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ÚVOD
Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) realizovala v uplynulom roku
svoje aktivity vo všetkých oblastiach univerzitného pôsobenia v súlade s Dlhodobým zámerom
rozvoja EU v Bratislave na obdobie do roku 2011 s výhľadom do roku 2015 ako aj v súlade
s Hlavnými úlohami EU v Bratislave na rok 2009. Svoje úsilie koncentrovala na posilnenie
dosiahnutých pozitívnych výsledkov, hľadanie nových prístupov a riešení s cieľom udržania
a zlepšenia pozície v akademickej komunite SR, ktorá sa v posledných rokoch vyznačuje rastúcou
konkurenciou. Práca zamestnancov univerzity a jej vedenia rešpektovala poznanie, že kvalita
vzdelávacích aktivít je úzko spätá s tvorivou vedecko-výskumnou prácou učiteľov, ich kontaktmi s
praxou a zahraničnými univerzitami. Uznanie významu rozvoja tvorivého vedeckého bádania
rezonovalo v aktivitách všetkých pracovísk univerzity. Úroveň výskumu a vedeckého bádania je
základným kritériom pre akceptovanie vysokej školy ako univerzity, pre tvorbu finančných zdrojov
a pre konkurencieschopnosť v akademickej komunite.
Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len VR EU v Bratislave) plnila v roku
2009 svoje úlohy v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatútom EU v Bratislave a Rokovacím
poriadkom VR EU v Bratislave. VR EU v Bratislave na svojich zasadnutiach v roku 2009 (29. 01.
2009, 26. 03. 2009, 02. 07. 2009, 22. 10. 2009) prerokovala:
- Hodnotenie plnenia Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave do roku 2011 s výhľadom do
roku 2015
- Správu o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2008
- Informáciu o príprave zriadenia Fakulty aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie na
EU v Bratislave
- Informáciu o zriadení Národného centra európskych a globálnych štúdií na EU v Bratislave
- Správu o výsledkoch komplexnej akreditácie EU v Bratislave
- Informáciu o pridelených grantoch EU v Bratislave mladým učiteľom, vedeckým pracovníkom
a doktorandom v dennej forme štúdia
- Správu o vzdelávacej činnosti na EU v Bratislave za rok 2008
- Informáciu o priebehu a výsledkoch atestácií odborných asistentov na EU v Bratislave
- Návrh tém výskumu pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov EU
v Bratislave na rok 2010 v kategórii A
- Návrh inauguračnej komisie na vymenovanie za profesora
o Doc. Ing. Božena Hrvoľová, CSc.
o Doc. JUDr. Ľudmila Novacká, CSc.
o Doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
o Doc. Ing. Elena Žárska, CSc.
o Doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
o Doc. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.
o Doc. Ing. Valéria Michalová, CSc.
o Doc. Ing. Eva Horvátová, CSc.
- Návrh na vymenovanie za emeritného profesora:
o Prof. Ing. Ján Petrenka, PhD.
o Prof. Ing. Rudolf Filkus, PhD.
- Návrh na obsadenie miesta hosťujúceho profesora:
o Ing. Mgr. Maroš Servátka, PhD.
o Prof. Dr. Ing. Jarko Fidrmuc
o Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.
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-

o Prof. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik
Návrh na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doktora honoris causa (dr.h.c.)
o prof. Dr. Claude Martinovi
Na zasadnutiach VR EU v Bratislave boli odovzdané:
docentské menovacie dekréty:
Ing. Bc. Denisa Baráňová – Čiderová, PhD. M. A.
Ing. Mária Tajtáková, PhD.
Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
Ing. Peter Mesároš, PhD.

Základný rámec pre napĺňanie úloh na úseku vedecko-výskumnej činnosti v roku 2009 tvoril
„Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na obdobie do roku 2011 s výhľadom do roku 2015“, ktorý
formuloval dva významné strategické ciele:
- všestranné zvýšenie kvality a účinnosti vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti na EU
- dosiahnutie statusu univerzitnej vysokej školy.
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1 ŠTRUKTÚRA TVORIVÝCH PRACOVNÍKOV NA EU V BRATISLAVE V ROKU 2009
Na tvorivej činnosti na úseku vedy a výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa
podieľalo 631 učiteľov a výskumných pracovníkov. Z nich 81 % tvorili pracovníci s vedeckoakademickým titulom profesor, docent a s akademickým titulom PhD. 19 % pedagogických
zamestnancov tvoria odborní asistenti bez akademického titulu PhD a asistenti. Uvedená kvalifikačná
štruktúra vytvára bázu pre udržanie statusu univerzitnej vysokej školy na EU v Bratislave aj do
budúcnosti.
Tabuľka č. 1.1: Štruktúra tvorivých pracovníkov na
evidenčný stav k 31.10.2009)

EU v Bratislave v roku 2009 (prepočítaný

Katedra

prof.

mim.
prof.

doc.

OA
s PhD.

OA bez
PhD.

A

Výsk.
prac.

Spolu

KET

3

0

9,95

9,93

2

0

1

25,88

KHP

1

0

6,97

8,99

1

0

0

17,96

KVSaRR

2

0

4

3,6

0

0

0,99

10,59

KSRaP

2,97

0

1

4,97

2

0

0

10,94

KF

1,99

1,99

4

22,84

6

0

0,59

37,41

KBaMF

2,99

1

3

10,92

3

0

0

20,91

KPOI

1

0

1

3,99

0

0

0

5,99

KPedag

1

0

2

3

1

1

0

8

KAIaVT

0

0

0

1,99

2

1,48

0

5,47

Spolu NHF

15,95

2,99

31,92

70,23

17

2,48

2,58

143,15

KMr

4

1

8

19,96

1

0

0

33,96

KMO

2

1

4,99

16,96

2

0

0

26,95

KSCR

2

1

1

10,99

5

0

0

19,99

KTKT

0,56

0

3

5,97

3

0

0

12,53

KOP

0

0

1

1

4,33

2

0

8,33

KIOF

0

0

0

3

5,5

0

1

9,5

Spolu OF

8,56

3

17,99

57,88

20,83

2

1

111,26

KÚA

3,99

1

3

21,47

5,51

1

0

35,97

KOVE

2,99

1

1,99

11,47

0

0

0

17,45

KAI

1

0

2,99

10,96

9,04

2,8

0

26,79

KŠ

2

2

2,99

9,51

2

0

0

18,5

KM

1

1

6,97

11,96

1

0

0

21,93

Spolu FHI

10,98

5

17,94

65,37

17,55

3,8

0

120,64

KPH

1

1

7,97

9,97

12

0

0

31,94

KMž

4

0

8

17,92

6,53

0

0

36,45

KPF

4

0

6,99

12,96

5,53

0

0

29,48

KMVaL

2,99

0

2,99

2,99

2

1

0

11,97

KIM

0

0

1

1

4

2

0

8

Spolu FPM

11,99

1

26,95

44,84

30,06

3

0

117,84

Kmanaž

0

2

4

7

0

0

0

13

KMaO

1

1

1

22

1

0

0

26

KFaÚ

1

1

0

15

1

0

0

18

KE

0

0

2

6

0

0

0

8
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KHIaM

1

0

0

4

4

0

0

9

KCJ

0

0

0

0

4

0

0

4

Spolu PHF

3

4

7

54

10

0

0

78

KMEVaHD

3

0

0

16

1

0

0

20

KMPV

0

1

5

4

2,5

0

0

12,5

KMP

1

0

0

2

0

0

0

3

Spolu FMV

4

1

5

22

3,5

0

0

35,5

KAJ

0

0

1

6

5

0

0

12

KNJ

1

0

2

2

3

0

0

8

KRJ

0

0

1

0

0

0

0

1

KSJ

0

0

0

1

3

0

0

4

Spolu ÚJ

1

0

4

9

11

0

0

25

SPOLU EU

55,48

16,99

110,8

323,32

109,94

11,28

3,58

631,39
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2 HODNOTENIE VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE ZA ROK 2009
Vedecký výskum na Ekonomickej univerzite v Bratislave je z hľadiska obsahového zamerania
koncentrovaný na oblasť výskumu 8 Ekonómia a manažment, oblasť výskumu 2 Humanitné vedy a
oblasť výskumu 16 Informatické vedy. Je odrazom súčasnej štruktúry fakúlt, ich edukačného
i vedeckovýskumného zamerania. Zároveň absorbuje nové trendy v príslušných či príbuzných
vedných disciplínach (odboroch), ktoré sú odrazom smerovania EU v Bratislave. Nové tematické
okruhy vedeckého výskumu boli rozvinuté aditívne, inovatívne alebo ako reflexia vedeckého
smerovania v progresívnych oblastiach vývoja fakúlt.
Šírka tematického záberu riešených výskumných projektov svedčí o flexibilite a adaptabilite EU
v Bratislave na nové výzvy v spoločnosti a praxi.
2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na NHF za rok 2009
Katedra ekonomickej teórie
1. Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky k eurozóne projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza a zhodnotenie procesu
približovania ekonomickej úrovne
slovenskej
ekonomiky ku členským krajinám eurozóny,
zhodnotenie predpokladov SR pre
úspešné fungovanie v menovej zóne. Analýza kritérií optimálnej menovej oblasti
preukázala, že SR zatiaľ jednoznačne plní len dve kritéria, a to integráciu finančných
trhov a otvorenosť ekonomiky z toho vyplýva, že nateraz netvorí optimálnu menovú
oblasť s členskými krajinami eurozóny.
- Výskum mobility faktorov, pružnosti trhu práce, synchronizácie hospodárskeho cyklu,
zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky s dôrazom na ľudský kapitál, inovácie
a IT ako faktorov ekonomického rastu.
2. Teória regulovania, jej miesto v systéme makroekonomických teórií a možnosti aplikácie jej
teoretických postupov na problémy slovenskej ekonomiky - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- poňatie hospodárskych kríz v teórii regulovania, empirický výskum jednotlivých typov
hospodárskych kríz v závislosti od daného spôsobu akumulácie.
- súčasná finančná kríza z pohľadu teórie regulovania: spájanie pôvodu súčasnej
finančnej krízy s postupným odpájaním všetkých inštitucionálnych obmedzení
amerického bankového systému zavedenými po veľkej hospodárskej kríze, ako aj
s vytváraním priepastného rozdielu medzi mzdami a ziskami.
3. Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- identifikácia hospodárskych cyklov v ekonomike SR – možnosti zmierňovania dopadov
hospodárskych cyklov v podmienkach znalostnej ekonomiky,
- analýza problematiky inflácie v podmienkach poznatkovej ekonomiky s osobitným
dôrazom na SR,
- hodnotenie splnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych predpokladov ekonomiky SR pre
prijatie eura.
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4. Determinanty makroekonomického vývoja ekonomického rastu SR pred vstupom do
eurozóny, tendencie a perspektívy makroekonomického vývoja po prijatí eura - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- identifikácia podmienok fungovania ekonomiky SR po vstupe do eurozóny,
- vymedzenie faktorov makroekonomického vývoja, ktoré by mali zabezpečiť dlhodobú
udržateľnosť kritérií Paktu stability a rastu.
5. Bohatstvo a chudoba v intenciách formovania novej ekonomiky - mikroekonomické a
makroekonomické súvislosti - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- vymedzenie miesta teórií rozdeľovania v rámci ekonomickej teórie,
- identifikácia mikroekonomických a makroekonomických súvislostí v teóriách
rozdeľovania,
- identifikácia špecifík jednotlivých teórií spotreby a úspor, ktoré venujú mimoriadnu
pozornosť dôchodkom a bohatstvu,
- zdôvodnenie nutnosti interdisciplinárneho prístupu k dôchodkovej a majetkovej
nerovnosti,
- identifikácia špecifík podmienok prelomu 20. a 21. storočia, ktoré umožňujú zachytiť
príčiny, dôsledky, ale i možnosti aktívneho ovplyvňovania vývoja dôchodkovej
a majetkovej nerovnosti.
6. Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť) - projekt
VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- nové vnímanie bohatstva,
- identifikácia jednotlivých determinantov bohatstva v kontexte nového vnímania
bohatstva,
- zdôvodnenie aplikácie holistického prístupu ako nutného predpokladu reálneho
podchytenia bohatstva v novom chápaní.
7. Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice) projekt KEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- hlavným výstupom projektu je komplexne spracovaná učebnica Metodika vedeckej
práce, v ktorej sú zovšeobecnené a systematizované všetky nevyhnutné informácie
súvisiace so spracovaním diplomovej práce – od voľby témy až po obhajobu. Súčasťou
učebnice je metodická pomôcka na semináre, v ktorej sú pri každej kapitole uvedené
tézy, literatúra, kľúčové pojmy a otázky do diskusie.
8. Teória verejnej voľby ako integrálna súčasť nového študijného programu v kontexte
internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania - projekt KEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- spracovanie štruktúry pripravovanej vysokoškolskej učebnice, zosystematizovanie
poznatkov z vyšpecifikovaných tém, ktoré budú spracované v učebnici, prezentácia
čiastkových výstupov projektu vo vedeckej obci formou odborných prednášok,
vystúpení na konferenciách, vedeckých a odborných publikácií.
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9. Science and Technology Research In a Knowledge-based Economy (STRIKE) - medzinárodný
výskumný projekt COST 336/06
Výsledky riešenia v roku 2009:
- výskumné aktivity a transfer know-how v spolupráci s partnerskými univerzitami
zamerané na komparáciu prístupov pri skúmaní tvorby poznatkov a znalostí, difúzie
vedy a technológie, problematiky ekonómie intelektuálnych vlastníckych práv a vývoja
trhov v znalostnej ekonomike. Výsledkom je preskúmanie vplyvu procesov vedeckého
a technologického pokroku na vývoj trhových ekonomík a ekonomický rozvoj.
10. Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie - projekt
mladých vedeckých pracovníkov
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza stavu a flexibility trhu práce v SR,
- pomocou DEA analýzy preskúmaná efektívnosť verejných výdavkov v oblasti
zdravotníctva v členských štátoch EÚ a jej vplyv na ekonomický rast,
- komparácia synchronizácie ekonomických cyklov SR a eurozóny pred vstupom do
EMÚ a po vstupe do EMÚ,
- skúmanie čiastkových indikátorov, ktoré vplývajú na vývoj zahraničného obchodu, cien
a výmenných relácií. Faktorom, ktorý znižuje úroveň reálnej konvergencie výkonnosti
SR, sú výmenné relácie. Ich negatívny vývoj spomaľuje tempo dobiehania a znižuje
využitie reálneho dôchodku v domácej ekonomike.
11. Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach
znalostnej ekonomiky - projekt mladých vedeckých pracovníkov
Výsledky riešenia v roku 2009:
- sumarizácia empirických poznatkov o vývojových tendenciách ekonomického cyklu
v SR,
- analýza vývoja ekonomických indikátorov vnútornej a vonkajšej ekonomickej
rovnováhy, ktoré pomohli odhaliť príčiny výkyvov ekonomickej aktivity a ich dopady
na ekonomický systém Slovenska,
- identifikácia procesov a faktorov, ktoré viedli k zvyšovaniu vzájomnej synchronizácie
ekonomických cyklov v rámci eurozóny a EÚ.
12. Integrácia multimédií do výučby VET a ETŽ - Iné projekty: zmluva s Tatra bankou, č.
projektu 2008vs031
Výsledky riešenia v roku 2009:
- inovácia vyučovania predmetu Všeobecná ekonomická teória o nástroje a techniky
využívané na amerických univerzitách,
- obohatenie predmetu Všeobecná ekonomická teória o nové poznatky ekonomickej
vedy,
- vytvorenie blogového systém pre študentov smeru ETEŽ, ktorý následne bude
využívaný aj ostatnými smermi NHF a tiež vyučujúcimi fakulty.
13. Visegrad Scholarship Program (Yuliya Kiriyenko). Projekt International
(mobilitný projekt č. 50910063).
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Katedra hospodárskej politiky
1. Mikroekonomické súvislosti spotreby slovenských domácností a kvality ich života v nových
ekonomických podmienkach - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza kvality života domácností SR z pohľadu regionálnych nerovností a európskych
súvislostí,
- analýza základných ekonomických faktorov ovplyvňujúcich spotrebu domácností, ktorá
predstavuje dôležitú zložku kvality života.
2. Vzťahy medzi investíciami, mierou investícií a ekonomickým rastom v Slovenskej republike projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza problémov súvisiacich s investíciami do vedy a výskumu v SR a v krajinách
EÚ, hodnotenie nástrojov na podporu vedy a výskumu, inovačného potenciálu, vplyvu
investícií na ekonomický rast a miery investícií v ekonomike SR.
3. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- vyhodnotenie jednotlivých oblastí reálneho konvergentného procesu, identifikovanie
jeho rizík a silných stránok, hodnotenie vzájomnej prepojenosti reálnej a nominálnej
konvergencie.
- v projekte sa popri kvantitatívnej analýze pozornosť venovala kvalitatívnym aspektom
rastových procesov a ich medzinárodnej komparácii.
4. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku
politiku - projekt mladých vedeckých pracovníkov
Výsledky riešenia v roku 2009:
- spracovanie teoreticko-metodologických východísk riešenia projektu, zhodnotenie
vývoja ekonomickej výkonnosti SR a jej štruktúry, spracovanie súvislostí medzi
nominálnou a reálnou konvergenciou SR k EÚ. Teoretické a metodologické východiská
modelu dlhodobého ekonomického rastu SR vytvorili priestor na identifikáciu zdrojov
dlhodobého ekonomického rastu SR a odlíšenie trendovej zložky ekonomického
vývoja od krátkodobých cyklických výkyvov.
5. Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období
prehlbujúcich sa recesných tendencií - projekt mladých vedeckých pracovníkov
Výsledky riešenia v roku 2009:
- zadefinovanie teoretických východísk ponukovo orientovanej hospodárskej politiky a
súčasne analýza jednotlivých častí ponukovej strany ekonomiky SR
- zhodnotenie materiálovej náročnosti priemyselných odvetví SR, slovenskej ekonomiky
ako celku, analýza rôznych postupov Regionálnych podnikateľských centier a
Podnikateľských inovačných centier.
6. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ - projekt aplikovaného výskumu MŠ
SR
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza základných aspektov reálnej konvergencie, hodnotenie jej úzkych miest,
skúmanie príčin výkonnostnej medzery medzi SR a EÚ,
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kvantitatívna analýza konvergenčného procesu a prognóza vývoja reálnej konvergencie
SR k EÚ.

Katedra financií
1. Analýza spoločensko-ekonomických efektov inovácií a ich financovanie v podnikateľských
subjektoch v SR - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- výskum sa zameral na ekonomickú stránku inovačného procesu v podnikateľských
subjektoch s dôrazom na jej finančné aspekty a na návrh foriem financovania inovácií.
2. Reforma systémov korporátnych daní v EÚ ako jeden z predpokladov dosiahnutia Lisabonskej
stratégie - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza medzi systémom zdanenia korporátnou daňou vo vybraných štátoch EÚ
a podporou inovácií. Ďalej sa skúmali možnosti využiť výmenu informácií na daňové
účely ako alternatívu k harmonizácii korporátnych daní v EÚ, súlad vnútroštátnych
pravidiel zdanenia s princípmi a právami, ktoré garantuje EÚ.
- Skúmanie možnosti aplikovať teoretické poznatky o medzinárodnom zdaňovaní pri
medzipodnikových kombináciách a vysielaní pracovníkov.
3. Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky projekt VEGA
Výsledky výskumu v roku 2009:
- výskum nástrojov kohéznej politiky a ich možného vplyvu na rast
konkurencieschopnosti ekonomiky SR, v úzkej interakcii s regionálnou politikou EÚ.
- pozornosť bola tiež venovaná vybraným európskym štandardom aplikovateľným
v podmienkach SR (národné účty, účtovníctvo).
4. Vplyv nepriamych daní na spotrebu - projekt VEGA
Výsledky výskumu v roku 2009:
- výskum bol zameraný na použitie základných postupov a metód, ako je triedenie
a analýzy. Pri numerických overovaniach efektov jednotlivých faktorov
a porovnávaniach výsledkov jednotlivých modelov je využívaná komparatívna analýza
a pri formulovaní záverov syntéza a indukcia
- hlavnými výsledkami je náčrt konceptov modelov, resp. modelu pre záverečné
hodnotenie vzťahu nepriamych daní a spotreby.
5. Účinnosť automatických stabilizátorov v procese vstupu SR do eurozóny - projekt VEGA
Výsledky výskumu v roku 2009:
- výskum sa zameral na analýzu vzájomného vzťahu medzi automatickými
stabilizátormi a hospodárskym cyklom v ekonomike SR. Súčasťou projektu boli
empirické experimenty, ktorých cieľom bola kvantifikácia
účinkov poistenia
v nezamestnanosti na hospodársky cyklus v ekonomike SR.
6. Ekonomické aspekty ochrany životného prostredia v procese globalizácie svetovej ekonomiky
- projekt VEGA
Výsledky výskumu v roku 2009:
- identifikácia a vyhodnotenie kľúčových väzieb medzi globalizáciou svetovej
ekonomiky a životným prostredím v podmienkach malej otvorenej ekonomiky
-9-
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identifikácia faktorov ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia, ktoré pre malú
otvorenú ekonomiku vyplývajú z uplatňovania medzinárodných zmlúv o obchode,
investíciách a pohybe kapitálu.

7. Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť verejných výdavkov
- projekt VEGA
Výsledky výskumu v roku 2009:
- špecifikovanie niektorých súčasných moderných prístupov k financovaniu verejného
sektora, najmä hodnotenie účasti súkromného sektora.
8. Rozpočtová teória, politika a prax. (vysokoškolská učebnica určená pre III. stupeň
vysokoškolského štúdia) - projekt KEGA
- výskum bol orientovaný na spracovanie textov pre novú učebnicu, zameranú na verejné
rozpočty, pri ktorom sa hospodárenie vykazuje na akruálnom princípe a vykazovanie
výdavkov na konkrétne ciele sú formulované v programoch.
9. Analýza vybraných oblastí daňovej politiky Slovenskej republiky (súčasná situácia a návrh
riešení) - projekt mladých vedeckých pracovníkov
Výsledky výskumu v roku 2009:
- riešitelia v rámci plnenia cieľov stanovených pre prvý rok riešenia projektu zhromaždili
a preštudovali značné množstvo predovšetkým zahraničných zdrojov. Následne v
súlade so stanoveným plánom stanovili základné teoretické východiská a pripravili
východiskové analýzy pre riešenia plánované pre druhý rok projektu.
10. Law and Economy in a "Global Village" of Financial Crisis. (Erasmus IP). Projekt
International Vysegrad Fund (mobilitný projekt č. ERA/2009/IP/W/0016).
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
1. Globalizácia versus regulácia bankovníctva a finančného trhu - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- hodnotenie finančnej a bankovej krízy a alternatív riešenia problémov spôsobených
krízou
- otázky regulácie a dohľadu nad bankovými a finančnými inštitúciami, meniace sa
stanoviská k používaniu derivátov a štruktúrovaných produktov
- ohodnocovanie bánk a finančných inštitúcií ako aktuálny problém rozhodovacích
procesov v praxi.
2. Tvorba jednotného finančného trhu v rámci Eurozóny - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza súčasného stavu teoretického rozpracovania problematiky tvorby jednotného
finančného trhu, hodnotenie stavu kapitálového trhu v jednotlivých krajinách
a komparácia dosiahnutej úrovne v krajinách EÚ 15 a EÚ 12, skúmanie pozitívnych
a negatívnych dôsledkov zavedenia jednotnej meny v krajinách eurozóny, mapovanie
prístupového procesu SR do eurozóny a úloha finančného trhu v tomto procese, analýza
vývoja kľúčových oblastí finančnej vedy a praxe s cieľom rozšíriť poznatkovú
základňu a definovať kľúčové faktory ovplyvňujúce vývoj.
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3. Perspektívy Slovenska v podmienkach globálnej nerovnováhy - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- monitorovanie súčasného stavu a vývoja globálnej ekonomiky so zameraním na
podstatu globalizačných tendencií vo vývoji medzinárodného finančného trhu. Okrem
porovnávania teoretických prístupov s praktickými prejavmi globálnej nerovnováhy sa
výskum orientoval na identifikovanie pre Slovensko vyplývajúcich špecifických
konsekvencií v oblasti cenovej a finančnej stability, v oblasti vytvárania
diferencovaného prístupu k tvorbe úspor a investícií, ako aj v oblasti štruktúry
zahraničného obchodu a z toho vyplývajúcich dôsledkov pre napredovanie finančnej
integrácie.
4. Investičné a hypotekárne bankovníctvo (vypracovanie vysokoškolskej učebnice) - projekt
KEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- Výstupom projektu v roku 2009 je učebnica Hypotekárne bankovníctvo – finančné
nástroje na podporu bytovej výstavby; učebnica pod názvom Investičné a hypotekárne
bankovníctvo I vyšla v roku 2008. Ide o jedinečné publikácie v oblastiach, ktoré na
Slovensku neboli spracované.
5. Mutual Learning on Social Inclusion and Social Protection - Medzinárodný výskumný EU
projekt – IV4R75
- Zorganizovaný medzinárodný workshop: First Openning Workshop with Certificate in
Bratislava “Basic bank accounts over Europe in relation with mutual learning on
financial exclusion: Tradition & Tools & Trends".
6. Vybrané problémy bankovníctva a finančných trhov - projekt mladých vedeckých
pracovníkov
Výsledky riešenia v roku 2009:
- vyhodnotenie dopadov finančnej krízy na svetovú ekonomiku, integráciu platobných
systémov v eurozóne, oblasť menového páru EUR/USD a ich postavenia v rámci
globálnej ekonomiky
- analýza rizík komerčných bánk so zameraním na operačné riziko a uplatňovanie
bankopoistných princípov v bankovníctve.
7. Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja - projekt mladých vedeckých
pracovníkov
Výsledky riešenia v roku 2009:
- zhodnotenie vývoja po zavedení spoločnej meny Euro, posúdenie aplikácie regulačných
smerníc BASEL II a MiFID do slovenskej legislatívy a bankovej praxe
- zhodnotenie konkurenčného prostredia v bankovníctve na Slovensku.
8. Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics
within V4 and countries of South Eastern Europe - projekt International Vysegrad Fund projekt č. 308100004-IV.
Výsledky riešenia v roku 2009:
- dosiahnuté výsledky riešenia projektu v roku 2009 možno definovať ako prípravu
spoločnej publikácie Financovanie malých a stredných podnikov v krajinách V4 a vo
vybraných krajinách strednej a južnej Európy.
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Katedra sociálneho rozvoja a práce
1. Sociálne systémy v Európe v kontexte protirečení doby - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- formovanie základného hodnotového rámca v spoločnosti
- globalizačné súvislosti finančnej krízy a hospodárskej recesie a ich dopad na sociálny
štát. Autori odmietajú kópiu inštitucionálnej podoby sociálneho štátu. Odporúčajú
navrátenie sa k hodnotám solidarity, spravodlivosti, participácie ako alternatíve
k ekonomickému egoizmu.
2. Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza súčasnej etapy vývoja svetového hospodárstva v podmienkach globálnej
megakonkurencie a novej regionalizácie,
- charakteristika pozície Slovenska v porovnaní s krajinami EÚ v oblasti výkonnosti
ekonomiky, zamestnanosti a politiky trhu práce v kontexte globálnej finančnej
a hospodárskej krízy
- poukázanie
na dominantný význam znalostí, na ich osobitosti v porovnaní
s industriálnou civilizáciou, na ich úlohu pri formulovaní nového modelu hospodárskej
a sociálnej politiky v 21. storočí.
- identifikácia možných ciest a spôsobov riešenia komplexnej stratégie konkurenčnej
schopnosti EÚ, s akcentom na SR, sledovanie technologickej a inovačnej dimenzie,
návrh na vytváranie rámcových podmienok pre podporu súťaživosti a otvorených trhov
na základe nového prístupu k znalostiam.
3. Flexibilita trhu práce v kontexte procesu globalizácie a zamestnanosti - projekt mladých
vedeckých pracovníkov
Výsledky riešenia v roku 2009:
- vyhodnotenie trendov na trhu práce vybraných členských krajín Európskej únie v čase
globálnej hospodárskej krízy, analýza vývojových tendencií základných
makroekonomických ukazovateľov (HDP, inflácie), ktoré majú bezprostredný dopad na
trhy práce
- riešitelia sa sústredili na jeden z prejavov globálnej hospodárskej krízy, a to –
hromadné prepúšťanie, pričom analyzovali jeho rozsah a dopady na trh práce. Skúmali
efekty plynúce z globalizácie na postavenie pracovníkov s nízkou kvalifikáciou.
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
1. Možnosti využitia inštitútu verejno-súkromného partnerstva (PPP) pri realizácii regionálnej
politiky územnej samosprávy - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- posúdenie využívania inštitútu PPP: záverom výskumu je, že inštitút PPP nie je
dostatočne využívaný – prekážkami sa javia: náročnosť prípravy projektov, dopad
finančnej krízy, limitovaná možnosť tvorby vlastných zdrojov územnou samosprávou,
absentujú tiež štúdie realizovateľnosti projektov, kvantifikácia vplyvov na rozpočet
komparátorom PSC a budovanie formálnych sociálnych sietí ako potenciálu tvorby
PPP.
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2. Ľudské zdroje ako predpoklad konkurencieschopnosti regiónov - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza ukazovateľov ľudských zdrojov v regiónoch SR,
- získanie poznatkov o nasýtenosti regiónov školskými inštitúciami všetkých typov v
regiónoch SR,
- pohľad na disparity z požiadaviek poznatkovo-orientovanej ekonomiky,
3. Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja - projekt
VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza podmienok pri podpore IKT v regionálnom rozvoji v SR a vo vybraných
krajinách,
- analýza stratégii pre podporu IKT v regionálnom rozvoji v SR a vybraných krajinách,
- analýza podporných politík IKT pri podpore regionálneho rozvoja.
4. Regionálna politika Európskej únie a implikácia na regionálne disparity Slovenska – VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- teoretická poznatková báza,
- spracovanie teoretických prístupov k problematike regionálnej politiky EÚ – výsledky
v publikovaných článkoch.
5. Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho
rozvoja - projekt VEGA – UPJŠ / participácia.
Výsledky riešenia v roku 2009:
- výskum konkurencieschopnosti regiónu, univerzít a ich prepojenie. Realizoval sa
primárny výskum na populácii všetkých fakúlt v SR.
- vplyv univerzít na regionálny rozvoj. V rámci projektu boli analyzované a navrhnuté
rôzne prístupy k meraniu tohto vplyvu, bola vypracovaná dopadová štúdia.
- výskum partnerstva univerzít s podnikmi, štátnou správou a samosprávami, metódy ich
manažmentu. V rámci „best practices“ bola prezentovaná existujúca regionálna sieť v
Košickom kraji.
6. Regional Trajectories to the Knowledge Economy: a dynamic model (EURODITE) medzinárodný výskumný projekt EURODITE 006187, 6RP.
Výsledky riešenia v roku 2009:
- v roku 2009 boli dokončené výskumné štúdie v pracovných balíkoch WP5 (Regional
Case Studies) a WP6 (Firm Case Studies). V skúmanom sektore IKT, konkrétne
v sektore informačnej bezpečnosti autori vo WP5 skúmali regionálnu dynamiku
poznatkov v Bratislavskom regióne a vo WP6 firemnú dynamiku poznatkov na príklade
vybraných firiem v sektore informačnej bezpečnosti v skúmanom regióne. Následne
začali pracovať na pracovnom balíku WP8 (Sectoral Synthesis). Bola vypracovaná
súhrnná správa z jednotlivých prípadových štúdii v sektore IKT zameraná na politiku
v tomto sektore „ICT Policy Practices and Options“, ktorej cieľom bolo analyzovať
postupy a možnosti v podpornej politike IKT.
7. Priority European Programme in Advanced Regional Economics (PREPARE) - medzinárodný
výskumný projekt č. MSCF-CT-2005-029619.
Výsledky riešenia v roku 2009:
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aktivity určené pre partnera z Ekonomickej univerzity v Bratislave boli ukončené roku
2007 – realizovanie tzv. letnej školy (júl 2007) zameranej na otázky regionálnej
ekonomiky.

8. Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných
technológií - projekt mladých vedeckých pracovníkov
Výsledky riešenia v roku 2009:
- spracovanie prehľadu literatúry (existujúcich štúdií) o vplyve malých podnikov na
znalostnú dynamiku regiónov so špecifickým zameraním na sektor informačných a
komunikačných technológií,
- analýza vzťahov medzi firmami a jednotlivými aktérmi inovačného systému v sektore
IT v bratislavskom regióne,
- uskutočnené štúdie univerzitných spin off firiem na príklade štúdia Fakulty informatiky
a informačných technológií a Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej
univerzity a prípadové štúdie firiem v sektore IT služieb,
- vymedzenie odporúčaní pre tvorbu politiky založenej na koncepte znalostnej
dynamiky; poznatky, ktoré sa získali v rámci prác na projekte boli využité tiež v
prácach pre decízne orgány v SR.
9. Priame a nepriame prejavy vplyvu EU v Bratislave na rozvoj mesta a regiónu - projekt
mladých vedeckých pracovníkov
Výsledky riešenia v roku 2009:
- spracovanie prehľadu literatúry.
10. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE) - projekt APVV č. 291592
Výsledky riešenia v roku 2009:
- Spracovanie teoretických východísk problematiky poznatkovej ekonomiky a jej
regionálnej dimenzie. V rámci PB1 bolo spracovaných 9 štúdií, z ktorých na KVSaRR
bolo spracovaných nasledujúcich 6:
• Ekonómia znalostí v priestore. Teoretické východiská.
• Znalostná ekonomika v metropolitných regiónoch.
• Úloha univerzít v znalostnej ekonomike.
• Ľudský kapitál v poznatkových procesoch.
• Regionálna politika v poznatkovej ekonomike.
• Znalostná ekonomika a územná samospráva.
- Vytvorenie koncepčného rámca analýzy znalostí a ich úlohy v ekonomike
prostredníctvom skúmania znalostných procesov v rozličných typoch regiónov
(metropolitné, staré priemyselné a vidiecke a periférne), ktoré poukazujú na rozličné
regionálne trajektórie znalostnej ekonomiky.
11. Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií - projekt APVV č.
291591.
Výsledky riešenia v roku 2009:
- Identifikácia faktorov investičnej atraktivity regiónov v SR a ČR, vplývajúcich na
alokáciu priamych zahraničných investícií.
- Porovnanie nástrojov, vplývajúcich na alokáciu priamych zahraničných investícií v SR
a ČR.
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12. Learn more and publish! - iné projekty: zmluva s Tatra bankou, č. 2008vv059
Výsledky projektu v roku 2009:
- uskutočnenie šiestich diskusných fór – prednášajúci: poprední slovenskí a zahraniční
odborníci (teoretici aj praktici) v oblasti regionálnej vedy. Prednášky boli organizované
v Bratislave (4) a Košiciach (2).
- realizovanie a vyhodnotenie súťaže o najlepší publikačný počin. Do súťaže o najlepší
publikačný počin mladého odborného a vedeckého pracovníka (aktivita Publish!) sa
prihlásilo celkom 17 súťažných príspevkov z piatich slovenských univerzít. Výsledky
súťaže boli oznámené na záverečnom ceremoniáli konferencie CERS v Košiciach.
Katedra poisťovníctva
1. Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných rizík - projekt VEGA
Výsledky projektu v roku 2009:
- riešenie aktuálnych otázok a základných vzťahov životného a neživotného poistenia so
zameraním na problematiku rizikového a rezervotvorného poistenia,
- návrh optimalizácie procesov likvidácie poistných udalostí,
- zmapovanie štruktúrovaných techník predaja poistných produktov s komplexným
zameraním na predajný proces a poistné poradenstvo,
- aktualizácia a identifikácia nových foriem rizík: nano-, katastrofické, pandemické a
klimatické riziká, ich analýza pomocou Paretovho modelu,
- realizácia dvoch dotazníkov a vytvorenie
databázy
pre najvýznamnejšie
vplyvy/faktory na zmenu charakteru neživotných rizík.
2. Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II - projekt VEGA
Výsledky projektu v roku 2009:
- porovnanie teoretických prístupov zaoberajúcich sa globalizačnými procesmi vo
vzťahu k poistnému trhu,
- vytvorenie databázy na uskutočnenie ankety v roku 2010,
- analýza aktuálnych procesov prebiehajúcich na poistnom trhu v SR a zhodnotenie
výsledkov súčasných procesov na poistnom trhu v SR.
3. Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy - projekt mladých
vedeckých pracovníkov
Výsledky projektu v roku 2009:
- identifikovanie podkladových údajov poisťovníctva so zameraním sa na získanie
vstupných údajov súvisiacich s otázkami ovplyvňujúcimi poisťovne,
- identifikovanie podkladových údajov so zameraním sa na správanie spotrebiteľa.
Katedra pedagogiky
1. Inovácia základných pedagogických dokumentov a učebníc ekonomiky pre gymnáziá a
ostatné stredné školy s neekonomickým zameraním - projekt KEGA
Výsledky projektu v roku 2009:
- publikovanie novej učebnice pre všeobecnovzdelávacie ekonomické predmety na
stredných školách,
- vytvorenie doplnkových učebných materiálov k stredoškolskej učebnici v elektronickej
podobe (CD s prezentáciami a CD s textami na čítanie s porozumením k jednotlivým
kapitolám učebnice).
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2. Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných
školách ekonomického zamerania. - projekt KEGA
Výsledky projektu v roku 2009:
- spracovanie komparatívnej analýzy rozsahu a obsahu vzdelávania na vybraných
stredných školách ekonomického zamerania v oblasti podpory podnikania absolventov
týchto škôl vo vybraných krajinách EÚ.
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
1. Počítačové spracovanie reči - rozvojový projekt.
Výsledky projektu v roku 2009:
- tvorba základnej databázy záznamov hlasu.
2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na OF za rok 2009
Katedra marketingu
1. Rozšírenie teórie CRM: integrácia zákazníka do hodnotového reťazca podniku ako nový
prístup k tvorbe konkurenčnej výhody – projekt VEGA
Výsledky projektu v roku 2009:

-

návrh modelu integrácie zákazníka do hodnotového reťazca podniku,
návrh obsahu a štruktúry informačného zabezpečenia a funkcií analytického
a operatívneho CRM, tvorby dátových skladov a možnosti využitia metódy ECR
v obchodných vzťahoch,
rozpracovanie viacrúrovňového modelu tvorby, multiplikácie a podpory vzťahu so
zákazníkmi.

2. Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach
internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie
firmy – projekt VEGA
Výsledky projektu v roku 2009:

-

formulovanie faktorov a determinantov štrukturálnych vzťahov medzi účastníkmi
distribučných procesov a ich významu pre dosahovanie spoločných cieľov všetkých
partnerov.

3. Podmienky
a predpoklady
rozvoja
vzťahového
marketingu
ako
nástroja
konkurencieschopnosti slovenských podnikov v kontexte jednotného európskeho trhu –
projekt VEGA
Výsledky projektu v roku 2009:

-

rozpracovanie spektra nástrojov podporujúcich budovanie vzťahov medzi zúčastnenými
subjektmi (slovenskými podnikmi).

4. Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové
stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu EÚ s podporou špecifického
marketingového inštrumentária – projekt VEGA
Výsledky projektu v roku 2009:

-

analýza ekonomického, demografického, sociálneho a kultúrneho prostredia jednotného
európskeho trhu.
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5. Inovácie marketingových a obchodných činností podnikov SR – projekt VEGA
Výsledky projektu v roku 2009:

-

varianty inovácií marketingových a obchodných činností, postupov, pri realizovaní ecommerce a m-commerce.

6. Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov – projekt VEGA
Výsledky projektu v roku 2009:

-

identifikácia kompetencií a nových prístupov k riadeniu ponuky priemyselných
podnikov a formulovanie modelu tvorby súladu ponuky v priemyselných podnikoch
s očakávaniami zákazníkov.

7. Spracovanie obchodno-vednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy
s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

hodnotenie terminologických neologizmov v oblasti manažmentu, marketingu a predaja

8. Aplikácia marketingu vo vybraných odvetviach ekonomiky – projekt mladých IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

analýza využtia sponzoringu ako jedného z podlinkových nástrojov,

-

tvorba modelu geoedemografickej
slovenského poistného trhu.

identifikácia možnosti rozvoja obchodu a plnenia jeho
k dodávateľom aj spotrebiteľom na základe teórie gate-keeper,
segmentácie

funkcií

aplikovateľného

vo
na

vzťahu
odvetvie

9. Manažment znalostí – dôležitý produktívny faktor podniku 21. storočia – projekt mladých IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

rozpracovanie a analýza SECI modelu a jeho vplyv na rozvoj tacitných znalostí,
identifikácia faktorov vplývajúcich na rozvoj mäkkej a tvrdej stránky manažmentu
znalostí.

10. Observatoire des dynamiques socio-économiques européennes (Odyssée) (Sledovanie
európskych sociálno-ekonomických dynamík) - medzinárodný vedecký projekt
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

vytvorenie medzinárodnej siete PGV,
výskum trvalo udržateľného rozvoja ako strategická nutnosť podnikov trhu výrobnej
sféry.

11. Medzinárodný vedecký projekt „Spotrebiteľská občianska sieť 2 (Consumer Citizenship
Network – CCN2)“
12. Medzinárodný vedecký projekt „Partnership for Education and Research about Responsible
Living – PERL“
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Katedra medzinárodného obchodu
1. Špecifické aspekty najnovších tendencií podnikateľských stratégií medzinárodného
marketingu a ich aplikácia v podnikateľských subjektoch v SR ako predpoklad zvyšovania ich
konkurencieschopnosti v rozširujúcej sa EÚ – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

positioning firiem na trhu, jeho načasovanie, trvanie a rýchlosť uplatňovania
strategických marketingových aktivít.

2. Ekonomické aspekty novej energetickej politiky EÚ a jej vplyv na strategické rozvojové
zámery SR (s ohľadom na Lisabonskú agendu)“ – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

kritická analýza súčasného stavu energetickej politiky EÚ s ohľadom na stav
energetickej základne SR, preskúmanie vývoja energetického trhu, zvlášť v oblasti ropy
a zemného plynu,

-

analýza vybraných segmentov energetiky vo vzťahu k prioritám vyplývajúcim pre SR
z Lisabonskej agendy,

-

analýza logistických segmentov energetiky s rozhodujúcim významom
zabezpečenie potrieb SR a EÚ (ropovody, plynovody, energetické siete),

-

skúmanie pozície rozvojových krajín a ich prístupy k zabezpečeniu energetických
potrieb s osobitným zreteľom na rastúci význam Číny.

pre

3. Priame a nepriame efekty priamych zahraničných investícií v strednej a východnej Európe
a na Slovensku – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

skúmanie nepriamych efektov PZI a z nich vplyvu transferu know-how v oblasti
ľudských zdrojov,

-

skúmanie vplyvov ekonomickej krízy na zahraničné firmy v strednej a východnej
Európe a na Slovensku.

4. Rastúca dominancia čínskej ekonomiky a zmena rovnováhy medzi regiónmi v kontexte
svetového hospodárstva a ich dopad na rast konkurecieschopnosti EÚ s dôrazom na oblasť
zahraničného obchodu a investičných tokov – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

kritické zhodnotenie modelu Goldman Sachs BRICs, resp. BRIICs v kontexte zmien vo
svetovom hospodárstve vyvolaných ekonomickou krízou od roku 2008,

-

analýza tokov a štruktúry priamych zahraničných investícií s prihliadnutím na
investičnú expanziu čínskych podnikov najmä v strategických odvetviach primárneho
sektora,

-

analýza medzinárodných trhov strategických surovín a vývoja krajín, ktoré ich
exportujú.

5. Regionálna politika Ruskej federácie a perspektívy spolupráce s Európskou úniou s osobitným
zameraním na SR – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

analýza podmienok pre zapojenie Ruskej federácie do jednotného Európskeho
hospodárskeho priestoru, súčasného stavu zahranično-obchodnej spolupráce EÚ s
tretími krajinami, so zameraním na Čínu a Indiu,
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-

posúdenie sociálno-ekonomického vývoja Ukrajiny, vývoja podnikateľského prostredia
a možností prieniku slovenských podnikateľských subjektov na Ukrajinu,

-

sociálno-ekonomický vývoj Kazachstanu a Uzbekistanu.

6. Štúdia vplyvu sociálno-ekonomických dopadov činnosti spoločnosti SPP, a.s. na ekonomiku
SR“ (zmluva so Seesame, s.r.o.) – projekt hospodárskej praxe
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

vypracovanie výskumnej analýzy v zmysle zmluvy.

7. Globalizácia a fiškálne efekty výroby biopalív na podmienky SR“ (zmluva s PALMA Group,
a.s.) - projekt hospodárskej praxe
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

vypracovanie výskumnej analýzy v zmysle zmluvy.

8. Strategický význam elektrickej energie pri podpore konkurencieschopnosti a vplyv ČR na
energetickú bezpečnosť SR“ (zmluva so ZSE, a.s.) – projekt hospodárskej praxe
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

vypracovanie výskumnej analýzy v zmysle zmluvy.

