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1  Úvod 
 

Vedecko-výskumnú činnosť (ďalej VVČ) Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity 
v Bratislave (ďalej OF EU v Bratislave) reprezentoval v roku 2014 súbor aktivít a výkonov 
tvorivých pracovníkov všetkých katedier a doktorandov v troch kľúčových oblastiach: 
príprava a realizácia výskumných projektov, publikovanie výstupov a transfer poznatkov 
prostredníctvom vedeckých podujatí. Pritom sa potvrdila ambícia výskumných tímov OF EU 
v Bratislave upevňovať svoje postavenie v domácom výskumnom prostredí a zároveň rozvíjať 
výskumnú aktivitu i v medzinárodnom prostredí. Významné miesto v portfóliu projektov 
patrilo tiež aplikovanému výskumu pre hospodársku prax, čo potvrdilo praktický rozmer 
VVČ OF EU v Bratislave a jej akceptáciu partnermi. 

VVČ OF EU v Bratislave bola koordinovaná v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja OF 
EU v Bratislave na obdobie rokov 2011 – 2015 s výhľadom do roku 2019, pričom prioritne sa 
sústredila na ďalší kvalifikačný rast pracovníkov, tvorbu kvalitných publikačných výstupov, 
prípravu projektov zahraničných grantových schém a uskutočnenie nosného vedeckého 
podujatia – medzinárodnej vedeckej konferencie.  

Potrebné zázemie výkonov v oblasti VVČ OF EU v Bratislave tvorili: profesionalita 
vedeckých osobností, kvalitná práca v rámci doktorandského štúdia, tvorivé nasadenie 
mladých vedeckých pracovníkov a podpora študentských talentov vo vedecko-odbornej 
činnosti. Na vedecko-výskumnej činnosti  OF EU v Bratislave sa podieľali všetky katedry, 
pričom výstupy sú zdokumentované v publikačnej činnosti, vo výsledkoch doktorandského 
štúdia, v tvorbe nových projektov ako aj v prezentáciách v nepublikovanej forme (Noc 
výskumníkov, prednášky, konferencie, workshopy, prezentácia nových poznatkov z oblasti 
obchodno-vedných disciplín a ostatné podujatia v rámci Týždňa vedy na Slovensku). 
Významnú a kvalitnú zložku organizácie vedy a doktorandského štúdia predstavovali v roku 
2014 Odborové komisie doktorandského štúdia a Vedecká rada Obchodnej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej Vedecká rada OF EU v Bratislave). 

Vedecká rada OF EU Bratislave plnila v roku 2014 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, ako aj so Štatútom Obchodnej fakulty EU v Bratislave a Rokovacím 
poriadkom Vedeckej rady OF EU v Bratislave.  

Na svojich zasadnutiach v roku 2014 – 10.4.2014; 15.5.2014; 9.10.2014; 25.11.2014 a 
3.12.2014 – Vedecká rada OF EU v Bratislave prerokovala: 

- Správu o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty EU v Bratislave za 
rok 2013; 

- Správu o Výsledkoch Obchodnej fakulty EU v Bratislave  za rok 2013 vo vzdelávacej, 
vedecko-výskumnej a ostatnej činnosti a hlavné úlohy na rok 2014; 

- Návrh ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach na I. a II. stupni 
vysokoškolského štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave v akademickom roku 
2013/2014; 

- Kritériá na získanie titulu docent/profesor v rámci habilitačných konaní a konaní  
na vymenúvanie profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave;  

- Vyhodnotenie činnosti odborových komisií doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte 
EU v Bratislave za rok 2013; 
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- Témy dizertačných prác na akademický rok 2014/2015 pre III. stupeň vysokoškolského 
štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave; 

- Návrh študijných programov pre potreby komplexnej akreditácie Obchodnej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave; 

- Návrh na začatie habilitačného konania Ing. Andreja MIKLOŠÍKA, PhD.; 
- Návrh na začatie habilitačného konania Ing. Štefana ŽÁKA, PhD.; 
- Návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ doc. Ing. Petrovi MIHÓKOVI, 

CSc.; 
- Návrh na nového člena odborovej komisie pre študijný program 3. stupňa štúdia; 
- Habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Štefana ŽÁKA, PhD.; 
- Atestácie doktorandov Obchodnej fakulty EU v Bratislave za akademický rok 2013/2014; 
- Informáciu o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na doktorandské štúdium na 

Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave pre akademický rok 2014/2015; 
- Habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Andreja MIKLOŠÍKA, PhD.; 
- Návrh na začatie habilitačného konania Ing. Viery RUŽEKOVEJ, PhD.; 
- Návrh ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych (dizertačných) skúškach 

pre 3. stupeň štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave v akademickom roku 
2014/2015. 

 

1.1  Štruktúra tvorivých pracovníkov na Obchodnej fakulte EU v Bratislave v roku 2014 

Štruktúru tvorivých pracovníkov na fakulte tvorili v roku 2014: 8 profesori, 1 mimoriadny 
profesor, 21 docentov, 62 odborných asistentov s titulom PhD., 4 odborní asistenti bez titulu 
PhD. a 1 výskumný pracovník. Na realizácii vedecko-výskumnej činnosti sa podieľalo teda 
spolu 97 tvorivých pracovníkov, pričom v porovnaní s rokom 2013 zaznamenal index vývoja 
stavu tvorivých pracovníkov na OF EU v Bratislave mierne zvýšenie na úroveň 101,04 
percent. 

Prílohová časť - Tabuľka č. 1.1. : Štruktúra tvorivých pracovníkov na EU v Bratislave v roku 
2014 (prepočítaný evidenčný stav k 31.10.2014). 

 

2  Hodnotenie výskumu fakulty za rok 2014 
 

Nasledujúca časť dokumentu predstavuje hlavné dosiahnuté výsledky vedecko-
výskumnej činnosti tvorivých pracovníkov OF EU v Bratislave. 

2.1  Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu OF EU v Bratislave ako celku za rok 2014  

Vedecko-výskumná činnosť (ďalej VVČ) OF EU v Bratislave v roku 2014 pokračovala 
v súlade s jej strategickým cieľom – dosiahnuť excelentnú úroveň vedeckej tvorby v oblasti 
obchodno-vedných disciplín. Na napĺňaní tohto zámeru sa podieľali všetky pracoviská OF EU 
v Bratislave, pričom je možné identifikovať tieto základné elementy VVČ a v rámci nich 
zhodnotiť kvalitatívnu i kvantitatívnu úroveň výkonov: 

• Riešené projekty 
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• Podávané projekty 
• Publikačné výstupy 
• Vedecké podujatia 
• Vedecké časopisy 

 

VVČ OF EU v Bratislave v roku 2014 reprezentovalo riešenie 10 projektov VEGA, 2 
projektov KEGA, 5 projektov hospodárskej praxe, 3 medzinárodných projektov, 3 projektov 
mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov a 14 projektov zaradených do kategórie „Iné 
typy výskumných projektov“. Celkovo sa tvoriví pracovníci podieľali na riešení 37 projektov. 

Riešenie VEGA projektov bolo v sledovanom období sprevádzané publikačnou 
činnosťou, pričom relevantné publikácie sa sústredili v kategóriách vedecká monografia, 
učebnica a vedecký článok. Koordinácia uvedených projektov bola zabezpečovaná Katedrou 
marketingu, Katedrou medzinárodného obchodu, Katedrou tovaroznalectva a kvality tovaru 
a Katedrou služieb a cestovného ruchu. Nárast publikačnej činnosti viazanej na VEGA 
projekty je možné očakávať v budúcom období finalizácie projektov. 

Pracoviská OF EU v Bratislave riešili v sledovanom období 8 projektov VEGA, ktorých 
realizácia pokračuje v roku 2015, 1 pokračujúci projekt KEGA, 1 medzinárodný výskumný 
projekt a  8 projektov koordinovaných inými subjektmi. Ukončený bol 1 projekt KEGA, 2 
projekty VEGA, 2 medzinárodné výskumné projekty, 5 projektov aplikovaného výskumu pre 
hospodársku prax, 3 projekty mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme 
štúdia (IGM) a 6 participačných projektov (iné typy výskumných projektov). 

V roku 2014 bolo úspešne ukončené riešenie medzinárodného výskumného projektu 
N00092ETC Cezhraničné HiTECH centrum, ktorý predstavoval počas štvorročného 
realizačného obdobia priestor pre inderdisciplinaritu a internacionalitu výskumu s priamym 
zapojením študentov do tvorivých procesov. Jeho hlavným cieľom bolo vytvoriť vývojové 
testovacie centrum „Testbed“ pre uľahčenie umiestnenia high-tech výrobkov na trh. Hlavným 
zámerom projektu bolo skúmanie možností a procesov komercializácie inovácií a high-tech 
produktov, ktorý sa preniesol do edukačného prostredia najmä prostredníctvom fungovania 
odborno-vedeckých klubov. 

Zastúpenie OF EU v Bratislave na medzinárodných výskumných aktivitách bolo ďalej 
v roku 2014 reprezentované pôsobením tvorivých pracovníkov v riešiteľských tímoch 
koordinovaných tretími subjektmi. Uvádzame medzinárodný výskumný projekt krajín V4 
Leveraging success of young scholars in business discipline, ktorého cieľom bolo 
identifikovanie faktorov, ktoré evokujú úspech mladých vedcov. Výsledky výskumu boli 
prezentované na medzinárodnej konferencii a v medzinárodnej monografii. OF EU 
v Bratislave mala tiež zastúpenie na riešení medzinárodného projektu zameraného na 
interdisciplinárnu kooperáciu medzi EÚ a Latinskou Amerikou - REALITY - Research 
Cooperation of European and Latin America Universities in Innovation Technologies.  

Ďalšie projekty medzinárodného dosahu: 
• Energetická bezpečnosť ČR, SR a EÚ z pohľadu energetickej stratégie Ruskej 

federácie a krajín SNS 
• How do students choose a university? A Cross-country investigation 
• Retail trade and Services in Europe 
• Observatoire des dynamiques socio-économiques européennes 
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• Grant agreement from lifelong learning programme 
• Atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí v regiónoch Komárno - 

Komárom, Štúrovo – Ostrihom 
• Education without Frontiers 
• International Visegrad Fund 

 
V roku 2014 pokračovala výskumná aktivita tvorivých pracovníkov OF EU v Bratislave 

v spolupráci s hospodárskou praxou. Napriek poklesu početnosti riešených projektov (z 8 na 
5), ich existencia v portfóliu vedecko-výskumných projektov dokumentuje praktický rozmer 
VVČ na OF EU v Bratislave. V roku 2014 bol úspešne ukončený projekt Manuál pre 
stanovenie spoločenskej hodnoty cestovného ruchu, ktorý bol spracovaný ako konkrétne 
riešenie pre MDVaRR SR. Ďalšie 4 projekty boli realizované pre miestnu samosprávu a 
podnikateľské subjekty. Tieto ponúkajú priestor pre uplatnenie výskumnej kapacity pracovísk 
OF EU v Bratislave, umožňujú aktívnu implementáciu potrieb praxe do edukácie a 
predstavujú pomerne dôležitý zdroj financovania v danej oblasti. Aplikovaný výskum pre 
potreby hospodárskej praxe bol v roku 2014 realizovaný predovšetkým pracovníkmi Katedry 
služieb a cestovného ruchu a Katedry medzinárodného obchodu.  

Tvoriví pracovníci pokračovali v roku 2014 v podávaní projektov domácich grantových 
schém. Podali 10 nových projektov VEGA, 5 projektov KEGA, 4 projekty APVV, 2 projekty 
hospodárskej praxe, 4 projekty mladých vedeckých pracovníkov, 5 medzinárodných 
výskumných projektov a 3 projekty v kategórii „iné typy výskumných projektov“. Uvedené 
čísla potvrdzujú ambíciu tvorivých pracovníkov riešiť projekty základného (VEGA, APVV) 
i aplikovaného (APVV, hospodárska prax) výskumu v domácom i medzinárodnom prostredí 
(projekty V4, EHP Slovensko). Úspešnosť uvedených procesov však nie je možné zhodnotiť 
vyčerpávajúcim spôsobom, nakoľko evalvačné procesy nie sú ukončené.  

Výsledky VVČ OF EU v Bratislave sa v roku 2014 prejavili v publikačných výstupoch 
v celkovom počte 570 publikačných výstupov, z toho 7 vedeckých monografií, 3 vedecké 
práce v karentovaných časopisoch, 6 vedeckých prác v časopisoch registrovaných 
vo WOS/SCOPUS, 11 učebníc, 11 skrípt a iných učebných textov. Napriek miernemu 
zníženiu celkového počtu publikačných výstupov, je evidentný kvantitatívny rast 
v kategóriách reflektujúcich presadzovanie výsledkov výskumnej práce tvorivých 
pracovníkov OF EU v Bratislave v zahraničí (ABC, ADE, ADM, AEC, AFA, AFC, AFE, 
AFG, BDE, BEE, BFA). Znížil sa  počet vedeckých prác v recenzovaných zborníkoch a 
monografiách (178), klesol počet vedeckých prác v nekarentovaných časopisoch (82). Naopak 
zvýšil sa počet publikovaných príspevkov na vedeckých konferenciách (147), čo odzrkadľuje 
pozitívny trend zvýšeného transferu poznatkov z vedeckej činnosti OF EU v Bratislave. 

V roku 2014 sa na OF EU v Bratislave uskutočnilo viac ako 70 vedeckých podujatí, 
z toho 11 konferencií, 3 výstavy a prezentácie, 2 prednášky s diskusiou a 55 workshopov 
a vedeckých seminárov. Táto početná báza podujatí predstavuje významnú platformu pre 
prezentáciu, konfrontáciu a vedeckú diskusiu tvorivých pracovníkov. Významná časť 
uvedených podujatí sa konala za spoluúčasti zahraničných partnerov, čo posilnilo 
internacionálny rozmer VVČ na fakulte. 
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Za všetky organizované vedecké podujatia je potrebné menovať tie, ktoré mali svojim 
charakterom a dosahom najväčší vplyv na transfer nových poznatkov v relevantných 
oblastiach vedeckej tvorby: 

• The 5-th International Scientific Conference on Trade, International Business and 
Tourism, Application of Knowledge in Process of Business Dynamization in Central 
Europe 

• ČR a SR v medzinárodnom obchode a podnikaní 
• Doing Business in Slovakia 
• Ekonomika Slovenska po roku 2013 

• Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 
MERKÚR 

• Slovak Retail Summit 2014 
• Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom (ISIVS 2014) 

 
OF EU v Bratislave pokračovala v roku 2014 vo vydávaní dvoch vedeckých časopisov 

„Studia commercialia Bratislavensia“ a „Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie“. 

 

3  Finančné zdroje vedeckovýskumnej činnosti 
 
Časť 3 tohto dokumentu obsahuje informácie o jednotlivých výskumných projektoch 

riešených na OF EU v Bratislave v roku 2014, ich finančnom krytí ako aj podporných 
mechanizmoch VVČ a doktorandského štúdia. Informácie sú doplnené údajmi obsiahnutými 
v tabuľkovej forme v prílohovej časti tohto dokumentu – tabuľky 3.1.1 – 3.1.5, 3.2.1 – 3.2.2. 

3.1  Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje na OF EU v Bratislave 

OF EU v Bratislave realizovala v roku 2014 10 projektov VEGA, 2 projekty KEGA, 5 
projektov hospodárskej praxe, 3 medzinárodné projekty, 3 projekty mladých vedeckých 
pracovníkov do 30 rokov a 14 projektov zaradených do kategórie „Iné typy výskumných 
projektov“. Celkovo sa tvoriví pracovníci podieľali na riešení 37 projektov. 

Tieto projekty vygenerovali finančné zdroje vo výške celkom 103 964,00 €, čo 
predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu. Na tomto výsledku sa významnou 
časťou podieľali VEGA projekty, projekty hospodárskej praxe a KEGA projekty.  

Podrobné údaje sú spracované a obsiahnuté v tabuľkách 3.1.1 – 3.1.5 prílohovej časti. 
 

3.2  Informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových schém, zahraničných 
grantových schém a najvýznamnejšie projekty OF EU v Bratislave 

Tvoriví pracovníci OF EU v Bratislave riešili v roku 2014 10 projektov VEGA 
s pokračovaním riešenia v roku 2015. Osem z týchto projektov bolo koordinovaných 
pracovníkmi fakulty, dva boli realizované v koordinácii tretích subjektov, pričom riešenie 
prebiehalo prioritne na Katedre marketingu, Katedre medzinárodného obchodu, Katedre 
služieb a cestovného ruchu a na Katedre tovaroznalectva a kvality tovaru.  
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Zoznam riešených - neukončených projektov VEGA v koordinácii OF EU v Bratislave:  

1/1057/12 Riešenie dlhovej krízy v menovej (nie fiškálnej) únii a faktory budúceho 
prehlbovania krízy v Európe a na Slovensku; vedúci projektu: Fifek, E. –  KMO; 

2/0009/12  Globálna ekonomika a problém energetickej bezpečnosti: Implikácie pre Európsku 
úniu; vedúci projektu: Obadi, S.M. – SAV, za OF EU BA Baláž, P. –  KMO; 

1/0391/13  Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období 
(s implikáciami pre slovenskú ekonomiku); vedúca projektu: Drieniková, K. – 
KMO; 

1/0134/14 Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania 
moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na 
zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života; vedúci 
projektu: Daňo, F. –  KMR; 

1/0178/14 Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na 
vzdelávanie spotrebiteľov; vedúca projektu: Dzúrová, M. – KMR. 

1/0205/14  Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia 
princípov iniciatívy Inovácia v Únii; vedúca projektu: Kubičková, V. – KSCR; 

1/0550/14 Nové výzvy  v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na 
konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020; vedúci projektu: Baláž, P., 
KMO; 

1/0635/14  Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na 
Slovensku; vedúca projektu: Jarossová, M. A. – KTKT; 

Zoznam riešených - neukončených projektov VEGA s participáciou OF EU v Bratislave:  

1/0519/12 Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického 
riadenia v období dlhovej krízy; Eliašová, D. –  KSCR; 

1/0935/12  Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike; 
PF UK v Bratislave, OF EU BA Krajčík, D. –  KMO. 

Okrem neukončených projektov VEGA prebiehalo riešenie 4 (z toho 2 participatívne) 
projektov rovnakej schémy, ktoré boli k  31. 12. 2014 ukončené (ich identifikácia je 
v prílohovej časti materiálu). 

Zoznam riešených - ukončených projektov VEGA v koordinácii OF EU v Bratislave:  

1/0612/12   Determinanty úrovne, štruktúry a tendencií v osobnej spotrebe  a spotrebiteľskom 
správaní seniorov v kontexte cenovej a dôchodkovej politiky  v SR; vedúca 
projektu: Lesáková, D. – KMR; 

1/1185/12 Zmeny v spotrebiteľských trendoch podmienené dosahmi finančno-hospodárskej 
(spoločenskej) krízy, ich obraz v modifikáciách marketingových programov 
podnikateľských subjektov v snahe udržania ich konkurencie-schopnosti na 
medzinárodných trhoch (s aplikáciou na podmienky EÚ s akcentom na SR); 
vedúca projektu: Zorkóciová, O. – KMO.  

