práce 

jedným z  najviac ohrozených automatizáciou. Zároveň sme vyhodnotili, že v  rámci 

povolaní, ktoré sú najmenej ohrozené automatizáciu sa identifikujú významné rozdiely 

v  odmeňovaní, s  postupujúcou automatizáciou hrozí aj nárast príjmových nerovností. 

Robotmi bude nahrádzaná najmä nízko a  stredne kvalifikovaná pracovná sila a  rast 

ponuky práce v  podmienkach obmedzeného množstva neautomatizovateľných 

a  pre týchto pracovníkov vhodných pracovných miest bude tlačiť mzdy na týchto 

pozíciách ešte viac nadol. Výsledkom bude nárast príjmových nerovností. V  rámci 

nášho projektu sme sa zaoberali aj klesajúcou zásobou industriálnych robotov 

v  Japonsku. Našim primárnym dôvodom bolo nájsť vysvetlenie na to, prečo 

v  Japonsku ako jednou z  najviac automatizovaných krajín sveta, klesá zásoba 

industriálnych robotov a  či uvedený jav môže nastať aj v  iných vysoko 

automatizovaných krajinách. Ďalej sme sa zaoberali aj dekompozíciou zmien 

v  zamestnanosti v  spracovateľskom priemysle na Slovensku. V  posledných rokoch 

pozorujeme trend deindustrializácie v  mnohých ekonomikách na národnej úrovni, či 

už z  pohľadu priamej alebo priamej a  nepriamej zamestnanosti a  pridanej hodnoty 

tvorenej spracovateľským priemyslom. Cieľom bolo preto preskúmať faktory, ktoré 

mohli viesť k  zmenám zamestnanosti v  priemysle. Na základe rôznych typov 

dekompozícií sme identifikovali ako hlavné faktory: negatívny vplyv rastu produktivity 

práce, pozitívny dopad rastúcich domácich výdavkov na spracovateľský priemysel 

a  používania domácich vstupov  vo výrobe. V  ďalšej analýze plánujeme overiť 

signifikantnosť týchto faktorov aj ekonometricky. 

 

PMP  I -19-106-00-   Sociálno-hospodárske výzvy a  dopady digitálnej ekonomiky 

s  možnosťami udržateľného rozvoja v  SR a  krajinách EÚ -  Ing. Patrik Jankovič,  

registračné číslo I -19-106-00, doba riešenia: 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Ciele stanovené vo vedeckom projekte I -19-106-00 „Hospodárske výzvy a  dopady 

digitálnej ekonomiky s  možnosťami udržateľného rozvoja v  SR a  krajinách EÚ“ sa nám 

podarilo splniť v  takmer plnej miere. Vďaka relevantným metodickým pripomienkam 

z  nedávnych konferencií k  nosnej časti projektu  zameranej na aktuálnu 

interdisciplinárnu tematiku digitálnej transformácie a  jej sociálno-ekonomických 

dopadov sme pôvodné zámery upravili, čoho výsledkom budú dodatočné úpravy 
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pracovného článku. Podnecujúce návrhy k  nosnej téme zapracujeme do 

plánovaného working paper s  cieľom publikácie vo vedeckom časopise. 

V  nasledujúcej správe podrobne hodnotíme splnenie čiastkových cieľov projektu. 

Z  pôvodne stanoveného plánu projektu, ktorý pozostával z  jednotlivých fáz výskumu 

(štúdium literatúry, formulácia hypotéz, prezentácia výsledkov a  tvorba working 

paper na účely prezentácie na konferenciách a  následné zaslanie do vedeckého 

časopisu) a  z  tematického zamerania projektu (sociálno-ekonomické dopady 

digitalizácie) sa za stanovený čas projektu podarilo splniť veľkú časť z  pôvodných 

očakávaní. Po fáze štúdia literatúry a  prieskume dostupných databáz sme sa rozhodli 

zamerať  sa viac na čiastkové hypotézy a  tematické balíky jednotlivých členov 

projektu. V  oblasti nosnej témy digitalizácie sme sa preorientovali na reverznú 

kauzalitu. Nosná časť výskumu sa kvôli reverznému charakteru kauzality zamerala na 

vzťah od ekonomickej vyspelosti krajín k  šíreniu digitálnych sietí mobilného internetu 

v  rámci sveta. Táto analýza má za cieľ určiť determinanty digitálnej vyspelosti 

a  overiť, či má hustota obyvateľstva a  podiel mestského obyvateľstva po očistení od 

ostatných efektov vplyv na pokrytie obyvateľstva tromi generáciami mobilného 

internetu. Šírenie existujúcich generácií mobilného internetu neboli od priestorovej 

koncentrácie obyvateľstva závislé v  takej miere, ako sa to očakáva od 5G sietí. Tá by 

sa mala zameriavať predovšetkým na husto osídlené oblasti. Z  pohľadu jednotlivých 

fáz projektu boli doterajšie zistenia v  rámci nosnej témy, ale aj vedľajších tém 

prezentované na vedeckých doktorandských konferenciách. V  rámci nosnej témy 

to boli medzinárodné doktorandské konferencie EDAMBA (EUBA, Bratislava) a  PEFnet 

(Mendelu, Brno). Tu boli prezentované predbežné výsledky príspevkov „Mobile 

Internet before Fifth Generation Cellular Systems (5G)(Determinants of Internet 

Coverage and Its Quality)“ a  „Determinants of Mobile Cellular System Adoption 

(Readiness for next 5G Network)“. Na konferencii MERKUR bol prezentovaný príspevok 

„Analýza vybraných krajín Blízkeho východu na základe hodnotenia viacfaktorových 

indikátorov so zreteľom na iránsku ekonomiku”. K  prácam sme dostali podnecujúce 

pripomienky od diskutantov, ktoré zásadne zasiahli do finalizácie plánovaného 

working paperu a  otvorili nové otázky, ktoré bude potrebné zapracovať v  ďalších 

krokoch výskumu. Podľa pôvodného návrhu projektu boli v  nosnej téme aplikované 

ekonometrické metódy panelových údajov, ktoré si budú po pripomienkovaní na 

konferenciách vyžadovať dodatočné úpravy a  formalizáciu výsledkov. V  tomto 

štádiu sme sa nedostali k  následnej aplikácii priestorových modelov, ktoré sú na pláne 

po zapracovaní relevantných pripomienok z  konferencií. Metóda DEA (Analýzy 

dátového obalu) bola využitá pri hodnotení využívania digitalizácie firemnou sférou 

v  rámci EU. V  článku “Digitálna efektívnosť firemnej sféry krajín EÚ“ bola DEA metóda 

použitá na hodnotenie európskych krajín podľa toho ako ich firemná sféra využíva  

existujúce vstupy v  podobe dostupnosti internetových nástrojov a  digitálnej 

vyspelosti populácie na maximalizáciu svojich cieľov a  digitálnych produktov. Ďalším 

relevantným výstupom je článok „Márny nábor do verejnej správy”, v  ktorom sme 

v  spolupráci s  Petrom Mandžákom z  Ministerstva financií SR priblížili nedávny vývoj 

a  flexibilitu pracovných síl na Slovenskom trhu práce. Odhadli sme Beveridgove krivky 

pre jednotlivé odvetvia predovšetkým so zámerom poukázať na nadproporciu 

voľných pracovných miest vo verejnej správe. Táto analýza viedla aj k  zisteniu, že 

kvalifikačne náročnejšie odvetvia ako vzdelávanie, zdravotníctvo a  oblasť 

informačno-technologická majú omnoho nižšiu variabilitu ako v  počte voľných 

pracovných miest, tak aj v  miere nezamestnanosti. Tieto zistenia môžu byť motívom 

pre ďalší výskum menej agregovaných trhov práce s  implikáciami pre vzdelávanie 

určitých profesií. V  príspevku „Analýza vybraných krajín Blízkeho východu na základe 
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hodnotenia viacfaktorových indikátorov so zreteľom na iránsku ekonomiku” sa 

autorka venovala analýze vybraných krajín Blízkeho východu so zreteľom na iránsku 

ekonomiku, z  hľadiska dosahovania konkurencieschopnosti, kvality života 

a  životného prostredia. Cieľom príspevku bolo na základe hodnotenia vybraných 

viacfaktorových indikátorov porovnať a  zhodnotiť skúmané ekonomiky a  vysvetliť tak 

ich postavenie v  medzinárodnom obchode. Okrem iného sa v  analýze venuje 

indexu GCI, ktorého súčasťou je aj subindex týkajúci sa prijatia informačno-

komunikačných technológií a  inovačnej schopnosti krajín Blízkeho východu, ktorých 

vyspelosť v  týchto kategóriách vo veľkej miere podmieňuje obchodno-politické 

záujmy krajín EÚ v  tomto regióne. Obsah príspevku koreluje s  témou autorkinej 

dizertačnej práce, týkajúcej sa projektu Hodvábnej cesty a  jej vplyvu na ekonomiku 

Iránu a  následných konzekvencií pre záujmy EÚ, čím tento projekt prispieva 

k  celkovej úrovni autorkinej záverečnej práce. Napokon by sme radi zhrnuli, že projekt 

I -19-106-00 splnil svoj cieľ. Svojou interdisciplinaritou napomohol k  rozvoju mladých 

výskumníkov z  rôznych pracovísk EUBA, čím dopomohol k  prepojeniu týchto 

pracovísk a  rôznych názorových smerov. Vďaka projektu sme my mladí výskumníci 

mohli koncipovať svoje idey podporené kvantitatívnou analýzou a  prezentovať ich 

na medzinárodných konferenciách čím sme nadviazali kontakty aj s  výskumníkmi na 

iných univerzitách, čo je prísľubom ďalšej spolupráce. 