9. Stratégie transnacionálnych korporácií v regióne strednej a východnej Európy v období
súčasného turbulentného vývoja svetovej ekonomiky – projekt mladých IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

analýza podnikateľského prostredia a stratégií transnacionálnch korporácií v regióne
strednej a východnej Európy v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy.

10. Konkurencischopnosť ekonomiky SR a nové výzvy globálnej ekonomiky v podmienkach
finančnej a hospodárskej krízy – projekt mladých IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

analýza konkurencieschopnosti ekonomiky
a hospodárskej krízy v rámci EÚ a V4,

-

analýza pôvodu, vývoja a počiatočných dopadov finančnej a hospodárskej krízy.

SR

v kontexte súčasnej

finančnej

11. Hodnotovo orientovaný manažment ako faktor rozvoja spoločnosti – medzinárodný vedecký
projekt
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

kritická analýza súčasného stavu hospodátstva a hospodársko-politických podmienok
Srbskej rebupliky pre jej európsku perspektívu v kontexte vývoja krajín západného
Balkánu (energetický trh, infraštruktúra, cestovný ruch).

12. Governance v kontexte globalizovanej ekonomiky a spoločnosti (GAČR) – výskumný projekt
Grantovej agentúry ČR
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

analýza súboru opatrení týkajúcich sa vybraných oblastí ekonomických výziev
globalizácie zameraných na oblasť konkurencieschopnosti,

-

skúmanie postavenia vybraných krajín a inštitúcií v oblasti transformácie národných
ekonomík a úloh governance, t.j. spôsobu a systému vládnutia,
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-

vplyv energetickej bezpečnosti na presadzovanie celkových strategických zámerov EÚ
v rámci svetového hospodárstva.

13. Medzinárodný vedecký projekt „The role of outward FDI form Visegrad countris in
strendgthening regional integration“.

-

riešenie stupňa IDP v SR a prípadových štúdií odlevu PZI zo Slovenska.

Katedra služieb a cestovného ruchu
1. Vplyv inovácií v službách na ich konkurencieschopnosť v znalostnej ekonomike – projekt
VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

identifikácia a charakteristika inovačných aktivít podnikov služieb, objasnenie úlohy
inovačných aktivít podnikov služieb pri zabezpečovaní ich konkurenčnej schopnosti
s osobitým akcentom na rozvoj partnerstiev ekonomických subjektov.

2. Zásady a metódy vedeckej práce vzdelávacích a kvalifikačných stupňov vysokej školy
obchodno-vedného zamerania – projekt KEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

rozpracovanie základného rámca pravidiel vedeckej práce, zásad a podmienok platných
pre výskumných pracovníkov v EÚ ako východisko vedeckej prípravy na všetkých
stupňoch vysokoškolského vzdelávania, identifikáciu rezerv v získavaní zručností
vedeckej komunikácie a komunikácie vedy.

3. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Nitre (zmluva na poskytnutie služby s mestom Nitra)
– projekt hospodárskej praxe
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

realizácia troch etáp tvorby koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Nitre na základe
uzatvorenej zmluvy.

4. Aktivizácia domáceho cestovného ruchu v SR pre vybrané segmenty klientely –
inštitucionálny projekt
Výsledky riešenia v roku 2009:
- aktivizácia slovenského mládežníckeho cestovného ruchu a spolupráca vo viazanom
a komerčnom mládežnickom cestovnom ruchu, vytvorenie materiálnych a personálnych
predpokladov rozvoja cestovného ruchu pre „všetkých“ s dôrazom na zdravotne
postihnutých.
5. Skúmanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a možnosti ich zvyšovania na Slovensku
a vo vybraných krajinách – projekt mladých IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

charakteristika významu cestovného ruchu pre ekonomiku krajiny, analýzu priamych
a nepriamych ekonomických dopadov cestovného ruchu v určitej územnej jednotke
stanovenej hranicami štátu a možností ich kvantifikácie, identifikáciu nedostatkov
a problémov vykazovania ekonomických prínosov cestovného ruchu a navrhnutie
možností ich riešenia.
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Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
1. Nové prístupy k znižovaniu rizika v oblasti bezpečnosti produktov a ochrany spotrebiteľa –
projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

monitorovanie rizík súvisiacich s produktmi a porovnávanie identifikačných metód
bezpečnosti produktov; návrh na odstránenie alebo zredukovanie nepriaznivých
dôsledkov rizík pre obchod s dôrazom na ochranu spotrebiteľa,

-

navrhnutie kritérií pre posudzovanie bezpečnostných rizík a systémov, ktoré dokážu
zabrániť vstupu nebezpečných výrobkov na trh jednak na makroekonomickej úrovni
pre rozhodovanie štátnych orgánov o efektívnosti a vhodnosti systémov zaistenia
bezpečnosti produktov, ale aj na mikroekonomickej úrovni ako podklad pre
rozhodovanie podnikateľských subjektov,

-

vytvorenie a sprevádzkovanie virtuálneho informačného a výučbového portálu na
platforme MOODLE zahrňujúceho informačnú úplnosť o produktoch, manažérstve
rizík, environmentálnom manažérstve, legislatívnych úpravách týkajúcich sa
bezpečnosti produktov, ochrany spotrebiteľa a inštitucionálneho dozoru na trhu
produktov.

2. Výstrednosť – výrobkové stratégie reálne definovanej novinky na slovenskom trhu“ – projekt
Tatrabanky 2008vs019
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

v roku 2009 ohlasy a disseminácia výsledkov projektu.

Katedra obchodného práva
1. Vymožiteľnosť práva v obchodno-záväzkových vzťahoch – projekt mladých IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

analýza miery vymožiteľnosti práva v SR,
hodnotenie dopadu miery vymožiteľnosti na subjekty obchodno-záväzkových vzťahov
v aplikačnej praxi, s objektívnymi i subjektívnymi príčinami danej problematiky.

Katedra informatiky obchodných firiem
1. Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-learningového spôsobu vyučovania –
inštitucionálny projekt
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

e-learningový spôsob vyučovania a posudzovanie vhodnosti jeho použitia vo
vyučovacom procese,

-

bezbariérový prístup k zdrojom informácií, predovšetkým k webovým stránkam, elearningovým systémom a oficiálnym študijným materiálom.

2. Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou
ekonomikou – projekt mladých IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

certifikáciu, ako nástroja na zvyšovanie, preukazovanie odbornosti, kvalifikácie
v rôznych oblastiach v EÚ a jej vplyv na úspech jednotlivca na pracovnom trhu,

-

uskutočnenie prieskumu z oblasti informatiky ako základu pre tvorbu hodnotenia
významu a postavenia certifikátov na Slovensku.
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2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na FHI za rok 2009
Katedra aplikovanej informatiky

1. Návrh študijného programu pre druhý a tretí stupeň študijného odboru Hospodárska
informatika - projekt KEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- vypracovanie študijného programu pre druhý a tretí stupeň študijného odboru
Hospodárska informatika
- vypracovanie monografie, učebnice, e-learningové kurzy a powerpointové prezentácie,
ktoré podporujú zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu

2. Modernizácia e-learningu pomocou IKT v blended learningu na EU – projekt mladých
Výsledky riešenia v roku 2009:
- sledovanie trendov v e-learningu a ich následná implementácia do existujúcich elearningových kurzov a zavádzanie nových e-learningových kurzov do výučby
- realizácia nového modelu výučby pre vybrané kurzy,
- propagácia, podpora tvorby a inovácia elektronických kurzov .
Katedra matematiky

1. Aktuárske metódy v procese transformácie sociálnej sféry v SR – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

tvorba spojitých a stochastických modelov a ich aplikácií na tvorbu nových poistných
produktov a ich finančného zhodnotenia (oblasť poistnej matematiky)

-

rozvoj použitia aktuárskych analýz pri určovaní aktív, pasív a solventnosti poisťovne
a simulácií poistných procesov na počítači (oblasť životného poistenia)

-

aplikovanie metód aktuárskej matematiky pri tvorbe dôchodkových fondov (oblasť
penzijného poistenia)

-

porovnanie rôznych modelov klasifikácie rizík a diskrétneho deterministického aj
spojitého prístupu v nemocenskom a zdravotnom poistení (oblasť nemocenského
poistenia)

2. Riadenie rizík neživotného poistenia podľa direktívy Európskej Komisie Solvency II –
projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- nové metódy na redukciu rizika optimálnym zaistením, maximalizácia zisku,
minimalizácia pravdepodobnosti krachu
- odvodenie vzťahov na výpočet hodnoty VaR a TVaR, odhad ekonomického kapitálu
- vytvorenie programu na výpočet hodnôt pravdepodobnostnej funkcie rozdelenia
celkových škôd pomocou Panjerových rekurentných vzťahov
- prepracovanie postupov na stanovenie kvantilov pomocou metódy Monte Carlo
- použitie Laplaceovej transformácie ne odhad pravdepodobnosti krachu a jej využitie
pri odhade počiatočných rezerv
- postupy merania trhového rizika z hľadiska poisťovne.
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3. Metódy poisťovania investičných rizík členských krajín Európskej únie – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- sprístupnenie výsledkov a hodnotenia rizikových finančných projektov prostriedkami
finančnej matematiky
- aplikovanie stochastického procesu ceny finančného aktíva so zameraním na
poisťovanie finančných fondov opciami na akciový index
- určovanie hodnoty penzijných fondov so zameraním na pripravujúci sa projekt
Solvency II
- návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku.

4. Využitie informačných a komunikačných technológií na zefektívnenie matematického
vzdelávania na EU v Bratislave – projekt KEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- zefektívnenie matematického vzdelávania na vysokých školách ekonomického smeru
prostredníctvom IKT využitím špecializovaných programov (softvéru) vytvorených na
základe obsahu a požiadaviek vyučovaných predmetov na EU v BA (Matematika 1,
Matematika 2, Finančná matematika a pod.)
- vytvorenie programov v prostredí MS Excel
- vytvorenie učebných textov s vysokou názornosťou a informačnou hodnotou.

5. Konkurencieschopnosť produktov finančných inštitúcií na slovenskom trhu v kontexte
podmienok Európskej únie - projekt mladých
Výsledky riešenia v roku 2009:
- určenie pravdepodobnosti zlyhania spoločnosti (dlžníka) v mertonovom modeli
pomocou iterácií
- návrh empirického kredibilného odhadu priemernej výšky škôd v neživotnom poistení
(poistenie motorových vozidiel)
- vytvorenie programu, ktorý umožňuje jednoduchým spôsobom odhadovať očakávanú
výšku škody pre rôzne typy škodového poistenia.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie

1. Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej
menovej únie – ekonometrický prístup – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

hodnotenie politiky NBS štatistickými a ekonometrickými metódami na údajoch
ekonomiky SR

-

analýza synchronizácie vývoja peňažných agregátov, úrokových mier a inflácie
výskum modelov zohľadňujúcich makroekonomickú dynamiku a zameraných na
analýzu stability a ekonomický rast.

2. Modelovanie reverznej logistiky – optimalizácia procesov recyklácie a likvidácie odpadu –
projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

rozpracovanie teórie reverznej logistiky a možnosti modelového prístupu k jej
procesom

-

skúmanie koncentrácie odvetví, ktoré majú úzku spojitosť s reverznou logistikou,
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-

rozpracovanie modelov evidencie a sledovania reverzných materiálových tokov
založené na báze štruktúrnych modelov

3. Posilnenie koherencie a koordinácie politiky v Európe, verejná ekonomická politika rastu inštitucionálny projekt IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

analýza procesu vstupu slovenskej ekonomiky do Európskej monetárnej únie,
hodnotenie plnenia maastrichtských kritérií(EMU)

-

konštrukcia dynamického modelu stability inflačného procesu na báze kvantitatívnej
teórie peňazí

-

hodnotenie monetárnej politiky NBS

4. Teoretické a praktické prístupy k modelovaniu recyklačných procesov v kontexte Európskej
enviromentálnej perspektívy – projekt mladých IGPM
Výsledky riešenia projektu v roku 2009:

-

analýza súčasnej environmentálnej legislatívy a súčasných poznatkov o používaní
formalizovaných prístupov pre recyklačné procesy v Slovenskej republike a v
Európskej únii,

-

modely rozmiestňovania zberných miest v SR .

5. Analýza a modelovanie cenového vývoja v podmienkach SR pred a po vstupe do eurozóny projekt mladých IGPM
Výsledky riešenia projektu v roku 2009:

-

analýza ekonomického vývoja v krajinách po vstupe do menovej únie, najmä z pohľadu
cenového vývoja, ekonomického rastu a zamestnanosti

-

modelovanie inflácie prostredníctvom tzv. novej keynesiánskej Phillipsovej krivky,
metódy odhadu parametrov makroekonomických modelov, dynamické modely typu
IS/LM, dynamické modely inflácie, Dornbuschov model, determinanty rovnováhy na
makroúrovni a na mikroúrovni, simulačné modely.

6. Makroekonomické modelovanie so zameraním na proces transformácie meny (euroizácie)
v SR a ČR - bilaterálny projekt MVTS, APVV SK-CZ-0024-07
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

porovnanie vývoja peňažného dopytu, seignorage príjmu, a relácia medzi infláciou
a rastom v ekonomikách SR a ČR na základe rôznych metodologických prístupov,
jednorovnicové ekonometrické modely, modely so zdanlivo nesúvisiacimi regresiami,
panelové dáta

-

hodnotenie vývoja monetárnych agregátov v SR a ČR.

Katedra štatistiky

1. Modelovanie sociálnej situácie obyvateľstva a domácností v Slovenskej republike a jej
regionálne a medzinárodné porovnania - VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- podstatné skvalitnenie informačného systému o sociálnej situácii obyvateľstva a
domácností SR, dosiahnuté aplikáciou pokročilých štatistických metód, čím sa získajú
cenné informácie pre správnu sociálnu politiku,
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-

-

aplikácie širokej škály metód štatistickej indukcie, ktoré umožňujú správne
zovšeobecniť výsledky z výberových zisťovaní na celú populáciu SR a vďaka jednotnej
metodike štatistických zisťovaní v krajinách EÚ použiť tieto údaje pre medzinárodné
porovnania
skvalitnenie metodologického a analytického aparátu regionálneho a medzinárodného
porovnania sociálnej situácie pomocou viacrozmerných štatistických metód.

2. Kvantitatívne metódy v stratégii šesť sigma – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
Zhromaždenie, analýza a syntéza najnovších poznatkov o :
- stratégii šesť sigma
- analýze spôsobilosti procesu a o štatistickej regulácii procesu
- navrhovaní experimentov, Taguchiho metódach
- viackriteriálnom rozhodovaní a možnostiach jeho aplikácie v oblasti navrhovania
experimentov a Taguchiho metód
- výberovom skúmaní, aplikácia jedného z prístupov
- hĺbkovej analýze údajov, aplikácie hĺbkovej analýzy údajov v slovenských
organizáciách

3. Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku - inštitucionálny projekt IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:
- hĺbková štatistická analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov v SR s vysvetlením a
aplikáciou menej známych metód matematickej štatistiky v sociálnej oblasti.
- aplikácia deskriptívnych kvantitatívnych a grafických metód demografického vývoja
obyvateľstva SR podľa pohlavia, veku a ekonomických skupín v súvislosti
s najvýznamnejšími zmenami v charaktere reprodukcie obyvateľstva a vzhľadom na
zjednotenie dôchodkového veku pre obe pohlavia. Hodnotené bolo aj spomalenie
reprodukcie obyvateľstva SR a zmena vekovej štruktúry v SR podľa pohlavia.
- hĺbková deskriptívna analýza rodových rozdielov (Gender Gap) v geografickom
a sociálno-ekonomickom členení
- osobitne bola hodnotená zamestnanosť, vzdelanosť a príjmy v high-tech sektoroch
podľa pohlavia a situácia bola porovnávaná v rámci krajín EÚ.

4. Sociálnopatologické javy v živote súčasnej rodiny – inštitucionálny projekt IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:
- vytvorenie modelov logistickej regresie, ktoré možno použiť na predpovedanie výskytu
chudobných domácností na území Slovenska a posúdenie vplyvu premenných na
výskyt chudoby
- aplikáciou mier deskriptívnej štatistiky, viacrozmerných štatistických metód,
predovšetkým zhlukovej analýzy a metódy hlavných komponentov bola uskutočnená
priestorová diferenciácia regiónov Európy na základe výskytu ochorenia HIV/AIS,
- jednotlivé kraje a okresy Slovenska boli porovnané vzhľadom na výskyt závažných
trestných činov, ktorých sa dopúšťajú deti a mladiství.

5. Socioekonomické indikátory a modely na analýzu vývoja hospodárskeho procesu –
inštitutionálny projekt IGPM
Výsledky riešenia v roku 2009:
V súlade so stanovenými cieľmi sa riešiteľský kolektív zaoberal rôznymi aspektmi
hospodárskeho procesu. Riešenie problémových okruhov prebiehalo v niekoľkých oblastiach
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štatistiky súčasne: v oblasti národohospodárskych analýz, demografickej štatistiky, ale aj v
oblasti poistnej štatistiky a aktuárstva.
Katedra účtovníctva a audítorstva
1. Metodologické aspekty účtovníctva, audítorstva a kontroly v mikroekonomickom prostredí s
dôrazom na potreby teórie a praxe v kontexte národných a nadnárodných požiadaviek projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

riešenie metodológie, metodiky, právnej úpravy a vnútroorganizačných riešení
v mikroekonomickom prostredí v oblasti účtovníctva, audítorstva a kontroly
samostatne a vo vzájomnej väzbe v rámci uceleného ekonomického systému s
dôrazom na nadnárodný, národný a individuálny aspekt,

-

stanovenie vhodných kritérií pre posúdenie správnosti voľby metodiky a metodológie
účtovníctva, audítorstva a kontroly.

2. Implementácia medzinárodných účtovných štandardov pre finančné vykazovanie a ich vplyv
na metodiku účtovania a vykazovania v komerčných poisťovniach a v zdravotných
poisťovniach - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- identifikácia a vyhodnotenie hlavných problémov súvisiacich s prechodom komerčných
a zdravotných poisťovní z národných účtovných pravidiel Slovenskej republiky na
medzinárodné štandardy IFRS,
- vyhodnotenie dôsledkov prechodu na IAS/IFRS z pohľadu zabezpečenia verného
a pravdivého obrazu poskytovaného účtovníctvom, ako informačnej základne pre
kvalifikované ekonomické rozhodnutia.
3. Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe Slovenskej republiky do
Európskej únie a do Eurozóny do výučby predmetov študijného programu Účtovníctvo projekt KEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- komplexná analýza súčasných teoreticko-metodologických prístupov k riešeniu
zásadných problémov účtovníctva,
- inovácia všetkých ťažiskových predmetov študijného programu Účtovníctvo a to
aktualizáciou a implementáciou IFRS, IPSAS a aktuálnych smerníc EÚ v oblasti daní
do výučby,
- vybudovanie nových predmetov „Etika účtovníka a audítora“ a „Teória účtovníctva“
pre 2. stupeň štúdia študijného programu Účtovníctvo na EU v Bratislave,
- vypracovanie prezentácií na využitie moderných didaktických prostriedkov
v pedagogickom procese.
4. Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie – inštitucionálny projekt IGPM
Výsledky riešenia v roku 2009:
- čiastková analýza národnej právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike vo
vybraných oblastiach s dôrazom na uplatnenie a presadenie verného a pravdivého
obrazu ako základného princípu účtovníctva;
- analýza problémových okruhov daňovej harmonizácie v krajinách Európskej únie z
makroekonomického i mikroekonomického hľadiska a čiastkové zhodnotenie týchto
procesov (najmä v oblasti priamych daní) vo väzbe na harmonizačné procesy v oblasti
účtovníctva.
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2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na FPM za rok 2009
Katedra podnikovohospodárska
1. Diagnostikovanie hodnotových vzťahov a trhových aktivít v podniku – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

overenie prístupov k poznatkom v oblasti diagnostiky trhových aktivít vo vybranom
súbore podnikateľských subjektov v SR

-

vyhodnotenie rizík tvorby a spracovania podnikateľských projektov na variantných
modeloch

-

porovnanie teoretických prístupov k životnému cyklu podniku v období hospodárskej
krízy v SR.

2. Zhodnotenie zmien podnikateľských štruktúr v dôsledku integračných procesov pri kooperácii
malých a stredných podnikov, osobitne družstiev – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

kvantifikácia pozitív a negatív vonkajších a vnútorných podmienok podnikania
vo vybranom súbore 349 podnikov v zahraničí – Palestína a vo vybranom súbore 377
podnikateľských subjektov v SR

-

zhodnotenie čerpania povstupových prostriedkov vo vybranom súbore 107 podnikov
v SR

-

interpretácia výsledkov komparatívnej analýzy hospodárenia slovenských firiem
v období hospodárskej krízy

3. Modelovanie vývoja spotrebiteľských cien v rôznych trhových štruktúrach (dokonalá
konkurencia, nedokonalá konkurencia, monopol) v závislosti od zmeny sadzby obchodnej
marže s akcentom na cenové faktory po vstupe SR do eurozóny – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

bola odvodená a dokázaná platnosť rovníc pre výpočet indexov spotrebiteľských cien,
indexov výroby, indexov objemu obchodnej marže.

-

overenie možných dopadov zmeny sadzby DPH na spotrebiteľa (vývoj
spotrebiteľských cien), na štátny rozpočet (vývoj objemu DPH), na výrobcov (vývoj
objemu výroby) a na obchodníkov (vývoj objemu obchodnej marže).

-

overenie možných dopadov zmeny sadzby DPH na spotrebiteľa (vývoj
spotrebiteľských cien), na štátny rozpočet (vývoj objemu DPH), na výrobcov (vývoj
objemu výroby) a na obchodníkov (vývoj objemu obchodnej marže).

4. Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov
v krajinách EU – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

analýza strategického riadenia nákladov vo vybraných krajinách Európskej únie a
podnikov v SR

-

rozbor konkrétnych controllingových nástrojov pre podnikateľskú prax v SR.
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5. Ekonomické, finančné a manažérske aspekty malého a stredného podnikania na Slovensku po
vstupe do Európskej únie – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

problematika postupov ohodnotenia ochrannej známky,

-

rozpracovanie problematiky metódy licenčnej analógie pri ochrannej známke
a problematika ohodnotenia doménových mien.

analýza implementácie know-how a goodwillu
prejavy finančnej krízy v skúmanej oblasti.

do malých a stredných podnikov,

6. Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov –
projekt mladých IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

zhodnotenie pozície podnikov na základe faktorov ovplyvňujúcich celkovú hodnotu
výrobkov z pohľadu vnímania spotrebiteľov

-

stanovenie metód hodnoty majetku, komparácia rôznych systémov ohodnocovania ako
jeden z vplyvov ceny na hodnotu podniku

7. Ohodnocovanie duševného vlastníctva – projekt nadácie VÚB
Výsledky výskumu v roku 2009:

-

aplikácia nových prístupov k ohodnocovaniu duševného vlastníctva,
spracovanie knižnej publikácie Ohodnocovanie duševného vlastníctva.