 
V sledovanom období riešili tvoriví pracovníci 3 projekty KEGA (z toho 1 

participatívny). Jeden projekt bol ukončený, dva sú pokračujúce (z toho 1 participatívny); 
projekt v koordinácii OF EU v Bratislave:  

018EU-4/2014 Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu 
(monografia s multimediálnou podporou); vedúca projektu: Čihovská, V. –  
KMR.  
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Významnú časť výskumnej činnosti tvorili v roku 2014 projekty v spolupráci 
s hospodárskou praxou (5), ktoré boli orientované na cestovný ruch,  rodinné podnikanie 
a medzinárodné podnikanie. 

V roku 2014 prebiehalo riešenie viacerých medzinárodných výskumných projektov, 
v ktorých bolo zapojených viac ako 30 vedeckovýskumných pracovníkov a interných 
doktorandov fakulty. 

Zoznam riešených projektov medzinárodného rozmeru: 

• Cezhraničné HiTECH centrum 
• Leveraging success of young scholars in business discipline 

• REALITY - Research Cooperation of European and Latin America Universities in 
Innovation Technologies  

• Energetická bezpečnosť ČR, SR a EÚ z pohľadu energetickej stratégie Ruskej 
federácie a krajín SNS 

• How do students choose a university? A Cross-country investigation 
• Retail trade and Services in Europe 
• Observatoire des dynamiques socio-économiques européennes 
• Grant agreement from lifelong learning programme 
• Atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí v regiónoch Komárno - 

Komárom, Štúrovo – Ostrihom 
• Education without Frontiers 
• International Visegrad Fund 

Projekty mladých vedeckých pracovníkov boli v sledovanom období zastúpené tromi 
výskumnými projektmi. 

V roku 2014 bolo ukončené riešenie jedného projektu KEGA, 2 projektov VEGA, 2 
medzinárodných výskumných projektov, 5 projektov aplikovaného výskumu pre hospodársku 
prax, 3 projektov mladých vedeckých pracovníkov (IGM) a 6 participačných projektov (iné 
typy výskumných projektov). Na riešení uvedených projektov sa podieľali pracovníci 
všetkých katedier, pričom je treba zvýrazniť prehlbujúcu sa spoluprácu katedier a vzájomnú 
participáciu na riešení výskumných úloh. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančných prostriedkov na výskumné a ostatné projekty 
získané v roku 2014 sú uvedené v tabuľke č. 3.2.1 a 3.2.2. 

 

3.3 Celouniverzitné výskumné pracoviská – základné informácie o činnosti v roku 2014 
 

--- 
 

3.4 Existujúce schémy na podporu vedecko-výskumnej činnosti  a doktorandského štúdia 
na OF EU v Bratislave 

 
Úspešnosť vedeckej práce vyjadrená bonitou výstupov je podmienená do významnej 

miery funkčnosťou nástrojov na podporu výskumnej infraštruktúry. Tie musia pritom 
rešpektovať internacionálny rozmer vedeckého bádania ako jednoznačnej podmienky 
konkurenčnej schopnosti výskumnej inštitúcie v európskom prostredí. V súvislosti s týmito 
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skutočnosťami sa OF EU v Bratislave sústredí na nasledujúce oblasti podpory VVČ 
a doktorandského štúdia:  udržanie existujúcej vysokej kvality projektovej realizácie, udržanie 
existujúcich partnerských vzťahov a rozširovanie networkingu vo výskumnej a publikačnej 
činnosti, zvýšenie mobility doktorandov i zamestnancov, zvyšovanie kvality publikačnej 
činnosti tvorivých pracovníkov, zvyšovanie kvality publikačných výstupov doktorandov, 
vyššiu účasť tvorivých pracovníkov a doktorandov na medzinárodnom transfere nových 
poznatkov. Nástroje na podporu VVČ a doktorandského štúdia sa aplikujú predovšetkým 
v oblasti organizačnej, metodickej, inštitucionálnej a finančnej. Ich komplexnosť a účinnosť 
je podmienená jednak systémom relevantnej podpory tvoreným EU v Bratislave, a tiež 
systémom tvoreným na úrovni rezortu. Kľúčovým problémom, ktorý sa naviac prehlbuje, 
zostáva poddimenzovanosť financovania vedy v SR, ktorej dôsledky dopadajú s veľkou 
intenzitou i na oblasť riadenia, podpory a realizácie vedy na OF EU v Bratislave.  

Zámerom podporných mechanizmov VVČ a doktorandského štúdia na OF EU 
v Bratislave je poskytnúť informačnú a inštitucionálnu podporu na realizáciu a ďalší rozvoj 
výskumných aktivít tímov a jednotlivcov, ako aj doktorandského štúdia. Podpora VVČ 
a doktorandského štúdia bola v roku 2014 na OF EU v Bratislave zabezpečovaná prevažne 
v nasledujúcich formách: 
- vedecké workshopy a semináre (úplný prehľad v prílohe, tabuľka 4.1); cieľová skupina – 

tvoriví pracovníci, doktorandi; zodpovedné pracovisko – katedry a dekanát OF EU 
v Bratislave; 

- ABC cluster – spolupráca a zabezpečenie podporných služieb pre výskumnú činnosť OF 
EU v Bratislave; cieľová skupina – tvoriví pracovníci, doktorandi; zodpovedné pracovisko 
– dekanát OF EU v Bratislave; 

- Cena dekana OF EU v Bratislave za dizertačnú prácu mimoriadnej kvality ; cieľová 
skupina – doktorandi; zodpovedné pracovisko – dekanát OF EU v Bratislave; 

- Cena dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť; morálne i finančné ocenenie 
najkvalitnejších publikačných výstupov tvorivých pracovníkov fakulty; cieľová skupina – 
tvoriví pracovníci; zodpovedné pracovisko – dekanát OF EU v Bratislave; 

- Nové poznatky v oblasti obchodno-vedných disciplín; prezentácia výsledkov výskumu 
jednotlivých výskumných projektov katedier; cieľová skupina – tvoriví pracovníci; 
zodpovedný pracovník – prodekan pre vedu a doktorandské štúdium OF EU v Bratislave; 

- dlhodobé stáže a študijné pobyty interných doktorandov v zahraničí, cieľová skupina 
– doktorandi; zodpovedné pracovisko – dekanát OF EU v Bratislave, KMO, KSCR;  

- prijatia zahrani čných hostí; počet 115 prijatí; podpora spolupráce v oblasti výskumu 
a publikačnej činnosti; zodpovedné pracoviská – dekanát OF EU v Bratislave, katedry; 

- rokovania zástupcov fakulty so subjektmi z hospodárskej praxe i univerzitného 
a výskumného prostredia o možnej spolupráci v oblasti výskumu; zodpovedné pracovisko 
–  dekanát OF EU v Bratislave, katedry; 

- stretnutie prodekana pre rozvoj a prodekanky pre vedu a doktorandské štúdium 
s tvorivými pracovníkmi a doktorandmi  pre účely tvorby návrhov projektov V4, APVV 
projektov; cieľová skupina – tvoriví pracovníci a doktorandi; informačné a koordinačné 
stretnutie, kreovanie myšlienok a tímov; zodpovedné osoby – prodekani OF EU 
v Bratislave; 
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- stretnutie vedenia fakulty s doktorandmi; cieľová skupina – interní a externí doktorandi, 
informačné stretnutie venované organizácii doktorandského štúdia, medzinárodným 
mobilitám, projektovej iniciatíve; zodpovedné pracovisko – dekanát OF EU v Bratislave; 

- kreovanie tém dizertačných prác v spolupráci so subjektmi hospodárskej praxe 
s cieľom podporiť aplikačné uplatnenie vedeckých výsledkov doktorandov v praxi 
(SARIO, PROHOKEJ, a.s.); 

- konzultačné stretnutia prodekanky pre vedu a doktorandské štúdium s tvorivými 
pracovníkmi, cieľová skupina – tvoriví pracovníci; informačné stretnutie venované 
kvalifikačnému rastu, publikačnej činnosti, medzinárodným mobilitám, projektovej 
iniciatíve; zodpovedné pracovisko – dekanát OF EU v Bratislave; 

- Výstava odborných a vedeckých publikácií autorov OF EU v Bratislave za rok 2013; 
prezentácia nových publikácií, sprievodná diskusia, cieľová skupina – tvoriví pracovníci; 
zodpovedné pracovisko – dekanát OF EU v Bratislave; 

- prezentácie a diskusie k problematike vedy, výskumu a k aktuálnym ekonomickým 
otázkam na zasadnutiach katedry – KSCR, KTKT; 

- Workshop mladej vedy; cieľová skupina – doktorandi; vzájomná konfrontácia poznatkov 
z vedeckej tvorby doktorandov – dizertačné práce, projekty, zahraničné cesty a pobyty; 
zodpovedný pracovník – prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium; 

- zahraničné vycestovania tvorivých zamestnancov (119), prevažujúca časť vycestovaní 
plnila účel rozvoja vzťahov v oblasti vedy a publikačnej činnosti; cieľová skupina – tvoriví 
zamestnanci a doktorandi; zodpovedné pracoviská – dekanát OF EU v Bratislave, katedry; 

- mimoriadne štipendiá určené doktorandom za nadštandardné výkony vo vedeckej 
činnosti a podpora aktívnej účasti doktorandov na vedeckých podujatiach v zahraničí 
z finančných zdrojov OF EU v Bratislave; zodpovedné pracovisko – dekanát OF EU 
v Bratislave; 

- publikačné platformy OF EU v Bratislave, v ktorých majú príležitosť publikovať všetci 
tvoriví zamestnanci i doktorandi. Platformy sú zastúpené vedeckými časopismi, 
nekonferenčnými i konferenčnými zborníkmi, pričom v roku 2014 bola koordinácia 
zborníka z fakultnej medzinárodnej vedeckej konferencie (The 5-th International Scientific 
Conference on Trade, International Business and Tourism, Application of Knowledge in 
Process of Business Dynamization in Central Europe) orientovaná na tvorbu zborníka 
spĺňajúceho náročné kritériá evalvačného procesu databázy Thomson Reuters. Rovnakú 
ambíciu má výstup z konferencie ČR a SR v medzinárodnom obchode a podnikaní, ktorú 
organizačne i odborne zastupuje Katedra medzinárodného obchodu. Cieľová skupina - 
tvoriví zamestnanci a doktorandi; zodpovedné pracoviská – dekanát OF EU v Bratislave, 
KMO; 

- rozšírenie zásad doktorandského štúdia nad stanovený rámec definovaný EU 
v Bratislave. V tejto súvislosti sa úspešne zaviedol mesačný systém kontroly plnenia 
vedeckej práce doktorandov (report vedecko-výskumnej práce doktoranda) a stanovil sa 
termín predloženia záverečnej doktorandskej práce na katedrovú obhajobu do konca 
mesiaca marec. Tým sa poskytne priestor na precizáciu záverečných prác podľa 
pripomienok oponentov ako aj členov školiaceho strediska. Cieľová skupina - doktorandi; 
zodpovedné pracovisko – dekanát OF EU v Bratislave; 
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- pedagogické voľno pre účely tvorby vedeckého článku uplatneného  
v bonitnom zahraničnom vedeckom časopise. V roku 2014 využili tento nástroj celkom 
3 tvoriví pracovníci (Zábojník, S.; Jamborová E. M.; Knošková, Ľ.). Cieľová skupina – 
tvoriví pracovníci; zodpovedné pracovisko – dekanát OF EU v Bratislave; 

- účasť pracovníkov na zahraničných podujatiach so zámerom rozšírenia networkingu 
výskumných partnerstiev: výročná konferencia Central Europe Annual Conference, 
konferencia Leveraging European Business Science. Cieľová skupina - tvoriví 
zamestnanci a doktorandi; zodpovedné pracoviská – dekanát OF EU v Bratislave, KMO, 
KMR, KSCR; 

- výber a distribúcia relevantných informácií o projektových a publikačných 
príležitostiach. Cieľová skupina - tvoriví zamestnanci a doktorandi; zodpovedné 
pracoviská – dekanát OF EU v Bratislave; 

 

4  Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce 
 

Časť 4 predmetného dokumentu hodnotí výstupy a výsledky vedeckovýskumnej činnosti 
OF EU v Bratislave za rok 2014, pričom uvádza kvantitatívne i kvalitatívne hodnotenie. Text 
sa odvoláva na tabuľky v prílohovej časti, ktorá je súčasťou tohto dokumentu. 

 

4.1  Vedecké podujatia v roku 2014  

Štruktúru vedeckých podujatí na OF EU v Bratislave v roku 2014 tvorili prevažne 
nasledujúce kategórie podujatí v uvedenom počte:  

Konferencie     - 11 
Workshopy a semináre - 55 
Prednášky s diskusiou    - 2 
Prezentácie a výstavy   - 3 

Podrobné údaje o uvedených podujatiach uvádza tabuľka č. 4.1.  v prílohovej časti správy. 
 

4.2  Vydávanie vedeckých časopisov  

OF EU v Bratislave v roku 2014 pokračovala vo vydávaní dvoch vedeckých časopisov 
Studia commercialia Bratislavensia a Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. Bližšie 
údaje sú uvedené v tabuľke č. 4.2. v prílohovej časti dokumentu. 

 

4.3  Publikačné výstupy za rok 2014  

Analýza štruktúry a početnosti publikačných výstupov OF EU v Bratislave k 31. 03. 2015 
preukázala pokles celkového počtu publikačných výstupov v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka. Publikačná činnosť vykázala v roku 2014 celkom 570 výstupov (579 výstupov 
v roku 2013), z toho 7 vedeckých monografií, 3 vedecké práce v karentovaných časopisoch, 6 
vedeckých prác v časopisoch registrovaných vo WOS/SCOPUS, 11 učebníc, 11 skrípt a iných 
učebných textov. Klesol počet vedeckých prác v recenzovaných zborníkoch a monografiách 
(178), klesol počet vedeckých prác v nekarentovaných časopisoch (82), zvýšil sa počet 
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publikovaných príspevkov na vedeckých konferenciách (147). Za pozitíva v predmetnej 
oblasti možno považovať predovšetkým tvorbu konferenčného zborníka rešpektujúceho 
kritériá indexácie v renomovaných citačných databázach, stabilizáciu početnosti publikačných 
výstupov v bonitnej kategórii vedeckých monografií a učebníc, zvýšené publikovanie 
v časopisoch registrovaných v databázach WOS/SCOPUS (9), zapojenie všetkých tvorivých 
pracovníkov do publikačnej činnosti, úspešné vydávanie dvoch vedeckých časopisov na OF 
EU v Bratislave, vydávanie Zborníka vedeckých statí OF, implementáciu nových poznatkov 
z výskumných projektov do početných publikácií a generovanie publikačných výstupov 
z početných vedeckých podujatí. Výzvou pre ďalšie obdobie tvorivej činnosti ostáva 
publikovanie v zahraničných vedeckých časopisoch, v zborníkoch zo zahraničných 
konferencií ako aj vydávanie monografických i učebných publikácií v zahraničných 
vydavateľstvách. Identifikované výzvy sú v súlade s kritériami národného i medzinárodného 
akreditačného systému. Ďalšie napredovanie procesu medzinárodnej akceptácie publikačných 
výstupov autorov OF EU v Bratislave je podmienené kvalitným výskumom, rozvíjaním 
existujúcich a tvorbou nových medzinárodných výskumných a publikačných partnerstiev, 
postupným presadzovaním sa v medzinárodných citačných a publikačných databázach, 
spoluprácou so skúsenými zahraničnými autorskými tímami, efektívnou a cielenou 
publikačnou činnosťou a citovanosťou. V záujme väčšieho prieniku do medzinárodného 
publikačného priestoru je dôležité upevňovať spoluprácu s tradičnými i novými partnermi  
z krajín V4. Podpora a koordinácia uvedených procesov je určujúca pre úspešné pôsobenie 
OF EU v Bratislave v internacionálnom prostredí výskumných a edukačných inštitúcií.  

Tabuľky č. 4.3.1 až 4.3.3 týkajúce sa publikačnej činnosti za OF EU v Bratislave sú súčasťou 
prílohovej časti. 

Najvýznamnejšie publikačné výstupy OF EU v Bratislave v roku 2014: 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠIMOROVÁ, Lenka. Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných 
dimenzií corporate identity. Recenzenti Peter Knapik, Alexandra Pappová. 1. vyd. Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 266 s. [15,73 AH]. VEGA 1/1185/12. ISBN 978-80-225-3773-5. 
 

ORESKÝ, Milan. Nákup v podniku. Recenzenti Jaroslav Kita, Marián Matušovič. 1. vyd. Bratislava 
: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 199 s. [12,16 AH]. ISBN 978-80-225-3758-2. 
 

ŽÁK, Štefan. Marketingový výskum v digitálnej ére. Recenzenti Gabriela Bartáková Pajtinková, 
Attila Pólya. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 132 s. [8,18 AH]. ISBN 978-80-
225-3902-9. 
 

KAŠŤÁKOVÁ, Elena - RUŽEKOVÁ, Viera. Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s vybranými tretími 
krajinami III : (Južná Kórea, Kanada, Ukrajina a Rusko). Recenzenti: Dušan Lacek, Zuzana 
Kittová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 168 s. [11,96 AH]. VEGA 1/0391/13, 
VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-3940-1. 
 

KITTOVÁ, Zuzana - BALÁŽ, Peter - VETRÁK, Milan - MATTOŠ, Boris - SILNÁ, Zuzana. 
Alternatívy vývoja európskej integrácie. Časť 1. Recenzentky: Viera Gavaľová, Anna Ďurfina. 2. 
preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 336 s. [23,82 AH]. VEGA 
1/1057/12, VEGA 1/0391/13, VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-3892-3. 
 

KITA, Jaroslav - GROSSMANOVÁ, Marta - KITA, Pavol - KONŠTIAK, Pavol - 
KRECHÁČOVÁ, Nikoleta - SITÁŠOVÁ, Jana. Plánovanie predaja na trhu výrobnej sféry. 
Recenzentky Viera Čihovská, Miroslava Zamykalová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2014. 201 s. [11,88 AH]. ISBN 978-80-225-3951-7. 
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FIFEK, Edmund. Problémy dlhov, medzinárodnej investičnej pozície a platobnej bilancie SR vo 
vzťahu k dlhovej kríze v eurozóne [elektronický zdroj]. Recenzenti: Daniela Tkáčová, Ján Luchava. 
1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [66 s., 3,59 AH]. VEGA 1/1057/12. 
ISBN 978-80-225-4026-1. 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
PAVELKA, Ľuboš - TURAN, Alexander. Expanzia tezaurácie zlata ako dôsledok straty dôvery 
vo svetové meny. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, 
spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social 
and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 
2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 2, s. 199-218. VEGA 1/0550/2014. 
 