 

PMP  I -19-108-00 -  Vstup na trh a  konkurencia -  Ing. Peter Mandžák,  registračné číslo 

I -19-108-00, doba riešenia: 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Článok Can money buy health? data envelopment analysis of healthcare 

expenditure bol prijatý do časopisu Ekonomické rozhľady 4 /2019, a  jeho cieľom bolo 

opísať situáciu v  slovenskom zdravotníctve a  položiť základy pre ďalší výskum. Článok 

sa venoval efekktívnosti verejných výdavkov na zdravotníctvo prostredníctvom DEA 

analýzy. V  článku sa nám podarilo potvrdiť zaostávanie Slovenska v  efektívnosti 

verejných výdavkov na zdravotníctvo a  identifikovať priestor na zlepšenie.  

Rozhodovaniu lekárov a  priestorovom umiestnení sa venoval článok Unequal spatial 

distribution of doctors in Slovakia, ktorý bol prezentovaný na konferencii EDAMBA 

a  prijatý do zborníka. Článok sa zameral na teoretické východíská rozhodovania 

lekárov, zahraničné skúsenosti s  nerovnomerným rozmiestenním lekárov a  zhrnul 

možné implikácie pre Slovensko. Empirické výsledky nerovnosti rozmiestnenia lekárov 

sme rozpracovali v  článku Nerovný prístup k  zdravotnej starostlivosti, publikovaný 

v  časopise Monitor hospodárskej politiky č . 3  / september 2019. Hlavným zistením je, 

že lekári sa medzi kraje a  okresy rozdeľujú rovnomerne, nerovnosť však možno 

pozorovať na úrovni obcí. Zhruba tretina populácie musí za všeobecným lekárom 

dochádzať mimo obce. Nerovnosti navyše rastú smerom na východ. 

 

KATEDRA PEDAGOGIKY 

KEGA č. 034 -  Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách 

prostredníctvom prípadových štúdií - PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.,  registračné číslo 

005EU-4 /2019, doba riešenia: 2019 - 2021 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Na prvý rok riešenia projektu boli stanovené tieto ciele: 

- na základe realizovaného prieskumu identifikovať konkrétne prípady problémového 

správania sa žiakov na stredných školách; 

- na základe realizovaného prieskumu identifikovať problémy súvisiace s  didaktickou 

stránkou výchovno-vzdelávacieho procesu; 
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- na základe analýzy získaných výsledkov vyšpecifikovať najzávažnejšie 

a  najfrekventovanejšie prípady nevhodného správania sa žiakov na strednej škole; 

- na základe štúdia relevantných odborných prameňov vyšpecifikovať požiadavky 

na kvalitné prípadové štúdie a  ich optimálne využitie vo výchovnovzdelávacom 

procese; 

Vychádzajúc z  relevantných odborných zdrojov riešitelia jednak vyšpecifikovali 

požiadavky na kvalitné prípadové štúdie a  ich optimálne využitie vo vyučovacom 

procese,  jednak im štúdium odbornej literatúry poslúžilo pri zostavovaní položiek 

dotazníka, ktorým zisťovali názory a  skúsenosti učiteľov s  prípadovými štúdiami, 

problémy súvisiace s  didaktickou stránkou vyučovacieho procesu a  prípady 

problémového správania sa žiakov na stredných školách. Riešiteľský kolektív 

zrealizoval dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnili učitelia stredných odborných 

škôl a  gymnázií, na ktorých sa vyučujú i  ekonomické predmety. Vďaka tomu, že bola 

využitá aj elektronická forma administrácie dotazníka, mali zastúpenie všetky kraje 

Slovenska. Dotazník pozostával z  3  častí. Časť A  bola zameraná na využívanie 

prípadových štúdií vo vyučovacom procese, časť B  sledovala vybrané 

pedagogicko-didaktické problémy a  časť C  sa zameriavala na výchovné problémy 

na stredných školách. Prieskumu sa zúčastnilo 78 učiteľov. Okrem realizácie 

a  vyhodnocovania prieskumných údajov, ktorých interpretácia stále ešte prebieha, 

sa členovia riešiteľského kolektívu venovali aj ďalším aktivitám. Zúčastnili sa so svojimi 

príspevkami domácich i  zahraničných konferencií a  uverejnili svoje príspevky 

i  v  nekonferenčnom zborníku vedeckých príspevkov. Nad rámec stanovených 

cieľov riešiteľský kolektív zrealizoval pre budúcich i  súčasných učiteľov – študentov 

dennej a  externej formy doplňujúceho pedagogického štúdia tieto aktivity: 

- prednášku a  diskusiu na tému  Psychologické a  sociálne dôsledky drogovej 

závislosti v  spolupráci s  Mgr. Kamilom Bartoňom, riaditeľom Centra pre deti a  rodinu 

RETEST v  Bratislave.   

- seminár na tému Výchovné problémy na stredných školách a  ich riešenie 

v  spolupráci s  PhDr. Kornéliou Kurilovou z  Centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a  prevencie v  Bratislave – Petržalke.    

 

KATEDRA POISŤOVNÍCTVA 

VEGA č. 0146 -  Príčiny a  dôsledky suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov 

s  akcentom na oblasť poistenia - Ing. Zuzana Brokešová, PhD.,  registračné číslo 

1/0466/19, doba riešenia: 2019 - 2022 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Výsledky prvého roku riešenia projektu VEGA s  názvom Príčiny a  dôsledky 

suboptimálnych finančných rozhodnutí jednotlivcov s  akcentom na oblasť poistenia 

zahŕňajú zber dostupných materiálov a  vedeckých zdrojov týkajúcich sa doterajšieho 

výskumu v  otázkach racionality a  optimality/suboptimality finančných rozhodnutí 

jednotlivcov ako aj tvorba prehľadu dostupnej vedeckej literatúry s  cieľom prípravy 

východiskového modelu vhodného na empirické testovanie. Analýzu a  prehľad 

literatúry sme realizovali čiastkovo v  rámci jednotlivých typov finančných rozhodnutí 

s  akcentom na oblasť poistenia, pričom konkrétne pri dobrovoľnom dôchodkovom 

pripoistení sme ako hlavný faktor nízkej miery súkromného zabezpečenia 

predpokladali v  nadväznosti na existujúcu literatúru práve nízku mieru finančnej 

gramotnosti. Tento predpoklad sa nám podaril verifikovať aj empiricky na vzorke 

reprezentatívnych dát o  úsporách a  spotrebe domácností v  Slovenskej republike 

(HSCF). Pri produktoch životného a  neživotného poistenia sme analyzovali vplyv 

socio-demografických a  ekonomických ukazovateľov ako aj biasov a  heuristík. 
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Existujúca literatúra predpokladá silný vplyv najmä z  hľadiska behaviorálnych skratiek 

a  skreslení. Ich empirické testovanie ostáva ďalším predmetom výskumu. 

 

KATEDRA SOCIÁLNEHO ROZVOJA A  PRÁCE 

VEGA č. 085 -  Súčasnosť a  perspektívy zmien zamestnanosti a  súvisiacich procesov 

v  kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti - prof. Ing. Eva Rievajová, 

PhD., registračné číslo 1/0001/16, doba riešenia: 2016 - 2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Výstupy jednotlivých riešiteľov boli v  roku 2019 zamerané na viaceré kľúčové témy 

a  otázky vo väzbe na ciele projektu. Najvýznamnejšie výstupy  a  výsledky z  nich 

uvádzame: Vysoký počet nezamestnaných mladých ľudí má za následok výrazne 

nepriaznivé ekonomické a  spoločenské dôsledky ako aj vplyv na mladých ľudí 

samotných. Každý mladý človek je jedinečný a  pri riešení problémov s  uplatnením sa 

treba k  jednotlivým špecifickým prípadom pristupovať individuálne. Dlhodobo 

nezamestnaní mladí ľudia majú spravidla špecifické potreby a  charakteristiky, ktoré sú 

odlišné od potrieb a  charakteristík ostatných nezamestnaných. Nedostatok vzdelania 

a  nedostatok pracovných skúseností predstavujú dva hlavné faktory, ktoré zvyšujú 

pravdepodobnosť nezamestnanosti. Ich reintegrácia je skutočná výzva, na ktorú sa 

musí zamerať celé spektrum politík naprieč celou EÚ. K  zvýšeniu zamestnanosti 

niektorých skupín obyvateľstva i  ľudí s  rodičovskými povinnosťami by mohli prispieť 

flexibilné formy práce a  úpravy pracovného času, ktoré sa u  nás využívajú 

minimálne. Flexibilné úpravy práce a  pracovného času v  sebe skrývajú aj mnohé 

nevýhody. Hlavnou nevýhodou pracovného pomeru na skrátený pracovný čas je 

nižšia mzda. Ďalším problémom pri zosúlaďovaní práce a  rodiny sú mnohokrát bariéry 

využívania flexibilných foriem zamestnávania i  na strane zamestnávateľov. 