8. Your Business – (Y)our Future - projekt Nadácie SPP
Výsledky výskumu v roku 2009:

-

zníženie predsudkov o podnikaní u mladých ľudí,
vytvorenie fóra pre diskusiu mladých ľudí o podnikaní, pozitívny vplyv na rozvoj etiky
v podnikaní, rozvoj zodpovedného prístupu mladých ľudí k ich aktívnej participácii.

Katedra manažmentu
1. Rozvoj a implementácia projektového manažmentu v malých a stredných podnikoch – projekt
VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

hodnotenie možnosti participácie malých a stredných podnikov pri riadení projektov
všeobecne a osobitne uvedenie perspektív spolupráce malých a stredných podnikov na
projektoch v eurozóne.

-

Hodnotenie možnosti participácie malých a stredných podnikov pri riadení projektov
hlavne v klastroch a v PPP projektoch

2. Systémy, procesy a metódy strategického manažmentu – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

identifikovanie vonkajších prejavov a vnútornej štruktúry konkurenčnej výhody a jej
pretvorenie do podnikateľskej stratégie

-

identifikovanie vplyvu mäkkých faktorov behaviorálneho pôvodu, ktoré vytvárajú
konkurenčnú výhodu a integrovanie metód kreatívneho myslenia do systému
a postupov strategického manažmentu.
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3. Uplatňovanie moderných trendov manažmentu a ich vplyv na úspešnosť podnikov – projekt
VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

analýza v oblasti inovácii a priemyselných parkov ako faktora rozvoja podnikov
a podnikania,

-

strategické rozhodovanie, mäkké faktory manažmentu a ich využívanie.

4. Metodologické východiská výberu komunikačných nástrojov v podnikateľských aktivitách
malých a stredných podnikov v SR a v podmienkach interkultúrneho trhu Európskej únie –
projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

Overenie metód a postupov pre stanovenie výberu komunikačných nástrojov
zodpovedajúcich ekonomickým možnostiam malých a stredných podnikov

-

výskum vnútropodnikovej komunikácie a komunikačných nástrojov na reprezentatívnej
vzorke malých a stredných podnikov SR

5. Názov projektu: Flexibilita pracovnej sily ako dôležitý predpoklad prosperity podnikov na
Slovensku – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

zhodnotenie
faktorov vplývajúcich na flexibilitu pracovnej sily a na oblasť
odmeňovania v SR

-

analýza outsourcingu v personálnej oblasti v SR

6. Princípy a metódy tvorby študijných programov v študijných odboroch Manažment
a Ekonomika a manažment – projekt KEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

Vymedzenie cieľov, obsahu, štruktúry a princípov tvorby dvoch študijných odborov
študijných

-

Profil, princípy a metódy študijného programu 3.3.15 Manažment
Profil, princípy a metódy študijného programu 3.3.16 Ekonomika a manažment
podniku

7. Inovatívne manažérske simulácie vo výučbe podnikového manamentu – projekt Nadácie VÚB
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

získanie (licencia) a aplikácia najnovších manažérskych simulácií vo výučbe
vysokoškolského predmetu Manažérske simulácie pre študentov 2. stupňa štúdia FPM
EU v manažérskych simuláciách Capstone Simulation a GlobalMarketplace
Simulation.

-

zhodnotenie najnovších manažérskych simulácií vo výučbe a možnosti ich uplatnenia v
praxi.
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Katedra podnikových financií
1. Názov projektu: Globalizácia finančných trhov a jej dopad na medzinárodný finančný
manažment – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

zhodnotenie kapitálovej štruktúry vybraného súboru podnikov v SR, výber metód
finančného rozhodovania v medzinárodných spoločnostiach.

-

zostavenie modelov na ohodnocovanie finančných nástrojov na medzinárodných
finančných trhoch,

-

analýza financovania národných a medzinárodných spoločností na globálnom trhu.

2. Interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast trhovej
hodnoty podniku – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

rozpracovanie teoreticko-metodologických aspektov dlhodobých rozhodnutí v oblasti
optimálnej alokácie kapitálu, kapitálovej štruktúry a dividendovej politiky

-

rozpracovanie moderných metód hodnotenia parciálnych dlhodobých rozhodnutí na
trhovú hodnotu a metód hodnotenia výkonnosti podniku.

3. Metódy a modely analýzy výkonnosti a predikcie finančnej situácie slovenských podnikov –
projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

hodnotenie úrovne podniku vo finančnej oblasti, hodnotenie finančného zdravia
podniku v SR a výber optimálnych ukazovateľov pre potenciálnych investorov.

-

analýza postavenia controllingu vo vybranom podniku v SR, jeho význam a základné
nástroje, možnosti ich aplikácie v ostatných podnikoch v SR

-

skúmanie dopadu hospodárskej krízy v SR na finančný sektor.

4. Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej
konkurencii krajín EÚ – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

analýza riadenia finančných procesov v rámci vybraného podniku a medzi podnikmi
zoskupenia, informačná podpora riadenia prostredníctvom účelného systému reportingu
a plánovacích systémov

-

v oblasti medzinárodného finančného výkazníctva (IAS/IFRS) skúmanie metodiky
ohodnocovania úverových a menových rizík podniku a holdingu pre účely prezentácie
účtovnej závierky

-

metodika prezentácie finančných informácií v konsolidovanej účtovnej závierke
materskej spoločnosti (za holding ako celok.

5. Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri
behaviorálnych financií – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

uplatnení princípov

analýza finančného rizika v účtovníctve a vo finančnom výkazníctve
zhodnotenie behaviorálnych financií vo finančnom rozhodovaní podnikov
zhodnotenie behaviorálnych financií v manažmente finančných rizík podnikov.
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Katedra manažmentu výroby a logistiky
1. Environmentálne aspekty rozvoja podnikov v SR – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

formulácia predpokladov a podmienok v environmentálnej stratégii podniku a regiónu,
komplexné spracovanie problematiky tvorby a ochrany životného prostredia vo
vybranom regióne Liptovský Mikuláš

-

spracovanie problematiky vzťahu globalizácie a environmentálneho rizika .

Katedra informačného manažmentu
1. Názov projektu: Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného
systému pre malé a stredné podniku – projekt mladých IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:

-

spracovanie kritérií pre vytváranie databáz informačných systémov pre malé a stredné
podniky v SR

-

návrh matematických a grafických modelov informačných systémov pre malé a stredné
podniky v SR

2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na PHF za rok 2009
Katedra ekonómie

1. Štrukturálna politika Slovenskej republiky ako nástroj riešenia regionálnych disparít – projekt
VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza trendov štrukturálnej politiky v SR a EÚ
- hlavné problémy spojené s formovaním a realizáciou štruktúrnych zmien v ekonomike
s prihliadnutím na konkurencieschopnosť regiónov.
Katedra marketingu a obchodu
1. Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente – projekt
VEGA
Výsledky:
- analýza súčasného stavu využitia experimentálnej mikroekonómie doma a v zahraničí
- realizácia experimentu v podmienkach neziskovej sféry, univerzitnej praxe
a v podmienkach maloobchodu ako metódy vedeckého poznania
- analýza výsledkov experimentu za pomoci využitia štatistických metód.
2. Výskumno-výstavné a informačné centrum bioenergie – projekt AV 4/0046/07
Výsledky riešenia v roku 2009:
- zahájenie činnosť výskumno-výstavného a informačného centra bioenergie. V jeho
rámci boli dané do činnosti:

-

kogeneračná jednotka ako súčasť bioplynovej stanice
fotovoltaika na výrobu elektrickej energie zo slnečnej energie
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-

zariadenie na ohrev vody, slnečné kolektory s kompletným meracím a monitorovacím
zariadením.

-

dve PC učebne (pre 42 a 20 poslucháčov) a seminárne miestnosť s CD monitorom
a serverom pre komunikáciu s jednotlivými nosičmi energie.

3. ENER SUPPLY - Energy efficiency and renewables – supporting policies in local level for
energy, SEE/A/037/2.4/X – projekt programu Európska teritoriálna spolupráca
Výsledky riešenia v roku 2009:
- mapovanie územia Košického a Prešovského kraja (celého Slovenska) z pohľadu
rozvoja využívania OZE za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti a uplatňovania
regionálnych a národných energetických politík,
- zhromažďovanie existujúcich dát, údajov a nových informácií pre spracovanie štúdií
uskutočniteľností efektívneho využívania OZE,
- spracovávanie štúdií uskutočniteľnosti efektívneho využívania OZE ako vstupné údaje
pre potenciálnych investorov pre všetkých 11 krajín zapojených do projektu.
Katedra financií a účtovníctva
1. Financovanie a podpora inovačného rozvoja malých a stredných podnikov
vybraných krajinách EÚ - projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza aktivít na trhu rizikového a rozvojového kapitálu
- vypracovanie postupu uchádzania sa o investíciu rizikového kapitálu.

v SR a vo

2. Implementácia medzinárodných účtovných štandardov a jej dopad na daň z príjmov - projekt
VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- zmapovanie rozdielov medzi IFRS a slovenskou úpravu
- spracovanie porovnávacej štúdie vybraných medzinárodných štandardov so slovenskou
úpravou
3. Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem
rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach
podnikov vo východnom Slovensku) - projekt mladých č. 2330257
Výsledky riešenia v roku 2009:
- skúmanie využívania rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu
- implementácia iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom
Slovensku
Katedra manažmentu
1. Úspešnosť koncentrácií a ich vzťah ku konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky na
úrovni odvetví – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- uskutočnenie obsahovej analýzy základného pojmového aparátu
- identifikácia existencie a sily vzťahov medzi charakterom trhovej štruktúry
analyzovaných odvetví meranej prostredníctvom Herfindahlovho-Hirschmanovho
indexu
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2. Podniková kultúra slovenských podnikov v európskom komunikačnom priestore - projekt
mladých
Výsledky riešenia v roku 2009:
- výskum podnikovej kultúry v slovenských podnikoch
- porovnanie so stavom podnikovej kultúry v európskom komunikačnom priestore.
3. Modelovanie informačných väzieb inteligentných konštrukčných prvkov pre plánovanie a
oceňovanie v stavebníctve – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- analýza stavu riešenia problematiky na Slovensku a v zahraničí
- výskum sekundárnych údajov
Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
1. Názov a typ projektu: Centrum hospodárskej a informačnej spolupráce - projekt APVV
Výsledky riešenia projektu v roku 2009:
- budú naplnené na základe deklarovaného poslania zadefinovaného v projekte. Ich
naplnenie sa predpokladá v časovom horizonte doby riešenia projektu.
2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na FMV za rok 2009
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
1. Migračná politika Európskej únie – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- východiská vzťahu medzinárodnej migrácie a remitencií,
- vzťah slobody pohybu a migračného práva, súvislosti a dôsledky aplikácie „modrej
karty“, miesto nelegálnej migrácie v celku migrácie,
- migračná politika SR – jej efekty a kontexty v Európskej únii.
2. Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- postavenie Indie v megatrendoch 21. storočia, pozícia vplyv Indie na vývoj BRIC
a svetovej ekonomiky, pozícia Indie vo svetovej ekonomike a jej bezpečnostné aspekty.
Aktuálne súvislosti terorizmu v Indii. Vzťahy Indie k jednotlivým svetovým
hospodárskym zoskupeniam.
3. Spolupráca Slovenskej republiky s Ruskou federáciou v oblasti energetiky – projekt mladých
IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:
analýza vzťahov Ruska, Európskej únie a Slovenka v rámci energetiky
energetická bezpečnosť Slovenska a vzťahy Ruska a SR.
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Katedra medzinárodných politických vzťahov
1. Medzinárodné vzťahy v podmienkach postmodernej spoločnosti globalizujúceho sa sveta
(sociologické a politologické aspekty sociálno-ekonomických a bezpečnostných problémov) –
projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- sociologické aspekty vytvárania teórie bezpečnosti, bezpečnostné súvislosti globálnej
krízy 2008
- bezpečnostné aspekty multikulturality, vzťah multikulturalizmu a univerzalizmu.
Identita, suverenita štátu a budúcnosť Európy.
2. Kultúrna pluralita, interkultúrna komunikácia a vytváranie interkultúrnych kompetencií –
projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- výskum možného postglobálneho poriadku, vzťah kultúry, ekonómie a globalizácie,
východiská ekonómie a univerzalizmus
- vzťah kultúry, globalizácie a medzinárodného podnikania. Interkultúrne kompetencie
na príklade španielskeho a nemeckého jazyka.
3. Medzinárodná migrácia v európskom kontexte – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- charakteristika súčasných migračných procesov v Európskej únii, protirečenia
a problémy multikulturalizmu v Európe
- migrácia a radikalizácia politickej scény v EÚ.
Katedra medzinárodného práva
1. Vzťah medzinárodného práva a európskeho práva – projekt VEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- medzinárodné právo a európske právo,
- zákon o strategických podnikoch SR a medzinárodné investičné záväzky SR, ochrana
medzinárodných investícií v rozhodovacej činnosti ICSID,
- problémy unifikácie medzinárodného obchodu v medzinárodných obchodných
zmluvách, komparácie právnej úpravy duševného vlastníctva na pôde WTO a SR.
2. Právo medzinárodných ekonomických vzťahov a slovenská legislatíva - projekt mladých IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:
- unifikácia právnej úpravy v rámci európskeho spoločenstva a právna úprava
ekonomickej dimenzie medzinárodného civilného letectva vo svete a na Slovensku.
3. Európska únia a migrácia pracovných síl – projekt mladých IGP
Výsledky riešenia v roku 2009:
- migrácia do krajín EÚ z Číny,
- obchodovanie s ľuďmi a migrácia.
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2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu na ÚJ za rok 2009
Katedra anglického jazyka a Katedra nemeckého jazyka
1. Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a
interkultúrna komunikácia – projekt KEGA
Výsledky riešenia v roku 2009:
- zostavenie koncepcie študijného programu a kurikúl, vytvorenie schémy vzorového
študijného programu
- zostavenie medziodborového študijného programu Aplikované jazyky a interkultúrna
komunikácia,
- pilotné overovanie vo vybraných predmetoch medziodborového študijného programu
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Katedra nemeckého jazyka
1. Aplikácia inovatívnych učebných metód na tvorbu študijných materiálov pre potreby
špecializovaného jazykového kurzu Wirtschaftsdeutsch im Handel na Obchodnej fakulte EU
v Bratislave – projekt IG
Výsledky riešenia v roku 2009:
- aplikácia nových materiálov vo vyučovacom procese a ich overovanie, príprava textov
a cvičení na rozšírenie niektorých tém, resp. ich aktualizácia
- vypracovanie dvoch doplnkových materiálov k téme Handel a Konzentration in der
Wirtschaft
Katedra anglického jazyka
1. Zefektívnenie práce s odborným textom v anglickom jazyku na Ekonomickej univerzite so
zameraním na informačné technológie a sociálno- ekonomickú problematiku – projekt IG
Výsledky riešenia v roku 2009:
- pilotná výučba v krúžkoch na FHI,
- vydanie skrípt Business Informatics
Katedra slovanských jazykov
1. Analýza súčasného ruského ekonomického textu a jej aplikácia na tvorbu učebných pomôcok –
projekt IG
Výsledky riešenia v roku 2009:
- vyexcerpovaný materiál učebných textov, používaných vo výučbe odborného ruského
jazyka, ako aj odbornej slovenskej literatúry s ekonomickým zameraním
- lexikologická komparácia a roztriedenie materiálu z hľadiska frekvencie výskytu
lexikálnych terminologických jednotiek .
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3 ZAMERANIE VÝSKUMU NA EU V BRATISLAVE V ROKU 2010
3.1 Zameranie výskumu na rok 2010 - NHF
a) Obsahové zameranie – ťažiskové oblasti výskumu NHF na rok 2010
Ako ťažiskové oblasti výskumu NHF na rok 2010 boli určené tri oblasti:

- Budovanie znalostnej ekonomiky
Syntéza údajov týkajúcich sa podpory vzdelávania, vedy a techniky ako faktora podmieňujúceho
budovanie znalostnej ekonomiky. Analýza rôznych aspektov znalostnej ekonomiky – postavenia
a významu ľudských zdrojov (s dôrazom na
kvalitatívnu stránku) pri dosahovaní cieľa
ekonomického rastu, konkurencieschopnosti, rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie, nových javov
vo fungovaní trhu práce, finančných a kapitálových trhov, nových trendov vo fungovaní
hospodárskych cyklov a možnosti ich zmierňovania v podmienkach znalostnej ekonomiky, skúmania
významu a úlohy znalostí pri formovaní nového modelu hospodárskej a sociálnej politiky.
Identifikácia rastových a cyklických aspektov vývoja makroekonomických ukazovateľov európskych
ekonomík, s dôrazom na ekonomiku SR, v podmienkach znalostnej ekonomiky. Pozornosť bude
venovaná aj sociálnemu rozmeru znalostnej ekonomiky, teoretickému a praktickému skúmaniu
problémov znalostnej ekonomiky z pohľadu jej regionálnej dimenzie, ako aj skúmaniu vecných,
inštitucionálnych a finančných aspektov postavenia verejnej správy v budovaní znalostnej spoločnosti.
- Svetová finančná a hospodárska kríza – implikácie pre SR
Výskum bude zameraný na makroekonomické súvislosti globálnej finančnej krízy a hospodárskej
recesie, a to prostredníctvom analýzy nasledujúcich problémových okruhov: analýza finančných
a menových kríz (historický prehľad), identifikácia základných indikátorov, analýza účinnosti
makroekonomických nástrojov v období hospodárskej recesie, analýza účinnosti fiškálnych stimulov
v kontexte Paktu stability, komparácia a zhodnotenie jednotlivých menových režimov, zhodnotenie
medzinárodnej makroekonomickej koordinácie, zhodnotenie konvergenčných resp. divergenčných
tendencií, predikcia finančných kríz a alternatívne možnosti riešenia ich dôsledkov, rozpracovanie
problémov tvorby jednotnej menovej a fiškálnej politiky, bankovníctva a finančných trhov
v podmienkach finančnej krízy, dopady finančnej krízy na trendy vývoja poisťovníctva a na tvorbu
poistných produktov. Významné bude aj posúdenie fungovania ekonomiky SR po vstupe do eurozóny,
ktorý sa uskutočnil v podmienkach globálnej finančnej krízy.
- Problematika trvale udržateľného rozvoja
Skúmanie vyšpecifikovaných oblastí fungovania ekonomiky v podmienkach globalizácie svetovej
ekonomiky. Výskum v oblasti účinnosti tzv. zabudovaných stabilizátorov na zjemňovanie
konjunkturálneho cyklu, analýza vplyvu kohéznej politiky EÚ na konkurencieschopnosť ekonomiky
SR, financovanie inovácií, plnenie cieľov Lisabonskej stratégie a ekonomické aspekty trvalo
udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. Výskum trvale udržateľného vývoja verejných
financií a ich subsystémov.
b) Obsahové zameranie výskumu katedier NHF na rok 2010
Katedra ekonomickej teórie
Výskum problémov tematicky zameraných na problematiku vplyvu vedy, výskumu a vývoja na
fungovanie súčasných ekonomík. Syntéza údajov týkajúcich sa podpory vzdelávania, vedy a techniky
ako faktora podmieňujúceho budovanie znalostnej ekonomiky. Formulácia záverov týkajúcich sa
získaných poznatkov v oblasti analýzy znalostnej ekonomiky. Zovšeobecnenie získaných poznatkov
v oblasti finančných a kapitálových trhov. Nové javy vo fungovaní trhu práce v podmienkach
poznatkovej ekonomiky. Teoretické zovšeobecnenie problematiky inflácie v podmienkach
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poznatkovej ekonomiky. Nové trendy vo fungovaní hospodárskych cyklov, možnosti zmierňovania
hospodárskych cyklov v podmienkach znalostnej ekonomiky. Alternatívny prístup k ekonomickému
rastu v teórii regulovania. Analýza makroekonomických súvislostí globálnej finančnej krízy
a hospodárskej recesie.
Katedra hospodárskej politiky
Ciele výskumu katedry na rok 2010 vychádzajú z profilu výskumu katedry. V roku 2010 budú
končiť viaceré výskumné úlohy. Základným cieľom z týchto výskumných úloh bude analýza súhrnnej
makroekonomickej výkonnosti SR a jej komparácia s výkonnosťou európskych štátov, identifikovanie
príčin a rozsahu výkonnostnej medzery medzi SR a priemerom EÚ. Ďalej sa kladie dôraz na
hodnotenie procesu reálnej konvergencie, faktory a determinanty rastovej výkonnosti, pričom dôraz sa
bude klásť na úroveň zhodnocovacích procesov a úroveň produktivity práce. Katedra sa bude zaoberať
tiež analýzou spotreby slovenských domácností a faktorov ovplyvňujúcich spotrebu, hodnotiť sa bude
štruktúra výdavkov domácností, ako aj regionálne rozdiely, príjmovej a výdavkovej situácie
obyvateľstva.
Katedra financií
Zameranie výskumu katedry v roku 2010 sa bude orientovať na rozvoj poznatkov v nosných
témach, t.j. v oblasti účinnosti tzv. zabudovaných stabilizátorov na zjemňovanie konjunkturálneho
cyklu, analýzy vplyvu kohéznej politiky EÚ na konkurencieschopnosť ekonomiky SR, financovanie
inovácií, plnenie cieľov Lisabonskej stratégie a ekonomické aspekty trvalo udržateľného rozvoja a
ochrany životného prostredia. Prehĺbenie poznatkov sa katedra pokúsi dosiahnuť aj predkladaním
nových projektov v rámci domácich, ale aj zahraničných grantových schém. Katedra sa snaží presadiť
v oblasti výskumu a predikciách finančných kríz, inovatívnych foriem financovania – hlavne v oblasti
trvale udržateľného rozvoja, ako aj výskume trvale udržateľného vývoja verejných financií a ich
subsystémov.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Výskum KBMF sa v roku 2010 orientuje na rozpracovanie problémov tvorby jednotnej menovej
a fiškálnej politiky, bankovníctva a finančných trhov v podmienkach finančnej krízy, na riešenie
otázok, do akej miery je možné uplatniť národné kompetencie v týchto oblastiach, do akej miery bude
možné rešpektovať národné špecifiká v legislatívnej oblasti, napr. pri regulácii a podnikaní niektorých
subjektov finančného trhu.
Katedra sociálneho rozvoja a práce
Kapacita riešiteľských tímov bude zameraná na skúmanie významu a úlohy znalostí pri
formovaní nového modelu hospodárskej politiky a sociálnej politiky a ich súčastí v 21. storočí.
Výskum sa zameria na vymedzenie pozície Slovenska v procese finalizácie napĺňania cieľov
Lisabonskej stratégie pre hospodársku a sociálnu oblasť, na postavenie a význam ľudských zdrojov (s
dôrazom na kvalitatívnu stránku) pri dosahovaní cieľa ekonomického rastu, konkurencieschopnosti,
rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie, flexibility a flexiistoty na trhu práce, na procesy
konvergencie k vyspelým krajinám EÚ. Pozornosť bude venovaná predovšetkým sociálnemu
rozmeru novej ekonomiky. Zameria sa na analýzu pozitívnych a negatívnych javov v spoločnosti,
ako dôsledkov prebiehajúcich procesov v podmienkach globálnej finančnej, hospodárskej krízy
a sociálnej krízy.
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
V oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky budú výskumné kapacity katedry zamerané
na medzinárodnú spoluprácu v rámci 7. rámcového programu (EURODITE), ako i na riešenie projektu
v rámci APVV „Regionálna dimenzia poznatkovej ekonomiky“ (REDIPE). Zameranie výskumu
bude orientované na teoretické i praktické skúmanie problémov znalostnej ekonomiky z pohľadu jej
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regionálnej dimenzie, na úlohu informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho
rozvoja, na otázky teoretických i praktických východísk pre formovanie regionálnej politiky
v ekonomike Slovenska, s osobitným zreteľom na realizovanú regionálnu politiku EÚ. V roku 2010
bude ukončený výskum zameraný na Stratégiu regionálneho a územného rozvoja (ako samostatná časť
Stratégie rozvoja Slovenska – materiál pre vládu SR).
V oblasti verejnej správy bude výskum obsahovo orientovaný na problematiku skúmania vecných,
inštitucionálnych a finančných aspektov postavenia verejnej správy (akcent na územnú samosprávu)
v budovaní znalostnej spoločnosti.
Katedra poisťovníctva
Vedeckovýskumná činnosť Katedry poisťovníctva bude zameraná na teoretické a praktické otázky
poistného sektora s dôrazom na dopady finančnej krízy na trendy vývoja poisťovníctva. Základné
ciele: ďalšie rozpracovanie metodologických otázok poistného trhu, analýza finančnej krízy a recesie
hospodárstva vo vzťahu k poistnému sektoru, dôsledky a dopady finančnej krízy na tvorbu poistných
produktov, zmena marketingu, podrobná analýza požiadaviek, ktoré sú kladené na oblasť legislatívy
jednotného poistného trhu Európskej únie a ich transformácie do právnych úprav slovenského
poisťovníctva (napr. Solventnosť II.), identifikácia a analyzovanie nových rizík v poisťovníctve,
podrobné rozpracovanie problematiky riadenia rizík, predikcia budúceho vývoja procesov na poistnom
trhu v SR.
Katedra pedagogiky
V rámci riešeného projektu KEGA zapracovať zistenia z komparatívnej analýzy do pripravovanej
inovácie vzdelávacích programov, vypracovať návrh pilotnej učebnej pomôcky – integrovaných
učebných textov (3 e-learningových vzdelávacích modulov) pre nový vzdelávací program. V rámci
nového projektu KEGA na roky 2010 – 2011 analyzovať súčasný stav finančného vzdelávania v SR na
základe obsahovej analýzy štátnych vzdelávacích programov a učebných dokumentov základných škôl
a vybraných druhov a typov stredných škôl, spracovať komparáciu obsahu a rozsahu finančného
vzdelávania na vybraných školách vo vybraných krajinách Európskej únie.
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
Výskum na katedre v roku 2010 bude zameraný na zvýšenie kvality výučby v počítačových
učebniach, ktorý poskytne študentom vzdelanie orientované na osvojenie si praktických zručností.
Katedra sa plánuje zapojiť do univerzitných a medzinárodných projektov a zároveň rozvinúť
intenzívnejšiu spoluprácu s inými pracoviskami fakulty. Zručnosti členov katedry v oblasti
informačných technológií a znalosť programov na spracovanie dát môžu významne posunúť úroveň
výstupov z týchto projektov.
3.2 Zameranie výskumu na rok 2010 - OF
a) Obsahové zameranie – ťažiskové oblasti výskumu OF na rok 2010
Obsahové zameranie projektov VEGA na rok 2010 zahrňuje problematiku:

-

dynamických aspektov nákupného správania populácie SR v podmienkach ekonomickej
nestability;

-

determinantov energetickej politiky EÚ a ich vplyvu na konkurencieschopnosť slovenskej
ekonomiky v období hospodárskej krízy;

-

príčin hospodárskej krízy, jej dosahov na ekonomiku Slovenska ako členskej krajiny EÚ so
zameraním na alternatívne riešenia vo sfére medzinárodných marketingových stratégií
podnikateľských subjektov.
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faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové stratégie pre
slovenské podniky na jednotnom trhu Európskej únie s podporou špecifického
marketingového inštrumentária,



inovácie marketingových a obchodných činností podnikov SR,



priamych a nepriamych efektov priamych zahraničných investícií v strednej a východnej
Európe a na Slovensku,



nových prístupov k riadeniu ponuky priemyselných podnikov,



regionálnej politiky Ruskej federácie a perspektív spolupráce s Európskou úniou s osobitným
zameraním na SR,



rastúcej dominancie čínskej ekonomiky a zmeny rovnováhy medzi regiónmi v kontexte
svetového hospodárstva a ich dopad na rast konkurencieschopnosti Európskej únie s dôrazom
na oblasť zahraničného obchodu a investičných tokov.

Riešenie pokračujúceho projektu KEGA bude zamerané na:


systemizáciu metód vedeckej práce a vedecko-výskumných zručností, systemizáciu poznatkov
o základoch tréningu a hodnotenia kvality zručností komunikácie vedy a ich implementáciu,
na prípravu učebného textu Zásad a metód vedeckej práce a požiadaviek na vedecké výstupy
vzdelávacích stupňov a v ich rámci záverečných a kvalifikačných prác.

b) Obsahové zameranie výskumu katedier OF na rok 2010
Katedra marketingu

-

komparácia výsledkov z terénneho prieskumu faktorov a determinantov európskeho
podnikateľského prostredia a marketingových stratégií so získanými teoretickými poznatkami
a sekundárnymi zdrojmi;

-

špecifiká marketingu e-commerce, m-commerce a inovácie v obchodných technológiách,
navrhnuté a formulované všeobecné zákonitosti inovačných trendov v marketingu a obchode,
informatizáciu a rozvoj spotrebiteľského prostredia, transfér poznatkov do podnikateľského
prostredia;

-

rozvoj výchovno-vzdelávacej činnosti na EU v oblasti inovačného manažmentu a návrh
metodiky tvorby prostredia pre výskumno-vývojové aktivity na VŠ obchodného zamerania,
návrh marketingovej stratégie spolupráce firiem, VŠ a verejných výskumných inštitúcií pri
vytváraní vedecko-technologických inovačných centier;

-

interpretácia dosiahnutých výsledkov realizovaného prieskumu v priemyselných podnikoch z
roku 2009, publikovanie čiastkových výsledkov a ich prezentácia na medzinárodných
konferenciách v rámci vedecko-výskumnej siete krajín Vyšeghradskej skupiny;

-

zmapovanie výskytu a charakteru neologizmov v obchodno-vednej oblasti, zostavenie heslára
databázy a identifikáciu problémových hesiel, vytvorenie terminologických záznamov,
publikovanie a prezentovanie dosiahnutých výsledkov;

-

konštrukcia, klasifikácia a hodnotenie cenových hladín v nákupnom rozhodovaní populácie
Slovenska, navrhnutie a overenie nového prístupu ku konštrukcii a hodnoteniu cenových
hladín na trhu na báze panelových dát o nákupoch v domácností, posúdenie dynamiky vývoja
cenových hladín v nákupnom rozhodovaní spotrebiteľov na agregátnej úrovni v súbore
tovarov dennej spotreby a analýza v podmienkach ekonomickej nestability, overovanie tézy
o tzv. „strate stredu“ v cenovom rozhodovaní domácností.
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Katedra medzinárodného obchodu

-

analýza nepriamych efektov (spillovers) priamych zahraničných investícií v strednej
a východnej Európe a v SR, horizontálnych a vertikálnych „spillovers“, pozitívnych
a negatívnych efektov, spôsoby šírenia a determinanty „spillovers“;

-

vplyv Multi national comporations (MNC) na produktové inovácie. Inovačná schopnosť
miestnych firiem a technologický transfer ako efekt priamych zahraničných investícií.
Možnosti a návrhy pre hospodársku politiku SR a politiku podpory priamych zahraničných
investícií a rast kvality miestneho manažmentu a pracovnej sily;

-

perspektíva hospodárskej spolupráce EÚ v podmienkach vývoja celosvetovej finančnej
a hospodárskej krízy medzi regiónmi EÚ a regiónmi SNŠ v rámci ekonomickej stratégie do
roku 2010;

-

analýza globálnych dopadov ekonomickej krízy na formovanie a zmeny v mocenských
pozíciách silných ekonomických blokov (náväznosť na predchádzajúcu analýzu BRICs resp.
BRIICs), analýzu predpokladov hlbšej integračnej spolupráce v menej rozvinutých
ekonomikách na príklade vyspelých afrických ekonomík a vybraných ázijských krajín
v kontexte perspektívnej spolupráce s Čínou, zhodnotenie meniacich sa determinantov
konkurencieschopnosti EÚ v budúcnosti nielen vo vzťahu k tradičným konkurentom (najmä
USA) ale aj v optike rastúceho tlaku zo strany nastupujúcich emerging markets. Formovanie
scenárov a ich kritické zhodnotenie.

-

analýza energetického prostredia EÚ a jeho vplyvu na celkový ekonomický rast, analýzu
komoditných trhov a interakcie adaptačných procesov energetickej politiky, vývojové
tendencie medzinárodných energetických trhov v konfrontácii s vlastnými strategickými
rozvojovými závermi;

-

identifikácia kľúčových aspektov úspešnej podnikateľskej a marketingovej stratégie v SR,
nevyhnutnosť zmien aplikácií marketingových stratégií podnikateľských subjektov v SR
z hľadiska najnovších tendencií vývoja;

-

hľadanie východísk a riešení konzekvencií, ktoré vyplynuli pre EÚ v rámci adaptačných
opatrení, skúmanie pozícií governance a jej vplyvu na globalizáciu a zapojenie národných
ekonomík do globálnej ekonomiky.

Katedra služieb a cestovného ruchu

-

systemizácia metód vedeckej práce a vedecko-výskumných zručností, ako aj poznatkov
o základoch tréningu a hodnotenia kvality zručností komunikácie vedy a ich implementácia;

-

komparácia kúpeľných miest na Slovensku v historickom kontexte a v perspektívnom rozvoji
turizmu;

-

identifikácia prínosov, prekážok a dôvodov e-businessu v obchodno-podnikateľských službách
a službách CR v SR, analýza a definovanie kľúčových determinantov podporujúcich rozvoj ebusinessu v službách na Slovensku tak na makroúrovni ako i na mikroúrovni, determinantov
inovačnej aktivity podnikov cestovného ruchu podľa rôznych foriem, typov a úrovne
partnerstiev, systému relevantných ukazovateľov úspešnosti fungovania regionálnych
partnerstiev s dôrazom na ukazovatele inovačnej aktivity.

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
-

analýza neustáleho zlepšovania kvality, návrh implementačného procesu a postupu jeho
realizácie využívaním metód a nástrojov manažérstva kvality;
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-

-

vypracovanie metodickej príručky určenej pre podnikateľské subjekty s cieľom uľahčiť
rozhodovanie manažmentu pri výbere vhodnej metódy, resp. vhodného nástroja pre neustále
zlepšovanie ich výkonnosti a efektívnosti;
hodnotenie dizajnu vybraných produktov na slovenskom trhu z pohľadu užitočnosti pre
zákazníka, ako aj vzťahom dizajnu k životnému prostrediu.

Katedra obchodného práva

-

analýza miery vymožiteľnosti práva v SR;
subjektívne a objektívne príčiny nedostatočnej vymožiteľnosti práva v SR;
komparácia stavu vymožiteľnosti práva s krajinami EÚ a formulovanie návrhov de lege
ferenda pre SR;

-

komparácia zmien v obchodných zákonníkoch SR a ČR z hľadiska jej využiteľnosti
v hospodárskej praxi;

-

analýza zmien právnej úpravy v oblasti podnikania s implementáciou do učebných textov.

Katedra informatiky obchodných firiem:
-

-

vplyv zavádzania moderných informačných technológií do vyučovacieho procesu, s dôrazom
na e-learningové systémy (v pozornosti pracoviska budú hendikepovaní používatelia,
s hľadaním spôsobov uspokojovania špeciálnych potrieb vyplývajúcich z ich hendikepu);
certifikácia z oblasti informatiky a jej vplyv na jednotlivca a podnikateľské subjekty
v európskom kontexte.

3.3 Zameranie výskumu na rok 2010 - FHI
a) Obsahové zameranie – ťažiskové oblasti výskumu FHI na rok 2010
Vedecká a výskumná činnosť sa bude v roku 2010 naďalej uskutočňovať v týchto ťažiskových
oblastiach:
- účtovníctvo, audítorstvo a finančné riadenie:
aktuálne problémy implementácie medzinárodných účtovných štandardov v oblasti
uisťovacích
služieb, komparácia národných a medzinárodných predpisov v oblasti
účtovníctva, vzťah účtovníctva a globálnej ekonomickej krízy,
- štatistické metódy v ekonómii:
využitie matematicko-štatistických metód s podporou softvérových produktov pri riešení
aktuálnych problémov v sociálno-ekonomickej oblasti, v oblasti štatistickej regulácie procesu
a pri medzinárodnom porovnávaní indikátorov trvalo udržateľného rozvoja,
- poistná a finančná matematika:
aplikácie modelov poistnej a finančnej matematiky pri sledovaní vývoja a zmien na poistnom
a finančnom trhu v SR a v Európskej únii v podmienkach súčasnej hospodárskej krízy.
- ekonometria a operačný výskum:
rozvoj a aplikácie optimalizačných prístupov v oblasti reverznej logistiky, procesov
recyklácie a likvidácie odpadu. Rozvoj makroekonomických modelov rastu a cenového
vývoja v SR po vstupe do EMÚ.
- hospodárska informatika:
analýza súčasného stavu implementácie informačných a komunikačných technológií
v podnikoch, s prihliadnutím na business procesy a pri riešení problematiky e-governmentu.
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b) Obsahové zameranie výskumu katedier FHI na rok 2010
Katedra aplikovanej informatiky
-

-

-

-

internacionalizácia vzdelávania v odbore Hospodárska informatika založená na e-learningu
a dištančnom vzdelávaní, tvorba multijazykových e-learningových kurzov po metodickej,
technickej aj obsahovej stránke,
identifikácia rozhodujúcich teoreticko-metodologických problémov a analýza súčasného stavu
implementácie vybranej skupiny nástrojov informačných a komunikačných technológií
v podnikoch,
interdisciplinárny prístup k zvyšovaniu výkonnosti podniku v procese implementácie
Balanced Scorecard založený na analýze súčasného stavu softvérovej podpory implementácie
Balanced Scorecard metódy pomocou synergického využitia funkčnosti produktu QPR
ScoreCard, produktu ARIS BCS a rozhrania do Excelu,
príspevky týkajúce sa uplatnenia informačných a komunikačných technológií pri riešení
problematiky e-governmentu a tvorby a implementácie informačných systémov s využitím
moderných informačných a komunikačných technológií s orientáciou na business procesy

Katedra matematiky
Zatraktívnenie matematických predmetov a zefektívnenie matematického vzdelávania na VŠ
ekonomického smeru prostredníctvom nových metodologických postupov a inovačných technológií
vo výučbe matematiky založených na imlementácii IKT do vyučovacieho procesu, podporeného
vytváraním učebných textov, programov a učebných pomôcok. Rozvoj aktuárskych vied v SR
v oblasti poistnej matematiky, penzijného a nemocenského poistenia, v životnom a neživotnom
poistení, v poistení technických rezerv poisťovní finančnými derivátmi a pri poisťovaní škôd nástrojmi
alternatívneho transferu rizika a ich praktické použitie pre náš poistný trh. Analýza stavu, vývoja
a zmien na finančnom a poistnom trhu v dôsledku hospodárskej krízy, ktorá vplýva na všetky sféry
ekonomických procesov.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
V uplynulom roku boli vypracované a podané tri projekty, ktorých realizácia sa predpokladá
v nasledujúcom období. Pozitívne možno hodnotiť predovšetkým orientáciu na vyššiu triedu projektov
(VEGA) a taktiež na medzinárodnú spoluprácu v APVV projekte s University of Beograd, ktoré budú
zamerané na rozvoj a aplikáciu optimalizačných prístupov špecifickej oblasti reverznej (spätnej)
logistiky, procesov recyklácie a likvidácie odpadu. Recyklačné procesy spojené s opätovným využitím
výrobkov, surovín a tiež s likvidáciou nadobúdajú okrem svojho nespochybniteľného ekologického
významu aj čoraz väčší národohospodársky význam, pretože odpad a recyklačné prvky môžu byť opäť
použité.
KOVE má vysoký počet mladých vedeckých pracovníkov, čo sa prejavuje v ich zapojení do
IGPM, prioritou ktorého je analyzovať ekonomický vývoj v krajinách po vstupe do menovej únie,
najmä z pohľadu cenového vývoja, ekonomického rastu a zamestnanosti.
Katedra štatistiky
-

-

Vymedzenie, systematizácia a identifikácia väzieb medzi vybranými indikátormi trvalo
udržateľného rozvoja. Zistenie dostupnej databázy za vybrané krajiny Európskej únie.
Analýza a syntéza využívania metód a nástrojov štatistickej regulácie procesu, navrhovania
experimentov a Taguchiho metód, výberového skúmania a hĺbkovej analýzy údajov pri
uplatňovaní stratégie šesť sigma.
Analýza teórie neurónových sietí a konkrétna analýza časových radov vybraných
makroekonomických ukazovateľov.
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-

Využitie kvantitatívnych metód s podporou moderných programových systémov pri riešení
aktuálnych sociálnych a ekonomických problémov v spolupráci s katedrami štatistiky
Ekonomických univerzít v Krakove, Kyjeve, Ľvove a Odese.

Katedra účtovníctva a audítorstva
Katedra účtovníctva a audítorstva sa naďalej orientuje na základný a aplikovaný výskum v oblasti
hľadania optimálnych prostriedkov pre zabezpečenie základnej funkcie účtovníctva – ktorou je
poskytovanie relevantných a spoľahlivých údajov pre kvalifikované rozhodovanie ekonomických
subjektov. S tým je spojená aj požiadavka na sekundárne zvyšovanie dôveryhodnosti účtovných
informácií s využitím audítorských služieb a vybudovania efektívneho mechanizmu internej kontroly.
Členovia katedry sa tak predovšetkým podieľajú na analýze existujúcich rozdielov národných
a medzinárodných predpisov v oblasti účtovníctva, problémoch pri implementácii medzinárodných
štandardov v oblasti uisťovacích služieb, ale aj pri ďalšom rozvoji teórie a aplikačnej praxe
v uvedených oblastiach. Aj vo väzbe na širšie možnosti publikačných výstupov sa bude katedra
orientovať aj na vzťah účtovníctva a globálnej ekonomickej krízy.
3.4 Zameranie výskumu na rok 2010 - FPM
a) Obsahové zameranie – ťažiskové oblasti výskumu FPM na rok 2010
Vedecko-výskumná činnosť FPM bude zameraná na viacero vzájomne nadväzujúcich oblastí.
Dominantné budú vo vedecko-výskumnej činnosti tieto okruhy problémov: formulácia stratégií
a tvorba podnikateľských modelov v kontexte dynamického a zložitého podnikateľského prostredia,
skúmanie zmien podnikateľského prostredia determinovaného novými faktormi turbulencie okolia
podnikov, optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných
globálnych procesov, koncipovanie environmentálnych aspektov rozvoja podnikov v SR, a to formou
metodologických a metodických odporúčaní pre podnikateľskú prax.
b) Obsahové zameranie výskumu katedier FPM na rok 2010
Katedra podnikovohospodárska
Na katedre podnikovohospodárskej sa od roku 2010 sústredia riešitelia okrem projektov
pokračujúcich aj na riešenie nových projektov VEGA. Tieto nové projekty a skúmať v rámci vedeckovýskumnej činnosti nasledovné okruhy problémov:
1. Zmeny marketingových stratégií podnikov determinované novými faktormi turbulencie
podnikateľského prostredia
2. Indikátory spoločensky zodpovedného správania podnikateľskej sféry na Slovensku v súčasnej
etape ekonomického vývoja
3. Teoretické aspekty regulácie sieťových odvetví v podmienkach globalizácie vývoja
ekonomiky
4. Ochrana hospodárskej súťaže – globálna hospodárska kríza.
Katedra manažmentu
Na katedre manažmentu sa pracovníci budú okrem projektov pokračujúcich orientovať aj na
riešenie nových projektov VEGA, KEGA a AV. V rámci projektov budú riešené tieto ťažiskové
úlohy:
1. Stratégia rozvoja poľnohospodárskych podnikov a konkurenčná schopnosť agropotravinárstva
2. Stratégie a podnikateľské modely v kontexte dynamického, zložitého a depresívneho
podnikateľského prostredia
3. Faktory, metódy a princípy uplatňované pri výbere, príprave štruktúry a obsahu predmetov
rozvíjajúcich ekonomické vedomosti a podnikateľské zručnosti v neekonomických študijných
programoch I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia
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4. Celostná spôsobilosť slovenských manažérov a jej ohodnocovanie.
Súčasne v nadväznosti na prepojenie vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti budú riešené aj
dva projekty KEGA: „Obsahová a metodická príprava študijného programu MBA“ a „Komunikačné
zručnosti a komunikačné kompetencie v systéme riadenia“.
Katedra podnikových financií
Na katedre sa od roku 2010 sústredia okrem projektov pokračujúcich aj na riešenie nových
projektov VEGA, MVTS a projektu mladých pracovníkov. V rámci projektov VEGA bude dôraz
kladený na tieto okruhy problémov:
1. Interdisciplinárny prístup k zvyšovaniu výkonnosti podniku v procese implementácie
Balanced Scorecard
2. Nové prístupy k ohodnocovaniu podnikov v podmienkach súčasných globálnych procesov
3. Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných
globálnych procesov
4. Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR v kontexte
súčasných globálnych procesov.
Katedra podnikových financií bude publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti v štyroch
zborníkoch vedeckých statí a zároveň zorganizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu.
Katedra manažmentu výroby a logistiky
Projekt VEGA „Environmentálne aspekty rozvoja podnikov v SR“ bude v roku 2010 pokračovať
treťou etapou riešenia. Tá prispeje k formulácii záverov riešenia uvedenej grantovej úlohy VEGA. Je
to dané i cieľom výskumu záverečnej etapy, ktorá bude zameraná na splnenie hlavného cieľa: zvýšenie
úrovne a vytvárania zázemia pre inovatívnosť činností podniku v procese tvorby a ochrany životného
prostredia, tiež implementácie jeho prvkov v súlade s medzinárodnými normami. Bude to
koncipovanie environmentálnych aspektov rozvoja podnikov v SR, a to formou metodologických
a metodických odporúčaní pre podnikateľskú prax v nasledovných oblastiach:
1. Implementácia vedy a výskumu ako hlavnej priority ETAP EU (Environmental Technology
Action Plan EU) v podmienkach SR.
2. Environmentálne technológie a ekoinovácie v rozvoji výroby.
3. Technologické predvídanie ako súčasť zavádzania environmentálnych technológií
v podmienkach SR.
4. Logistika a trvalo udržateľný rozvoj.
Katedra informačného manažmentu
KIM sa bude podieľať na riešení projektov VEGA v spolupráci s Katedrou manažmentu.
Pracovníci Katedry informačného manažmentu spracovávať modely podnikateľského prostredia
a pracovať na systematizácií vytvárania databáz pre podnikateľské subjekty.
3.5 Zameranie výskumu na rok 2010 - PHF
a) Obsahové zameranie – ťažiskové oblasti výskumu PHF na rok 2010
Oblasti riešenia vedeckovýskumných úloh na PHF vyplývajú z profilu fakulty a z jej
akreditovaných odborov. Vedeckovýskumná činnosť sa zameria najmä na tieto oblasti:
- finančné riadenie podniku
- strategický manažment podniku
- riadenie ľudských zdrojov
- moderné metódy riadenia
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-

kvantitatívne metódy riadenia kvality
implementáciu marketingových teórií do hospodárskej praxe
manažment znalostí
využitie obnoviteľných zdrojov energie
logistické procesy a medzinárodné podnikanie

b) Obsahové zameranie výskumu katedier PHF na rok 2010
Katedra ekonómie
-

problematika regionálnych disparít a možnosti ich riešenia prostredníctvom štrukturálnej
politiky
vybrané otázky v oblasti rozvoja regiónov
otázka financovania a podpory malých a stredných podnikov s dôrazom na financovanie
a podporu ich inovačných aktivít
analýza trendov v oblasti poisťovníctva