LESÁKOVÁ, Dagmar. Tendencie spotrebiteľského správania a spotreby v domácnostiach 
dôchodcov na Slovensku. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku 
politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic 
policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický 
ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 8, s. 823-841. VEGA 1/0612/12. 
 

BALÁŽ, Peter. Transformácia čínskej ekonomiky a pozícia priamych zahraničných investícií. In 
Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-
ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic 
forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-
3035, 2014, roč. 62, č. 9, s. 903-925. MSM 6138439909. 
 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 

MIKLOŠÍK, Andrej. Selected aspects of systemic approach to project management. - Registrovaný: 
Scopus. In Actual problems of economics : scientific economic journal. - Kyiv : National academy 
of management, 2014. ISSN 1993-6788, 2014, no. 5, p. 195-202. 
 

ČIHOVSKÁ, Viera - CIBÁKOVÁ, Viera. Marketing concept opens up possibilities for profit and 
non-profit sectors partnerships. In Economic Annals XXI. - Kyiv : Institute of Society 
Transformation, 2014. ISSN 1728-6220, 2014, no. 1-2, pp. 38-41 online. Dostupné na internete: 
<http://soskin.info/userfiles/file/2014/1-2_2014/1/Cibakova_Cihovska.pdf>. 
 

MIKLOŠÍK, Andrej - VILAMOVÁ, Šárka - KOZEL, Roman - WEISS, Erik - JANOVSKÁ, 
Kamila - SAMOLEJOVÁ, A. - PIECHA, M. Regression analysis as an objective tool of economic 
management of rolling mill. In Metalurgija. - Zagreb : Croatian Metalurgical Society, 2014. ISSN 
0543-5846, 2014, vol. 54, no.3, pp. 594-596. 
 

MIKLOŠÍK, Andrej. Effects of knowledge management implementation in the ICT sector. - 
Registrovaný: SCOPUS. In European journal of science and theology. - Iasi, Romania : 
ECOZONE Publishing House, 2014. ISSN 1841-0464, October 2014, vol. 10, suppl. 1, pp. 121-129. 
 

KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KITA, Pavol. Urban retail market in Bratislava 
(Slovakia): consumers perception and classification of shopping centres. - Registrovaný: Scopus. In 
Management & marketing. Challenges for the knowledge economy : special issue on energy 
business [elektronický zdroj]. - Bucuresti : Management & marketing, 2014. ISSN 1842-0206, 
2014, vol. 9, no. 4, pp. 483-500 [online]. Dostupné na internete: 
<http://www.managementmarketing.ro/home.php?var[1]=4&vae[3]=2014>. 
 

KITA, Pavol - GROSSMANOVÁ, Marta. Reflection of Bratislava retail network in selected 
aspects of consumer behaviour. - Registrovaný: SCOPUS. In Busines: theory and practice 
[elektronický zdroj]. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, 2014. ISSN 
1822-4202, 2014, vol. 15, no. 3, pp. 279-284 online. Dostupné na internete: 
<http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/view/btp.2014.28>. 
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AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách – registrované  
vo Web of Science 

BALÁŽ, Peter. Globalization of the world economy and the impact of China´s expansion on the 
competitivness of EU. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on european 
integration 2014. International conference. International conference on european integration 
2014 : proceedings of the 2nd International conference on european integration 2014 : may 15 – 
16, 2014, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava - Poruba : VŠB - Technical 
University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, s. 14-25 CD-ROM. VEGA 1/0550/14. 

Tabuľky č. 4.3.1 až 4.3.3 týkajúce sa publikačnej činnosti za OF EU v Bratislave sú súčasťou 
prílohovej časti. 

 

5  Vedecká výchova študentov 3. stupňa 
 

Vedecká výchova sa na OF EU v Bratislave v hodnotenom období realizovala formou 
denného a externého doktorandského štúdia v štyroch akreditovaných študijných odboroch  
a programoch pod gesciou odborových komisií.  

Prijímacie konanie na 3. stupeň vysokoškolského štúdia sa na OF EU v Bratislave konalo 
dňa 27. 6. 2014. Prijímacích skúšok na 3. stupeň štúdia sa zúčastnilo spolu 28 uchádzačov 
z 28 prihlásených. Z celkového počtu uchádzačov vyhovelo na prijímacích skúškach 19 
uchádzačov. Celkový počet prijatých doktorandov bol 17, z toho 10 pre dennú formu štúdia 
a 7 pre externú formu štúdia. Celkový počet zapísaných doktorandov predstavoval celkom 13 
študentov, z toho 8 pre dennú formu štúdia a 5 pre externú formu štúdia. 

Prijatých bolo 47,62% uchádzačov na dennú formu štúdia, na externú formu štúdia bolo 
prijatých 100% uchádzačov, 1 študent akceptoval externú formu z pôvodnej internej formy. 
Celkom bolo prijatých 60,71% uchádzačov o doktorandské štúdium.  

K dátumu 31. 10. 2014 študovalo na 3. stupni štúdia na OF EU v Bratislave spolu 62 
študentov, z toho 29 v dennej forme a 33 v externej forme. 

Vývoj počtu a zmeny v štruktúre doktorandov podľa jednotlivých foriem štúdia uvádzajú 
tabuľky 5.6. a 5.7. Údaje v nich uvedené preukazujú pokračujúce znižovanie počtu študentov 
3. stupňa štúdia na fakulte za sledované obdobie rokov 2009 – 2014, pričom oproti 
východiskovému roku sledovania klesol počet doktorandov na polovicu. Výraznejší pokles 
zaznamenala kategória externých študentov. Dôvodom zníženého počtu denných študentov je 
predovšetkým existujúci systém financovania doktorandského štúdia. Tento vývoj spôsobuje 
kapacitné oslabovanie personálnej základne VVČ na OF EU v Bratislave, a tým do veľkej 
miery tiež podmieňuje výkony školiacich stredísk i školiteľov. 

V akademickom roku 2013/2014 ukončilo na fakulte štúdium 16 študentov. 
V plánovanom termíne ukončilo štúdium 9 študentov, v novourčenom 7 študentov. Štyria 
študenti boli zo štúdia vylúčení. Rezervou zostáva vysoké percento študentov, ktorí končia 
štúdium v nadštandardnej dĺžke (7 absolventov zo 16). 

Štúdium na 3. stupni je na OF EU v Bratislave zabezpečované prevažne internými 
školiteľmi, v menšej miere i externými. Miera zaťaženosti školiteľov pri ich celkovom počte 
39 bola v roku 2014 1,36, pričom bola rovnomerne zabezpečená internými aj externými 
študentmi. Vzhľadom k uvedenému vývoju pristúpila OF EU v Bratislave opätovne 
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k regulovaniu zaťaženosti školiteľov s cieľom iniciovať zvýšenie kvality a efektívnosti 
doktorandského štúdia. Nastavený regulačný systém zohľadňuje viaceré atribúty, ktoré 
pôsobia motivačne a podporne smerom ku interným školiteľom s projektovou a výskumnou 
angažovanosťou. Priemerný počet doktorandov pripadajúcich na 1 školiteľa sa v roku 2014 
znížil oproti roku 2013 z 1,86 doktoranda pripadajúceho na jedného školiteľa na 1,6.  

Kvalitatívne zhodnotenie vedeckej výchovy na fakulte - tabuľky č. 5.1. – 5.17. v prílohovej 
časti.  

Výsledky výskumnej činnosti doktorandov sa odrážajú v tvorbe záverečných dizertačných 
prác a  publikačných výstupov. Logickým zameraním doktorandov v tejto oblasti je konfrontácia 
poznatkov v rámci vedeckých konferencií, pričom v roku 2014 evidujeme 47 výstupov takéhoto 
charakteru. Koordinácia publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia je zabezpečená 
predovšetkým prostredníctvom pravidiel doktorandského štúdia a z nich plynúcich povinností, 
ktoré sa prenášajú do hodnotenia kreditového systému. Ich bonita je podmienená participáciou 
študentov na riešení výskumných úloh a zahraničnou mobilitou. Jedinečným zdrojom kvalitnej 
publikačnej práce doktorandov je ich vnútorná motivácia, ktorá sa odráža v nadštandardných 
výsledkoch jednotlivcov v danej oblasti. 

Študenti 3. stupňa štúdia publikovali v roku 2014 predovšetkým v prostredí domácich 
vedeckých konferencií (38,33 výstupov), pričom tieto podujatia avizovali úroveň výstupov 
relevantných zahraničných citačných databáz. Je tak možno predpokladať priebežné 
preklasifikovanie výstupov do bonitnejších kategórií. Ďalšou významnou kategóriou 
publikačných výstupov doktorandov bola  v sledovanom období stať v ostatných vedeckých 
časopisoch (19 výstupov). Celkovo doktorandi dennej formy štúdia vyprodukovali 43,08 
publikácií, doktorandi externej formy štúdia 25,58 publikácií. Vzhľadom k pokračujúcemu 
poklesu počtu doktorandov v roku 2014, môžeme konštatovať stabilizáciu publikačnej tvorby 
študentov 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave. Pretrvávajúcim nedostatkom je absencia 
vedeckých článkov evidovaných v databáze WOK. Vzhľadom k zmenám, ktoré nastavili nové 
pravidlá doktorandského štúdia, je možné očakávať v danej oblasti pozitívne zmeny, ktoré však 
kladú zvýšené nároky na koordináciu štúdia a vedeckej tvorby doktorandov zo strany školiteľov. 
 
Vývoj publikačnej činnosti študentov doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave je 
uvedený v tabuľke 5.15. v prílohovej časti správy. 
 
 

6  Kvalifikačný rast, habilitačné a inauguračné konanie  
na OF EU v Bratislave  

 
V roku 2014 zaznamenala zamestnanecká štruktúra OF EU v Bratislave opätovné posilnenie 

v kategórii pracovníkov - docentov. V decembri 2014 bolo úspešne ukončené 1 habilitačné 
konanie pracovníka OF EU v Bratislave udelením vedecko-pedagogického titulu „docent“, 
pričom v tom istom roku prebiehali ďalšie dve neukončené habilitačné konania.  

V roku 2014 sa na OF EU v Bratislave ukončilo jedno habilitačné konanie v študijnom 
odbore 3.3.10 Obchod a marketing: 

• doc. Ing. Štefan Žák, PhD., Katedra marketingu. 
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V roku 2014 nenastala zmena v kvalifikačnom raste docentov, čo spôsobuje stagnáciu 
početnosti zamestnaneckej kategórie „profesor“. Stimulácia pozitívnej zmeny v uvedenej 
personálnej oblasti zostáva tak úlohou v najbližšom období, nakoľko má reálny dopad na 
perspektívne zabezpečenie kvalitnej VVČ ako aj výučbovej činnosti OF EU v Bratislave. 

Kvalifikačný rast, habilitačné konania na OF EU v Bratislave - tabuľky č. 6.1. - 6.4.  
v prílohovej časti. 

 

7  Čestný titul Dr. h. c. EU v Bratislave navrhnutý  fakultou  
 

V roku 2014 OF EU v Bratislave podala jeden návrhy na udelenie čestného titulu „Dr. h. c.“. 

P.č. 
Meno 

a priezvisko 
Dátum udelenia Stručná charakteristika 

1. 

doc. Ing. 
Peter 
Mihók, 
CSc. 

3.12.2014 

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory; predseda Svetovej komorovej federácie 
Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v 
Paríži 

 

 

8  Čestný titul „profesor emeritus“ na EU v Bratislave navrhnutý fakultou  
 

V roku 2014 OF EU v Bratislave nepodala žiaden návrh na udelenie čestného titulu 
„profesor emeritus“. 

 

 

9  ŠVOČ OF EU v Bratislave  

Študentská vedecká a odborná činnosť na Obchodnej fakulte EU v Bratislave sa realizuje 
podľa Štatútu ŠVOČ Obchodnej fakulty EU v Bratislave schváleného na zasadnutí Kolégia 
dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 24. 10. 2011. V zmysle 
tohto dokumentu sa seminárnych a katedrových kôl zúčastnilo 29 študentov s 21 súťažnými 
prácami.  

Do finálového kola Konferencie ŠVOČ na Obchodnej fakulte EU v Bratislave, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 6. mája 2014, postúpilo spolu 27 študentov s 19 prácami – za I. stupeň štúdia 
14 študentov s 13-timi prácami a za II. stupeň štúdia 13 študentov so 6-imi prácami. 
Samotného priebehu sa zúčastnilo spolu 24 študentov s 19 prácami.  

Fakultné kolo súťaže ŠVOČ prebiehalo v roku 2014 formou konferencie, ktorej účastníci 
boli nominovaní prevažne z katedrových kôl ŠVOČ, resp. sa na konferenciu prihlásili 
s prácou, ktorú tvorili mimo seminárov. Priebeh Konferencie ŠVOČ potvrdil schopnosti 
študentov Obchodnej fakulty EU v Bratislave pracovať tvorivo s aplikačnou orientáciou na 
prax. Práce študentov systematizovali teoreticko-vedecké poznatky z najnovších domácich  
a medzinárodných zdrojov, ktoré kreatívnym spôsobom uplatnili do vlastných výstupov  
a riešení. Členovia komisie konštatovali, že práce a ich prezentácie boli na veľmi dobrej 
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úrovni, ocenili schopnosť študentov pracovať v tímoch, tvorivú prácu študentov ako i 
vedúcich prác. Všetci zúčastnení študenti získali „Pochvalné uznania dekana Obchodnej 
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave“ za účasť v súťaži, študenti umiestnení na 1., 2.  
a 3. mieste získali finančné ohodnotenie podporené z prostriedkov Štipendijného fondu OF 
a práce umiestnené na prvom mieste postúpili na ocenenie rektora Ekonomickej univerzity  
v Bratislave. Participácia študentov OF na Konferencii ŠVOČ bola doplnená publikovaním 
výstupov z ich prác v Zborníku ŠVOČ. Účasť študentov v súťaži ŠVOČ je napokon 
zohľadňovaná i v kritériách na prideľovanie ubytovacích kapacít študentom a v kritériách 
výberového konania na účasť na zahraničných študijných pobytoch. 

Prehľad ocenených na fakultnom kole ŠVOČ v roku 2014 je uvedený v tabuľke č. 9.1. – 
prílohová časť. 

 

10  Ďalšie medzinárodné výskumné aktivity tvorivých pracovníkov fakulty  
 

V roku 2014 sa uskutočnili zahraničné služobné cesty tvorivých pracovníkov fakulty 
v celkovom počte 119, uskutočnilo sa prijatie zahraničných hostí v počte 115. Charakter 
internacionálnych aktivít tvorivých pracovníkov a doktorandov OF EU v Bratislave má 
pritom vedecko-výskumný rozmer. V prevažnej miere ide o medzinárodné výskumné 
mobility, resp. účasť na vedeckých podujatiach. Pomerne častým dôvodom vycestovania sú 
pracovné stretnutia a rokovania s partnermi vo výskume. Za veľmi úspešnú možno označiť 
účasť interných doktorandov na zahraničných mobilitách. Absolvovali spolu 13 výskumných 
pobytov a stáží v Európe a v Kanade, zúčastnili sa 10 zahraničných vedeckých konferencií. 
Tvoriví pracovníci sa v roku 2014 zúčastnili viac ako 41 vedeckých konferencií a seminárov 
v zahraničí, 7 výskumných mobilít a viacerých rokovaní s priamym dosahom na spoluprácu 
vo výskume.  

Na základe uvedených faktov, možno konštatovať nárast účasti tvorivých pracovníkov na 
zahraničných vedeckých podujatiach, ako aj vzostup zahraničnej mobility doktorandov. 
Zaznamenaný vývoj je pozitívnym predpokladom rozširovania siete medzinárodných 
výskumných a profesionálnych vzťahov ako kľúčovej podmienky internacionalizácie VVČ na 
OF EU v Bratislave. Na zahraničných vycestovaniach sa podieľali 4 katedry, pričom 
významnú skupinu tvorili aj vycestovania interných doktorandov. Cieľovými krajinami boli 
Česká republika, Francúzsko, Island, Chorvátsko, Taliansko, Turecko, Nemecko, Švajčiarsko, 
Španielsko, Rakúsko, Srbsko, Rumunsko, Poľsko, Arménsko, Kapverdská republika, Veľká 
Británia, Bulharsko, Ruská federácia, Kanada.  

Ďalej sú uvedené dôležité zrealizované aktivity a skutočnosti, ktoré pozitívne ovplyvnili 
medzinárodný rozmer vedeckej práce OF EU v Bratislave: 

• pôsobenie v medzinárodných vedecko-výskumných organizáciách: 

- člen EUA – Council of Doctoral Education Brusel: Lesáková, D., KMR; 
- člen komisie EACEA pre projekty Erasmus – Mundus – Brusel: Lesáková, D., KMR; 
- členstvo katedry v medzinárodnej vedecko-výskumnej organizácii IGWT- 

Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaft und Technologie (International 
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Society of Commodity Science and Technology), Viedeň, Rakúsko: Lacková, A.; 
Kollár, V.; Karkalíková, M.; Strhan, R.; Knošková, Ľ.; Jarossová, M.A.; Dudeková, A. 
– KTKT; 

- zástupca vedeckých inštitúcií v Dozornom výbore certifikačnej spoločnosti ISOCERT 
Sp.z o.o. ,Wroclaw, Poľsko: Jarossová, M.A. – KTKT; 

- člen Poľskej spoločnosti potravinárskych technológov, Wroclaw, Poľsko: Jarossová 
M.A. – KTKT;  

- člen IACSIT (Interantional Association of Computer Science and Information 
Technology): Hasan, J. – KIOF; 

- člen Maďarskej akadémie vied : Pólya, A. – KIOF; 

- člen Maďarskej akadémie vied: Strážovská, H. – KSCR; 
- člen panelu IMD Lausanne: World Competitiveness Report: Knapik, P. – KMO; 
- členka tímu European Future Vision (International Forum for Future Europe): 
Čiderová, D. – KMO; 

- členka Team Europe v rámci Europe Direct, sieť „EU expert speakers“: Kittová, Z. – 
KMO. 

• pôsobenie v medzinárodných vedecko-výskumných sieťach: 

- člen medzinárodnej vedecko-výskumnej siete PGV: Daňo, F.; Kita J.; Kita P. – KMR; 
- člen tímu Innovation Marketing v Campus 02 Graz, Rakúsko: Filo, P. – KMR; 
- medzinárodný vedecko-výskumný projekt N00092ETC Projekt SK-AT Cezhraničné 

hi-tech centrum: Filo, P.; Orgonáš, J.;  Vasiľová, M.; Chomová, K.; Nekolová, V.; 
Paholková, B.; Pajonk, P. – KMR. 