Vytváranie príležitostí na kvalitné odborné vzdelávanie, založené najmä na praktickej 

príprave, je výzvou pre reformy vzdelávacích systémov. Duálny systém odborného 

vzdelávania je výnimočný vytváraním vzťahu medzi zamestnávateľom a  žiakom, ako 

aj zamestnávateľom a  školou, ktorá pripravuje žiaka po teoretickej stránke. Pri analýze 

problematiky v  SR sme sa zamerali na faktory úspešnosti, potrebné na zavedenie 

funkčného duálneho systému vzdelávania. Poukázali sme na úspechy, ktoré boli 

dosiahnuté v  tejto oblasti od zavedenia duálneho systému odborného vzdelávania. 

K  hodnoteniu výsledkov sme pristúpili aj kriticky, nakoľko sa napriek tomu, že sa počet 

žiakov zapojených do duálneho systému vzdelávania zvyšuje, nepodarilo doteraz 

vytvoriť dostatočné podmienky na zabezpečenie odborného vzdelávania a  prípravy 

žiakov v  súlade s  potrebami trhu práce. Vychádzajúc z  výsledkov rôznych analýz 

možno konštatovať, že medzi vzdelanostnou úrovňou spoločnosti a  ekonomickou 

úrovňou je veľmi pozitívna korelácia. Vzdelanie môžeme chápať v  súčasnosti ako 

jeden z  najdôležitejších segmentov ekonomiky, ktoré pomáhajú dosahovať nielen 

hospodárske, ale aj sociálne ciele (napr. vytvára predpoklady zdieľania hodnotovej 

orientácie a  identifikácie s  príslušnou sociálnou skupinou). V  období transformácie 

ekonomiky sa zvýraznili rozdiely medzi regiónmi v  dôsledku odlišností v  ekonomickom, 

technickom, demografickom potenciáli v  spojení s  geografickými danosťami. 

Zaostávanie periférnych regiónov spúšťa špirálu, podporuje ich ďalšiu marginalizáciu. 

Pokiaľ väčšina obyvateľov z  rastu benefituje, najmenej rozvinuté regióny trpia vyššou 

mierou nezamestnanosti, odchodom mladej a  vzdelanej pracovnej sily 

a  nedostatkom investícií a  podnikateľských aktivít. Výskum identifikoval  faktory 

regionálnych disparít na trhu práce. V  rámci výskumu sme  skúmali postavenie 

a  porovnanie  vysokokvalifikovaných migrantov z  krajín A3 (t .j . SR, ČR a  Maďarsko) 

na britskom trhu práce. Porovnávali sme úroveň skutočnej kvalifikácie migrantov 
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a  kvalifikácie, ktorá je požadovaná v  Británii pre dané povolania. Naše zistenia 

naznačujú, že títo migranti čelia prekvalifikácii, ktorá znamená mrhanie ľudským 

kapitálom. Značnú úroveň prekvalifikácie vykazujú aj vysokokvalifikovaní migranti 

z  krajín A8 (pracujúci občania z  pristupujúcich krajín (Česká republika, Estónsko, 

Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovinsko a  Slovensko)  v  porovnaní 

s  autochtónnym britským obyvateľstvom. 

 

VEGA č. 0102 -  Ekonomické, legislatívne a  inštitucionálne predpoklady a  perspektívy 

rozvoja sociálnej a  solidárnej ekonomiky v  krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej 

inklúzie - Ing. Eva Pongrácz PhD.,  registračné číslo 1/0367/17, doba riešenia: 2017 - 2020 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Narastajúce spoločenské a  ekologické problémy vytvárajú tlak na zrod inovatívnych 

podnikateľských modelov, ktoré prispievajú k  ich riešeniu. Jednou z  možných ciest je 

sociálna ekonomika a  sociálne podnikanie, ktoré sa sústreďuje na napĺňanie svojej 

sociálnej, spoločenskej alebo komunitnej misie a  tomuto cieľu je ochotné podriadiť 

maximalizáciu zisku. Prioritne I . vytvára pracovné miesta pre zraniteľné 

a  znevýhodnené osoby na trhu práce, II. ponúka sociálne znevýhodneným 

komunitám svoje služby a  tovary alebo III. je aktívne v  oblasti ochrany životného 

prostredia. V  roku 2019 sme sa venovali analýze možností implementovania konceptu 

sociálnej ekonomiky v  kontexte týchto troch alternatív napĺňania sociálneho, 

spoločenského či komunitného cieľa subjektov sociálnej ekonomiky. Na zvýšenie 

zamestnanosti sa v  krátkodobom a  strednodobom horizonte implementujú viaceré 

projektové zámery na podporu podnikania, sociálnej ekonomiky, prepojenia potrieb 

trhu práce s  ponukou učebných odborov, ako aj na podporu zatraktívnenia územia. 

Prioritou je podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom zapájania lokálnych 

aktérov a  využívania lokálnych zdrojov. V  EÚ vystupuje ako jeden z  hlavných 

politických cieľov – odstraňovanie výrazných regionálnych rozdielov. Na znižovanie 

regionálnych rozdielov slúži kohézna politika s  cieľom dosiahnuť vyvážené 

hospodárstvo, sociálny a  regionálny rozvoj. Kľúčovou otázkou zostáva optimálna 

miera regionálnych rozdielov v  súlade so všeobecným cieľom maximalizácie 

spoločenského blahobytu. Vážnym problémom slovenského trhu práce je aj 

nezamestnanosť znevýhodnených uchádzačov o  zamestnanie, najmä dlhodobo 

nezamestnaných. S  uplatnením na trhu práce majú problém aj osoby staršie ako 50 

rokov. Ľudia musia predĺžiť svoj aktívny pracovný život a  oddialiť odchod do 

dôchodku, čo zodpovedá trendu postupne sa predlžujúceho veku odchodu do 

dôchodku. V  kontexte proporcionálne sa zmenšujúcej skupiny pracovne aktívneho 

obyvateľstva možno tvrdiť, že starší zamestnanci predstavujú ľudské zdroje, ktoré 

zamestnávatelia potrebujú a  zrieknuť sa ich by bolo neracionálne a  neefektívne. 

V  súvislosti s  predlžovaním veku do dôchodku je potrebné hľadať nové možnosti ako 

ľudí v  staršom veku zamestnávať. Starnutie a  seniorský vek sú neopakovateľnou 

príležitosťou, ako premeniť svoje vedomosti, zručnosti a  skúsenosti na novú 

perspektívu. Koncepcia aktívneho starnutia prezentuje seniorský vek ako obdobie, 

ktoré má byť naplnené aktivitou, formou predlžujúceho sa zotrvania na trhu práce, 

celoživotného vzdelávania, športom a  inými záľubami, prípadne i  podnikateľskými 

aktivitami. Ak však majú ľudia aktívne starnúť, musia byť fyzicky a  duševne zdraví, 

a  musia mať prístup k  flexibilnému pracovnému trhu. Táto flexibilita sa prejavuje 

v  zdravom pracovnom prostredí, prístupe k  celoživotnému vzdelávaniu a  flexibilnej 

pracovnej dobe. Dôležitý je dostatok možností pracovať na čiastočný pracovný 

úväzok a  možnosť práce z  domu. Vekový manažment by sa podľa nášho názoru 

nemal rozvíjať len z  centrálnej úrovne. Zamestnávanie starších osôb je významne 
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závislé od ich akceptácie zamestnávateľmi. Rovnako úvahy o  možnom podnikaní 

vyžadujú vhodné podmienky a  podporné politiky. Rezervy sú v  prvom rade v  oblasti 

zmeny spoločenských postojov, t . j . vo vnímaní spoločenského statusu podnikateľov, 

ale aj vo vnímaní samotnej podnikateľskej príležitosti seniormi. Bariérou sa javí strach 

zlyhania, ktorí odrádza seniorov od podnikania. Migrácia je prirodzený sociologický 

jav, ktorý nemusí predstavovať negatívne dianie, migrácia a  teda mobilita osôb 

môže byť vzájomným prostriedkom sociálneho, kultúrneho i  ekonomického rastu pre 

všetky strany, ktorých sa týka, samotného migranta, cieľovú krajinu, i  krajinu pôvodu. 