Katedra marketingu a obchodu
Výskum katedry je prioritne zameraný na podporu skvalitňovania študijného odboru Obchodné
podnikanie, a to prostredníctvom prioritnej orientácie na energetickú efektívnosť a vývoj energetickej
náročnosti na Slovensku so zameraním na obnoviteľné zdroje energií a ich efektívne využívanie, na
obchodnú a marketingovú pripravenosť slovenských podnikov v podmienkach jednotného trhu
Európskej únie s dôrazom na regionálne špecifikácie.
Výskum katedry v roku 2010 sa ďalej zameria na navrhnutie nových ekonomických cieľov a
indikátorov kvality života potrebných pre vytvorenie nového, všeobecne platného modelu hodnotenia
kvality života (blahobytu) a trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenskej republiky. Naplneniu
cieľov projektu predchádza výskum kvality života obyvateľstva SR v jednotlivých vybraných
regiónoch na základe primárnych informácií získaných dotazníkovým prieskumom a štúdiom
dostupnej domácej a zahraničnej literatúry súvisiacej s riešenou problematikou.
Katedra financií a účtovníctva
Katedra bude pokračovať v riešení aktuálnych výskumných projektov (v súčasnosti 2 projekty
VEGA), usilovať sa o získanie nových výskumných projektov podporovaných Ekonomickou
univerzitou a MŠ SR, ako aj projektov 7. rámcového programu a projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ.
Katedra manažmentu
Ťažiskové oblasti katedrového výskumu budú v roku 2010 orientované najmä na aktuálne
problémy manažmentu podnikov, vzdelávacích inštitúcií a organizácii verejnej správy v prostredí
vedomostnej spoločnosti. Vedeckovýskumné zameranie katedry reflektuje konkrétne obsahové
zameranie projektov v roku 2010, ako i vedeckovýskumné ambície pedagógov Katedry manažmentu
do nasledujúcich oblastí:
- konkurenčná schopnosť a výkonnosť organizácií založená na znalostiach a inováciách,
- riadenie ľudských zdrojov vo vedomostnej spoločnosti,
- inovatívne formy vzdelávania,
- kľúčové kompetencie študentov,
- podniková kultúra v európskom komunikačnom priestore,
- stratégie podnikov v kontexte globalizácie a hospodárskej krízy,
- informačno-komunikačné technológie v riadení organizácií a vo vzdelávacom procese,
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manažment znalostí a organizačné učenie a pod.,
strategického manažmentu, personálneho manažmentu, informačného a znalostného
manažmentu, projektového manažmentu, manažmentu kvality, komunikácie, podnikovej
kultúry, talent manažmentu.

-

Katedra cudzích jazykov
Spolupráca s ostatnými katedrami pri tvorbe projektov PHF,
preklady pre potreby fakulty v rámci konferencií a ostatných činností fakulty.

-

Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
Výskum sa bude v roku 2010 zameriavať na oblasti aplikovanej matematiky a štatistiky s dôrazom
na oblasť ekonomiky v čase hospodárskej krízy. Práve prebiehajúca hospodárska kríza podnecuje
k vzniku nových kvantitatívnych ukazovateľov. Tejto oblasti sa vybraní členovia katedry budú
venovať v rámci projektu VEGA - Ekonomický rast a jeho limitujúce faktory. Okrem uvedeného sa
zamestnanci budú zaoberať využívaním matematických modelov v podnikovej sfére s dôrazom na
ľudské zdroje. Na uvedenej problematike predpokladáme spoluúčasť odborníkov z iných pracovísk
(PrF UPJŠ, FEI TU, LF TU). Cieľom výskumu bude tiež oblasť finančného investovania a aplikácie
modelov pre prax. V oblasti didaktiky štatistiky a matematiky budeme pokračovať v spolupráci s PrF
UPJŠ v Košiciach. Počas roka 2010 sa na uvedenú problematiku zrealizuje experiment na potvrdenie
skúmaných hypotéz.
3.6 Zameranie výskumu na rok 2010 - FMV
a) Obsahové zameranie – ťažiskové oblasti výskumu FMV na rok 2010
Fakulta v roku 2010 bude pokračovať v hlavných smeroch výskumu z roku 2009, čo je dané
hlavne pokračujúcimi projektmi VEGA. Pôjde hlavne o analýzu migračnej politiky Európskej únie
v jej ekonomických kontextoch a medzinárodnú migráciu z hľadiska politických, sociálnych
a kultúrnych kontextov, analýzu medzinárodných vzťahov v podmienkach globalizujúceho sa sveta
s dôrazom na sociologické, politologické, sociálno-ekonomické a bezpečnostné problémy. Vzťah
medzinárodného práva a európskeho práva bude predmetom výskumu 1 projektu VEGA. Vzťah
kultúrnej plurality, interkultúrnej komunikácie a interkultúrnych kompetencií je predmetom výskumu
ďalšieho tímu, ktorý spolupracuje s ďalšími pracoviskami v rámci EU, ako aj mimo univerzity (UK
Bratislava). Naďalej bude pokračovať projekt Quo vadis Európa?, ktorý by mal byť ukončený r. 2010.
b) Obsahové zameranie výskumu katedier FMV na rok 2010
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
-

-

Migračná politika Európskej únie
Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve
Postavenie a úlohy diplomacie v procese jednotnej prezentácie štátu
Migračná politika EU v podmienkach globálnej liberalizácie a deregulácie dopravy
Migrácia ako nová bezpečnostná výzva Európskej únie

Katedra medzinárodných politických vzťahov
-

Medzinárodné vzťahy v podmienkach postmodernej spoločnosti globalizujúceho sa sveta
Medzinárodná migrácia v európskom kontexte
Kultúrna pluralita, interkultúrna komunikácia a vytváranie interkultúrnych kompetencií
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-

Príčiny a dôsledky pracovnej migrácie občanov SR do štátov Európskej únie s dôrazom na
mladých ľudi
Postavenie imigrantov v Slovenskej republike

Katedra medzinárodného práva
-

Vybrané aspekty práva medzinárodných ekonomických vzťahov

3.7 Zameranie výskumu na rok 2010 - ÚJ
a) Obsahové zameranie – ťažiskové oblasti výskumu ÚJ na rok 2010
V roku 2010 sa Ústav jazykov v oblasti výskumu bude zameriavať predovšetkým na vytvorenie
nových verzií medziodborového štúdia v rámci študijného odboru Cudzie jazyky a interkultúrna
komunikácia (ide o koncipovanie nových študijných programov v kombinácii s ostatnými jazykmi,
ponúkanými na Ústave jazykov, teda napr. AJ + ŚJ, NJ + RJ a pod.), pretože vypracovanie nových
verzií patrí k prioritným oblastiam výskumu pedagógov Ústavu jazykov. Súčasťou výskumných úloh,
na ktorých pedagógovia priebežne pracujú v rámci svojich projektov je príprava a vydávanie učebníc
a učebných materiálov na vysokej odbornej úrovni, spracovanie odbornej ekonomickej terminológie
a optimálne včlenenie interkulturality do študijných predmetov nového medziodborového študijného
programu.
b) Obsahové zameranie výskumu katedier ÚJ na rok 2010
Katedra anglického jazyka
-

princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a
interkultúrna komunikácia
zefektívnenie práce s odborným textom v anglickom jazyku na Ekonomickej univerzite so
zameraním na informačné technológie a sociálno-ekonomickú problematiku
diverzifikácia štruktúry a obsahu výučby obchodnej angličtiny na základe komparácie kurzov
obchodnej angličtiny na vybraných európskych univerzitách;
analýza odborného textu v oblasti diplomacie

Katedra nemeckého jazyka
-

aplikácia inovatívnych učebných metód na tvorbu študijných materiálov pre potreby
špecializovaného jazykového kurzu Wirtschaftsdeutsch im Handel na Obchodnej fakulte EU
v Bratislave

Katedra románskych jazykov
-

vypracovanie syláb predmetov nového št. programu a moderných vysokoškolských učebníc.
optimálne včlenenie interkulturality do študijných predmetov v jednotlivých románskych
jazykoch.

Katedra slovanských jazykov
-

-

komparatívny výskum moderného jazyka politiky na Slovensku a v Rusku (v rovine
lexikologickej, porovnávanie špecifík používania metafor, eufemizácie, klišé, frazém a iných
jazykových prostriedkov jazykovej manipulácie)
výskum možnosti využívania internetových zdrojov vo vyučovaní ruského jazyka ako
cudzieho študentov vysokých škôl nefilologického zamerania (predmetu Reálie rusky
hovoriacich krajín a Slovenska)
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-

sumarizácia výsledkov projektu: „Analýza súčasného ekonomického textu a jej aplikácia na
tvorbu učebných pomôcok“.

4 FINANČNÉ ZDROJE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI
4.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje
V roku 2009 sa na EU v Bratislave riešilo celkove 178 projektov. Počet projektov sa oproti
minulému roku síce znížil (184 projektov v roku 2008), ale objem finančných prostriedkov, ktoré
projekty generovali, vzrástol. V štruktúre projektov dominovali projekty VEGA (76 projektov)
a projekty KEGA (12 projektov). Počet projektov mladých vedeckých pracovníkov sa zvýšil
oproti predošlému roku takmer o polovicu, avšak k výraznejšiemu posunu v zlepšení ich kvality
nedošlo. Projekty boli vo viacerých prípadoch mechanickým spojením vzájomne nesúrodých
dizertačných prác, bez hľadania jednotiacej myšlienky a rešpektovania pôvodne vytýčených cieľov.
Pozitívnym javom je však to, že dochádza k zvýšenému zapájaniu mladých pracovníkov
a doktorandov do riešenia projektov vyššieho rádu (VEGA, KEGA, APVV).
Tabuľka č. 4.1.1: Štruktúra projektov riešených v r. 2008 – 2009
Typ projektov

r. 2008

r. 2009

Projekty EÚ ( 6 a 7. RP)

2

2

Projekty ŠPVaV

0

0

Projekty APVV + AV

7

6

Projekty VEGA

86

76

Projekty KEGA

13

12

Projekty hosp. praxe

4

5

Projekty MVTS

2

1

Inštitucionálne projekty

14

8

Projekty mladých pracovníkov

24

33

Iné projekty*

32

35

Projekty spolu:

184

178

Objem finančných prostriedkov získaných z riešenia výskumných projektov v roku 2009
predstavoval 612 246 Eur (bežné výdavky 536 013 Eur a kapitálové výdavky 76 233 Eur).
V štruktúre finančných prostriedkov dominujú prostriedky získané z domácich výskumných
projektov. Ako pozitívny faktor treba vnímať nárast finančných prostriedkov generovaných zo
zahraničných projektov. Napriek tomu je však podiel zahraničných výskumných projektov
neuspokojivý. Dôvodom je aj sprísnenie kritérií zaraďovania projektov medzi zahraničné výskumné
projekty (projekt musí mať jednoznačne výskumný charakter, musí byť získaný súťažným spôsobom,
vo verejne vypísanej súťaži).
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Tabuľka č. 4.1.2: Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov
Získané finančné prostriedky (v Eur)
Typ projektov

2008

2009

BV

KV

BV

KV

8265

0

34575

0

0

0

0

0

Projekty APVV + AV

51417

28281

76509

631

Projekty VEGA

211478

70171

182080

61919

Projekty KEGA

55798

15502

66102

13683

Projekty hosp. praxe

22140

0

9017

0

Projekty MVTS

11617

0

0

0

Inštitucionálne projekty

10256

0

2129

0

Projekty mladých pracovníkov

27550

0

23277

0

Iné projekty

94171

2091

142324

0

Finančné prostriedky spolu

492692

116045

536013

76233

Projekty EÚ (6 a 7.RP)
Projekty ŠPVaV

*BV - bežné výdavky
*KV - kapitálové výdavky

V štruktúre fakúlt EU rieši najvyšší počet projektov (v pozícii zodpovedného riešiteľa)
Národohospodárska fakulta (65 projektov), ktorá tiež generovala pre univerzitu najvyšší podiel
finančných prostriedkov. Je to výsledok efektívnej výskumnej stratégie fakulty, kedy riešiteľské
kolektívy dokážu synergicky podporiť základný projekt VEGA projektom medzinárodnej spolupráce,
resp. projektom APVV a predkladať neustále nové projekty (resp. aditívne a vyvolané projekty).

Tabuľka č. 4.1.3: Štruktúra projektov podľa pracovísk EU v Bratislave v r. 2009
Druh projektov

NHF OF FHI FPM

PHF

FMV ÚJ CTVŠ

Spolu

Projekty EÚ (6 a 7.RP)

2

0

0

0

0

0

0

0

2

Projekty ŠPVaV

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty APVV + AV

3

0

1

0

2

0

0

0

6

Projekty VEGA

27

14

9

15

5

6

0

0

76

Projekty KEGA

6

1

3

1

0

0

1

0

12

Projekty hosp. praxe

0

5

0

0

0

0

0

0

5

Projekty MVTS

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Inštitucionálne projekty

0

1

3

0

0

0

3

1

8

Projekty mladých pracovníkov

11

7

6

3

3

3

0

0

33

Iné projekty*

15

7

0

3

9

1

0

0

35

Projekty spolu:

65

35

22

22

19

10

4

1

178

*participácia na projektoch iných univerzít

Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty mladých je v posledných rokoch
približne vyrovnaný. Z hľadiska štruktúry však smerovali všetky poskytnuté prostriedky v roku 2009
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do bežných výdavkov. To do istej miery komplikovalo snahu riešiteľských teamov zlepšiť svoje
vybavenie technikou a IKT na svojich katedrách.
Tabuľka č. 4.1.4: Získané finančné prostriedky fakúlt EU v Bratislave v r. 2009
Získané finančné prostriedky v r. 2009 (v Eur)
NHF

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

ÚJ

CTVŠ

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

34575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty APVV + AV

65110

631

0

0

1461

0

0

0

9938

0

0

0

0

0

0

0

Projekty VEGA

82277

25460 29615 15269 19771

9792

38989

9738

5523

0

5905

1660

0

0

0

0

Projekty KEGA

32968

11467

1737

0

19303

2216

3398

0

0

0

0

0

8696

0

0

0

Projekty hosp. praxe

0

0

9017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekty MVTS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inštitucionálne projekty

0

0

1051

0

883

0

0

0

0

0

0

0

168

0

27

0

8380

0

4190

0

3724

0

3259

0

1862

0

1862

0

0

0

0

0

8800

0

0

0

0

0

10894

0

0

0

122630

0

0

0

0

0

0

130397 1660 8864

0

27

0

Projekty EÚ (6. a 7.RP)
Projekty ŠPVaV

Projekty mladých prac.
Iné projekty

232110

Spolu:

37558 45610 15269 45142 12008

56540

9738 17323

KV BV KV

Tabuľka č. 4.1.5: Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov
Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov
a študentov 3. stupňa štúdia v dennej forme (v Eur)
NHF
BV

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

Spolu:

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

BV

KV

Rok 2008 5311

0

3983

0

9825

0

4414

0

3518

0

497

0

27550

0

Rok 2009 8380

0

4190

0

3724

0

3259

0

1862

0

1862

0

23277

0

Značný podiel kapacít učiteľov viažu aj projekty ESF, ktoré však nie sú akceptované ako projekty
výskumného charakteru. V roku 2009 sa na EU riešili 2 projekty ESF, v ktorých vystupuje univerzita
ako koordinátor a 1 projekt ESF, v ktorých je EU participujúcou organizáciou. Na ich základe získala
EU v roku 2009 celkove 50.647,74 Eur.
Tabuľka č. 4.1.6: Projekty ESF riešené v rokoch 2008 – 2009 (počet projektov)
Projekty ESF

2008

2009

Projekty ESF, v ktorých je
EU v Bratislave koordinátor

10

2

Projekty ESF, v ktorých je
EU v Bratislave participant

4

1

Projekty ESF spolu

14

3
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Tabuľka č. 4.1.7: Získané finančné prostriedky z projektov ESF v rokoch 2008 – 2009 (v Eur)
Projekty ESF