• členstvo v redakčných a vedeckých radách zahraničných časopisov: 

- člen edičnej rady časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers -  Hotelnictví, 
lázeňství, turismus,  Vysoká škola hotelová v  Prahe, Česká republika: Daňo, F. – 
IJCTE (International Journal of Computer Theory and Engineering) – Singapur: 
Hasan, J. – KIOF; 

- člen vedeckej rady časopisu Marketing i Rynek , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 
S. A., Varšava, Poľsko: Daňo, F. – KMR; 

- člen vedeckej rady nakladateľstva ADART, s.r.o. Praha, Česká republika: Dzúrová, 
M. – KMR;  

- člen Vedeckej rady vedeckého časopisu IBER (International business and Economic 
review), Portugalsko: Chebeň, J. –  KMR; 

- Central European Business Review, VŠE v Prahe, Česká republika: Žák, Š. – KMR; 
- KMR; 
- člen programovej rady časopisu Handel wewnetrzny, Poľsko:  Kita, J. – KMR; 
- člen medzinárodného výboru lektorov časopisu Management & Gouvernance, 

Francúzsko: Kita, J. – KMR; 
- člen medzinárodnej redakčnej rady časopisu Review of Economie&Business Studies: 

Kita, J. – KMR; 
- člen redakčnej vedeckej rady časopisu „Management & Governance: Entreprises – 

Territoires – Sociétés“, Grenoble, Francúzsko: Lesáková, D. – KMR; 
- Oeconomia Copernicana, Toruň, Poľsko: Lesáková, D. – KMR; 
- člen edičnej rady vedeckého časopisu Politická ekonomie, Česká republika: Baláž, P. 

– KMO; 
- člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Oeconomica Pragensia: Baláž, P. – 

KMO; 
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- Journal of Management and Change (Estonian Business School, Tallinn), Estónsko: 
Verček, P. – KMO; 

- Periodica academica, Vysoká škola Karla Engliše v Brne, Česká republika: Sabo, M. –  
KOP; 

- Working papers, VŠE v Prahe, Česká republika: Sabo, M. –  KOP; 
- Tourism and Hospitality Management, Chorvátsko:  Novacká, Ľ. – KSCR. 
- Current Issues of Tourism Research, STS Science Centre Ltd. 145-157 St. John 

Street, London, Veľká Británia: Plesník, P. – KSCR;  
- člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu IGWT: Forum Ware 

International, Viedeň, Rakúsko: Karkalíková M. – KTKT;  
- člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu International Journal of 

Economic Practices and Theory, Bucharest Academy of Economic Studies, 
Rumunsko: Knošková Ľ. –  KTKT. 

• členstvo vo vedeckých a programových výboroch medzinárodných konferencií 
v zahraničí: 

- člen vedeckého výboru  medzinárodnej konferencie „The Economics of Balkan and 
Eastern Europe Countries in the changed World“, University of Nis, Srbsko: 
Lesáková, D. – KMR;  

- člen vedeckého výboru  medzinárodnej konferencie „Multidisciplinarity in Business 
and Science“, University of Zadar, Chorvátsko: Lesáková, D. – KMR; 

- člen medzinárodného vedeckého a programového výboru medzinárodnej vedeckej 
konferencii „Current challenges of marketing and their application in practice“ – VŠE 
v Prahe, Česká republika: Daňo, F.; Žák, Š.; Lipianska, J.; Drábik, P. – KMR;  

- člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Znalosti pro tržní 
praxi“, Olomouc, Česká republika: Dzurová, M. – KMR;  

- členstvo vo vedeckom výbore medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa 
uskutočnila v septembri 2014 na pôde EKF VŠB-TU v Ostrave, Česká republika: 
Miklošík, A. – KMR;  

- člen medzinárodného vedeckého a  programového výboru medzinárodnej konferencie 
"Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní" : Baláž, P. - KMO; 

- členka medzinárodného vedeckého a  programového výboru medzinárodnej 
konferencie "Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní": Furdová, 
L. – KMO;  

- člen programového výboru anglofónnej konferencie: 2nd International Conference on 
European Integration 2014, VŠB Ostrava,  15. – 16. 5. 2014, Česká republika: Baláž, 
P. – KMO; 

- členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencii  „Rola ekoturystyki w 
funkcjonowaniu Euroregionów”, ZUT Štetín, 3. – 5. 12. 2014, Poľsko: Eliašová, D. – 
KSCR.  

- člen zahraničného  organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie  „19th 
IGWT  Symposium „Commodity Science in Research and Practice – Current 
Achievements and  Future Challenges“, 15. – 19. 9. 2014 v Krakove, Poľsko: 
Karkalíková, M. – KTKT. 

• pôsobenie v medzinárodných výskumných mobilitách: 

- IAE Lyon, Francúzsko, 03.01.2014 -12.01.2014; Strhan, R. – KTKT; 
- Université Catholique de Lille, Francúzsko, 19.01.2014 -24.01.2014; Oreský, M. – 

KMR; 
- University Cerge-Pontoise, Francúzsko, 24.03.2014 -30.03.2014; Kita, J. – KMR; 
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- Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika. 16.04.2014 -17.04.2014; Baláž, 
P. – KMO; 

- University of Iceland, Island, 28.08.2014 -08.09.2014;  Čiderová, D. – KMO; 
- University Cerge-Pontoise, Francúzsko, 15.09.2014 -21.09.2014; Kita, J. – KMR; 
- Univerzita Bari, Taliansko, 23.09.2014 -30.09.2014; Novacká, Ľ. – KSCR; 
- Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko, 01.09.2013 - 31.08.2014; Olexová, R. – KSCR; 
- GS Finance, s.r.o., Zlín, Česká republika, 01.01.2014 - 30.06.2014; Majerníková, M. – 

KMO; 
- Ekonomická fakulta Univerzity Zagreb, Chorvátsko, 12.04.2014 - 17.04.2014; 

Kovačevič, D. – KMO; 
- University of Huelva, Španielsko, 01.05.2014 - 31.07.2014; Mrkvová, K. – KSCR; 
- Aquasun Antalya Turkey, Turecko, 01.06.2014 - 30.09.2014; Ďuranová, L. – KMO; 
- Blue Events s.r.o., Česká republika, 01.07.2014 - 30.09.2014; Paholková, B. – KMR; 
- Leipzig Graduate School of Management, Nemecko, 25.08.2014 - 19.12.2014; 

Hanzlíček, L. – KMR; 
- University of Iceland, Island, 28.08.2014 - 08.09.2014; Kovačevič, D. – KMO; 
- Filologická fakulta Univerzity v Belehrade, Srbsko, 01.09.2014 - 30.09.2014; Dráb, J. 

– KMO; 
- Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko, 01.09.2014 - 30.11.2014; Zámečník, P. – 

KMR; 
- LB Transport, s.r.o., Praskačka, Česká republika, 01.09.2014 - 31.01.2015; Drobcová, 

L. – KMO; 
- Grant MacEwan University, Kanada, 02.09.2014 - 12.12.2014; Plevová, K. – KMR; 
- ArtActive Media, s.r.o., Praha, Česká republika, 01.10.2014 - 31.12.2014; Vanková, 

L. – KMO. 

• účasť na vedeckých podujatiach v zahraničí: 
- Konferencia Retail Summit 2014, Praha, organizátor: Vše v Praze, Česká republika: 

04.-05.02.2014; Baláž, P. – KMO; Daňo, F.; Žák, Š. – KMR; 
- Konferencia „Enterprise and Competetive Envoment“, Brno, organizátor: Mendelova 

zmnědelská a lesnícka univerzita v Brně, Česká republika: 06.– 07.03.2014; Hlušková, 
T.; Šášiková, M. – KMO; 

- Medzinárodná vedecká konferencia „Global Multidisciplinary Academic Meeting 
2014, Santiago, organizátor: University of Santiago, Kapverdy: 25.-31.03.2014; 
Lindtnerová, K. – KMO; 

- Konferencia „International Entrepreneurship and Internationalization of Firms in 
Visegrad Countries V4, Krakov, organizátor: Cracow University of Economics, 
Poľsko: 02.-04.2014; Baláž, P.; Hlušková, T.; Šášiková, M.; Harvánek, L. – KMO;  

- Medzinárodná vedecká konferencia Aktuálne výzvy marketingu a ich aplikácia 
v praxi, Praha, organizátor: VŠE v Praze, Česká republika:  03.04.2014; Krnáčová, P. 
– KTKT;  Žák, Š.; Lipianska, J.; Hasprová, M.; Rehák, R; Orgonáš, J.; Folvarčíková, 
L.; Drábik, P.; Vasiľová, M. – KMR; 

- Medzinárodné ekonomické fórum „Nová ekonomická politika“, organizátor: National 
Assembly of Armenia, Arménsko: 10.-14.04.2014; Baláž, P. – KMO; 

- Vedecká konferencia „Silver Economy“ – Graduate School of Management, Leipzig, 
Nemecko: 11.-13.04.2014; Lesáková, D. – KMR; 

- Medzinárodná vedecká konferencia „European Union – 10 Years after biggest 
Enlargement“, Poznaň, organizátor: Poznań University of Economics, Poľsko: 22.-
27.04.2014, Čiderová, D.; Kovečević D. – KMO; 
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- Medzinárodná konferencia „22nd Biennial International Congress: Tourism & 
Hospitality Industry 2014: Trends in Tourism and Hospitality Management“, 
organizátor: University of Rijeka, Chorvátsko: 07.- 11.05.2014, Novacká, Ľ. – KSCR; 

- Medzinárodná konferencia „42nd Economics Conference: Toward a European 
Banking Union. Taking Stock“, Viedeň, organizátor: Oesterreichische Nationalbank, 
Rakúsko: 12.05.2014, Pavelka, Ľ.; Jamborová, E.M. – KMO; 

- Konferencia „Coface Country Risk Conference 2014", organizátor: Coface Austria, 
Rakúsko: 13.05.2014, Pavelka, Ľ.; Jamborová, E.M. – KMO; 

- Medzinárodná konferencia ICEI 2014, Ostrava, organizátor: VŠB-TU Ostrava, Česká 
republika: 15.-16.05.2014, Baláž, P. – KMO; 

- Konferencia „Annual Conference 2014: Cooperating in Central Europe", organizátor: 
Central Europe Team, Rakúsko: 01.-02.07.2014, Baláž, P.; Zábojník, S. – KMO; 

- XIV. medzinárodná konferencia „Cultural Dimensions in Hospitality, Tourism and 
Events", organizátor: Manchester Metropolitan University, Veľká Británia: 06.-
13.07.2014, Novacká, Ľ. – KSCR; 

- Medzinárodná vedecká konferencia „Rola ekoturystyki w funkcjonowaniu 
Euroregionów", organizátor: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w 
Szczecinie, Poľsko: 03.-07.12.2014; Eliašová, D. – KSCR; 

- Medzinárodná vedecká konferencia „Ekonomika a řízení podniku ve 21. století“, 
organizátor: EKF VŠB-TU v Ostrave, Česká republika: 10.-11.09. 2014 ; Miklošík, A.  
– KMR; 

- Vedecký seminár Regulation  and requirements of food packaging, Katovicie, 
organizátor: J.S. Hamilton Poland S.A., Poľsko: 03.09.2014; Jarossová, M.A. - KTKT; 

- XX. medzinárodná konferencia medzinárodnej vedecko-výskumnej siete PGV,  
Timisoara, organizátor: Universitatea de Vesta, Rumunsko:  10-14.09.2014; Kita, P.; 
Lapšanský, L.; Kita, J; Daňo, F. – KMR;  

- Konferencia doktorandského štúdia na Univerzite v Yorku, organizátor: University of 
York, Veľká Británia: 06.-09.09.2014, Lesáková, D. – KMR; 

- Medzinárodná vedecká konferencia 19th IGWT Symposium Commodity Science in 
Research and Practice – Current Achievements and  Future Challenges, Krakov, 
organizátor: University of Economics,  Poľsko: 14.-20.09.2014; Dudeková A.; 
Karkalíková, M.; Knošková Ľ.; Lacková, A. - KTKT; 

- Medzinárodná konferencia AUF/IFAG Conférence internationale „Gestion des 
ressources et gouvernance", organizátor: AUF/IFAG, Bulharsko: 18-21.09.2014; 
Čiderová, D.  – KMO; 

- Medzinárodná konferencia krajín V4 „Leveraging European Business Science", 
Katovice, organizátor: Ekonomická univerzita v Katowiciach, Poľsko: 21-22.09.2014; 
Žák, Š.; Hvizdová, E.; Moravčík, M.; Pavliková, M.; Šupák, J. – KMR; Bažó, L.; 
Fúrová, T. – KSCR; 

- Vedecká konferencia „5th EMAC Regional Conference Marketing Theory Challenges 
in Emerging Markets“, Katowice,  organizátor: University of Economics, Poľsko: 24.–
26.09.2014; Lesáková, D. – KMR; 

- pozvaná prednáška na FF Univerzita Olomouc na Katedre aplikovanej ekonómie téma 
Oblasť bezpečnosti spotrebiteľa a ochrana spotrebiteľa v rámci Cyklu prednášok 
odborníkov z oblasti vedy a výskumu, Olomouc, Česká republika: 30.9.2014;  
Dzurová, M. – KMR; 

- Medzinárodná konferencia „Actual Problems of Economics: October Session”, 
organizátor: National Academy of Management, Tunisko: 30.09.- 07.10.2014; 
Pásztorová, J. – KMO; 
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- Medzinárodná vedecká konferencia 2014 Summer Global Business Conference 2014 : 
Questioning the Widely- held Dogmas, Dubrovník, Chorvátsko, organizátor: Inovation 
Institute, Zagreb, Chorvátsko: 01. – 04.10.2014  ; Knošková, Ľ. - KTKT; 

- Medzinárodná vedecká konferencia „3rd International M-Sphere Conference", 
organizátor:  M-Sphere, Chorvátsko: 01.-05.10.2014; Drábik, P.; Rehák, R. – KMR; 

- Medzinárodná vedecká konferencia „Evolution of International Trading System: 
Prospects and Challenges“, organizátor: St. Petersburg State University, Ruská 
federácia: 07.-11.10.2014; Kašťáková, E.; Drieniková, K. – KMO; 

- Vedecký seminár Food defense, Krakov,  organizátor: TÜV Akademia Polska Sp.z 
o.o., Poľsko: 13. – 14.10.2014; Jarossová, M.A. - KTKT; 

- Vedecký seminár Methods of evaluation and qualification of suppliers, Katovice, 
organizátor:  ATL - Achievement  Through Learning  Sp.z o.o., Poľsko:  25. – 
26.10.2014; Jarossová, M.A. - KTKT; 

- Konferencia IRICoN, organizátor: IRICoN, Česká republika: 30.10.2014; Hansenová, 
H. – KMO; 

- Medzinárodná konferencia INPROFORM, organizátor: Jihočeská univerzita, Česká 
republika: 05.-07.11.2014; Novacká, Ľ. – KSCR; 

- Konferencia „Quality Assurance", organizátor: University of Aberdeen, Veľká 
Británia: 12.-16.11.2014; Lesáková, D. – KMR; 

- Konferencia „Identyfikacja i ocena žywnošci o gwarantowanej wysokiej jakošci", 
organizátor: Poľnohospodárska univerzita Poznaň, Poľsko: 18.-19.11.2014;  
Jarossová, M.A. – KTKT; 

- Konferencia „Conference on European Economic Integration (CEEI) 2014", 
organizátor: Oesterreichische Nationalbank, Rakúsko: 24.11.2014; Pavelka, Ľ.; 
Jamborová, E.M. – KMO; 

- Medzinárodná vedecká konferencia „Challenges of Management 2014", organizátor: 
State University of Management, Ruská federácia: 25.-30.11.2014; Kašťáková, E.; 
Drieniková, K. – KMO; 

- Medzinárodná konferencia The Third Intenational Conference Product and Packaging 
Contemporary Challenges - P & P 2014,  Lodž, organizátor: Lodz University of 

Technology,  Poľsko: 25. – 26.11.2014; Jarossová, M.A. –	KTKT; 
- Záverečná konferencia projektu CHC vo Viedni, organizátor: Wirtschaftsuniversität 

Wien, Rakúsko: 27.11.2014; Filo. P.; Orgonáš, J.; Chomová, K. – KMR;   
- Vedecký seminár Auditing suppliers in food industry, Vroclav, organizátor: 

J.S.Hamilton Poland S.A., Poľsko:  02.12.2014; Jarossová, M.A. – KTKT; 
- Konferencia „Nachhaltige Unternehmensfuehrung", organizátor: Fachhochschule 

Nuertingen, Nemecko: 11.-14.12.2014; Lesáková, D. – KMR; 
- Medzinárodná elektronická konferencia Medzinárodní Masarykova  konference pro 

doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014, Hradec Králové, organizátor: 
Magnanimitas, Univerzita Hradec Králové, Česká republika: 15.-19.12.2014; 
Košútová, T.; Jurkovičová, L.; Rogovská, V. – KTKT. 

• členstvo vo vedeckých radách univerzít v zahraničí: 
- člen Vedeckej rady VŠE v Prahe, Daňo, F. – KMR; 
- člen Vedeckej rady FP VUT v Brně, Kita, J. – KMR; 
- člen Vedeckej rady VŠE v Prahe, Lesáková, D. – KMR; 
- člen Vedeckej rady VŠE v Prahe, Žák, Š. – KMR; 
- člen Vedeckej rady FMV VŠE Praha, Baláž, P. – KMO. 
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11 Uskutočnené rozvojové aktivity na podporu vedy a výskumu a doktorandského 
štúdia na OF EU v Bratislave v roku 2014 a aktivity zamerané na 
odstraňovanie slabých stránok identifikovaných v správe o VVČ za rok 2013  

 
Slabé stránky vo VVČ na OF EU v Bratislave boli v roku 2013 identifikované v takých 

oblastiach, ktorých postupná eliminácia vyžaduje zavádzať opatrenia a rozvojové aktivity 
predovšetkým smerované na: 
• Podnietenie kvalifikačného rastu v kategórii „profesor“ 

• Zvyšovanie internacionalizácie VVČ vo všetkých jej zložkách 
• Zvyšovanie interdisciplinarity výskumných prác 
• Zvyšovanie bonity publikačných výstupov 

• Zabezpečenie proporčnosti v projektovej angažovanosti pracovníkov 
• Zvyšovanie medzinárodnej projektovej angažovanosti doktorandov 

Väčšina rozvojových aktivít uplatnených v roku 2014 mala pôsobnosť vo viacerých 
oblastiach. Poskytovanie „pedagogického voľna“  má stimulovať tvorbu kvalitných 
vedeckých článkov uplatniteľných v zahraničných publikáciách s relevantným impakt 
faktorom. Časový a kapacitný priestor, ktorý sa tak poskytne tvorivým pracovníkom môže 
mať tak dopad aj na ich kvalifikačný rast. Skúsenosti s implementáciou uvedeného nástroja 
poukazujú na to, že pracovníci využívajú tento priestor i na tvorbu nových projektových 
zámerov. 