Predpokladáme, že vo vzťahu k  integrácii migrantov sa môžu stať dôležitými 

v  Európskej únii, ale i  na Slovensku podniky sociálnej ekonomiky – sociálne podniky, 

ktoré hoci majú odlišnú podobu v  rôznych národných kontextoch, dokázali uplatniť 

spoločné zásady vo svojej činnosti – inkluzívnosť, doplnkovú podporu a  ochranu 

najviac znevýhodnených ľudí – a  konštruktívne sa chopiť výzvy, ktorú predstavuje 

pomoc migrujúcim osobám. Chudoba a  sociálne vylúčenie negatívne ovplyvňujú 

ľudské životy a  vedú k  obmedzeným príležitostiam na dosiahnutie potenciálu takto 

postihnutého obyvateľstva, ktoré je marginalizované z  hospodárskych, 

spoločenských a  kultúrnych aktivít. Majú tendenciu pretrvávať, čo znamená, že deti 

narodené do rodín, ktoré sú vystavené týmto sociálnym javom, majú podstatne 

menšiu šancu sociálnej inklúzie v  dospelosti ako ostatná časť populácie. Českí 

výskumníci sledovali vzťah vzdelania rodičov a  miery rizika chudoby u  ich detí. 

Dospeli k  záveru, že slovenské deti čelia rizikám chudoby viac než deti vo väčšine 

krajín Európskej únie. Okrem ekonomických účinkov sa prejavujú aj mimoekonomické 

účinky, napríklad vo formovaní človeka a  jeho ľudského potenciálu, rozvoja 

duševných a  fyzických schopností s  dôrazom na rozvoj kreativity, vo vytváraní zásob 

vedomostí, vo vytváraní kultúrno-sociálnej štruktúry spoločnosti, pričom ide o  efekt 

vzdelania, ktorým sa meria celková kultúrna úroveň spoločnosti, pretože intelektuálne 

schopnosti umožňujú človeku uplatniť sa v  rýchle sa meniacich trhových 

podmienkach, meniť svoje sociálne postavenie, formovať politické a  spoločenské 

povedomie, uspokojovať kultúrne a  hmotné potreby, a  tým ovplyvňovať aj celkovú 

sociálnu štruktúru spoločnosti. Význam vzdelania v  súčasnej spoločnosti stále rastie 

a  nachádzame priestor aj pre iniciatívy sociálnej ekonomiky ako poskytovateľov 

služieb v  tejto oblasti. Textilný priemysel patrí medzi najväčších znečisťovateľov 

životného prostredia, najmä vo fáze výroby a  farbenia. Navyše ročne kupujeme 

približne 80 miliárd kusov oblečenia, sme spotrebiteľmi tzv. „fast fashion“ (rýchla 

výroba oblečenia) a  týmto spôsobom podporujeme vyprodukovanie nadmerného 

množstva oblečenia. Podľa odhadov tri z  piatich odevov za rok skončia v  odpadoch 

a  syntetické chemické látky používané k  farbeniu odevov sa veľmi často dostanú do 

vôd. Priemerný Slovák kupuje ročne 13 kg odevu, až 55 000 ton textilu skončí na 

skládkach a  z  toho recyklujeme iba 10 %. Protipólom „fast fashion“ je „slow fashion“, 

ktoré sa zameriava na kvalitu, udržateľnosť a  ochranu životného prostredia. Iniciatívy 

vznikajúce v  priestore sociálnej ekonomiky reagujú, okrem iného, aj na ekologické 

výzvy, postupne sa rodia inovatívne sociálne podniky s  akcentom na zodpovednú 

výrobu a  spotrebu v  textilnom priemysle. Prenájom oblečenia – budúcnosť módy šetrí 

životné prostredie a  zároveň aj finančné prostriedky spotrebiteľa. Dnes už funguje 

mnoho iniciatív, ktoré si uplatňujú princípy cirkulárnej ekonomiky, recyklujú alebo iným 

spôsobom prispievajú k  znižovaniu ekologickej stopy svojich výrobkov. Vzhľadom na 

skutočnosť, že textilný priemysel patrí medzi najväčších znečisťovateľov životného 

prostredia a  sme spotrebiteľmi tzv. „fast fashion“-u , je žiaduce podporiť spoločensky 

zodpovedné projekty v  tejto oblasti, šíriť príklady dobrej praxe, posilniť osvetu 

a  vytvoriť vhodné podmienky pre zrod a  rozvoj ekologických sociálnych podnikov 
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zameraných na zmiernenie negatívnych dopadov textilného priemyslu na našu 

planétu. Priestor na rozvoj iniciatív sociálnej ekonomiky vidíme aj v  oblasti 

poľnohospodárstva. Nezáujem o  domácich producentov a  veľký dovoz potravín zo 

zahraničia mali za následok úpadok domáceho slovenského poľnohospodárstva. 

V  poslednej dobe už dochádza k  snahe o  propagáciu domácich potravinárskych 

výrobkov, no stále je naše potravinová sebestačnosť hlboko pod priemerom EÚ. 

Podpora výroby a  predaja na vidieku (vidieckych pekární a  predajní potravín 

s  lokálnymi produktami) by sa podporilo slovenské poľnohospodárstvo, tradičná 

potravinárska výroba, pracovné miesta a  komunitný život. To by vytvorilo vhodné 

podmienky pre zníženie sťahovania sa mladšej generácie do miest a  naopak zlepšilo 

resp. vytvorilo podmienky pre život na vidieku. 

 

VEGA č. 0145 -  Investície domácností do bývania a  možnosti ich alternatívneho využitia 

ako dodatočného príjmu v  čase poberania dôchodkovej dávky - doc. Ing. Peter Sika, 

PhD., registračné číslo 1/0251/19, doba riešenia: 2019 - 2022 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Uskutočnili sme ucelený popis zmien v  dôchodkovom systéme v  kontexte jeho 

udržateľnosti. Na základe uskutočnenej analýzy sme identifikovali, že podiel 

obecných nájomných bytov na celkovom počte dokončených bytov klesá. 

Identifikovali sme cieľové skupiny pre cenovo dostupné nájomné bývanie. Rozoberali 

sme úlohu štátu a  miestnej samosprávy v  problematike bývania. Skúmali sme 

problematiku sociálneho bývania v  krajinách Európskej únie. Identifikovali sme 

rastúce zadlžovanie domácností vo väzbe na zaobstaranie si vlastného bývania. 

Identifikovali sme súvislosti medzi investíciami do bývania a  dôchodkovým systémom. 

 

COST -  Empowering the next generation of social enterprise scholars - Ing. Eva Pongrácz 

PhD., registračné číslo COST Action CA16206, doba riešenia: 2017 - 2021 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Do projektu COST sme napojení projektom VEGA  1 /0367/17 – VEGA, ŠPP prvok V -17-

102-00. Výsledky riešenia oboch projektov sú totožné. Narastajúce spoločenské 

a  ekologické problémy vytvárajú tlak na zrod inovatívnych podnikateľských 

modelov, ktoré prispievajú k  ich riešeniu. Jednou z  možných ciest je sociálna 

ekonomika a  sociálne podnikanie, ktoré sa sústreďuje na napĺňanie svojej sociálnej, 

spoločenskej alebo komunitnej misie a  tomuto cieľu je ochotné podriadiť 

maximalizáciu zisku. Prioritne I . vytvára pracovné miesta pre zraniteľné 

a  znevýhodnené osoby na trhu práce, II. ponúka sociálne znevýhodneným 

komunitám svoje služby a  tovary alebo III. je aktívne v  oblasti ochrany životného 

prostredia. V  roku 2019 sme sa venovali analýze možností implementovania konceptu 

sociálnej ekonomiky v  kontexte týchto troch alternatív napĺňania sociálneho, 

spoločenského či komunitného cieľa subjektov sociálnej ekonomiky. Na zvýšenie 

zamestnanosti sa v  krátkodobom a  strednodobom horizonte implementujú viaceré 

projektové zámery na podporu podnikania, sociálnej ekonomiky, prepojenia potrieb 

trhu práce s  ponukou učebných odborov, ako aj na podporu zatraktívnenia územia. 

Prioritou je podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom zapájania lokálnych 

aktérov a  využívania lokálnych zdrojov. V  EÚ vystupuje ako jeden z  hlavných 

politických cieľov – odstraňovanie výrazných regionálnych rozdielov. Na znižovanie 

regionálnych rozdielov slúži kohézna politika s  cieľom dosiahnuť vyvážené 

hospodárstvo, sociálny a  regionálny rozvoj. Kľúčovou otázkou zostáva optimálna 

miera regionálnych rozdielov v  súlade so všeobecným cieľom maximalizácie 

spoločenského blahobytu. Vážnym problémom slovenského trhu práce je aj 
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nezamestnanosť znevýhodnených uchádzačov o  zamestnanie, najmä dlhodobo 

nezamestnaných. S  uplatnením na trhu práce majú problém aj osoby staršie ako 50 

rokov. Ľudia musia predĺžiť svoj aktívny pracovný život a  oddialiť odchod do 

dôchodku, čo zodpovedá trendu postupne sa predlžujúceho veku odchodu do 

dôchodku. V  kontexte proporcionálne sa zmenšujúcej skupiny pracovne aktívneho 

obyvateľstva možno tvrdiť, že starší zamestnanci predstavujú ľudské zdroje, ktoré 

zamestnávatelia potrebujú a  zrieknuť sa ich by bolo neracionálne a  neefektívne. 