2008

2009

Projekty ESF, v ktorých je
EU v Bratislave koordinátor

241187

50647

Projekty ESF, v ktorých je
EU v Bratislave participant

77275

0

Projekty ESF spolu

318462

50647

Z analýzy finančného zabezpečenia výskumu vyplynulo, že:
- finančné prostriedky poskytnuté na plnenie úloh v rámci riešených výskumných projektov
výrazne zaostávali za potrebami a požiadavkami riešiteľských kolektívov
- nedostatok finančných prostriedkov v oblasti výskumu neumožňuje zamestnať technickodokumentačných a pomocných pracovníkov na vykonávanie množstva administratívnej,
organizačnej a evidenčnej práce súvisiacej s výskumnými projektmi
- vzhľadom na situáciu vo financovaní projektov VEGA (vysoký počet predkladaných
projektov a znižovanie počtu financovaných projektov), bude potrebné preorientovať úsilie na
získavanie projektov v rámci štrukturálnych fondov (Operačný program Veda a výskum)
a rôznych výskumných iniciatív EÚ
- nevyhnutným sa javí odbremeniť koordinátorov medzinárodných výskumných projektov od
pedagogických a bežných katedrálnych povinností po dobu riešenia projektu
- povinnosť spolufinancovania projektu v určitej výške (5%, resp. 20% a u niektorých projektov
50 %) nastoľuje problém vytvárania finančných rezerv a riešenia zdrojov na splnenie tejto
povinnosti.
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5 PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE
5.1 Vedecké konferencie organizované na EU v Bratislave v roku 2009
Hospodárska politika SR po vstupe SR do eurozóny; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 20. 5. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave
Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 28. – 29. 5. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU v Bratislave
Quo vadis cvičná firma: Nové trendy v cvičných firmách; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 11. 6. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave a Štátny inštitút odborného
vzdelávania
FOR FIN 2009; medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a finančníkov z teórie a praxe
Dátum konania: 11. a 12. 6. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU v Bratislave
3rd Central European Conference in Regional Science; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 7. – 9. 10. 2009, Košice
Organizujúci subjekt: KVSaRR NHF EU v Bratislave v spolupráci s
- Technical University of Košice, Faculty of Economics and Institute of
Regional and Community Development
- Slovak Section of the European Regional Science Association
- German Speaking Section of the European Regional Science Association
Vývojové trendy v poisťovníctve III; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania 22. 10. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra poisťovníctva NHF EU v Bratislave
Mena, bankovníctvo a finančné trhy; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 22. a 23. 10. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU v Bratislave
Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne;
medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 5. – 6. 11. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra ekonomickej teórie NHF EU v Bratislave
Regióny v pohybe, priestor a čas; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 19. 11. 2009
Organizujúci subjekt: KVSaRR NHF EU v Bratislave
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Regionálna a miestna verejná správa v znalostnej ekonomike; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 26. 11. 2009
Organizujúci subjekt: KVSaRR NHF EU v Bratislave
Financie a riziko; XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Dátum konania: 30. 11. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra financií NHF EU v Bratislave
Produktová politika v globálnom obchode; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 30. 1. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OF EU v Bratislave
Perspektívy malých a stredných podnikov po vstupe Slovenska do eurozóny – vzdelávanie
a ekonomika; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 27. 3. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra služieb a cestovného ruchu OF EU v Bratislave, nezisková organizácia
Bakalár Nové Zámky, n.o.
XIII. ročník INTRACO 2009, Slovak Retail Summit; medzinárodná konferencia o obchode
a marketingu
Dátum konania: 20. – 21. 4. 2009
Organizujúci subjekt: INCOMA Slovakia, spoluorganizátor: Zväz obchodu a cestovného ruchu SR,
OF EU v Bratislave, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská obchodná a priemyselná komora
Aktuálne metodické postupy v riadení vedy a k publikačným stratégiám; prednáška a workshop
Dátum konania: 2. – 3. 6. 2009
Organizujúci subjekt: OF EU v Bratislave a prof. Jean-Michel Sahut, PhD., Amiens School of
Management France
Eurokombi – Intermodal 2009. Dopravno-politické, technicko-technologické a ekonomic-ké aspekty
rozvoja intermodálnej prepravy v podmienkach európskeho prepravného trhu; 12. medzinárodná
vedecká konferencia
Dátum konania: 9. – 10. 6. 2009
Organizujúci subjekt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity; Katedra
medzinárodného obchodu, OF EU v Bratislave; MDPaT SR; Katedra medzinárodného obchodu,
Dopravná fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice; Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2009: Meniace sa riziká
v medzinárodnom obchode a ich dopad na slovenskú a českú ekonomiku; IX. medzinárodná vedecká
konferencia
Dátum konania: 25. 6. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra medzinárodného obchodu OF EU v Bratislave
ISIVS 2009 – Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom; medzinárodná
vedecká konferencia
Dátum konania: 10. 9. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra informatiky obchodných firiem OF EU v Bratislave
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Les défis du développement durable: politiques industrielles et commerciales dans l´Union
Européenne (Výzvy trvalo udržateľného rozvoja: priemyselná a obchodná politika v Európskej
únii); XV. medzinárodná vedecká konferencia krajín Vyšehradskej skupiny (PGV)
Dátum konania: 10. – 11. 9. 2009
Organizujúci subjekt: OF EU v Bratislave, prof. Ing. J. Kita, CSc.
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských
aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 15. – 16. 10. 2009
Organizujúci subjekt: OF EU v Bratislave
MERKÚR 2009 - výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov; medzinárodná
konferencia
Dátum konania: 4. 11. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra medzinárodného obchodu OF EU v Bratislave
Právo v podnikaní v členských štátoch EÚ
Dátum konania: 12. – 13. 11. 2009
Organizujúci subjekt: Obchodnopodnikateľská fakulta Sliezskej univerzity v Karvinej v spolupráci
s Katedrou obchodného práva OF EU v Bratislave a Fakultou medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe.
Mladá veda AIESA 2009 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na
budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach; VI. medzinárodná vedecká konferencia
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Dátum konania: 18. 9. 2009, Bratislava
Organizujúci subjekt: FHI EU v Bratislave
Paralelné programovanie, vedecko-technický seminár
Dátum konania: 21. 10. 2009, Bratislava
Organizujúci subjekt: Katedra aplikovanej informatiky FHI EU v Bratislave a spoločnosť Microsoft
Aktuárska veda v teórii a praxi; 7. medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 26. 11. 2009, Bratislava
Organizujúci subjekt: Katedra matematiky FHI EU v Bratislave
Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky; 6. vedecký seminár
Dátum konania: 22. – 24. 6. 2009, Virt
Organizujúci subjekt: Katedra matematiky FHI EU v Bratislave
Informačné a komunikačné technológie v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave; 3. vedecký
seminár
Dátum konania: 22. – 24. 6. 2009, Virt
Organizujúci subjekt: Katedra matematiky FHI EU v Bratislave
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Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi; IX. medzinárodný vedecký
seminár
Dátum konania: 3. – 5. 6. 2009, Zázrivá
Organizujúci subjekt: Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave v spolupráci
so Slovenskou spoločnosťou pre operačný výskum
Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu; medzinárodný vedecký seminár
Dátum konania: 2. – 4. 12. 2009, Praha
Organizujúci subjekt: Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave, Katedra
ekonometrie FIS VŠE v Prahe
Štatistické metódy v sociálno-ekonomických analýzach; 16. slovensko-poľsko-ukrajinský vedecký
seminár
Dátum konania: 27. – 30. 10. 2009, Kučišdorfská dolina
Organizujúci subjekt: Katedra štatistiky FHI EU v Bratislave
Štatistické metódy v ekonómii; 3. domáci vedecký seminár
Dátum konania: 9. – 12. 9. 2009, Jarabá
Organizujúci subjekt: Katedra štatistiky FHI EU v Bratislave
Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny; 5. vedecký
seminár k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva, domáca
konferencia
Dátum konania: 28. 4. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave
Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 8. – 10. 9. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave
Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2009; medzinárodná vedecká konferencia sa
konala pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.
Dátum konania: 17. – 18. 9. 2009 Bratislava
Organizujúci subjekt: FPM EU v Bratislave
Ekonomika, financie a manažment podniku III; medzinárodná vedecká konferencia doktorandov sa
konala pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava
Szaba, CSc.
Dátum konania: 5. 11. 2009 Bratislava
Organizujúci subjekt: FPM EU v Bratislave
Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009; konferencia sa konala pod záštitou dekana Fakulty
podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc.
Dátum konania: 14. 5. 2009 Bratislava
Organizujúci subjekt: Katedra podnikovohospodárska FPM EU v Bratislave
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Vedecký seminár Katedry manažmentu
Dátum konania: február 2008
Organizujúci subjekt: Katedra manažmentu FPM EU v Bratislave
Vzdelávací seminár Katedry manažmentu
Dátum konania: apríl 2009
Organizujúci subjekt: Katedra manažmentu FPM EU v Bratislave
Financie vo vede a výučbe. Rok 2009; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 4. – 5. 2. 2009 v Podkylave
Organizujúci subjekt: Katedra podnikových financií FPM EU v Bratislave
Globalizácia finančných trhov a jej dopad na medzinárodný finančný manažment; medzinárodný
vedecký seminár KPF
Dátum konania: 6. 11. 2009 v Bratislave
Organizujúci subjekt: Katedra podnikových financií FPM EU v Bratislave
Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia; medzinárodná vedecká
konferencia
Dátum konania: 3. 11. 2009 Bratislava
Organizujúci subjekt / katedra: Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU v Bratislave
Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre MSP,
vedecký seminár
Dátum konania: 15. 12. 2009
Organizujúci subjekt / katedra: Katedra informačného manažmentu FPM EU v Bratislave
Týždeň vedy a techniky na Slovensku
Dátum konania: 3. 11. 2009
Organizujúci subjekt: PHF EU v Bratislave
Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 14. 10. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra financií a účtovníctva PHF EU v Bratislave
Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového
a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na
východnom Slovensku); vedecký seminár
Dátum konania: 11. 12. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra financií a účtovníctva PHF EU v Bratislave
Application of Management Theories in Practice; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 29. 5. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra manažmentu PHF EU v Bratislave
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Úspešnosť koncentrácií a ich vzťah ku konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky na úrovni
odvetví; vedecký workshop zahraničný
Dátum konania: 29. 10. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra manažmentu PHF EU v Bratislave
Výskumno-vývojové centrum bioenergie v Kapušanoch - medzinárodná vedecká konferencia
Obnoviteľné nosiče energie – východisko z ekonomickej krízy vidieka a regiónov
Dátum konania: 1. – 3. 4. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra marketingu a obchodu PHF EU v Bratislave
Inovatívne technológie pre efektívne využitie biomasy v energetike, medzinárodná vedecká
konferencia Zemplínska Šírava, Kapušany pri Prešove; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 18. – 20. 11. 2009
Organizujúci subjekt: Katedra marketingu a obchodu PHF EU v Bratislave
VII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov: Ekonomické, politické a právne otázky
medzinárodných vzťahov 2009; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 25 – 26. 5. 2009
Organizujúci subjekt: FMV EU v Bratislave
Medzinárodný vedecký seminár Slovensko-ukrajinské vzťahy v období 1919 - 2009 (so zameraním
na región Zakarpatskej Ukrajiny); medzinárodný vedecký seminár
Dátum konania: 22. 10. 2009
Organizujúci subjekt: FMV EU v Bratislave, Slovensko-ukrajinská spoločnosť, Ukrajinsko-slovenská
spoločnosť Užhorod, Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.
10. medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2009: Aktuálne otázky svetovej
ekonomiky a politiky; medzinárodná vedecká konferencia
Dátum konania: 3. – 4. 12. 2009
Organizujúci subjekt: FMV EU v Bratislave
Workshop k projektu Quo vadis Európa
Dátum konania: 19. – 23. 10. 2009
Organizujúci subjekt: FMV EU v Bratislave
II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov
Dátum konania: 5. 11. 2009
Organizujúci subjekt: ÚJ EU v Bratislave
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5.2 Vydávanie vedeckých časopisov
Na prezentovanie výsledkov vedeckého bádania učiteľov a výskumných pracovníkov EU
v Bratislave (ako aj ekonómov z externého prostredia univerzity) je na Ekonomickej univerzite
v Bratislave v súčasnosti vydávaných 13 ekonomických periodík: 12 vedeckých časopisov a 1
elektronický odborný časopis.
Národohospodárska fakulta
NHF EU v Bratislave vydáva dva vedecké časopisy:
Nová ekonomika, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 4x ročne
V spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici, Spoločnosťou pre regionálnu vedu
a politiku a Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica vydáva NHF tiež
medzinárodný vedecký časopis:
REGION DIRECT, medzinárodný vedecký časopis
Periodicita vydávania: 2x ročne
Členovia Katedry bankovníctva a medzinárodných financií sú členmi redakčnej rady odborného
časopisu v elektronickej podobe Finančný trh.
Finančný trh, elektronický odborný časopis
Periodicita vydávania: mesačne
Obchodná fakulta
OF EU v Bratislave vydáva dva vedecké časopisy:
Studia commercialia Bratislavensia, vedecký časopis
Periodicita vydávania: vychádza 4-krát ročne od roku 2008
Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie, vedecký časopis
Periodicita vydávania: štvrťročník, vychádza od 1. 10. 2008
Fakulta hospodárskej informatiky
FHI EU v Bratislave vydáva dva vedecké časopisy:
Ekonomika a informatika, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 2-krát ročne
Management Information Systems, international scientific journal
Periodicita vydávania: 1-krát ročne striedavo v SR a v Srbsku
Fakulta podnikového manažmentu
FPM EU v Bratislave vydáva vedecký časopis:
Ekonomika a manažment, vedecký časopis
Periodicita vydávania: tri čísla za rok, vychádza od roku 2003
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Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
PHF EU v Bratislave vydáva dva vedecké časopisy:
Podniková revue, vedecký časopis
Periodicita vydávania: dvakrát ročne
Acta Oeconomica Cassoviensia, vedecký časopis
Periodicita vydávania: dvakrát ročne
Fakulta medzinárodných vzťahov
FMV EU v Bratislave vydáva dva vedecké časopisy:
Medzinárodné vzťahy, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 2x ročne
Almanach, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 2x ročne
EU v Bratislave
Celouniverzitným vedeckým časopisom sú už od roku 1968 vydávané Ekonomické rozhľady.
Ekonomické rozhľady, vedecký časopis
Periodicita vydávania: 4 x ročné, vychádza od roku 1968
Slovenská ekonomická knižnica (SEK) od roku 2007 v rámci automatizovaného knižničnoinformačného systému (AKIS) eviduje a bibliograficky spracováva publikačné výstupy autorov EU
v Bratislave, ktoré získava ako prírastky do knižničného fondu. Zároveň eviduje a bibliograficky
spracováva články autorov z EU v Bratislave, uverejnené v slovenských a zahraničných vedeckých a
odborných ekonomických periodikách, excerpovaných pre článkovú dokumentografickú bázu dát
EKO-INDEX. Bibliografické záznamy o dokumentoch a autoroch sú prezentované prostredníctvom
on-line katalógu dokumentov SEK a katalógu menných autorít na www.sek.euba.sk. Vzhľadom na
skutočnosť, že SEK v súčasnosti nedisponuje povinným interným výtlačkom publikácií EU a
vzhľadom na nedostatočný finančný limit na nákup publikácií, knižnica nemôže publikačnú činnosť
pracovníkov EU v Bratislave kompletne a komplexne nakupovať, spracovávať a prezentovať.
Tým, že SEK je členom medzinárodného projektu pre strednú a východnú Európu eIFL Direct,
umožňuje to využívať bibliografickú a plnotextovú bázu dát EBSLG a citačný index Web of Science,
ktoré sú prístupné používateľom v počítačovej sieti EU v Bratislave (www.sek.euba.sk/zoznam/web of
science 1.doc).
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5.3 Publikačné výstupy výskumu za rok 2009
Tabuľka č. 5.1: Súhrn publikačnej činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2009
Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej činnosti

EU

NHF

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

UJ

AAA

Vedecké monografie vydané v v zahraničných vydavateľstvách

1

0

0

0

0

1

0

0

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

70

30

19

14

11

6

4

0

ABA

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

ABB

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

ABC

Kapitoly vo ved. monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

0

0

0

0

1

0

0

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydav.

2

0

1

0

0

0

1

0

ACA

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

4

1

0

3

0

0

0

0

ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

38

13

7

5

8

7

4

0

ACC

Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

ACD

Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

1

0

0

0

0

0

0

1

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

3

1

0

1

1

0

0

0

ADD

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

14

5

3

3

2

1

0

0

ADE

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

56

6

11

11

17

9

3

6

ADF

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

245

41

61

45

31

41

19

7

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

33

9

3

4

6

3

3

7

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

183

11

104

9

8

3

7

41

AEG

Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

1

0

0

1

0

0

0

0

AEH

Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

0

AFA

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

27

11

1

0

14

0

0

1

AFB

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

82

19

49

0

12

1

0

1

AFC

Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách

268

64

43

42

43

31

48

4

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

1107

229

249

162

238

119

67

55

AFE

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

11

9

0

2

1

0

0

0

AFF

Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií

0

0

0

0

0

0

0

0

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

25

6

3

8

4

3

0

1

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

28

6

2

20

0

0

0

0

AGJ

Autorské osvedčenia, patenty, objavy

0

0

0

0

0

0

0

0

BAA

Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

0

0

1

0

0

0

0

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

13

1

2

8

0

1

0

2

BBA

Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

BBB

Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

BCB

Učebnice pre základné a stredné školy

11

11

0

2

2

0

0

0

BCI

Skriptá a učebné texty

86

18

20

17

12

9

7

13

BCK

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

0

0

0

0

0

0

0

0

BDA

Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

BDB

Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

BDC

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

0

BDD

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch

2

2

0

0

0

0

0

0

BDE

Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch

9

1

3

4

0

0

0

1

BDF

Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch

369

63

19

47

183

17

40

6
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BEC

Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch

18

3

5

0

0

0

0

11

BED

Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch

29

4

6

0

1

8

0

10

BFA

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí

2

0

0

1

0

0

0

1

BFB

Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí

2

0

0

1

1

0

0

0

BGH

Legislatívne dokumenty

0

0

0

0

0

0

0

0

CAA

Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

CAB

Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

0

0

0

0

0

0

0

0

CDC

Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

0

CDD

Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

0

CDE

Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

0

CDF

Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

0

0

0

0

0

0

0

0

EAI

Prehľadové práce - knižné

0

0

0

0

0

0

0

0

EAJ

Odborné preklady publikácií - knižné

1

0

0

0

0

0

0

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru

54

7

19

11

5

6

6

9

2797

571

630

422

600

267

209

178

SPOLU

Výsledky publikačnej činnosti za EU v Bratislave
Publikačná činnosť v porovnaní s minulým hodnotiacim obdobím zaznamenala síce mierny
pokles, avšak celkovo sa podiel EU v Bratislave na úhrnnom počte publikácií verejných vysokých škôl
zvýšil. Zlepšenie nastalo aj v štruktúre publikácií. Celkovým publikačným výkonom sa EU zaraďuje
na 7. miesto medzi verejnými vysokými školami. Počet publikácií zamestnancov EU v Bratislave
spracovaných do databázy EPC za obdobie 1. november 2008 – 31. október 2009 bol 2.797 položiek.
Pokles publikačných výstupov v roku 2009 treba však posudzovať aj vo väzbe na zlepšenie
kvalifikačnej štruktúry na univerzite.
Ako báza pre výpočet dotácie na rok 2010 za výsledky publikačnej činnosti v roku 2009 slúži
obdobie 1.11.2008-31.10.2009.
Z hľadiska vnútornej štruktúry CREPC majú pri výpočte dotácie rozhodujúci význam kategória
A1 – monografie a kategória B – karentované vedecké state. Dosiahnuté výsledky stále ešte
nezodpovedajú existujúcej kvalifikačnej štruktúre na univerzite.
Z hľadiska štruktúry je výrazný nárast v kategórii prác vo vedeckých časopisoch, najmä
vedeckých prác v domácich nekarentovaných časopisoch. Ukazuje sa, že zborníky z konferencií by
bolo potrebné publikovať najmä v anglickom jazyku, aby sa s prácami našich učiteľov mohla
oboznámiť akademická komunita v zahraničí.
Štruktúra publikačných výstupov je spracovaná podľa Smernice MŠ SR č. 13/2005-R zo dňa
31.8.2005 a v znení neskoršej Smernice MŠ SR č. 8/2007-R zo dňa 31.5.2007.
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Tabuľka č. 5.2: Výsledky publikačnej činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za obdobie 2007
až 2009
Počty publikácií v kategóriách
Ekonomická univerzita v Bratislave
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2007
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej
monografie
vedecké monografie (AAA, AAB)
štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej
monografie (ABA, ABB)
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)
odborné knižné práce (BAA, BAB)
učebnice pre základné a stredné školy (BCB)
skriptá a učebné texty (BCI)
prehľadové knižné práce (EAI)
umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA,
CAB)
odborné preklady knižných publikácií (EAJ)
redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, resp. zborníky (FAI)
Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých
časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy
vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)
stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných
časopisoch (AEG, AEH)
odborné články v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)
umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela
v karentovaných časopisoch (CDC, CDD)
autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
Skupina C – Ostatné recenzované publikácie
kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD)
vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF)
vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách
(AEC, AED)
publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB,
AFC, AFD)
abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG,
AFH)
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Rok
2008

Rok
2009

47
44

51
51

71
71

3

0

0

119
30
12
5
46
0

173
42
7
10
61
0

218
42
14
11
96
0

0
1

0
0

0
1

25

53

54

12
11

19
19

20
17

0
1

0
0

1
2

0

0

0

0

0

0

1695
2
2
222

2630
4
4
314

2497
3
1
301

89

237

216

963

1551

1483

44

61

64

Správa o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2009

kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB)
kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK)
heslá v odborných terminologických slovníkoch a
encyklopédiách vydaných v domácich a zahraničných
vydavateľstvách (BDA, BDB)

2
1

2
0

0
0

0
316

0
414

0
378

48

42

47

6
0

1
0

4
0

0

0

0

1873

2873

2806

172

166

221

vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch (AEE)

1

7

2

vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch (AEF)
postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií (AFK)
postery v zborníkoch z domácich konferencií (AFL)
správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI)

0
0
2
12

1
1
3
5

0
0
7
4

odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch
(BEE)
odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (BEF)
štandardy, normy (BGG)
kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI)
recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI)

13
27
0
21
38

17
9
0
23
35

8
10
2
38
61

prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
(EDJ)
výskumné štúdie a priebežné správy (GAI)
práce zverejnené na internete (GHG)

0
6
29

1
0
10

1
0
11

rôzne publikácie a dokumenty (GII)

23

54

77

2045

3039

3027

odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF)
odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (BEC,
BED)
abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí
(BFA, BFB)
legislatívne dokumenty (BGH)
umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela v
nekarentovaných časopisoch (CDE, CDF)
Sumár za Ekonomickú univerzitu (skupiny A1+A2+B+C)
Ostatné kategórie

Celkový sumár za EU (skupiny A1+A2+B+C+ostatné
kategórie)
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Oceňovanie najlepších publikovaných výstupov
V roku 2009 boli ako najlepšie publikované výstupy ocenené:
a) v kategórii monografia (AAA, AAB): „Mikroekonomická analýza“ (Bratislava: IURA EDITION,
2008) autori: prof. Ing. Michal Fendek, PhD, doc. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.
b) v kategórii zahraničné karentované state (ADC): Reconfiguring „post-socialist“ regions: crossborder networks and regional competition in the Slovak and Ukrainain clothing industry. In:
Global Networks a journal of transnational affairs č. 3, 2008. Autori: prof. Adrian Smith, prof.
John Pickes, prof. Ing. Milan Buček, DrSc., prof. Bob Begg, Dr. Poli Roukova.
c) v kategórii domáce karentované vedecké state (ADD): Koncepcia kapitálovej primeranosti bánk
a investičných podnikov v podmienkach Európskej únie. In: Ekonomický časopis č. 6, 2008.
Autor: doc. Ing. Eva Horvátová, CSc.
Okrem uvedených publikácií boli s cieľom motivácie učiteľov a vedecko-výskumných
pracovníkov EU v Bratislave finančne ocenení aj všetci autori, ktorí publikovali v karentovaných
časopisoch v SR a v zahraničí.
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6 DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

6.1 Akreditované odbory, v ktorých fakulty uskutočňujú doktorandské štúdium
Vzdelávanie doktorandov je na EU v Bratislave organizované v 17 akreditovaných vedných
odboroch a 16 akreditovaných študijných odboroch a študijných programoch.
Doktorandské štúdium predstavuje najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelávania a jeho úroveň
a kvalita ovplyvňujú bezprostredne aj výšku dotácie pridelenej Ekonomickej univerzite z MŠ SR. Pri
rozpise výdavkov na tovary a služby na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj,
rovnako ako aj pri určení objemu miezd v závislosti od výkonu univerzity vo vede, sa zohľadňujú dva
ukazovatele viazané na doktorandov:
- podiel univerzity na počte doktorandov v dennej forme štúdia
- podiel univerzity na počte absolventov doktorandského štúdia (v dennej aj v externej forme)
Tabuľka č. 6.1: Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia
Akreditované študijné odbory
číslo
odboru

Akreditované študijné programy

Názov

Názov

3.3.3

Ekonomická teória

Ekonomická teória

3.3.3

Ekonomická teória

Hospodárska politika

3.3.5

Verejná správa a regionálny rozvoj

Verejná správa a regionálny rozvoj

3.3.7

Financie

Financie a bankovníctvo

3.3.8

Poisťovníctvo

Poisťovníctvo

3.3.10

Obchod a marketing

Marketingový a obchodný manažment

3.3.11

Odvetvové a prierezové ekonomiky

Ekonomika obchodu a služieb

3.3.18

Medzinárodné podnikanie

Manažment medzinárodného podnikania

3.3.19

Svetová ekonomika

Svetová ekonomika

3.3.12

Účtovníctvo

Účtovníctvo

3.3.24

Kvantitatívne metódy v ekonómií

Kvantitatívne metódy v ekonómií

3.3.25

Ekonometria a operačný výskum

Ekonometria a operačný výskum

3.3.13

Finančný manažment

Finančný manažment podniku

3.3.16

Ekonomika a manažment podniku

Ekonomika a manažment podniku

3.3.16

Ekonomika a manažment podniku (PHF)

Ekonomika a manažment podniku (PHF)

3.3.17

Medzinárodné ekonomické vzťahy

Medzinárodné ekonomické vzťahy

V posledných troch rokoch dochádza k pozitívnemu trendu vo vývoji štruktúry doktorandov (rast
podielu doktorandov v dennej forme štúdia) ako aj v úspešnosti ukončovania štúdia. V roku 2009
tvorili interní doktorandi 42 % celkového počtu doktorandov na EU v Bratislave (v roku 2008 to bolo
38 % a v 2007 dokonca iba 29 %). Došlo síce k výraznému poklesu v počte externých doktorandov,
avšak tento fakt bol podmienený nielen vyšším počtom úspešných obhajob, ale aj dôsledným riešením
pasívnych doktorandov s návrhom na ukončenie štúdia pri atestáciách. Najvyšší počet doktorandov
v dennej forme štúdia bol v roku 2009 na NHF, FPM a OF. Doktorandské štúdium úspešne v roku
2009 ukončilo 69 interných / denných doktorandov a 58 externých doktorandov.