Kvalita a bonita publikačných výstupov bola v roku 2014 podnietená účasťou tvorivých 
pracovníkov na vedeckých podujatiach, z ktorých boli vydané publikácie rešpektujúce 
náročné kritériá indexácie v renomovaných databázach (Thomson Reuters, SCOPUS). OF 
EU v Bratislave organizačne zabezpečila vydanie takéhoto formátu a postúpila danú 
publikáciu na indexáciu (The 5-th International Scientific Conference on Trade, International 
Business and Tourism, Application of Knowledge in Process of Business Dynamization in 
Central Europe). Portfólio publikácií OF EU v Bratislave bolo v roku 2014 tvorené ďalšími 
konferenčnými zborníkmi, vedeckými časopismi a zborníkom vedeckých statí. Uvedená 
ponuka dáva dostatočný priestor na publikovanie pre všetkých pracovníkov a doktorandov, 
pričom vedecký časopis SCB (články v anglickom jazyku) sú distribuované  
do medzinárodného publikačného prostredia. 

V roku 2014 bol opätovne aplikovaný systém regulácie zaťaženosti školiteľov. 
Vychádza pritom z princípu podpory a stimulácie výskumne angažovaných interných 
školiteľov. Ďalším efektom je podpora kvalifikačného rastu školiteľov prostredníctvom 
regulovanej početnosti vedených doktorandov. 

Uplatňovanie princípov zásad doktorandského štúdia orientovaných na zahraničnú 
mobilitu, účasť na medzinárodných výskumných projektoch a na tvorbu kvalitných 
publikačných výstupov boli v roku 2014 doplnené viacerými metodicko-organizačnými 
stretnutiami  prodekanov s doktorandmi. Zabezpečila sa tým koordinácia plnenia povinností 
doktorandov efektívnym spôsobom. Pokračovala i kontrolná a monitorovacia aktivita 
vedecko-výskumnej práce doktorandov v rámci nástroja „Report vedeckovýskumnej 
činnosti interného doktoranda“.  
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Tvoriví pracovníci a doktorandi OF EU v Bratislave uskutočnili metodické a prípravné 
práce na podaní celkom 33 vedeckých projektov, z toho 5 medzinárodných. Tieto aktivity 
potvrdili spoluprácu výskumných tímov naprieč všetkými pracoviskami fakulty a tiež 
s pracoviskami mimo OF EU v Bratislave. 

V roku 2014 sa ďalej rozvíjala činnosť odborno-vedeckých klubov, ktorá znamenala 
prienik aktuálnych problémov a riešení firiem do výskumu a edukácie, čím OF EU 
v Bratislave poskytla rámec pre uplatnenie transferu poznatkov v tzv. znalostnom 
trojuholníku. Na fakulte sa doposiaľ etablovalo 20 klubov, ktorých odborná profilácia 
korešponduje s hlavnými výzvami programu Horizont 2020. Ich fungovanie má vplyv na 
prehlbovanie špecializácie výskumných pracovníkov na fakulte, posilnenie interdisciplinarity 
výskumu, ako aj na zvyšovanie popularity výskumných kapacít v odborných kruhoch.  

V sledovanom období pokračoval priaznivý vývoj v presadzovaní sa výskumných tímov 
v riešení projektov hospodárskej praxe, ktoré ďalej rozširujú tradične silnú kooperáciu 
tvorivých pracovníkov so subjektmi z praxe.  

S cieľom posilniť internacionálny a interdisciplinárny rozmer výskumu na fakulte sa 
uskutočnili rokovania pracovníkov fakulty a jednotlivých katedier s partnermi doma 
i v zahraničí.  

Jednotlivé pracoviská sa počas roka 2014 zúčastňovali všetkých aktivít organizovaných 
Oddelením pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave, ktoré ozrejmovali metodiku 
tvorby a riadenia medzinárodných projektov. 

Riešiteľské tímy výskumných projektov OF EU v Bratislave organizovali vedecké 
stretnutia s cieľom priebežnej kontroly a korekcie výskumných činností. 

Ďalšie rozvojové aktivity na podporu vedy a výskumu a doktorandského štúdia boli 
v roku 2014 uskutočňované v nasledujúcich formách: 

- Vedecké podujatia typu konferencia, workshop, vedecký seminár. V roku 2014 sa na 
OF EU v Bratislave uskutočnilo 71 vedeckých podujatí, z toho 11 konferencií, 3 výstavy 
a prezentácie, 2 prednášky s diskusiou a 55 workshopov a vedeckých seminárov. Nosným 
vedeckým podujatím bola medzinárodná vedecká konferencia The 5-th International 
Scientific Conference on Trade, International Business and Tourism. Podrobné informácie 
sú uvedené v tabuľke 4.1. Cieľovými skupinami podujatí boli tvoriví pracovníci fakulty, 
odborná verejnosť, doktorandi. V sledovanom roku sa uskutočnila medzinárodná vedecká 
konferencia MERKÚR určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom. Vedecké 
príspevky z tejto konferencie sú predkladané s cieľom indexácie v EBSCO. Ďalším 
podujatím určeným pre túto cieľovú skupinu bol Workshop mladej vedy. 

- Prednášky s diskusiou. Podujatia prispeli k novým námetom vedeckej práce, pričom 
hlavnými rečníkmi boli špičkoví profesionáli v danej oblasti (generálny tajomník UN 
WTO Talib Rifai). 

- Účasť OF EU v Bratislave na podujatí „Noc výskumníkov“. Cieľová skupina – 
verejnosť. Zodpovedné pracovisko – Katedra služieb a cestovného ruchu, Katedra 
medzinárodného obchodu. 
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- Účasť OF EU v Bratislave na podujatiach „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“. 
Cieľová skupina – študenti, pracovníci, doktorandi. Zodpovedné pracovisko – katedry 
a dekanát OF EU v Bratislave. 

- Katedrové a fakultné kolá Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Cieľová skupina – 
študenti. Zodpovedné pracovisko – katedry a dekanát OF EU v Bratislave. 

 
V oblasti rozvoja aplikovaného výskumu pre hospodársku prax sa tvoriví zamestnanci OF 

EU v Bratislave angažovali v rôznych platformách spolupráce s hospodárskou praxou. 
Nasledujúca časť monitoruje najdôležitejšie z nich: 

• členstvá v inštitúciách a  profesionálnych združeniach: 

- Rada vlády SR na podporu exportu a investícií, člen pracovnej skupiny pre 
vypracovanie stratégie podpory exportu a investícií na roky 2012 – 2020; Rosenberg, 
M. – KMO; 

- Centrum vzdelávania MPSVaR SR(gestor), projekt financovaný v rámci Operačného 
programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ z ESF EÚ za účasti partnerov tripartity: 
MPSVaR, AZZZ, RÚZ, ZMOS SR; člen Zboru expertov Národného projektu 
Centrum sociálneho dialógu za KOZ SR; Pavelka, Ľ. – KMO; 

- IPRV- Inštitút pre podporu a rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu; predsedníčka 
IPRV, členka združenia, koordinácia aktivít združenia ; Jurkovičová, L. – KTKT;  
členka predstavenstva pre vzťahy s verejnosťou Inštitútu pre podporu a rozvoj 
vzdelávania, vedy a výskumu; Krošláková, M. – KSCR; 

- Czech & Slovak Family Businesses; riaditeľka Next generation klubu; Krošláková, M. 
– KSCR; 

- Spoločenstvo čerpacích staníc PHM, LPG a CNG; čestný člen, predsedníčka sekcie 
kvality, analýzy trhu; Jurkovičová, L. – KTKT; 

- Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske 
vedy pri SAV; členstvo v ústrednom výbore; Lacková, A.  – KTKT;  

- Úrad verejného zdravotníctva SR; členstvo v medzirezortnej komisii chemickej 
bezpečnosti v SR; Lacková, A. – KTKT; 

- ISOCERT Sp.z o. o., Poľsko; členstvo v dozornom výbore certifikačnej spoločnosti; 
Jarossová, M.A. – KTKT; 

- Poľská spoločnosť potravinárskych technológov, Poľsko; členstvo; Jarossová, M.A. – 
KTKT. 

• učasť na aktivitách podporujúcich aplikovaný výskum pre hospodársku prax: 

- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo 
hospodárstva SR; akreditovaný lektor pre prípravu ekonomických diplomatov SR na 
veľvyslanectvá SR v zahraničí; Ružeková, V. – KMO; 

- Zmiešaná komisia  medzi SR a Srbskou republikou, aktívna účasť - 5. Zasadnutie; 
Rosenberg, M. – KMO; 

- Medzivládna komisia pre hospodársku a vedeckotechnickú spoluprácu  SR a RF, 
aktívna účasť -16. zasadnutie 5.3.2013; Rosenberg, M. – KMO; 

- Medzivládna komisia Slovensko a Ukrajina, aktívna účasť - 4.zasadnuie  2.-3.4.2013; 
Rosenberg, M. – KMO; 

- Zmiešaná komisia medzi SR a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu, 
aktívna účasť - zasadnutie  1.-2.12.2014; Rosenberg, M. – KMO; 

- Konzervatívny inštitút v Bratislave, aktívna účasť na konferenciách; Rosenberg, M. – 
KMO; 
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- Ministerstvo hospodárstva  (Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych 
záležitostí; Odbor európskych záležitostí a  vnútorného trhu; Odbor bilaterálnej 
a obchodnej spolupráce), spolupráca; Rosenberg, M. – KMO; 

- Ministerstvo hospodárstva  (Sekcia ochrany spotrebiteľa); účasť v prípravnej komisii 
pre prípravu zákona o ochrane spotrebiteľa; Dzurová, M. – KMR; 

- Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Bratislave, spolupráca; Rosenberg, M. – KMO; 
- Veľvyslanectvo Slovinskej republiky  v SR v Bratislave a Veľvyslanectvo Slovinskej 

republiky v ČR v Prahe,  spolupráca; Rosenberg, M. – KMO; 
- SIEPA  - Serbia  Investment and ExportPromotion Agenci, spolupráca; Rosenberg, M. 

– KMO; 
- Veľvyslanectvo  Ukrajiny v SR, spolupráca;  Rosenberg, M. – KMO;  
- Slovensko srbská obchodná komora, Bratislava; spolupráca; Rosenberg, M. – KMO; 
- Europen Economic  Chamber of Trade – Európsky hospodársky senát, spolupráca; 

Rosenberg, M. – KMO; 
- CEE Bankwatrch Network National  Bratislava, spolupráca; Rosenberg, M. – KMO; 
- SLOVAK   BUSINESS  AGENCY Bratislava, spolupráca; Rosenberg, M. – KMO; 
- SARIO Bratislava, spolupráca, Rosenberg, M. – KMO; 
- DRUŽBA  Slovensko – Ukrajina, Košice; spolupráca; Rosenberg, M. – KMO; 
- Kompozitum Topolčany, spolupráca; Rosenberg, M. – KMO; 
- Ministry of regional development construction and munticipal economy of Ukrajiine, 

Kijev; spolupráca; Rosenberg, M. – KMO; 
- Limited liability company, industrial park international Kijev; spolupráca; Rosenberg, 

M. – KMO; 
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, rokovania; Novacká, Ľ.; 

Šuterová, V.; Kubičková, V.; Michálková, A.; Fodranová, I. – KSCR; 
- Bratislavská organizácia cestovného ruchu, rokovania; Novacká, Ľ. – KSCR;  
- Mesto Nové Zámky, výskumné úlohy  pre mesto; Strážovská, H. – KSCR; 
- CECED Slovakia; rokovania, účasť na informačnom dni, príprava workshopu; 

Knošková, Ľ. – KTKT;   
- ENVIDOM Slovakia, rokovania; Knošková, Ľ. – KTKT;  
- Istropolitana Ogilvy; rokovania,  príprava workshopov; Knošková, Ľ. – KTKT; 
- Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu; poradenstvo, analýzy trhu s 

PHM, spracovanie odborných rešerší a článkov;  Jurkovičová, L. – KTKT; 
- Potravinokonzult; rokovania, príprava workshopu; Karkalíková, M. – KTKT; 
- Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Odbor technickej normalizácie; 

rokovania, príprava workshopu;  Karkalíková, M. – KTKT;  
- Slovenská agentúra životného prostredia; rokovania, príprava workshopu; 

Karkalíková, M. – KTKT; 
- Bonavita Servis spol.s r.o.; rokovania;  Lacková, A. – KTKT;  
- Štátna veterinárna a potravinová správa SR; rokovania, príprava workshopov; 

Lacková, A. – KTKT; 
- Potravinárska komora Slovenska; rokovania; Lacková, A. – KTKT; 
- Euroedu, s.r.o.; rokovania, príprava vedeckých konferencií; Lacková, A. – KTKT;  
- MentorsClub,  i.e. Smart; workshopy; Chomová, K. – KMR;  
- Brainhouse, Connect, Spot, RozbehniSa!,  TEDex, Kharisma; workshopy; Chomová, 

K. – KMR;  
- Softip, FIIT STU; workshopy; Filo, P. – KMR;  
- Metro, Bito, GoodYear, Tesco, Lidl, MaryKey, BakerTilly; workshopy; Rehák. R. – 

KMR;  
- ToroOnline, WordPress, Pricemania, Zaraguza, Google, UI42, Webikon, WebGLobe, 

Volis; workshopy; Filo, P.; Oláh, Ľ. – KMR;  
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- GfK; workshopy; Kopaničová, J. – KMR   
- Mgr. Anna Ghannamová, telekomunikačný ombudsman; workshopy; Dzurová, M. – 

KMR;  
- Agentúra Terno, CECED Slovakia; workshopy; Dzurová, M. – KMR;  
- SEESAME; workshopy; Labská, H. – KMR; 
- Wiktor Leo Burnett ; workshopy;  Loydlová, M. – KMR; 
- CleanTEch, Solved, Veggie.sk, CEPA, OLO; prednášky; Vasiľová, M. – KMR;  
- InnovMat, Softip; prednášky; Filo, P. – KMR;  
- Grafton Recruitment; prednášky; Čihovská, V. – KMR; 
- Slovenská franchisingová asociácia; prednášky, odborné konzultácie, záverečné práce; 

Orgonáš, J. – KMR;  
- GEFCO SK; Fridrich Paľko, s.r.o.; CEVA SR a CZ; prednášky, odborné konzultácie, 

záverečné práce; Dzurová, M. – KMR;  
- prednášky, odborné konzultácie, záverečné práce; Dzurová, M. – KMR;  
- Potravinárska komora Slovenska; prednášky, odborné konzultácie, záverečné práce; 

Dzurová, M. – KMR;  
- Ministerstvo financií SR ; prednášky, odborné konzultácie, záverečné práce;  Dzurová, 

M. – KMR; 
- Incoma,  GS 1 (CZ); prednášky, odborné konzultácie, záverečné práce; Orgonáš, J.; 

Dzurová, M. – KMR;  
- ZOCR SR, Premio, Tesco; prednášky, odborné konzultácie, záverečné práce; Orgonáš, 

J. – KMR; 
- Drevodomy Rajec; Shana; realizácia výskumných miniprojektov zameraných na 

identifikovanie slabých a silných miest a marketingového potenciálu firiem malého a 
stredného podnikania; Kopaničová, J. – KMR; 

- Nielsen; organizácia medzinárodnej súťaže študentov v práci s výskumnými dátami; 
Kopaničová, J. – KMR;  

- ZONER, s.r.o.; rokovania; Pólya, A. – KIOF;  
- E-TEST, s.r.o.; rokovania; Pólya, A. – KIOF;  
- Edutus college; tvorba spoločných študijných materiálov; Pólya, A. – KIOF;  
- AŠK INTER Bratislava, o.z.; poradenstvo; Potisková, I. – KIOF. 

 
Proces eliminácie slabých stránok VVČ a ich postupné odstraňovanie vyžaduje dlhodobú 

koordináciu zmien systémového charakteru. Opatrenia zavádzané fakultou smerujú k väčšej 
orientácii VVČ na medzinárodnú úroveň, k posilneniu interdisciplinárneho rozmeru VVČ a k 
akceptácii potrieb praxe. 
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12  SWOT analýza VVČ a doktorandského štúdia OF EU v Bratislave  
 

SWOT analýza VVČ a doktorandského štúdia fakulty (stav k 31.12.2014) 

 

SILNÉ STRÁNKY 
• Vedecko-výskumný potenciál zamestnancov 
• Pôsobenie zamestnancov v medzinárodných 

výskumných sieťach 
• Silná základňa mladých vedcov s titulom 

PhD. 
• Riešenie projektov s medzinárodným 

dosahom 
• Pokračujúci kvalifikačný rast v kategórii 

„docent“ 
• Angažovanosť v podávaní projektov 

domácich grantových schém 
• Angažovanosť v podávaní projektov 

s medzinárodným dosahom 
• Pravidelná publikačná činnosť z výsledkov 

výskumu 
• Vydávanie vedeckých časopisov 
• Spolupráca katedier vo výskume 
• Organizácia tradičných vedeckých podujatí 

s medzinárodnou účasťou 
• Vysoká úspešnosť v riešených výskumných 

grantoch 
• Vzrastajúca kooperácia s hospodárskou 

praxou v oblasti výskumu 
• Významný  podiel projektov s hospodárskou 

praxou na financovaní vedy 
• Vysoká úspešnosť doktorandského štúdia 
• Trvalý záujem o štúdium na 3. stupni štúdia 
• Vzrastajúca účasť doktorandov na 

výskumných a študijných pobytoch, stážach 
v zahraničí 

• Vzrastajúca angažovanosť doktorandov 
v podávaní a riešení projektov 
s medzinárodným dosahom 

• Zvyšujúci sa záujem pracovníkov 
o zahraničnú mobilitu 

• Skvalitňovanie publikačných výstupov 
(príprava zborníka pre akceptáciu 
v renomovaných citačných databázach) 

• Zvýšená účasť študentov v ŠVOČ 
 
 
 

 

SLABÉ STRÁNKY 
• Stagnácia kvalifikačného rastu 

v kategórii „profesor“ 
• Odchod talentovaných postdoktorandov 
• Neproporcionálna účasť tvorivých 

pracovníkov na zahraničnej mobilite 
• Nízka účasť v medzinárodnom 

výskume 
• Nedostatok finančných prostriedkov na 

podporné aktivity VVČ i na realizáciu 
VVČ 

• Neproporcionálne zapojenie tvorivých 
pracovníkov do publikovania výstupov 
najvyššieho ohodnotenia 

• Nízky podiel publikačných výstupov 
s vysokým impakt faktorom 

• Nízky počet príspevkov v zahraničných 
publikáciách 

• Nerovnomerné zapojenie tvorivých 
pracovníkov do procesov podávania 
nových projektov 
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PRÍLEŽITOSTI 
• Ambície talentovaných mladých vedeckých 

pracovníkov v projektovej iniciatíve smerom 
k medzinárodným výskumným schémam 
a k projektom aplikovaného výskumu pre 
potreby praxe 