V  súvislosti s  predlžovaním veku do dôchodku je potrebné hľadať nové možnosti ako 

ľudí v  staršom veku zamestnávať. Starnutie a  seniorský vek sú neopakovateľnou 

príležitosťou, ako premeniť svoje vedomosti, zručnosti a  skúsenosti na novú 

perspektívu. Koncepcia aktívneho starnutia prezentuje seniorský vek ako obdobie, 

ktoré má byť naplnené aktivitou, formou predlžujúceho sa zotrvania na trhu práce, 

celoživotného vzdelávania, športom a  inými záľubami, prípadne i  podnikateľskými 

aktivitami. Ak však majú ľudia aktívne starnúť, musia byť fyzicky a  duševne zdraví, 

a  musia mať prístup k  flexibilnému pracovnému trhu. Táto flexibilita sa prejavuje 

v  zdravom pracovnom prostredí, prístupe k  celoživotnému vzdelávaniu a  flexibilnej 

pracovnej dobe. Dôležitý je dostatok možností pracovať na čiastočný pracovný 

úväzok a  možnosť práce z  domu. Vekový manažment by sa podľa nášho názoru 

nemal rozvíjať len z  centrálnej úrovne. Zamestnávanie starších osôb je významne 

závislé od ich akceptácie zamestnávateľmi. Rovnako úvahy o  možnom podnikaní 

vyžadujú vhodné podmienky a  podporné politiky. Rezervy sú v  prvom rade v  oblasti 

zmeny spoločenských postojov, t . j . vo vnímaní spoločenského statusu podnikateľov, 

ale aj vo vnímaní samotnej podnikateľskej príležitosti seniormi. Bariérou sa javí strach 

zlyhania, ktorí odrádza seniorov od podnikania. Migrácia je prirodzený sociologický 

jav, ktorý nemusí predstavovať negatívne dianie, migrácia a  teda mobilita osôb 

môže byť vzájomným prostriedkom sociálneho, kultúrneho i  ekonomického rastu pre 

všetky strany, ktorých sa týka, samotného migranta, cieľovú krajinu, i  krajinu pôvodu. 

Predpokladáme, že vo vzťahu k  integrácii migrantov sa môžu stať dôležitými 

v  Európskej únii, ale i  na Slovensku podniky sociálnej ekonomiky – sociálne podniky, 

ktoré hoci majú odlišnú podobu v  rôznych národných kontextoch, dokázali uplatniť 

spoločné zásady vo svojej činnosti – inkluzívnosť, doplnkovú podporu a  ochranu 

najviac znevýhodnených ľudí – a  konštruktívne sa chopiť výzvy, ktorú predstavuje 

pomoc migrujúcim osobám. Chudoba a  sociálne vylúčenie negatívne ovplyvňujú 

ľudské životy a  vedú k  obmedzeným príležitostiam na dosiahnutie potenciálu takto 

postihnutého obyvateľstva, ktoré je marginalizované z  hospodárskych, 

spoločenských a  kultúrnych aktivít. Majú tendenciu pretrvávať, čo znamená, že deti 

narodené do rodín, ktoré sú vystavené týmto sociálnym javom, majú podstatne 

menšiu šancu sociálnej inklúzie v  dospelosti ako ostatná časť populácie. Českí 

výskumníci sledovali vzťah vzdelania rodičov a  miery rizika chudoby u  ich detí. 

Dospeli k  záveru, že slovenské deti čelia rizikám chudoby viac než deti vo väčšine 

krajín Európskej únie. Okrem ekonomických účinkov sa prejavujú aj mimoekonomické 

účinky, napríklad vo formovaní človeka a  jeho ľudského potenciálu, rozvoja 

duševných a  fyzických schopností s  dôrazom na rozvoj kreativity, vo vytváraní zásob 

vedomostí, vo vytváraní kultúrno-sociálnej štruktúry spoločnosti, pričom ide o  efekt 

vzdelania, ktorým sa meria celková kultúrna úroveň spoločnosti, pretože intelektuálne 

schopnosti umožňujú človeku uplatniť sa v  rýchle sa meniacich trhových 

podmienkach, meniť svoje sociálne postavenie, formovať politické a  spoločenské 

povedomie, uspokojovať kultúrne a  hmotné potreby, a  tým ovplyvňovať aj celkovú 

sociálnu štruktúru spoločnosti. Význam vzdelania v  súčasnej spoločnosti stále rastie 

a  nachádzame priestor aj pre iniciatívy sociálnej ekonomiky ako poskytovateľov 
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služieb v  tejto oblasti. Textilný priemysel patrí medzi najväčších znečisťovateľov 

životného prostredia, najmä vo fáze výroby a  farbenia. Navyše ročne kupujeme 

približne 80 miliárd kusov oblečenia, sme spotrebiteľmi tzv. „fast fashion“ (rýchla 

výroba oblečenia) a  týmto spôsobom podporujeme vyprodukovanie nadmerného 

množstva oblečenia. Podľa odhadov tri z  piatich odevov za rok skončia v  odpadoch 

a  syntetické chemické látky používané k  farbeniu odevov sa veľmi často dostanú do 

vôd. Priemerný Slovák kupuje ročne 13 kg odevu, až 55 000 ton textilu skončí na 

skládkach a  z  toho recyklujeme iba 10 %. Protipólom „fast fashion“ je „slow fashion“, 

ktoré sa zameriava na kvalitu, udržateľnosť a  ochranu životného prostredia. Iniciatívy 

vznikajúce v  priestore sociálnej ekonomiky reagujú, okrem iného, aj na ekologické 

výzvy, postupne sa rodia inovatívne sociálne podniky s  akcentom na zodpovednú 

výrobu a  spotrebu v  textilnom priemysle. Prenájom oblečenia – budúcnosť módy šetrí 

životné prostredie a  zároveň aj finančné prostriedky spotrebiteľa. Dnes už funguje 

mnoho iniciatív, ktoré si uplatňujú princípy cirkulárnej ekonomiky, recyklujú alebo iným 

spôsobom prispievajú k  znižovaniu ekologickej stopy svojich výrobkov. Vzhľadom na 

skutočnosť, že textilný priemysel patrí medzi najväčších znečisťovateľov životného 

prostredia a  sme spotrebiteľmi tzv. „fast fashion“-u , je žiaduce podporiť spoločensky 

zodpovedné projekty v  tejto oblasti, šíriť príklady dobrej praxe, posilniť osvetu 

a  vytvoriť vhodné podmienky pre zrod a  rozvoj ekologických sociálnych podnikov 

zameraných na zmiernenie negatívnych dopadov textilného priemyslu na našu 

planétu. Priestor na rozvoj iniciatív sociálnej ekonomiky vidíme aj v  oblasti 

poľnohospodárstva. Nezáujem o  domácich producentov a  veľký dovoz potravín zo 

zahraničia mali za následok úpadok domáceho slovenského poľnohospodárstva. 

V  poslednej dobe už dochádza k  snahe o  propagáciu domácich potravinárskych 

výrobkov, no stále je naše potravinová sebestačnosť hlboko pod priemerom EÚ. 

Podpora výroby a  predaja na vidieku (vidieckych pekární a  predajní potravín 

s  lokálnymi produktami) by sa podporilo slovenské poľnohospodárstvo, tradičná 

potravinárska výroba, pracovné miesta a  komunitný život. To by vytvorilo vhodné 

podmienky pre zníženie sťahovania sa mladšej generácie do miest a  naopak zlepšilo 

resp. vytvorilo podmienky pre život na vidieku. 

 

KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A  REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

VEGA č. 0127  Ekonomika spoločného výkonu kompetencií- prof. Ing. ŽÁRSKA Elena, 

CSc.,  PhD., registračné číslo 1/0705/18, doba riešenia: 2018-2020 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Riešenie projektu bolo zamerané na pokračovanie v  analýze efektívnosti samospráv 

v  SR zameranej na mestá s  dvojstupňovou úrovňou správy Bratislavu a  Košice a  na 

efektívnosť fungovania spoločných obecných úradov v  spolupráci s  Ministerstvom 

vnútra SR. Pre naplnenie vedeckého cieľa bola analýza prehĺbená o  hodnotenie 

finančnej kapacity a  sebestačnosti miestnych samospráv ako dopad 

decentralizačných procesov výkonu kompetencií vo väzby na finančnú autonómiu 

územnej samosprávy. Pokračovala  spolupráca členov katedry v  participácii na 

riešení projektu vedeného Univerzitou Komenského v  Bratislave s  názvom 

Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a  meranie ich účinnosti a  efektívnosť. 

Riešitelia prezentovali svoje výsledky na medzinárodných vedeckých konferenciách 

a  seminárov a   pripravili aj príspevky do časopisov, ktoré boli zadané až v  tomto 

roku. 
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VEGA č. 0144  Nové úlohy univerzít v  regionálnych inovačných systémoch - doc. Mgr. 