- 65 -

Správa o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2009
Tabuľka č. 6.2: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave za roky 2008 - 2009

Interní

Externí

Interní

Externí

Absolventi
3. stupňa
štúdia
spolu

Rok 2008

223

350

5

42

105

Rok 2009

241

301

4

38

127

Študenti 3. stupňa štúdia
(zo SR)

Rok

Študenti 3 stupňa štúdia
(zahraniční)

Tabuľka č. 6.3: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na fakultách EU v Bratislave

k 31.12.2009

Študenti 3.
stupňa štúdia
zo SR

Zahraniční
študenti
3. stupňa štúdia

Absolventi
3. stupňa štúdia
za rok 2009

% absolventov
na celkovom
počte študentov
3. stupňa štúdia

Interní

Externí

Interní

Externí

Interní

Externí

NHF

58

62

-

1

17

17

28,099

OF

50

69

-

2

21

12

23,24

FHI

34

40

-

2

4

9

17,11

FPM

51

71

-

24

16

17

22,6

PHF

26

17

-

-

6

0

2,58

FMV

22

42

4

9

5

3

6,16

Spolu:

241

301

4

38

69

58

99,789

Tabuľka č. 6.4: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2009
Riadok

Ukazovateľ

1.

Zaradení v 3. stupni štúdia spolu

2.

Celkový počet
546

pre potrebu škol. pracoviska

271

pre iné pracoviská

275

v dennej (internej forme)

241

5.

v externej forma

305

6.

Novoprijatí na 3. stupeň štúdia

154

3.
4.

z toho
(z r. 1)

7.

pre potrebu škol. pracoviska

96

8.

pre iné pracoviská

57

denní (interní) študenti

101

externí študenti

50

štud. 3. stupňa z prac. škol. prac.

4

9.
10.

z toho
( z r. 6)

11.
12.
13.

V roku 2009 štúdium 3. stupňa ukončili
z toho
(z r. 12)

127

v plánovanom termíne

94

v novourčenom termíne

33

14.

Počet zrušených štud. 3. stupňa

50

15.

Počet zahraničných študentov 3. stupňa

31

16.

z toho
(z r. 15)

počet "vládnych štipendistov"
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17.

z toho
(z r. 15)

počet študentov 3. stupňa študujúcich na
vlastné náklady

6

Pozn.: v riadku 1. a 6. nie sú zahrnutí zahraniční občania
Tabuľka č. 6.5: Absolventi 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave za rok 2009
Vedný odbor / Študijný odbor 3. stupňa štúdia

Počet absolventov

NHF
62-01-9 Ekonomická teória

4

62-16-9 Poisťovníctvo

1

62-35-9 Financie
75-02-9 Teória vyučovania všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
v špecializácii: Teória vyučovania ekonomických odborných
predmetov

6
1

3.3.3 Ekonomická teória

8

3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj

5

3.3.7 Financie

7

3.3.8 Poisťovníctvo

1

OF
62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky

8

62-04-9 Svetová ekonomika

5

62-21-9 Medzinárodné ekonomické vzťahy

0

3.3.10 Obchod a marketing

6

3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky

4

3.3.18 Medzinárodné podnikanie

5

3.3.19 Svetová ekonomika

4

FHI
69-09-9 Účtovníctvo

3

62-11-9 Štatistika

3

62-49-9 Ekonometria a operačný výskum

2

9.2.10 Hospodárska informatika

1

3.3.12 Účtovníctvo

2

3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

2

FPM
62-70-9 Riadenie a ekonomika podnikov

1

62-90-9 Podnikový manažment

4

3.3.13 Finančný manažment

4

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

13

PHF
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

6

FMV
67-21-9 Medzinárodné vzťahy

3

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy

5

Spolu
*Pozn.: Počet absolventov vo všetkých formách štúdia bez zahraničných absolventov
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Tabuľka č. 6.6: Zahraniční absolventi 3. stupňa štúdia za rok 2009
Počet zahr.
absolventov

Vedný odbor / Študijný odbor 3. stupňa štúdia

interní

externí

1
1

1
8
2

3.3.7 Financie
62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky
3.3.13 Finančný manažment
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

6.2 Organizácia doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium sa v uplynulom roku uskutočňovalo v gescii odborových, resp. spoločných
odborových komisií a vo vyššie uvedených akreditovaných vedných odboroch a študijných odboroch /
programoch 3. stupňa štúdia.
Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 3 roky a v externej forme štúdia 5 rokov. Realizuje sa
v dvoch základných častiach: študijnej časti a vedeckej časti doktorandského štúdia. Na EU
v Bratislave v roku 2009 pôsobilo vo vzdelávaní na 3. stupni štúdia 225 školiteľov. Vzhľadom na
počet interných (245) a externých (339) doktorandov to znamená, že na jedného školiteľa pripadá
1,089 interného doktoranda, resp. 2,595 interných a externých doktorandov. Zaťaženie jednotlivých
školiteľov je však veľmi nerovnomerné – od žiadneho doktoranda až po 15 doktorandov na jedného
školiteľa. Viacerí docenti a profesori EU pôsobia ako školitelia aj vo dvoch študijných programoch 3.
stupňa štúdia, v dôsledku čoho počet interných školiteľov na EU prevyšuje fyzický počet docentov
a profesorov vykonávajúcich funkciu školiteľa.
Tabuľka č. 6.8: Štruktúra zaťaženia školiteľov v roku 2009
Indikátor
Počet denných študentov 3. stupňa
štúdia k 31.12.2009

245

Počet externých študentov 3. stupňa
štúdia k 31.12.2009

339

Počet školiteľov na univerzite

225 (z toho 2 externí)

Počet denných doktorandov /
školiteľa

1,089

Počet denných a externých doktorandov /
školiteľa

2,595

Počet absolventov 3. stupňa štúdia
v dennej forme

69

V ostatných troch rokoch, hlavne po ukončení procesu komplexnej akreditácie, došlo v súvislosti
so zavedením kreditového štúdia doktorandov k zintenzívneniu publikačnej činnosti hlavne
doktorandov v dennej forme štúdia. Vzhľadom na skutočnosť, že úroveň a štruktúra publikačných
výstupov doktorandov sú osobitne hodnotené v rámci atribútu prostredie pri komplexnej akreditácii
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univerzity a fakúlt, treba tento vývoj hodnotiť veľmi pozitívne a bude potrebné venovať mu aj do
budúcnosti zo strany školiteľov i katedier zvýšenú pozornosť.
Tabuľka č. 6.9: Aktivity študentov 3. stupňa štúdia
Študenti 3. stupňa v
dennej forme štúdia

Študenti 3. stupňa v
externej forme štúdia

Monografie, učebnice,
vysokoškolské učebné texty

32

43

State vo vedeckých
časopisoch (karentované)

1

1

Nekarentované / domáce /
zahraničné

62/1

48/2

State v odborných časopisoch
domáce / zahraničné

39/1

27/2

Príspevky v zborníkoch z
konferencií (v zahraničí)

110

37

Príspevky v zborníkoch z
konferencií (domáce)

390

158

Typ publikácie

Z pozitívnych prvkov priebehu a výsledkov doktorandského štúdia možno uviesť: zvýšený záujem
o štúdium v dennej forme, spresnenie povinností a kontroly vo vedeckej časti doktorandského štúdia,
zvýšenie publikačnej aktivity doktorandov, organizovanie doktorandských vedeckých konferencií,
zlepšenie časového plnenia povinností doktorandov. Postupne narastá aj kvalita spracovaných
dizertačných prác a úroveň ich obhajob. Odborové komisie na fakultách zodpovednejšie vykonávajú
riadiacu a kontrolnú funkciu a dbajú o kvalitu doktorandského štúdia.
Z negatívnych faktorov doktorandského štúdia možno uviesť neracionálne využívanie fondu
pracovnej doby na pracovisku, nižšiu znalosť svetových jazykov na komunikačnej a písomnej úrovni
u viacerých doktorandov, resp. nízky počet zahraničných doktorandov. O doktorandské štúdium sa
často neuchádzajú tí najlepší, ktorí odchádzajú do zahraničia a do praxe z dôvodu finančného
zabezpečenia.
Napriek uvedeným problémom možno konštatovať, že progresívne javy a výsledky
v doktorandskom štúdiu na EU v Bratislave prevažujú. Absolventi doktorandského štúdia tvoria
významný potenciál pre rozvoj vedy a vzdelávania na EU v Bratislave do budúcnosti.
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7 HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE
V roku 2009 sa na fakultách EU uskutočnili 2 habilitačné konania, ktoré špecifikuje tabuľka č. 7.1.
Tabuľka č. 7.1: Udelené vedecko-pedagogické tituly docent v r. 2009
Por. číslo

Meno docenta:

Fakulta

1.

Ing. Mgr. Zuzana JUHÁSZOVÁ, PhD.
3.3.12 Účtovníctvo

FHI

2.

Ing. Peter MESÁROŠ, PhD.
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

PHF

S účinnosťou od:
1.7.2009

1.5.2009

Na zasadnutiach Vedeckej rady EU v Bratislave sa realizovalo v roku 2009 celkove 8 konaní na
vymenovanie za profesora.
Tabuľka č. 7.2: Inauguračné konania na VR EU v r. 2009
Por. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meno profesora

Fakulta Schválené vo VR EU

doc. Ing. Elena ŽÁRSKA, CSc.
3.3.1 Národné hospodárstvo
doc. Ing. Eva HORVÁTOVÁ, CSc.
3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie
doc. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, CSc.
3.3.18 Medzinárodné podnikanie
doc. Ing. Valéria MICHALOVÁ, CSc.
3.3.10 Obchod a marketing
doc. Ing. Božena HRVOĽOVÁ, CSc.
3.3.13 Finančný manažment
doc. PhDr. Miroslava SZARKOVÁ, CSc.
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Eleonora FENDEKOVÁ, PhD.
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Viktória BOBÁKOVÁ, CSc.
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

Dekrét
profesora
učitelia EU v Bratislave.

prevzali

na

základe

NHF

29.1.2009

NHF

22.10.2009

OF

29.1.2009

OF

22.10.2009

FPM

29.1.2009

FPM

29.1.2009

FPM

2.7.2009

PHF

26.3.2009

vymenovania

prezidentom

SR

piati

Tabuľka č. 7.3: Zoznam profesorov EU v Bratislave vymenovaných prezidentom SR v r. 2009
Por. číslo
1.
2.
3.

Meno profesora

Fakulta Schválené vo VR EU

doc. Ing. Elena ŽÁRSKA, CSc.
3.3.1 Národné hospodárstvo
doc. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, CSc.
3.3.18 Medzinárodné podnikanie
doc. Ing. Božena HRVOĽOVÁ, CSc.
3.3.13 Finančný manažment
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prezidentom SR

NHF

29.1.2009

1.7.2009

OF

29.1.2009

1.7.2009

FPM

29.1.2009

1.7.2009
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4.
5.

doc. PhDr. Miroslava SZARKOVÁ, CSc.
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Ľuboslav SZABO, CSc.
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

FPM

29.1.2009

1.7.2009

FPM

15.5.2008

20.1.2009

Vývoj kvalifikačného rastu EU v Bratislave za roky 2007 – 2009 obsahuje tabuľka 7.4.
Tabuľka č. 7.4: Kvalifikačný rast na EU v Bratislave
Rok

Docenti

Profesori

NHF

OF

FHI FPM PHF FMV Σ EU NHF

2007

5

1

1

-

-

2

9

2

-

-

-

-

2008

3

2

1

-

-

-

6

-

-

-

1

2009

-

-

1

-

1

-

2

2

2

-

3
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1
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8 ČESTNÝ TITUL Dr. h. c. EU V BRATISLAVE
Čestná vedecká hodnosť „doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave“ dr.h.c.
nebola v roku 2009 udelená.
V roku 2009, ale členovia Vedeckej rady EU v Bratislave prerokovali a schválili návrh na udelenie
čestnej vedeckej hodnosti doktora honoris causa (dr.h.c.) prof. Dr. Claude Martinovi, ktorá mu bola
udelená v roku 2010.
9 ČESTNÉ TITULY „PROFESOR EMERITUS“ NA EU V BRATISLAVE
Členovia VR EU v Bratislave na zasadnutí dňa 26. 3. 2009 prerokovali a schválili návrhy na
vymenovanie prof. Ing. Jána Petrenku, PhD. a prof. Ing. Rudolfa Filkusa, PhD. za emeritných
profesorov.
Diplomy o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ im boli odovzdané na zasadnutí VR EU
v Bratislave dňa 2. 7. 2009.
10 ŠVOČ NA EU V BRATISLAVE
V roku 2009 usporiadali všetky fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave fakultné kolá
Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Fakultných súťaží ŠVOČ sa zúčastnilo 93 prác
(NHF 16, OF 13, FHI 39, FPM 10, FMV 6, PHF 9). Na základe výsledkov súťaže fakulty nominovali
na „Cenu Ekonomickej univerzity v Bratislave“ nasledovné víťazné práce:

Národohospodárska fakulta
Analýza retailovej stratégie komerčných bánk v segmente produktu pre mladých (balíky
služieb a elektronické bankovníctvo
Autori: Eva TOMAŠKOVIČOVÁ, Jana TÓTHOVÁ (3. ročník)
Obchodná fakulta
Analýza kritických faktorov pri zavedení komplexného IS
Autor: Bc. Romana OLEXOVÁ (1. ročník)
Fakulta hospodárskej informatiky
Počítačový program na aplikáciu rekurentných vzťahov v zaistení
Autor: Michal PÁLEŠ (5. ročník)
Fakulta podnikového manažmentu
Aplikácia modelu EVA na podmienky SR
Autor: Ľudovít ŠRENKEL, Marián SMORADA (5. ročník)
Fakulta medzinárodných vzťahov
Využitie bioplynu na Slovensku
Autor: Kristína BALÚNOVÁ (3. ročník)
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Potenciál talent manažmentov v podmienkach PHF EU
Autor: Katarína ZAJACOVÁ, Peter RADÁČI (4. ročník.)
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11 SWOT ANALÝZA VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI NA EU V BRATISLAVE
Silné stránky
- jediná univerzita svojho druhu v SR s široko koncipovaným univerzitným ekonomickým
vzdelávaním a výskumom
- obsahová šírka a rozmanitosť tematického zamerania riešených výskumných úloh na
univerzite
- obsahová a personálna kontinuita vedeckého výskumu na fakultách
- aktívna účasť učiteľov a doktorandov na vedeckých podujatiach doma a v zahraničí
- progresívny nárast počtu a kvality publikačných výstupov doktorandov
- zvyšujúci sa počet a zlepšenie štruktúry publikačných výstupov
- vytvorenie priestoru na prezentáciu výsledkov vedeckého bádania v univerzitnom a fakultných
vedeckých časopisoch
- pravidelné organizovanie vedeckých podujatí (konferencií, sympózií, workshopov) na
univerzite poskytuje priestor na prezentovanie výsledkov VVČ tvorivých zamestnancov
- zvýšenie efektívnosti ukončovania doktorandského štúdia v štandardnej dĺžke štúdia
- spolupráca katedier s hospodárskymi a spoločenskými inštitúciami vo forme konzultácií,
vypracúvania parciálnych expertíz
Slabé stránky
- nízky podiel a nízka úspešnosť výskumných kapacít na väčších zahraničných výskumných
projektoch
- pretrvávajúce výrazné rozdiely v publikačnej aktivite a zapojení do vedecko-výskumnej
činnosti medzi fakultami i učiteľmi fakúlt
- časté ignorovanie povinnosti učiteľov vedecky bádať a zapájať sa do riešenia výskumných
projektov
- nedostatočný záujem o podávanie projektov na výzvy 7.RP, APVV a štrukturálnych fondov
s odôvodnením, že ich vypracovanie je časovo veľmi náročné a pravdepodobnosť úspešnosti
veľmi nízka
- nepružnosť systému verejného obstarávania a nákupu pre potreby vedecko-výskumného
procesu
- neaktuálne a nepresné údaje o čerpaní finančných prostriedkov z projektov (učitelia odkázaní
na vlastnú evidenciu, účtovníctvo má sklz viac ako kvartál)
- absencia interdisciplinárnych projektov, ktorú podporuje aj MŠ SR formulovaním priorít
v úzko zameraných oblastiach výskumu
Riziká
- nízke dotácie do vedy a výskumu v SR v porovnaní s inými krajinami EÚ a z toho
vyplývajúce nedostatočné motivačné prostredie na univerzite
- preferovanie technických a prírodovedných odborov, priemyselného a podnikového
aplikovaného výskumu vo výzvach APVV a výzvach štrukturálnych fondov, vylučovanie
spoločensko-vedných disciplín z radu výziev
- neskoré vyhlasovanie termínov výziev a výsledkov výziev resp. ich finančných dotácií
organizátormi výziev; časté zmeny podmienok výziev, čo komplikuje plnenie projektových
cieľov
- vysoká vyťaženosť časti profesorov a docentov v pedagogickej činnosti na úkor časového
fondu venovaného vede a výskumu
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Príležitosti
- uchádzať sa o projekty v rámci štrukturálnych fondov (OP Veda a výskum), medzinárodných
a regionálnych výskumných projektoch, projektoch domáceho významu (APVV, AV, VEGA,
KEGA ap.)
- využívať možnosti pre medzinárodnú mobilitu učiteľov a doktorandov
- publikovať zborníky vedeckých prác (minimálne zborníky abstraktov vedeckých statí)
v anglickom jazyku
- umožniť úspešným riešiteľom významných výskumných projektov koncentrovať sa iba na
zabezpečenie splnenia cieľov projektu a odbremeniť ich z pedagogických povinností
- rozvinúť hlbšiu vedeckú kooperáciu s univerzitami v zahraničí, najmä zmluvnými
univerzitami
- využiť záujem zahraničných študentov, doktorandov a učiteľov o Ekonomickú univerzitu
v Bratislave pre ďalší vedecký rozvoj, spoločné publikácie i rast cudzojazyčnej kompetencie
Návrh opatrení
1. Dôsledne uplatňovať systém hodnotenia výsledkov výskumných a publikačných aktivít na EU
v Bratislave prijatý v súvislosti s výberovými konaniami na miesta profesorov a docentov
a atestáciami odborných asistentov
2. Budovať vedecko-technickú a knižničnú základňu na prehĺbenie a rozšírenie výskumu
3. Pravidelne kontrolovať a vyhodnocovať odborno-vedeckú produktivitu učiteľov z hľadiska
potenciálnych habilitačných konaní a konaní na vymenovanie za profesora
4. Funkčné miesta učiteľov obsadzovať iba uchádzačmi s akademickým titulom PhD.
5. Naďalej zvyšovať kvalitu doktorandského štúdia, intenzívnejšie zapájať doktorandov do
riešenia výskumných projektov katedier a fakúlt
6. Diferencovať odmeňovanie pracovníkov, ktorí významne prispievajú k zlepšeniu výkonu EU
v Bratislave vo vede

- 74 -

Správa o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2009

ZÁVER
Vedenie EU v Bratislave, vedenia fakúlt ako aj všetci tvoriví zamestnanci si zreteľne uvedomujú
význam vedecko-výskumnej činnosti ako v hodnotení pozície univerzity v národnom
a medzinárodnom meradle, tak v dopade na výšku dotácie zo štátneho rozpočtu. V rámci výkonového
delenia finančných prostriedkov vyčlenených na mzdy sa zvýšil podiel finančných prostriedkov
delených podľa výkonu vo vede na 40 % a úvahy do budúcnosti hovoria dokonca o zvýšení tohto
podielu na 50 %. To kladie veľké nároky na udržanie a zlepšenie pozície EU v Bratislave vo
vedeckom výkone v porovnaní s ostatnými verejnými vysokými školami (súčasný podiel EU
v Bratislave na VaV predstavuje 3,983 % oproti 3,659 % v roku 2008, resp. 3,145 v roku 2007.
Dosiahnuté výsledky vo vedeckej činnosti za rok 2009 dokumentujú rad progresívnych, ale aj
menej priaznivých javov. K pozitívnym výsledkom patrí jednoznačne zlepšenie podielu EU
v Bratislave na celkovom výkone vo VaV verejných vysokých škôl medziročne o 8,8 %. Na tento
pozitívny výsledok vplývala hlavne efektívnosť ukončovania doktorandského štúdia. Podiel univerzity
na celkovom počte doktorandov - absolventov sa medziročne zvýšil takmer o 50 %. Podobne sa zvýšil
podiel univerzity na zahraničných výskumných grantoch viac ako dvojnásobne. Významným
indikátorom zlepšenia je tiež nárast počtu a zlepšenie štruktúry publikačných výstupov. Ako negatívny
jav sa už dlhšiu dobu presadzuje nižšia úspešnosť v získavaní veľkých zahraničných projektov, ktoré
vyžadujú zapojenie silných kolektívov a ich riešenie beží v AJ. Nedostatočný je aj objem finančných
prostriedkov získaných za riešenie projektov hospodárskej praxe.
Rozhodnutie Akreditačnej komisie o zaradení Ekonomickej univerzity v Bratislave medzi
univerzitné vysoké školy nie je len dôvodom na spokojnosť, ale vyžaduje aj potrebu sebareflexie do
budúcnosti. Výkon vo vede bude bázou pre hodnotenie aj v nasledujúcich evalvačných
a akreditačných procesoch. V tejto súvislosti bude potrebné zvážiť aj úpravu systému hodnotenia
vedeckého a publikačného výkonu učiteľov vo väzbe na sprísnenie kritérií hodnotenia Ministerstvom
školstva SR. Od univerzitných vysokých škôl sa očakáva excelentný výskum, formulovanie trendov
a zapojenie do medzinárodného bádania. Na zabezpečenie uvedených cieľov sú nutné účinné nástroje
motivácie vedecko-výskumnej činnosti tvorivých zamestnancov v rámci ich osobného ohodnotenia,
ako aj efektívnejšie využívanie zahraničných pracovných ciest na iniciovanie výskumnej kooperácie.
Realizácia všetkých uvedených opatrení je nutná na obhájenie statusu univerzitnej vysokej školy
v roku 2013, na naplnenie Dlhodobého zámeru Ekonomickej univerzity v Bratislave na roky 20072011 a na získanie dôstojného miesta v ratingoch a rankingoch univerzít v Európe i vo svete.
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