• Internacionalizácia doktorandského štúdia 
• Systém udržania postdoktorandov na OF EU  

v Bratislave 
• Silnejúca tendencia mobility výskumných 

pracovníkov z ázijských krajín – možnosť 
nadviazať kooperáciu 

• Záujem o spoluprácu zo strany existujúcich 
partnerov 

• Systém koordinácie vedeckovýskumnej 
činnosti na fakulte a katedrách založený na 
identifikácii priorít a systéme pravidelného 
merania výkonnosti jednotlivcov v oblasti 
VVČ 

• Intenzívnejšia spolupráca medzi univerzitami 
a fakultami z krajín V4 

• Spolupráca s univerzitami a fakultami z rusky 
hovoriacich teritórií 

• Spolupráca s univerzitami z balkánskych krajín 
• Akceptácia v systéme medzinárodnej 

akreditácie 
• Posilnenie formálnych i kvalitatívnych 

atribútov vedeckých časopisov OF EU  
v Bratislave smerom k naplneniu kritérií 
renomovaných databáz 

 

OHROZENIA 
• Pretrvávajúca likvidačná situácia  

vo financovaní vedy a výskumu v SR 
• Pokračujúca stagnácia kvalifikačného 

rastu v kategórii „profesor“ 
• Posilnenie výskumných činností a ich 

úspešnosti v konkurenčných inštitúciách 
verejného i súkromného sektora 

• Nedostatok miest pre interných 
doktorandov 

• Nedostatok miest pre postdoktorandov 
• Nedostatočný lobing v grantových 

schémach 
• Nízka motivácia tvorivých pracovníkov 

pre činnosti v oblasti výskumu 
• Nízka atraktívnosť práce výskumníka 

v spoločnosti 
• Nedostatočná infraštruktúra výskumu 

na EU v Bratislave 

 
 

13  Zameranie výskumu OF EU v Bratislave  na rok 2015 
 

Zmysluplné stanovenie obsahového zámeru výskumných aktivít na OF EU v Bratislave 
predpokladá porozumenie a akceptáciu výskumných priorít, definovaných predovšetkým 
Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej ekonomiky. 
S ohľadom na potrebu aktuálneho napojenia fakultného výskumu na stanovené priority, 
tvoriví pracovníci uplatnili pri podávaní projektov rôznych schém témy, ktoré ich reflektujú. 
Vzhľadom na stanovené prioritné oblasti výskumu v uvedenom dokumente, môžu výskumné 
kapacity OF EU v Bratislave nachádzať uplatnenie ako parciálni riešitelia projektov s cieľom 
identifikovať nové trhové potreby, resp. možnosti komercializácie inovácií generovaných 
kľúčovými oblasťami výskumu (materiálový výskum a nanotechnológie, informačné 
a komunikačné technológie, biomedicína a biotechnológie). Oblasť technologických priorít 
(priemyselné technológie, udržateľná energetika a energie, pôdohospodárstvo a životné 
prostredie) je pre fakultný výskum príťažlivá v súvislosti so skúmaním možností 
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implementácie progresívnych a udržateľných technológií do obchodných a marketingových 
procesov. Otvára sa tak pomerne široký priestor pre účasť OF EU v Bratislave na 
aplikovanom výskume, ktorý bude v nadchádzajúcom období preferovaný.  

Zameranie výskumu na OF EU v Bratislave bude sústredené na definovanú prioritu 
v oblasti spoločenských vied, ktorá je zameraná na riešenie najpálčivejších problémov 
slovenskej spoločnosti (starnutie populácie a kvalita života, sociálna inklúzia a problém 
chudoby, uplatnenie mladých ľudí v meniacich sa podmienkach). V súvislosti s danou 
prioritou,  profesijnou a odbornou konštrukciou fakulty, je možné nachádzať viaceré 
výskumné príležitosti naviazané na cestovný ruch, rozvoj poznatkovo intenzívnych služieb, 
kreatívneho priemyslu, rozvoj podnikania a pod. 

Vzhľadom k uvedenému a s prihliadnutím na existujúce výskumné kapacity pracovísk OF 
EU v Bratislave možno identifikovať nasledujúce oblasti zamerania výskumu pre rok 2015: 

• Energetická bezpečnosť 

• Progresívne a udržateľné technológie v logistických procesoch 
• Dopady svetovej krízy na ekonomiku SR a EÚ 
• Rozvoj dynamických podnikov služieb 

• Rozvoj trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku 
 

Organizácia VVČ na OF EU v Bratislave sa bude v roku 2015 sústreďovať na: 

• Riešenie pokračujúcich i nových projektov domácich a zahraničných grantových 
schém  

• Prípravné aktivity na podávanie nových projektov v rámci domácich grantových 
schém, pričom pozornosť sa sústredení na dosiahnutie úspešnosti v medzinárodných 
výskumných projektoch 

• Transfer poznatkov do medzinárodného vedeckého prostredia. Dôležité je zvýšiť 
ambíciu tvorivých pracovníkov a doktorandov prezentovať výstupy výskumných 
riešení na medzinárodnej úrovni a koordinovať výskumné tímy k publikovaniu svojich 
výsledkov v zahraničných vedeckých časopisoch s vysokým impaktom, resp. 
v zborníkoch z konferencií registrovaných vo WOS, resp. SCOPUS  

• Reštrukturalizáciu vedeckého časopisu SCB smerom k plneniu kritérií akceptácie 
databázou SCOPUS 

• Rozširovanie spolupráce v rámci výskumných sietí 
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14  Záver 
 

Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave za rok 2014 monitoruje priebeh a výkony vedecko-výskumnej činnosti 
fakulty prostredníctvom súboru údajov, ktoré sú porovnateľné v čase, a tým poskytujú 
možnosť posúdiť stav, vývoj i perspektívu fakulty v predmetnej oblasti. Zároveň hodnotí 
podmienky, ktoré podmieňujú výkony a identifikuje zámery pre jej ďalší rozvoj. 

Pritom je potrebné vziať na vedomie skutočnosti, ktoré ovplyvňujú realizáciu VVČ na 
fakultnej úrovni: 

• existujúce zázemie pre rozvoj výskumu vytvorené Ekonomickou univerzitou 
v Bratislave,  

• systém financovania vedy v SR, ktorý nepredstavuje postačujúce zázemie pre jej 
konkurencieschopný rozvoj,  

• procesné prekážky (verejné obstarávanie).  
 
Hodnotenie činnosti OF EU v Bratislave v oblasti vedy a výskumu prináša nasledujúce 

pozitívne závery: 
• pokračujúci priaznivý vývoj v kvalifikačnom raste tvorivých pracovníkov, v rámci 

ktorého bolo v roku 2014 ukončené jedno habilitačné konanie udelením vedecko-
pedagogického titulu „docent“, 

• stabilizácia situácie v riešení VEGA, KEGA a IGM projektov, 

• účasť pracovníkov na riešení medzinárodných výskumných projektov, 
• organizácia početných vedeckých podujatí so zahraničnou účasťou, 
• zvyšujúca sa zahraničná mobilita doktorandov, 

• zvýšená účasť tvorivých pracovníkov a doktorandov na zahraničných vedeckých 
podujatiach, 

• úspešnosť v projektoch aplikovaného výskumu pre prax, resp. v projektoch hospodárskej 
praxe, 

• vysoká miera angažovanosti v podávaní nových projektov, 

• početná publikačná činnosť, 
• vedecké články uverejnené v indexovaných vedeckých časopisoch, 
• príprava publikácie pre indexáciu v renomovaných citačných databázach. 

 
 
I napriek evidovanému zvýšenému úsiliu tvorivých pracovníkov a doktorandov uspieť 

navrhovanými projektmi v schvaľovacích procesoch zahraničných grantových schém, 
pretrváva stav absencie medzinárodného výskumného projektu v portfóliu fakulty, v ktorom 
by vystupovala v pozícii koordinátora. Priaznivý vývoj VVČ na fakulte ohrozuje tiež 
dlhoročná stagnácia kvalifikačného rastu v kategórii „profesor“, ako aj pretrvávajúci 
nedostatok publikačnej činnosti v bonitných kategóriách. Negatívnym aspektom 
doktorandského štúdia je pomerne nízka kvalita publikačných výstupov, čo bolo potvrdené 
i hodnotením v rámci kritérií národnej akreditácie. 
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Tieto konštatovania sú podnetom pre zhodnotenie účinnosti doposiaľ uskutočňovaných 
opatrení a zavedenie schém podpory cielených predovšetkým na zlepšenie situácie 
v kvalifikačnom raste docentov a na prienik výsledkov výskumu fakulty do medzinárodného 
publikačného priestoru. V súvislosti so zabezpečením realizácie týchto dvoch cieľov je 
dôležité iniciovať výskumné tímy na fakulte k tvorbe výstupov medzinárodne akceptovanej 
kvality a aktivizovať participáciu doktorandov na výstupoch v zahraničí. Je tiež dôležité 
pokračovať v stimulačných nástrojoch tvorby kvalitných publikácií: pedagogické voľno pre 
tvorivých pracovníkov, ocenenia dekana fakulty, udeľovanie mimoriadnych štipendií 
doktorandom za publikačné a výskumné počiny mimoriadnej kvality, komparatívne 
hodnotenie výskumných a publikačných výstupov jednotlivcov a pracovísk OF EU 
v Bratislave. 
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Príloha 1 
 

1) Prehľad projektov riešených v r. 2014 a pokračujúcich v roku 2015  
 
KEGA projekty 

P. č. Číslo Názov projektu KEGA 
Vedúci 

projektu 
Doba 

riešenia 

1. 
018EU-
4/2014 

Euromarketing - faktory a determinanty 
jednotného európskeho trhu (monografia 
s multimediálnou podporou) 

prof. Čihovská 2014-2015 

 

VEGA projekty 

P. č. Číslo Názov projektu VEGA Vedúci 
projektu  

Doba 
riešenia 

1. 1/1057/12 

Riešenie dlhovej krízy v menovej (nie 
fiškálnej) únii a faktory budúceho 
prehlbovania krízy v Európe a na 
Slovensku 

Ing. Fifek 2012-2015 

2. 2/0009/12 
Globálna ekonomika a problém 
energetickej bezpečnosti: Implikácie 
pre Európsku úniu 

Ing. Obadi 
prof. Baláž 

2012-2015 

3. 1/0391/13 

Význam tretích krajín pre strategické 
rozvojové zámery EÚ v pokrízovom 
období (s implikáciami pre slovenskú 
ekonomiku) 

Ing. Drieniková 2013-2015 

4. 1/0134/14 

Podpora inovácií v distribučných 
procesoch prostredníctvom 
zavádzania moderných technológií a 
optimalizácie logistických činností so 
zameraním na zníženie záťaže 
životného prostredia a na zvyšovanie 
kvality života 

prof. Daňo 2014-2016 

5. 1/0178/14 
Spoločná spotrebiteľská politika EU a 
jej uplatnenie v SR s dopadom na 
vzdelávanie spotrebiteľov 

doc. Dzúrová 2014-2016 

6. 1/0205/14 

Perspektíva existencie dynamických 
podnikov služieb v SR v kontexte 
uplatnenia princípov iniciatívy 
Inovácia v Únii 

doc. Kubičková 2014-2016 

7. 1/0550/14 

Nové výzvy  v oblasti európskej 
energetickej bezpečnosti a ich vplyv 
na konkurencieschopnosť EÚ v 
horizonte do roku 2020 

prof. Baláž 2014-2016 

8. 1/0635/14 
Stav a perspektívy rozvoja trhu 
biopotravín, tradičných a 
regionálnych potravín na Slovensku 

Dr. Jarossová 
 

2014-2016 
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Medzinárodné výskumné projekty 

P. č. Číslo 
Názov medzinárodného 
výskumného projektu 

Vedúci 
projektu 

Doba 
riešenia 

1. 
51401163 
V4 EaP 

Scholarship 
International Visegrad Fund doc. Čiderová 2014-2015 

 

Iné typy výskumných projektov 

P. č. Číslo Názov iného typu výskumného 
projektu 

Vedúci 
projektu 

Doba 
riešenia 

1. 
GREG-
PGV/ 

2011/2015 

Observatoire des dynamiques socio-
économiques européennes (Odyssée) 
[Sledovanie európskych sociálno-
ekonomických dynamík] 

prof. Kita 
prof. Daňo 
doc. Kita 

2011-2015 

2. 

526087-
LLP-1-
2012-1-

NO-
ERASMUS

-ENW 

Grant agreement from lifelong 
learning programme 

Ing. Vokounová 2012-2015 

3.  
1/0519/12 
VEGA* 

Poistenie podnikateľských subjektov 
ako nevyhnutná súčasť strategického 
riadenia v období dlhovej krízy 

doc. Eliašová 2012-2015 

4. 
1/0935/12 
VEGA* 

Právno-ekonomické aspekty 
dlhodobej nezamestnanosti v 
Slovenskej republike  

Ing. Krajčík 2012-2015 

5.  
006EU-
4/2013 
KEGA* 

Metódy a princípy uplatňované pri 
príprave štruktúry a obsahu predmetov 
podporujúcich rozvoj ekonomických 
vedomostí a podnikateľských zručností 
študentov v neekonomických študijných 
programoch II. stupňa vysokoškolského 
štúdia 

Ing. 
Litomerický 

2013-2015 

6. 
ITMS 

26240220
087 

Univerzitný vedecký park pre 
biomedicínu 

doc. Oreský 2013-2015 

7. V4 

Atypické zamestnávanie v maďarsko-
slovenskom pohraničí v regiónoch 
Komárno - Komárom, Štúrovo - 
Ostrihom 

prof. Strážovská 2014 - 2015 

8.  Retail trade and Services in Europe doc. Kita 2014-2015 
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2)  Prehľad projektov ukončených v roku 2014  
 
KEGA projekty 

P. č. Číslo Názov projektu KEGA 
Vedúci 

projektu 
Doba 

riešenia 

1. 
017EU-
4/2013 

Vzdelávanie mládeže na stredných 
školách zamerané na tvorbu inovácií a 
nových podnikateľských príležitostí 

Ing. Knošková 2013-2014 

 

VEGA projekty 

P. č. Číslo Názov projektu VEGA Vedúci 
projektu  

Doba 
riešenia 

1. 1/0612/12 

Determinanty úrovne, štruktúry 
a tendencií v osobnej spotrebe  
a spotrebiteľskom správaní seniorov 
v kontexte cenovej a dôchodkovej 
politiky  v SR 

prof. Lesáková 2012-2014 

2. 1/1185/12 

Zmeny v spotrebiteľských trendoch 
podmienené dosahmi finančno-
hospodárskej (spoločenskej) krízy, ich 
obraz v modifikáciách marketingových 
programov podnikateľských subjektov 
v snahe udržania ich konkurencie-
schopnosti na medzinárodných trhoch  
(s aplikáciou na podmienky EÚ 
s akcentom na SR) 

doc. Zorkóciová 2012-2014 

 

Projekty hospodárskej praxe 

P. č. Číslo Názov projektu hospodárskej praxe 
Vedúci 

projektu 
Doba 

riešenia 

1. 1130/A30
1/2013 

Manuál pre stanovenie spoločenskej 
hodnoty cestovného ruchu 

Ing. Šuterová 2013-2014 

2.  
P-102/ 

0010/13 
Rodinné podnikanie v SR doc. Kubičková 2013-2014 

3. 

190015/10
8/2013 

Primárny výskum návštevníkov 
Bratislavy prostredníctvom 
dotazníkového prieskumu pre účely 
tvorby strategických dokumentov BTB 

prof. Novacká 2013-2014 

4.  

P-102-
0011/14 

Analýza energetického auditu -
optimalizácia energetického mixu so 
zreteľom na ekonomické záujmy 
slovenskej firmy 

Ing. Ružeková  2014 

5. 
D-14-

102/0006-
00 

University Dance Center Ing. Havran 2014 
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Projekty mladých vedeckých pracovníkov 

P. č. Číslo Názov IGM projektu Vedúci 
projektu  

Doba 
riešenia 

1. I-14-109-
00 

Environmentálny rozmer stratégií 
firiem ako prvok rastu 
konkurencieschopnosti v Európskej 
únií (v podmienkach SR) 

Ing. Furdová 

2014 

2. 
I-14-111-

00 

Význam a postavenie rozvojových 
krajín vo svetovom hospodárstve v 
21. storočí a ich vplyv na 
konkurencieschopnosť EÚ 

Ing. Sopková 

2014 

3. 
I-14-1110-

00 
Zmeny v globálnej ekonomike 
v pokrízovom období (ZVGEVPO) 

Ing. Dráb 
2014 

 

Medzinárodné výskumné projekty 

P. č. Číslo Názov medzinárodného 
výskumného projektu 

Vedúci 
projektu 

Doba 
riešenia 

1.  N 00092 Cezhraničné HiTECH centrum Ing. Filo 2011-2014 

2. 
21320011-

759827 
Leveraging success of young scholars 
in business discipline 

Ing. Hvizdová 2014 

 

Iné typy výskumných projektov 

P. č. Číslo Názov iného typu výskumného 
projektu 

Vedúci 
projektu 

Doba 
riešenia 

1.  B1/2011/1 
Energetická bezpečnosť ČR, SR a EÚ 
z pohľadu energetickej stratégie 
Ruskej federácie a krajín SNS 

RSDr. 
Rosenberg 
spoluriešiteľ za 
EU v Bratislave 

2011-2014 

2. 1/0893/12 
VEGA* 

Znalosti v podmienkach exportných 
cien s aplikáciou na dopravu a 
logistiku 

doc. Hansenová 
Ing. Ružeková 
Ing. Furdová  
Ing. Drobcová 

2012-2014 

3. 1/0461/12 
VEGA* 

Manažérske kompetencie 
v zahraničných a domácich firmách v 
SR ako zdroj zvyšovania ich 
konkurencieschopnosti v ére 
globalizujúcej sa ekonomiky  

RNDr. 
Pásztorová  
Ing. Krajčík  
Ing. Hlušková 

2012-2014 

4. 

2012-
3974/001-

001 
EMA3 

REALITY - Research Cooperation of 
European and Latin America 
Universities in Innovation 
Technologies 

Ing. Filo   
Ing. Pajonk 
Ing. Chómová 

2012-2014 

5. 
CIII-AT-
0050-09-

1314 
Education without Frontiers prof. Novacká 2013-2014 

6.  
How do students choose a university? 
A Cross-country investigation 

Ing. Chebeň 2014 
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Príloha 2 
 
 

Tabuľka č. 1.1. : Štruktúra tvorivých pracovníkov na OF EU v Bratislave v roku 2014 (stav k 
31.10.2014). 

Katedra prof. mim. 
prof. 

hosť. 
prof. 

doc. OA 
s PhD. 