Miroslav Šipikal, PhD., registračné číslo 1/0605/19, doba riešenia: 2019-2022 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Analyzovali fungovanie univerzít na Slovensku z  pohľadu nových koncepčných 

prístupov a  rozdiely v  zapojení týchto univerzít v  rôznych inovačných systémoch, 

kde sa ukázali rozdiely medzi jednotlivými typmi univerzít.  Analyzovali sme tiež efekt 

podpory zo štrukturálnych fondov na výskumné a  vzdelávacie aktivity univerzít, 

pričom sme poukázali na pozitívny efekt fondov smerom k  znižovaniu rozdielov medi 

univerzitami z  vyspelejších a  zaostávajúcejších regiónov. Skúmali sme tiež spôsoby 

komercializácie inovácií univerzít, kde sme identifikovali viacero problémov spojených 

z  nízkou mierou tejto komercializácie. 

 

VEGA č. 0147  Akumulácia ľudského kapitálu v  regiónoch – ekonomické a  sociálne 

dôsledky - doc. Ing. Štefan Rehák, PhD., registračné číslo 1/0774/19, doba riešenia: 2019-

2022 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Projekt zhodnotí stav a  dynamiku akumulácie ľudského kapitálu v  NUTS regiónoch 

Európskej únie s  osobitným dôrazom na Slovenskú republiku a  skonfrontuje výsledky 

s  viacerými ekonomickými a  sociálnymi charakteristikami. V  roku 2019 sa výskum 

orientoval na vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a  akumuláciou ľudského 

kapitálu a  na vzťah medzi ľudským kapitálom a  politickými preferenciami. 

 

APVV 06K1112  Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a  meranie ich účinnosti 

a  efektívnosti - Mgr. Tomáš Jacko PhD.,  registračné číslo APVV-15-0306, doba riešenia: 

2016-2019 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Tomáš Jacko viedol študentku Patrícia Bačovú, ktorá vypracovala študentskú 

vedeckú odbornú činnosť s  názvom „Aplikácia teórie rozbitých okien na 

problematiku grafitov v  Bratislave“ a  s  ktorou získala 1 . miesto vo fakultnom kole 

ŠVOČ. Na základe dát a  výskumu bol vypracovaný článok s  názvom „Application 

of the Broken Windows Theory on Combating Graffiti in Bratislava“, ktorý bol T . 

Jackom prezentovaný na konferencii „Digitalization and Smart Green (R )evolution“, 

ktorá sa konala 15. a  16. novembra 2018 na pôde Ekonomickej univerzity 

v  Bratislave. Článok bude po doplnení dát odoslaný do jedného z  etablovaných 

žurnálov. Výsledkom výskumu je: Jednotlivé mestské časti mesta Bratislava nemajú až 

na pár výnimiek vytvorené politiky na prevenciu a  boj proti vandalizmu a  grafitom. 

Mesto Bratislava taktiež nemá zavedenú komplexnú politiku v  tejto oblasti a  nemá 

alokované dostatočné finančné prostriedky na odstraňovanie grafitov. V  prípade 

municipalizácie alebo lepšej medziobecnej spolupráce, by sa aj táto politika mohla 

riešiť ekonomickejšie, efektívnejšie a  účinnejšie. Tomáš Jacko zároveň od roku 2018 

školil ďalších dvoch študentov Ing. štúdia, ktorých práce súvisia so skúmanou 

problematikou a  výskumným projektom (Municipalizácia obcí na Slovensku; 

Medziobecná spolupráca a  multi-level governance na Slovensku). Obe práce boli 

úspešne obhájené v  roku 2019 a  2020 a  ich výsledky budú využité v  ďalšom 

výskume s  možnosťou publikovania. Výsledky prvej z  prác plánujeme po doplnení 

odoslať do karentovaného vedeckého časopisu Sociológia. Výsledkom výskumu je: 

Výskumom v  rámci prvej diplomovej práce sme identifikovali, že volení predstavitelia 

miestnej samosprávy považujú za najväčší prínos možnej municipalizácie 

predovšetkým ušetrené finančné prostriedky a  taktiež vyššiu kvalitu poskytovaných 

služieb, avšak je potrebné podľa nich zohľadniť aj negatívne javy, ktoré by daný 
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proces mohol priniesť. Medzi tie vo väčšej miere patria predovšetkým vzdialenie 

úradu občanovi, ktoré by mohlo byť vzhľadom na geografické umiestnenie 

niektorých obcí aj niekoľko desiatok kilometrov, a  taktiež fakt, že v  prípade 

vytvorenia väčších samosprávnych jednotiek by sa mohli ťažšie identifikovať potreby 

a  následne prispôsobovať riešenia pre jednotlivé častí tohto novovytvoreného celku, 

vzhľadom na ich diverzitu. Výsledky výskumu v  druhej diplomovej práci na skúmanej 

vzorke nenaznačujú žiadne dôkazy o  znižovaní nákladov v  oblasti odpadového 

hospodárstva pomocou medziobecnej spolupráce a  zároveň z  nich vyplýva, že 

hustota obyvateľov, existencia zberného dvora či existencia skládky odpadov v  obci 

nie sú štatisticky významné, a  teda by nemali v  obciach v  skúmanej vzorke 

ovplyvňovať výšku nákladov na odpadové hospodárstvo. 

 

ESPON EGTC Z -19-101/0015-10 Technological transformation and transitioning of regions 

- doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.,  registračné číslo EE/SO1/066/2018, doba riešenia: 2019 

-2020  

Výsledky výskumu je možné zverejniť až po finálnom odobrení agentúrou ESPON. 

 

 

ERASMUS + KA203  Public Administration Education Quality Enhancement (PAQUALITY) - 

Mgr.. Tomáš Jacko PhD.,  registračné číslo 2018-1 -SK01-KA203-046330, doba riešenia: 

2018-2021 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

Všeobecným cieľom projektu je zvyšovanie kvality výučby v  odboroch verejná 

správa (za EUBA NHF odbor verejná správa a  regionálny rozvoj). Jedným z  výstupov, 

resp. nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je výmena medzinárodných skúseností za 

účelom prípravy odboru pre možnú medzinárodnú akreditáciu.  

Výstupy (Outputs): 

Output O1: Assessment of methodology and materials of public administration 

teaching and its relevance for practice 

 Collection of data from university websites 

 Processing the data, writing and reviewing the written document Public 

Administration Education in Slovakia: a  country report prepared for the intellectual 

output 01 

 Collection of data from alumni, postgraduate students and employers  

 Processing the data, writing and reviewing the written document Assessment of 

Methodology and Materials of PA Teaching and its Relevance for Practice -  

University of Economics in Bratislava, Faculty of National Economy: The analysis of 

practical relevance of programme competencies (intellectual output 01) 

Output O2: Open platform for quality sharing in public administration education 

 Sharing information with other project partners 

 Reading and reviewing Assessment of Methodology and Materials of PA Teaching 

and its Relevance for Practice of project partners 

Output O3: Methodological framework for quality improvement of project partners 

 Writing self-evaluation study for a  quality enhancement of involved PA programs 

at the University of Economics 

 Evaluation of 2  self-evaluation studies for a  quality enhancement of involved PA 

programs – Varna Free University and University of Pavol Jozef Šafárik, Košice 

Output O4: Qualitative and quantitative analyses of interactions of the created 

network 
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 Inviting selected programs included in the project database for an external 

evaluation of their quality. Programs were asked to complete an initial 

questionnaire developed by project partners. 

 

COST  - The Geography of New Working Spaces and tje Impact on the Periphery - Ing. 

Eva Belvončíková, PhD. MAM.a .,  Ing. Oliver Rafaj, PhD., doc. Ing. Štefan Rehák, PhD., 

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.,  registračné číslo COST Action CA18241 , doba riešenia: 

2019 -2023 

Výsledky riešenia v  roku 2019: 

1 .10.2019 bolo prvé úvodné projektové stretnutie riešiteľov, kde sa riešil najmä štart 

projektu, jeho manažment a  finančný rámec na jednotlivé obdobia. Zároveň sa 

zástupcovia krajín spoznávali, zoznamovali a  formovali sa jednotlivé výskumné tímy. 

Výskumné aktivity boli predmetom druhého projektového stretnutia vo februári 2020.   

 

 

Príloha 3   

Vedecké práce tvorivých pracovníkov NHF EU v  Bratislave v  roku 

2019 
 
(Skupina B  – vedecké práce v  karentovaných časopisoch, Skupina C  – publikácie  

v  časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v  databázach WoS 

alebo SCOPUS) 

Skupina B  - Vedecké práce v  karentovaných časopisoch na NHF EU v  Bratislave: rok 

vykazovania 2019 

 

ADC Vedecké práce v  zahraničných karentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 12 

LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna [70 %] - KONVALINA, Petr [5  %] - LACKO-

BARTOŠOVÁ, Lucia [EUBFNHKIV] [25 %]. Baking Quality Prediction of Spelt Wheat 

Based on Rheological and Mixolab Parameters. - Registrovaný v : Web of Science. In 

Acta Alimentaria. - Budapest : Central Food Research Institute, 2019. ISSN 0139-3006 

(print), 1588-2535 (online), 2 , r . 2019, č . 48, s . 213-220 online. ITMS 26 220 220 115. 