OA 
bez 

PhD. 
A Lektori Výsk. 

prac. 
Spolu Index 

2014/2013 

KMr 4 0 0 6 21 0 0 0 0 31 100 

KMO 1 1 0 7 15 0 0 0 0 24 96 

KSCR 3 0 0 5 8 1 0 0 0 17 106 

KTKT 0 0 0 2 8 0 0 0 0 10 100 

KOP 0 0 0 1 6 0 0 0 0 7 117 

KIOF 0 0 0 0 4 3 0 0 1 8 100 

Spolu OF  8 1 0 21 62 4 0 0 1 97 101,04 

 

Tabuľka č. 3.1.1.: Štruktúra projektov na OF EU v Bratislave v roku 2014 

Druh projektov NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ ÚMP ÚEa
M 

NCE
GŠ Spolu 

Projekty EÚ (7.RP)                     

Projekty OP VaV a 
OP Vzdelávanie 

  
  

                

Projekty APVV                     

Projekty VEGA   10               10 

Projekty KEGA   2               2 

Projekty hosp. 
praxe  

  
5 

              
5 

Projekty MVTS   3               3 

Inštitucionálne 
projekty 

  
  

              
  

Projekty mladých 
prac. do 30 r.  

  
3 

              
3 

Iné projekty*   14               14 

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
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Tabuľka č. 3.1.2.: Získané finančné prostriedky z VVČ na OF EU v Bratislave v roku 2014 

Druh 
projektov 

Získané finančné prostriedky v r. 2014 (v Eur) 

NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ ÚMP ÚeaM NCEGŠ 

BV KV BV KV spolu BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV 

Projekty EÚ 
(7.RP) 

    
0   0 

                                

Projekty OP VaV 
a OP Vzdelávanie 

    
0   0 

                                

Projekty APVV     0   0                                 

Projekty VEGA     52890   52890                                 

Projekty KEGA     13510   13510                                 

Projekty  hosp. 
praxe  

    
25876   25876 

                                

Projekty MVTS     850   850                                 

Inštitucionálne 
projekty 

    
0   0 

                                

Projekty mladých  
prac. do 30 r.  

    
3145   3145 

                                

Iné projekty*     7693   7693                                 

SPOLU     103964   103964                                 

*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
 

 

Tabuľka č. 3.1.3.: Počet podaných a získaných projektov na OF EU v Bratislave v roku 2014 

Typ projektov 

Počty projektov v roku 2014 

Počet podaných projektov Počet získaných projektov 1 
N

H
F 

O
F 

FH
I 

FP
M

 

P
H

F 

FM
V

 

FA
J 

Ú
eaM

 

N
C

E
G

Š
 

Ú
M

P
 

N
H

F 

O
F 

FH
I 

FP
M

 

P
H

F 

FM
V

 

FA
J 

Ú
eaM

 

N
C

E
G

Š
 

Ú
M

P
 

Projekty EÚ 
(7.RP) 

  
 

                  
  

                

Projekty OP VaV a 
OP Vzdelávanie 

                                       

Projekty APVV    4                   [4]                 

Projekty VEGA   10                   [8] 5                 

Projekty KEGA   5                   [3] 1                 

Projekty hosp. 
praxe  

  
2 

                  
[1] 

                

Projekty MVTS   5                   [3] 1                 

Inštitucionálne 
projekty 

  
  

                  
  

                

Projekty mladých 
prac. do 30 r. 

  
4 

                  
3 

                

Iné projekty*   3                   [2]1                 

SPOLU   33                   [20] 11                 

1 Ak nebol výsledok posudzovania niektorých projektov známy k 31.12.2014, uveďte počet takýchto 
projektov do zátvorky. 
*participácia na projektoch iných univerzít + projekty aplikovaného výskumu 
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Tabuľka č. 3.1.4.: Finančné prostriedky získané na projekty mladých vedeckých pracovníkov 
v rokoch 2013 – 2014 

Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov  
a študentov 3. stupňa štúdia v dennej forme v EUR 

 NHF OF FHI FPM FMV PHF FAJ SPOLU 

Rok 2012  2965       

Rok 2013  3145       

 

 

 

Tabuľka č. 3.1.5.: Projekty riešené v rámci OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie v rokoch 2013 – 
2014 (uviesť počet projektov a získané finančné prostriedky) 

Projekty OP 
Výskum a vývoj a 
OP Vzdelávanie 

Počet projektov Získané finančné prostriedky 

2013 2014 2013 2014 

Fakulta*         

SPOLU         
*uveďte formu účasti v projekte (zodpovedný riešiteľ projektu, koordinátor projektu, spoluriešiteľ projektu) 
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Tabuľka č. 3.2.1. : Finančné prostriedky (FP) na výskumné projekty získané v roku 2014* 

 

Po
sk

yto
va

teľ
 F

P*
* 

*(g
ra

nto
vá

 ag
en

túr
a, 

ob
jed

ná
va

teľ
) 

G
ra

nt 
(G

) / 
ob

jed
ná

vk
a 

(O
) 

Do
m

ác
e (

D)
 / z

ah
ra

nič
né

 
(Z

) Číslo / 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu                 
(od - do) 

Objem 
dotácie/FP 

prijatých VŠ  
na jej účet  
v období  

od 1.1. do 31.12. 
v eur v kategórii 

BV 

Objem 
dotácie/FP 

prijatých VŠ  
na jej účet  
v období  

od 1.1. do 31.12. 
v eur v kategórii 

KV 

1. 

HiTECH 
centrum 

G  Z 

N 00092-
Program 

cezhraničnej 
spolupráce 

Ing. Peter Filo, 
PhD. 

Cezhraničné HiTECH 
centrum 2011-2014 850  

2. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D 
1/0612/12- 

VEGA 

prof. Ing. Dagmar 
Lesáková, CSc., 

D.M.M. 

Determinanty úrovne, 
štruktúry a tendencií 
v osobnej spotrebe  
a spotrebiteľskom 
správaní seniorov 
v kontexte cenovej 

a dôchodkovej politiky  
v SR 2012-2014 10621  

3. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D 
1/1185/12-

VEGA 
doc. Ing. Otília 

Zorkóciová, PhD. 

Zmeny 
v spotrebiteľských 

trendoch podmienené 
dosahmi finančno-

hospodárskej (spolo-
čenskej) krízy, ich 

obraz v modifikáciách 
marketingových pro-

gramov 
podnikateľských 

subjektov v snahe 
udržania ich 

konkurencieschopnosti 
na medzinárodných 

trhoch (s aplikáciou na 
podmienky EÚ 

s akcentom na SR) 2012-2014 4788  

4. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D 
2/0009/12-

VEGA 

doc. Ing. Saleh 
Mothana Obadi, 

PhD. - SAV /               
prof. Ing. Peter 
Baláž, PhD. - 

EUBA 

Globálna ekonomika 
a problém energetickej 
bezpečnosti: Implikácie 

pre Európsku úniu 2012-2014 1130  

5. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D 
1/1057/12-

VEGA 
Ing. Edmund 
Fifek, PhD. 

Riešenie dlhovej krízy 
v menovej (nie 

fiškálnej) únii a faktory 
budúceho prehlbovania 

krízy v Európe a na 
Slovensku 2012-2015 5017   

6. 

M
D

Va
R

R
 S

R
 

G 

D 
1130/A301/ 

2013 
Ing.  Viola 

Šuterová, PhD. 

Manuál pre stanovenie 
spoločenskej hodnoty 

cestovného ruchu 2013-2014 9396  

7. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D 
017EU-
4/2013 

Ing. Ľubica 
Knošková, PhD. 

Vzdelávanie mládeže 
na stredných školách 
zamerané na tvorbu 

inovácií a nových 
podnikateľských 

príležitostí 2013-2014 7622   

8. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D 
1/0391/13 

VEGA 
Ing. Kristína 

Drieniková, PhD. 

Význam tretích krajín 
pre strategické 

rozvojové zámery EÚ 
v pokrízovom období (s 

implikáciami pre 
slovenskú ekonomiku) 2013-2015 4476  
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9. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D I-14-109-00 
Ing. Lucia 

Furdová, PhD. 

Environmentálny 
rozmer stratégií firiem 

ako prvok rastu 
konkurencieschopnosti 

v Európskej únií (v 
podmienkach SR) 2014 1064  

10. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D I-14-111-00 
Ing. Mgr. Gabriela  

Sopková, PhD. 

Význam a postavenie 
rozvojových krajín vo 

svetovom hospodárstve 
v 21. storočí a ich vplyv 

na 
konkurencieschopnosť 

EÚ 2014 1029  

11. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D I-14-1110-00 Ing. Ján Dráb 

Zmeny v globálnej 
ekonomike 

v pokrízovom období 
(ZVGEVPO) 2014 1052  

12. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D 
018EU-
4/2014 

prof. Ing. Viera 
Čihovská, PhD. 

Euromarketing - faktory 
a determinanty 

jednotného európskeho 
trhu (monografia s 

multimediálnou 
podporou) 2014-2015 5888   

13. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D 
1/0134/14-

VEGA 

prof. Ing. 
Ferdinand Daňo, 

PhD. 

Podpora inovácií v 
distribučných 

procesoch 
prostredníctvom 

zavádzania moderných 
technológií a 
optimalizácie 

logistických činností so 
zameraním na zníženie 

záťaže životného 
prostredia a na 

zvyšovanie kvality 
života 2014-2016 6507  

14. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D 
1/0550/14-

VEGA 
prof. Ing. Peter 

Baláž, PhD.  

Nové výzvy  v oblasti 
európskej energetickej 
bezpečnosti a ich vplyv 

na konkurencie-
schopnosť EÚ v 

horizonte do roku 2020 2014-2016 10165  

15. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D 
1/0205/14-

VEGA 
doc. Ing. Viera 

Kubičková, PhD. 

Perspektíva existencie 
dynamických podnikov 
služieb v SR v kontexte 

uplatnenia princípov 
iniciatívy Inovácia v Únii 2014-2016 2678  

16. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D 
1/0635/14-

VEGA 

Dr. Ing. 
Malgorzata A. 

Jarossová 

Stav a perspektívy 
rozvoja trhu 

biopotravín, tradičných 
a regionálnych potravín 

na Slovensku 2014-2016 3615  

17. 

M
ŠV

Va
Š 

SR
 

G D 
1/0178/14-

VEGA 
doc. Ing. Valéria 
Dzúrová, PhD. 

Spoločná 
spotrebiteľská politika 
EU a jej uplatnenie v 

SR s dopadom na 
vzdelávanie 
spotrebiteľov 2014-2016 3893   

        79791  
* podklad k Výročnej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014, oblasť VVČ 
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Tabuľka č. 3.2.2.: Finančné prostriedky (FP) na ostatné (nevýskumné) projekty získané  
                               roku 2014* 

 

Po
sk

yto
va

teľ
 F

P*
 

(g
ra

nto
vá

 ag
en

túr
a, 

ob
jed

ná
va

teľ
) 

G
ra

nt 
(G

) / 
ob

jed
ná

vk
a (

O)
 

Do
m

ác
e (

D)
 / 

za
hr

an
ičn

é (
Z)

 

Číslo / 
identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 
meno  

a tituly 
zodpovedného 

riešiteľa 
projektu  

Názov projektu  

Obdobie 
riešenia 
projektu             
(od - do) 

Objem dotácie/FP 
prijatých VŠ  
na jej účet  
v období  

od 1.1. do 31.12. 
v eur v kategórii 

BV 

Objem dotácie/FP 
prijatých VŠ  
na jej účet  
v období  

od 1.1. do 31.12. 
v eur v kategórii 

KV 

1. EMA3 G Z 
2012-3974/001-

001 EMA3 
Ing. Peter Filo , PhD.          
 

REALITY - Research 
Cooperation of 
European and Latin 
America Universities 
in Innovation 
Technologies 2012-2014 7693   

2. 

Bratislavská 
organizácia 
cestovného 
ruchu G D 

190015/108/2
013 

prof. JUDr. 
Ľudmila 

Novacká, PhD. 

Primárny výskum 
návštevníkov 
Bratislavy 
prostredníctvom 
dotazníkového 
prieskumu pre účely 
tvorby strategických 
dokumentov BTB 2013-2014 9480   

3. 

Združenie 
pre výrobu a 
využitie 
biopalív              
Zmluva 
o dielo č. V-
1/2014 G D 

P-102-
0011/14 

Ing. Viera 
Ružeková, PhD. 

Analýza postavenia 
a perspektív druhov 
jednotlivých palív 
v energetickom mixe 
slovenskej 
ekonomiky 2014 4000   

4. 

Nadačný 
fond 
Slovenskej 
Sporiteľne 
v Nadácii 
Pontis G D 

D-14-
102/0006-00 

Ing. Martin 
Havran 

University Dance 
Center 2014 3000   

        24173  
* podklad k Výročnej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014, oblasť VVČ 
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Tabuľka č. 4.1. : Vedecké podujatia organizované OF EU v Bratislave v roku 2014 
 

Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 
Fakulta Organizátor: 

Fakulta/Katedra Dátum konania Cieľová skupina 

Univerzita pre prax v cestovnom 
ruchu workshop OF Katedra služieb a 

cestovného ruchu 31.1.2014 pedagógovia, študenti, 
odborná verejnosť 

Workshop KIOF ku komplexnej 
akreditácii a ďalším problémom 
riešeným na katedre 

workshop OF Katedra informatiky 
obchodných firiem 4.-7.2.2014 tvoriví pracovníci a 

doktorandi KIOF 

Spotrebiteľské právo a recentné 
problémy právnej praxe workshop OF Katedra marketingu 12.2.2014 

študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Ochrana spotrebiteľa vo vzťahu k 
potravinám workshop OF Katedra marketingu 19.2.2014 

študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Bezpečnosť potravín a legislatíva workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

25.2.2014 
študenti, doktorandi, 
VŠ učitelia, odborná 
verejnosť 

Aktuálne problémy ochrany 
spotrebiteľa v SR workshop OF Katedra marketingu 26.2.2014 

študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Ekonomika Slovenska po roku 
2013 

vedecká 
konferencia OF Katedra služieb a 

cestovného ruchu 28.2.2014 pedagógovia, študenti, 
odborná verejnosť 

Obchod a spotrebiteľ, kúpna sila, 
zmeny v správaní workshop OF Katedra marketingu 5.3.2014 

študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Doing Business in Slovakia odborná 
konferencia OF Dekanát OF 6.3.2014 tvoriví pracovníci, 

doktorandi, študenti 
Elektronické nakupovanie, 
energetické štítky a aktuálne 
problémy I 

workshop OF Katedra marketingu 12.3.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Energetika a ochrana spotrebiteľa workshop OF Katedra marketingu 12.3.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Kozmetické výrobky na trhu EÚ workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

 12.3.2014 
študenti, doktorandi, 
VŠ učitelia, odborná 
verejnosť 

Tajomstvo zdravej kávy workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

19.3.2014 
študenti, doktorandi, 
VŠ učitelia, odborná 
verejnosť 

Elektronické nakupovanie, 
energetické štítky a aktuálne 
problémy II 

workshop OF Katedra marketingu 19.3.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Vzdelávanie spotrebiteľov 
podnikateľským sektorom workshop OF Katedra marketingu 26.3.2014 

študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Oslobodenie mesta Nové Zámky - 
zmena ekonomických a 
spoločenských vzťahov a 
pomerov 

vedecká 
konferencia OF Katedra služieb a 

cestovného ruchu 28.3.2014 pedagógovia, študenti, 
odborná verejnosť 

Trendy v ťažbe, spracovaní a 
hodnotení diamantov workshop OF 

Katedra 
tovaroznalectva a 

kvality tovaru 
1.4.2014 

študenti, doktorandi, 
VŠ učitelia, odborná 
verejnosť 
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Lieková politika, princípy 
cenotvorby, hodnotenie 
technológií 

workshop OF Katedra marketingu 2.4.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Stav a perspektívy rozvoja 
biopotravín, tradičných a 
regionálnych potravín na 
Slovensku (VEGA č. 1/0635/14) 

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

8.4.2014 tvoriví pracovníci a 
doktorandi KTKT 

Obchodovanie na burzách - FIAT 
meny vs. zlato vs. bitcoins workshop OF 

Katedra 
tovaroznalectva a 

kvality tovaru 
9.4.2014 

študenti, doktorandi, 
VŠ učitelia, odborná 
verejnosť 

Finančná gramotnosť a ochrana 
spotrebiteľa pri finančných 
službách 

workshop OF Katedra marketingu 9.4.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Vybrané problémy ochrany 
spotrebiteľa v praxi - mobilní 
operátori 

workshop OF Katedra marketingu 16.4.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Slovak Retail Summit 2014 konferencia OF Dekanát OF 29.-30.4.2014 odborná verejnosť 

Prezentácia výsledkov 
záverečných prác - diplomových a 
bakalárskych 

celofakultná 
súťaž OF Katedra služieb a 

cestovného ruchu 13.5.2014 pedagógovia, študenti, 
odborná verejnosť 

ČR a SR v medzinárodnom 
obchode a podnikaní 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
OF 

Katedra 
medzinárodného 

obchodu 
29.5.2014 

študenti, doktorandi a 
hostia z praxe, 
pedagogickí a vedeckí 
pracovníci 

Rozvoj ekonomického 
vzdelávania v neekonomických 
študijných programoch (KEGA 
006EU-4/2013) 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
OF Katedra služieb a 

cestovného ruchu 15.7.2014 

pedagógovia 
vybraných univerzít a 
vysokých škôl 
neekonomických 
študijných odborov, 
odborníci z praxe 

Informatizácia spoločnosti a jej 
interakcia so vzdelávacím 
systémom (ISIVS 2014) 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
OF Katedra informatiky 

obchodných firiem 18.9.2014 medzinárodné odborné 
publikum 

Noc výskumníkov 
prezentácia 

vedeckej práce 
katedry  

OF 

Katedra služieb a 
cestovného ruchu, 

Katedra 
medzinárodného 

obchodu 

26.9.2014 
pedagógovia, študenti,  
verejnosť  

AVON proti rakovine prsníka - 
prevencia workshop OF Katedra marketingu 7.10.2014 

študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Pokročilé vedecké metódy  v 
oblasti ekonometrie a štatistiky  workshop OF 

Katedra 
medzinárodného 

obchodu 

7.10. - 
19.12.2014 

odborní asistenti KMO 
OF, zamestnanci Štat. 
úradu SR 

Franchising workshop OF Katedra marketingu 8.10.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Re/MAX - implementácia 
franchisingového reťazca na 
Slovensku I 

workshop OF Katedra marketingu 13.10.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Segmentácia zákazníkov v 
bankovom sektore workshop OF Katedra marketingu 14.10.2014 

študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Application of Knowledge in 
Process of Business 
Dynamization in Central Europe 

medzinárodná 
vedecká 

konferencia 
OF Dekanát OF 16.-17.10.2014 

medzinárodná odborná 
verejnosť, tvoriví 
pracovníci, doktorandi 
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Problémy kontraktačnej logistiky v 
podmienkach Slovenskej 
republiky 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

20.10.2014 
študenti, doktorandi a 
záujemcovia o 
problematiku logistiky 

Implementácia systému 
manažérstva bezpečnosti potravín 
do praxe 

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

21.10.2014 
študenti, doktorandi, 
VŠ učitelia, odborná 
verejnosť 

Panelový výskum agentúry Gfk workshop OF Katedra marketingu 21.10.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Zabezpečený distribučný kanál workshop OF Katedra marketingu 22.10.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Interkultúrne rozdiely a ich prejavy 
v komerčnej praxi - praktické 
aplikácie medzinárodného 
marketingu 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