ADAMOVSKÝ, Peter [EUBFNHKET] [50 %] - GONDA, Vladimír [EUBFNHKET] [50 %]. 

Rozdiely v  efektívnosti inovačných systémov Slovenska a  vybraných krajín Európskej 

únie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola 

ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č . 2 , s . 181-197 online. VEGA 

1 /0393/16, VEGA 1 /0246/16. 

BEDNÁROVÁ, Michaela [33 %] - KLIMKO, Roman [EUBFNHKSR] [34 %] - RIEVAJOVÁ, Eva 

[EUBFNHKSR] [33 %]. From Environmental Reporting to Environmental Performance. In 

Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 

9 , pp. [1 -12] online. VEGA 1 /0001/16, EDGE 692413. 

LABUDOVÁ, Viera [EUBFHIKSA] [55 %] - ANTALOVÁ, Mária [EUBFNHKSR] [35 %] - 

BUGÁROVÁ, Milena [EUBFNHKSR] [10 %]. Chudoba pracujúcich a  jej dimenzie. - 

Registrovaný vo: Web of Science. In Politická ekonomie : teorie, modelování, 

aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č . 

5 , s . 530-551. VEGA 1 /0770/17. 

LYÓCSA, Štefan [EUBFNHKBF] [34 %] - VÝROST, Tomáš [EUBOBFVIO] [33 %] - BAUMÖHL, 

Eduard [EUBOBFVIO] [33 %]. Return Spillovers Around the Globe: A  Network 

Approach. - Registrovaný vo: Web of Science, Registrovaný vo: Scopus. In Economic 
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Modelling. - Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0264-9993, 2019, vol. 77, pp. 133-146. 

APVV-14-0357, APVV-0666-11, VEGA 1 /0406/17. 

ŠIRAŇOVÁ, Mária [EUBFNHKBF] [40 %] - ŠIPIKAL, Miroslav [EUBFNHKVR] [30 %] - 

NÉMETHOVÁ, Valéria [EUBFNHKVR] [30 %]. Public Support for Firms in Lagging Regions 

- Evaluation of Innovation Subsidy in Slovakia. - registrovaný: Web of Science. In 

Science and Public Policy. - Oxford : Clarendon Press/Oxford. ISSN 0302-3427, 2019, 

vol. 46, no. 2 , pp. 173-183. 

LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna [65 %] - KONVALINA, Petr [4  %] - LACKO-

BARTOŠOVÁ, Lucia [EUBFNHKIV] [30 %] - ŠTĚRBA, Zdeněk [1  %]. Quality Evaluation of 

Emmer Wheat Genotypes Based on Rheological and Mixolab Parameters. - 

Registrovaný v : Web of Science. In Czech Journal of Food Sciences. - Prague : Czech 

Academy Agricultural Sciences, 2019. ISSN 1212-1800 (print), 1805-9317 (online), 2019, 

roč. 37, č . 3 , s . 192-198 online. ITMS 26 220 220 115. 

PŘÍVARA, Andrej [EUBFNHKSR] [50 %] - PŘÍVAROVÁ, Magdaléna [EUBFNHKET] [50 %]. 

Nexus Between Climate Change, Displacement and Conflict: Afghanistan Case. In 

Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 

20, pp. [1 -19] online. VEGA 1 /0287/19 (50%), VEGA 1 /0001/16 (50%). 

LEŠKO, Peter [EUBFNHKET] [50 %] - MUCHOVÁ, Eva [EUBFNHKET] [50 %]. Balance-of-

payments-constrained approach: Convergence Sustainability in the Region of 

Central and Eastern Europe. - Registrovaný: Web of Science. In Emerging markets 

finance & trade. - Washington : Taylor & Francis. ISSN 1558-0938, 2019, vol. 56, no. 2 , 

pp. 472-483. APVV-15-0322. 

DANKOVÁ, Katarína - SERVÁTKA, Maroš. Gender Robustness of Overconfidence and 

Excess Entry. - registrovaný: Web of Science. In Journal of Economic Psychology : 

Research in Economic Psychology and Behavioral Economics. - Amsterdam : Elsevier 

Science B .V . ISSN 0167-4870, 2019, vol. 72, pp. 179-199. 

SERVÁTKA, Maroš - ANGELOVSKI, Andrej - NEUGEBAUER, Tibor. Rank-Order 

Competition in the Voluntary Provision of Impure Public Goods. - Registrovaný: Web 

of Science, Registrovaný: Scopus. In Economic Inquiry. - Fountain Valley : Western 

Economic Association International. ISSN 1465-7295, 2019, vol. 57, no. 4 , pp. 2163-2183. 

SERVÁTKA, Maroš - LORKO, Matej - ZHANG, Le. Anchoring in Project Duration 

Estimation. - registrovaný: Web of Science. In Journal of Economic Behavior & 

Organization. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B .V . ISSN 0167-2681, 2019, vol. 

162, pp. 49-65. 

 

ADD Vedecké práce v  domácich karentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 5  

KÁČER, Marek [EUBFNHKFI] [34 %] - OCHOTNICKÝ, Pavol [EUBFNHKFI] [33 %] - ALEXY, 

Martin [EUBFNHKFI] [33 %]. The Altman’s Revised Z’-Score Model, Non-financial 

Information and Macroeconomic Variables: Case of Slovak SMEs. 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, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č . 4 , s . 335-366. APVV-15-0322. 

LEŠKOVÁ, Alexandra [EUBFNHKVR] [60 %] - ŠIPIKAL, Miroslav [EUBFNHKVR] [40 %]. Higher 

Education Institutions Performance in Convergence Regions after the EU Enlargement 

– Case of Slovakia. - registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis 

pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické 

prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic 
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forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 

0013-3035, 2019, roč. 67, č . 7 , s . 743-760.  APVV-14-0512, VEGA 1 /0605/19. 

KALIŠ, Richard [EUBFNHKHP] [50 %] - STRACOVÁ, Erika [EUBFNHKHP] [50 %]. Using the 

DEA Method to Optimize the Number of Beds in the Slovak Hospital Sector. - 

registrovaný: Web of Science. 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, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č . 

7 , s . 725-740 online. 

SIVÁK, Rudolf [EUBFNHKFI] [25 %] - ČAPLÁNOVÁ, Anetta [EUBFNHKET] [25 %] - 

HOLKOVÁ, Vieroslava [EUBFNHKET] [25 %] - HOFREITER, Miloš [EUBREU] [25 %]. Empirical 

Evidence on Diverse Factor Shares across EU Countries. - registrovaný: Web of Science. 

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, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č . 8 , s . 857-878. VEGA 

1 /0239/19, VEGA 1 /0946/17, ITMS 26240120032. 

DOVÁĽOVÁ, Gabriela [34 %] - HOŠOFF, Boris [33 %] - MAJZLÍKOVÁ, Erika [EUBFNHKHP] 

[33 %]. Brexit – the Visegrad Countries’ Perspective. - Registrovaný: Web of Science. 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, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č . 10, s . 1013-1034 online. 

VEGA 2 /0167/19, APVV-15-0765. 

 

BDD Odborné práce v  domácich karentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 1  

GONDA, Vladimír [EUBFNHKET] [50 %] - ADAMOVSKÝ, Peter [EUBFNHKET] [50 %]. 

Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences 

and the Economics and Management Institute of the University of Economics in 

Bratislava. In OBADI, Saleh Mothana et al. Ekonomický časopis : časopis pre 

ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = 

journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 

1 .vydanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 

0013-3035, 2019, roč. 67, č . 1 , s . 105-111. 

 

Skupina C  – Publikácie registrované v  databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, 

BDM, BDN) 

 

ADM Vedecké práce v  zahraničných časopisoch v  databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

Počet záznamov: 20 

NOVÁK, Marcel [EUBFNHKET] [34 %] - TOMA, Ján [33 %] - TRNOVSKÝ, Karol [EUBFNHKET] 

[33 %]. Determinants of Intra-European Union International Migration. - Registrovaný: 

Scopus. In Interdisciplinary Global Studies : The International Journal. - Champaign : 

Common Ground Publishing. ISSN 2324-755X, 2018, vol. 13, no. 2 ., pp. 1 -16. VEGA 

1 /0393/16, VEGA 1 /0975/15. 

NOVÁK, Marcel [EUBFNHKET] [50 %] - DARMO, Ľubomír [EUBFNHKET] [50 %]. Okun´s  Law 

over the Business Cycle: Does it Change in the EU Countries after the Financial Crisis? 

- Registrovaný: Web of Science. In Prague Economic Papers : a  Bimonthly Journal of 
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Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 

2019, vol. 28, no. 2 , pp. 235-254 online. VEGA 1 /0975/15. 

PŘÍVARA, Andrej [EUBFNHKSR] [100 %]. Citizenship-for-Sale Schemes in Bulgaria, 

Cyprus, and Malta. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : 

Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2019, vol. 16, no. 2 , pp. 245-254. VEGA 

1 /0001/16. 

CHOVANCOVÁ, Božena [EUBFNHKBF] [40 %] - GVOZDJÁK, Vladimír [EUBFNHKBF] [40 %] 

- RÓZSA, Zoltán [10 %] - RAHMAN, Ashiqur [10 %]. An Exposure of Commercial Banks in 

the Terms of an Impact of Government Bondholding with the Context of Its Risks and 

Implications. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Montenegrin 

Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 

1800-6698, 2019, vol. 15, no. 1 , pp. 173-188 online. VEGA 1 /0009/17. 

CHOVANCOVÁ, Božena [EUBFNHKBF] [40 %] - DOROCÁKOVÁ, Michaela [EUBFNHKBF] 

[40 %] - LINNERTOVÁ, Dagmar [20 %]. Two Investment Options for Bearish ETF Investors: 

Inverse ETF and Shorting ETF. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In 

International Journal of Financial Studies : international, peer-reviewed, scholarly open 

access journal. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7072, june 2019, vol. 7 , no. 2 , pp. [1 -14]. VEGA 

1 /0009/17, ITMS 26240120032. 

PŘÍVARA, Andrej [EUBFNHKSR] [100 %]. Food Consumption Habits and Food Security 

Challenges among Immigrants. In Transnational Marketing Journal. - London : 

Transnational Press, 2019. ISSN 2041-4692, 2019, vol. 7 , no. 1 , pp. 59-72 online. VEGA 

1 /0001/16, VEGA 1 /0287/19. 

DUBROVINA, Nadežda Anatoljevna [EUBFNHKFI] [35 %] - NEUBAUEROVÁ, Erika 

[EUBFNHKFI] [35 %] - KOLUPAIEVA, I . V . [10 %] - BORYSOVA, A . O . [10 %] - SHABANOV, 

R . I . [10 %]. Exploring the Nexus Between Tax Revenue Trends and Social Contributions 

Development in European Union Countries. - Registrovaný: Web of Science. In 

Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - Kharkiv : Kharkiv 

institute SHEI. ISSN 2310-8770, 2019, vol. 2 , no. 29, pp. 498-508. 

VÁLEK, Juraj [EUBFNHKFI] [100 %]. Impact of the European Union Membership in Illicit 

Trade in Selected Goods (Case of Slovakia). - Registrovaný vo: Web of Science. In 

European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 

2019, vol. 7 , no. 1 , pp. 49-66. VEGA 1 /0246/16. 

CHOVANCOVÁ, Božena [EUBFNHKBF] [50 %] - HUDCOVSKÝ, Jaroslav [EUBFNHKBF] [40 

%] - KOTÁSKOVÁ, Anna [10 %]. The Impact of Stocks and Bonds on Pension Fund 

Performance. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Competitiveness : 

Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta 

managementu a  ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. ISSN 1804-1728, 

2019, no. 2 , s . 22-35. ITMS 26240120032, VEGA 1 /0009/17. 

OCHOTNICKÝ, Pavol [EUBFNHKFI] [25 %] - WILSON, Nick [25 %] - KÁČER, Marek 

[EUBFNHKFI] [25 %] - ALEXY, Martin [EUBFNHKFI] [25 %]. Gender Diversity and 

Educational Attainment in Non-listed Private Firms: Evidence from Slovakia. - 

registrovaný: Web of Science, registrovaný: Scopus. In Acta Oeconomica : Periodical 

of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Akadémiai kiadó. ISSN 0001-6373, 

2019, vol. 69, no. 2 , pp. 131-159. 

CHOVANCOVÁ, Božena [EUBFNHKBF] [40 %] - ÁRENDÁŠ, Peter [EUBFNHKBF] [25 %] - 

SLOBODNÍK, Patrik [EUBFNHKBF] [25 %] - VOZŇÁKOVÁ, Iveta [10 %]. Country Risk at 

Investing in Capital Markets - The Case of Italy. - Registrovaný: Scopus. In Problems 

and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 

1810-5467, 2019, vol. 17, no. 2 , pp. 440-448 online. VEGA 1 /0009/17, ITMS 26240120032. 
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VIDOVÁ, Jarmila [EUBFNHKHP] [100 %]. Households as an Important Part of the Circular 

Economy. - Registrovaný: Scopus. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky 

výzkumu a  vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické 

manažerské centrum. ISSN 1804-0195, 2019, no. 3 , pp. 178-186 online. VEGA 

1 /0215/18. 

PŘÍVARA, Andrej [EUBFNHKSR] [34 %, 7 ,3  AH] - RIEVAJOVÁ, Eva [EUBFNHKSR] [33 %, 

7 ,3  AH] - YUCESAHIN, Mustafa Murat [33 %, 7 ,3  AH]. Labour Market Disadvantages 

Faced by Migrant Workers from Czech Republic, Hungary, and Slovakia in Britain. In 

Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2019, vol. 16, 

no. 4 , pp. 585-594. VEGA 1 /0001/16. 

CUPÁK, Andrej [33 %, 0 ,72 AH] - KOLEV, Gueorgui I . [33 %, 0 ,72 AH] - BROKEŠOVÁ, 

Zuzana [EUBFNHKPO] [34 %, 0 ,74 AH]. Financial Literacy and Voluntary Savings for 

Retirement: Novel Causal Evidence. In The European Journal of Finance. - London : 

Taylor & Francis. ISSN 1466-4364, 2019, issue 16, pp. 1606-1625. 

PŘÍVARA, Andrej [EUBFNHKSR] [50 %, 13,17 AH] - RIEVAJOVÁ, Eva [EUBFNHKSR] [50 %, 

13,17 AH]. Destination Marketing and Policies Attracting High-Skilled Individuals in 

Germany and Singapore. In Transnational Marketing Journal. - London : Transnational 

Press London. ISSN 2041-4684, 2019, vol. 7 , no. 2 , pp. 229-244. VEGA 1 /0001/16. 

LUPTÁČIK, Mikuláš [EUBFNHKHP] [50 %] - NEŽINSKÝ, Eduard [EUBFNHKHP] [50 %]. 

Measuring Income Inequalities Beyond the Gini Coefficient. - Registrovaný: Web of 

Science. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. 

ISSN 1435-246X, 2019, nov., pp. [1 -18] online. APVV-15-0765. 

REHÁK, Štefan [EUBFNHKVR] [80 %] - KÁČER, Marek [EUBFNHKFI] [20 %]. Estimating Price 

Gradient in Bratislava with Different Distance Measurements. - registrovaný: Scopus. In 

Journal of European Real Estate Research. - Bingley : Emerald. ISSN 1753-9269, 2019, 

vol. 12, no. 2 , pp. 190-206. VEGA 1 /0886/16. 

MATUŠOVIČOVÁ, Monika [EUBOBFKMA] [50 %] - MATUŠOVIČ, Denis [EUBFNHKBF] [50 

%]. Recovery of the European Asset Management Ten Years After the Financial Crisis. 

- Registrovaný vo: Web of Science, Registrovaný vo: Scopus. In Ekonomski pregled. - 

Zagreb : Croatian Economic Association. ISSN 0424-7558, 2019, vol. 70, no. 5 , pp. 782-

801 online. 

ÁRENDÁŠ, Peter [EUBFNHKBF] [50 %] - KOTLEBOVÁ, Jana [EUBFNHKBF] [50 %]. The Turn 

of the Month Effect on CEE Stock Markets. - Registrovaný v : Web of Science, 

Registrovaný v : Scopus. In International Journal of Financial Studies : international, 

peer-reviewed, scholarly open access journal. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7072, 

december 2019, vol. 7 , no. 4 , pp. [1 -19] online. VEGA 1 /0257/18, VEGA 1 /0009/17, 

VEGA 1 /0613/18. 

ČAPLÁNOVÁ, Anetta [EUBFNHKET] [50 %] - WILLETT, Keith [50 %]. Emission Discharge 

Permit Trading and Persistant Air Pollutants (A  Common Pool Market Application with 

Health Risk Specifications). - registrovaný: Scopus, registrovaný: Web of Science. In 

International Advances in Economic Research : An Official Publication of the 

International Atlantic Economic Society. - New York : Springer. ISSN 1083-0898, vol. 25, 

no. 1 , pp. 19-38. VEGA V1/0020/16. 

 

ADN Vedecké práce v  domácich časopisoch registrovaných v  databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

Počet záznamov: 2  

REHÁK, Štefan [EUBFNHKVR] [34 %] - ŠIPIKAL, Miroslav [EUBFNHKVR] [33 %] - LEŠKOVÁ, 

Alexandra [EUBFNHKVR] [33 %]. Evolution of University Third Mission Activities in 

Slovakia: What Role for a  Public Policy? - registrovaný: Web of Science. In Quality 
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Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v  Košiciach. ISSN 1335-1745, 2019, 

vol. 32, no. 1 , pp. 119-135 online. VEGA 1 /0605/19, APVV-14-0512. 

PŘÍVARA, Andrej [EUBFNHKSR] [100 %]. Explaining Emigration Patterns in Estonia, 

Lithuania, Slovenia and Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Geografický časopis : 

[vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, 

roč. 71, č . 2 , s . 161-180. VEGA 1 /0001/16, VEGA 1 /0287/19. 
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