23.10.2014 študenti, doktorandi, 
pedagógovia OF 

Prednáška pána generálneho 
tajomnika UN WTO p. Taliba 
Rifaia  - Tourism: A Driver of 
Economic Growth and Inclusive 
Development 

Prednáška s 
diskusiou OF Katedra služieb a 

cestovného ruchu 28.10.2014 pedagógovia, študenti, 
odborná verejnosť 

Category Management workshop OF Katedra marketingu 29.10.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Workshop mladej vedy workshop OF Dekanát OF 7.11.2014 doktorandi, študenti, 
vedeckí pracovníci 

Re/MAX - implementácia 
franchisingového reťazca na 
Slovensku II 

workshop OF Katedra marketingu 8.11.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Súčasná situácia franchisingu na 
Slovensku a výhľad jeho rozvoja 
do r. 2030 

workshop OF Katedra marketingu 10.11.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Význam tretích krajín pre 
strategické rozvojové zámery EÚ 
v pokrízovom období (s 
implikáciami pre slovenskú 
ekonomiku) VEGA 1/0391/13 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

10.11.2014 

členovia riešiteľského 
kolektívu, doktorandi, 
pedagogickí a vedeckí 
pracovníci 

Nové poznatky z oblasti 
obchodno-vedných disciplín výstava OF Dekanát OF 11.11.2014 tvoriví pracovníci, 

doktorandi, študenti 

Výstava odborných a vedeckých 
publikácií autorov Obchodnej 
fakulty  

výstava OF Dekanát OF 11.11.2014 tvoriví pracovníci, 
doktorandi, študenti 

Workshop ku grantu mladých 
vedeckých pracovníkov s témou 
Environmentálny rozmer stratégií 
firiem ako prvok rastu 
konkurencieschopnosti v 
Európskej únii  

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

11.11.2014 
študenti, vedeckí 
pracovníci, doktorandi, 
odborníci z praxe 

Nové trendy v mobilnej 
komunikácii workshop OF Katedra informatiky 

obchodných firiem 13.11.2014 tvoriví pracovníci, 
doktorandi, študenti 

Perspektíva existencie 
dynamických podnikov služieb v 
SR v kontexte uplatnenia 
princípov iniciatívy Inovácia v Únii 
(VEGA1/0205/14) 

workshop OF Katedra služieb a 
cestovného ruchu 14.11.2014 riešitelia projektu,  

odborná verejnosť 
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Nové požiadavky na manažment 
a jeho záväzok vo vzťahu k 
systému manažérstva kvality 

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

18.11.2014 
študenti, doktorandi, 
VŠ učitelia, odborná 
verejnosť 

Aktuálne otázky slovenského 
obchodu workshop OF Katedra marketingu 18.11.2014 

študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Maloobchodný audit - výskum 
agentúry Nielsen workshop OF Katedra marketingu 18.11.2014 

študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Tvorba cien v mediálnej agentúre workshop OF Katedra marketingu 19.11.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Vzdelávanie mládeže na 
stredných odborných školách 
zamerané na tvorbu inovácií a 
nových podnikateľských 
príležitostí (KEGA 017EU-4/2013) 

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

24.11.2014 riešitelia projektu,  
odborná verejnosť 

Najefektívnejšie spravovanie 
osobných financií 

Prednáška s 
diskusiou OF 

Katedra 
medzinárodného 

obchodu 
27.11.2014 študenti, doktorandi, 

zamestnanci OF 

Manažér, poradca, podnikateľ... a 
životný štýl workshop OF Katedra marketingu 1.12.2014 

študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Význam environmentálneho 
manažérstva v riadení organizácie workshop OF 

Katedra 
tovaroznalectva a 

kvality tovaru 
2.12.2014 

študenti, doktorandi, 
VŠ učitelia, odborná 
verejnosť 

Možnosti barterového 
obchodovania pri prekonávaní 
hospodárskych porúch  (VEGA č. 
1/1057/12 ) 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

2.12.2014 
učitelia, študenti, 
doktorandi, odborníci z 
praxe 

Regulovaná cena v sieťových 
odvetviach workshop OF Katedra marketingu 2.12.2014 

študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Uplatnenie výsledkov výskumu 
sledovanosti TV v MARKÍZE workshop OF Katedra marketingu 2.12.2014 

študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

MERKÚR 
medzinárodná 

vedecká 
konferencia 

OF Dekanát OF 4.-5.12.2014 mladí vedeckí 
pracovníci, doktorandi 

Výsledky slovenskej vedy - 
aplikácie na hospodársku prax 

vedecká 
konferencia OF Katedra služieb a 

cestovného ruchu 5.12.2014 pedagógovia, študenti, 
odborná verejnosť 

Outsourcing vybraných činností workshop OF Katedra marketingu 8.12.2014 
študenti, doktorandi,  
učitelia, odborná 
verejnosť 

Problematika informačnej 
bezpečnosti a jej riadenia v kontexte 
prehlbujúcej sa krízy s aplikáciou na 
novelizáciu zákona na ochranu 
osobných údajov v SR ako členskej 
krajiny EÚ   (VEGA č. 1/1057/12 ) 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

8.12.2014 

študenti, doktorandi, 
hostia z praxe, 
pedagogickí a vedeckí 
pracovníci 

Vzdelávanie mládeže na 
stredných odborných školách 
zamerané na tvorbu inovácií a 
nových podnikateľských 
príležitostí (KEGA 017EU-4/2013) 

záverečná 
oponentúra OF 

Katedra 
tovaroznalectva a 

kvality tovaru 
9.12.2014 

riešitelia projektu,  
členovia oponentskej 
rady 

Zmeny v globálnej ekonomike v 
pokrízovom období konferencia OF 

Katedra 
medzinárodného 

obchodu 
10.12.2014 

študenti, doktorandi a 
hostia z praxe, 
pedagogickí a vedeckí 
pracovníci 
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Stav a perspektívy rozvoja 
biopotravín, tradičných a 
regionálnych potravín na 
Slovensku (VEGA č. 1/0635/14) 

workshop OF 
Katedra 

tovaroznalectva a 
kvality tovaru 

10.12.2014 tvoriví pracovníci a 
doktorandi KTKT 

Rokovania o preferenčnej Dohode 
o transatlantickom obchodnom a 
investičnom partnerstve medzi EÚ 
a USA (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership - TTIP) 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

15.12.2014 študenti, doktorandi, 
tvoriví pracovníci 

Workshop ku grantu mladých 
vedeckých pracovníkov s témou 
Význam a postavenie rozvojových 
krajín vo svetovom hospodárstve 
v 21. storočí a ich vplyv na 
konkurencieschopnosť 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

15.12.2014 študenti, doktorandi, 
verejnosť 

Ponaučenie, výzvy a budúce 
perspektívy medzinárodného 
obchodu 

workshop OF 
Katedra 

medzinárodného 
obchodu 

17.12.2014 

študenti, doktorandi a 
hostia z praxe, 
pedagogickí a vedeckí 
pracovníci 

 
 
 
 

Tabuľka č. 4.2.: Vedecké časopisy vydávané OF EU v Bratislave v roku 2014 
 

Názov 
časopisu 

Typ 
časopisu 

Periodicita 
 vydávania Obsahové zameranie Jazyk ISSN 

Studia 
commercialia 
Bratislavensia 

vedecký 
časopis 4 krát ročne 

Prezentovanie vedeckých statí, 
diskusných príspevkov, analytických 
štúdií z oblasti ekonomiky obchodu, 
priemyslu a služieb, svetovej ekonomiky 
a medzinárodných ekonomických 
vzťahov. Zaoberá sa aj teoretickými 
otázkami marketingového a 
obchodného manažmentu, manažmentu 
medzinárodného podnikania a 
manažmentu služieb.  

slovenský, 
anglický 1337-7493. 

Ekonomika 
cestovného 
ruchu a 
podnikanie 

vedecký 
časopis 4 krát ročne 

Teoretické, metodologické, praktické 
otázky ekonomiky vo všeobecnosti a 
osobitne v cestovnom ruchu. Aktuálne 
otázky cestovného ruchu. Podnikanie - 
teoretické, metodologické a praktické 
otázky vo všeobecnosti s prevažným 
zameraním na podnikanie v oblasti 
cestovného ruchu. 

slovenský 1337-9313. 
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Tabuľka č. 4.3.1.:   Súhrn publikačnej činnosti EU v Bratislave za rok 2014 vo vybraných kategóriách 
(PČ evidovaná k 31. 3. 2015) 

 
  Štatistika záznamov podľa 

kategórií publikačnej činnosti EU NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ UMP UEM NCEGS 

AAA Vedecké monografie vydané 
v  zahraničných vydavateľstvách 4 1   1 1  1   4 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 40 8 7 6 15 1 3 2  2 40 

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

           

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

           

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydané v zahraničných vydavateľstvách 9 2 3 1 3      9 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydané v domácich vydavateľstvách 13 8  2   3    13 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v 
zahraničných vydavateľstvách            

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v 
domácich vydavateľstvách 36 6 11 7 8 1 1 3   36 

ACC Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v 
zahraničných vydavateľstvách            

ACD Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v 
domácich vydavateľstvách 2    2      2 

ADC Vedecké práce v zahraničných 
karentovaných časopisoch 20 11   1 8     20 

ADD Vedecké práce v domácich 
karentovaných časopisoch 17 4 3 2 4 3 2    17 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných 
časopisoch 109 29 12 9 18 27 10 7  1 109 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich 
časopisoch 414 87 70 70 57 52 41 44 1  414 

ADM 
Vedecké práce v zahraničných 
časopisoch registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS 

25 5 6 2 1 6 5 1   25 

ADN 
Vedecké práce v domácich časopisoch 
registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 

2     1 1    2 

AEC 
Vedecké práce v zahraničných 
recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

47 11 8 1 3  2 22   47 

AED 
Vedecké práce v domácich 
recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

752 58 170 41 357 32 51 52   752 

AEG Abstrakty vedeckých prác v 
zahraničných karentovaných časopisoch            

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich 
karentovaných časopisoch            

AEM 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných 
časopisoch registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS 

           

AEN 
Abstrakty vedeckých prác v domácich 
časopisoch registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS 

           

AFA Publikované pozvané príspevky na 
zahraničných vedeckých konferenciách 30 19 2 1 7  2    30 

AFB Publikované pozvané príspevky na 
domácich vedeckých konferenciách 82 75  4 1 2     82 

AFC Publikované príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách 351 102 37 79 64 38 7 26  3 351 

AFD Publikované príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách 574 149 108 97 47 54 75 44  7 574 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo 
zahraničných vedeckých konferencií 1  1        1 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z 
domácich vedeckých konferencií 1   1       1 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných 
vedeckých konferencií 21 2 4 7 3 2 1 2   21 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich 
vedeckých konferencií 73 19 1 19 19 15     73 

AGJ 

Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových 
vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky 
ochranných známok, žiadosti o udelenie 
dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky 
topografií polovodičových výrobkov, atď. 

           

BAA Odborné knižné publikácie vydané v 
zahraničných vydavateľstvách            

BAB Odborné knižné publikácie vydané v 
domácich vydavateľstvách 6 2  2 1 1     6 
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BBA 
Kapitoly v odborných knižných 
publikáciách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

           

BBB 
Kapitoly v odborných knižných 
publikáciách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

4       4   4 

BCB Učebnice pre stredné a základné školy 16 11 3 3    2   16 

BCI Skriptá a učebné texty 53 4 8 11 16 2 2 11   53 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných 
textoch            

BDA 
Heslá v odborných terminologických 
slovníkoch a encyklopédiách vydaných v 
zahraničných vydavateľstvách 

           

BDB 
Heslá v odborných terminologických 
slovníkoch a encyklopédiách vydaných v 
domácich vydavateľstvách 

           

BDC Odborné práce v zahraničných 
karentovaných časopisoch            

BDD Odborné práce v domácich 
karentovaných časopisoch 1 1         1 

BDE Odborné práce v ostatných 
zahraničných časopisoch 7 1 2  1 2 1    7 

BDF Odborné práce v ostatných domácich 
časopisoch 259 90 10 19 76 25 37 2   259 

BDM 
Odborné práce v zahraničných 
časopisoch registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS 

           

BDN 
Odborné práce v domácich časopisoch 
registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 

           

BEE 
Odborné práce v zahraničných 
zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 

26 7 8 2 1 2 3 4   26 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných 35 10 3  10 8  4   35 

BFA Abstrakty odborných prác zo 
zahraničných podujatí 5 1 2 2 1      5 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich 
podujatí 29   14  15     29 

CAA 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, 
umelecké preklady publikácií, autorské katalógy 
vydané v zahraničných vydavateľstvách 

           

CAB 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, 
umelecké preklady publikácií, autorské katalógy 
vydané v domácich vydavateľstvách 

3       3   3 

CDC Umelecké práce a preklady v 
zahraničných karentovaných časopisoch            

CDD Umelecké práce a preklady v domácich 
karentovaných časopisoch            

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných 
nekarentovaných časopisoch            

CDF Umelecké práce a preklady v domácich 
nekarentovaných časopisoch            

EAI Prehľadové práce 2  1    1    2 

EAJ Odborné preklady publikácií 1       1   1 

FAI 
Zostavovateľské práce knižného 
charakteru (bibliografie, encyklopédie, 
katalógy, slovníky, zborníky, atlasy 

81 11 17 10 25 6 5 7  1 81 

  SPOLU 3150 734 497 412 742 304 253 242 1 14 3150 
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Tabuľka č. 4.3.2.: Výsledky publikačnej činnosti OF EU v Bratislave  za obdobie 2011 až 2014 

Počty publikácií OF EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií za roky 2011-2014 

Kategórie publikačnej činnosti Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru 
vedeckej monografie 

        

Vedecké monografie (AAA, AAB) 6 4 13 7 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru 
vedeckej monografie (ABA, ABB) 

        

Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)   4 3 3 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie         

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 6 4 15 11 

Odborné knižné práce (BAA, BAB) 2 2 2   

Učebnice pre základné a stredné školy (BCB) 1     3 

Skriptá a učebné texty (BCI) 4 9 10 8 

Prehľadové knižné práce (EAI)       1 
Umelecké monografie, preklady a autorské katalógy 
(CAA, CAB) 

        

Odborné preklady knižných publikácií (EAJ)         
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, 
encyklopédie, katalógy, slovníky, resp. zborníky 
(FAI) 

9 16 12 17 

Skupina B – Publikácie v karentovaných 
vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, 
patenty a objavy 

        

Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, 
ADD) 

3 3 1 3 

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)         
Vedecké práce v časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADM, 
ADN)** 

   6 

Abstrakty vedeckých prác v časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS (AEM, AEN)** 

     

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

        

Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, 
ADF) 

59 108 98 82 

Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch 
a monografiách (AEC, AED) 

128 149 258 178 

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách 
(AFA, AFB, AFC, AFD) 

113 183 111 147 

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

2 2 3 6 

Kapitoly v odborných knižných publikáciách (BBA, 
BBB) 

        



Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

ZA ROK 2014 
 

54 

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK)         
Heslá v odborných terminologických slovníkoch 
a encyklopédiách vydaných v domácich 
a zahraničných vydavateľstvách (BDA, BDB) 

        

Odborné práce v nekarentovaných časopisoch 
(BDE, BDF) 

17 39 7 12 

Odborné práce v  recenzovaných zborníkoch (BEC, 
BED) 

  3 1   

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

      2 

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

        

Sumár za OF EU v Bratislave (skupiny 
A1+A2+B+C) 

350 526 534 486 

Ostatné kategórie      
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných 
vedeckých zborníkoch (AEE) 

1 2     

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných 
vedeckých zborníkoch (AEF) 

3 3     

Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií 
(AFK) 

1       

Postery v zborníkoch z domácich konferencií (AFL) 2       
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 
(AGI) 

1 1   2 

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných  
zborníkoch (BEE) 

3       

Odborné práce v domácich nerecenzovaných  
zborníkoch (BEF) 

  1     

Štandardy, normy (BGG)         

Kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI) 11 19 12 12 

Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI) 21 16 13 24 
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch 
a zborníkoch (EDJ) 

1     5 

Výskumné štúdie a priebežné správy (GAI)         

Práce zverejnené na internete (GHG) 32 22 3 6 

Rôzne publikácie a dokumenty (GII) 18 21 11 24 
Odborné práce v časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS (BDM, 
BDN)** 

     

Odborné práce v zahraničných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (BEE) - roky 
2013, 2014*** 

  6 8 

Odborné práce v domácich zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (BEF) - roky 
2013, 2014*** 

   3 

Celkový sumár za OF EU v Bratislave (skupiny 
A1+A2+B+C+ostatné kategórie) 

444 611 579 570 

** Kategória publikačnej činnosti doplnená na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom 
registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorá 
nadobudla účinnosť 1.januára 2013 

*** Kategória publikačnej činnosti premenovaná na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o 
centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, 
ktorá nadobudla účinnosť 1.januára 2013 
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Tabuľka 4.3.3.: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2014 a porovnanie s rokom 2013 * 
 
  a) v roku 2014 

Kategóri
a fakulta 

AAA, AAB 
ABA, ABB 

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

FAI ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD 

ADM, 
ADN, 
AEM, 
AEN 

BDM, 
BDN, 
CBA, 
CBB 

Ostatné Spolu 

NHF 9 23 11 11 5 0 5 0 805 869 

OF 7 23 17 0 3 0 6 0 514 570 

FHI 6 23 10 0 2 0 2 0 422 465 

FPM 16 25 25 1 4 0 1 0 789 861 

FMV 3 4 5 0 2 0 6 0 247 267 

FAJ 3 20 7 0 0 0 1 0 228 259 

PHF 2 4 6 8 3 0 7 0 317 347 

ÚEaM 2 0 1 0 0 0 0 0 12 15 

NCEGŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UMP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SPOLU 48 122 82 20 19 0 28 0 3335 3654 

 
   b) v roku 2013 

Kategóri
a fakulta 

AAA, AAB 
ABA, ABB 

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

FAI ADC, 
BDC 

ADD, 
BDD 

CDC, 
CDD 

ADM, 
ADN, 
AEM, 
AEN 

BDM, 
BDN, 
CBA, 
CBB 

Ostatné Spolu 

NHF 13 40 14 4 10 0 3 0 1150 1234 

OF 14 30 12 0 1 0 2 0 560 619 

FHI 6 26 10 2 4 0 4 0 502 554 

FPM 12 27 28 0 6 0 1 0 986 1060 

FMV 2 6 4 3 1 0 3 0 329 348 

FAJ 4 13 6 0 0 0 0 0 225 248 

PHF 9 26 4 4 1 0 6 0 408 458 

ÚEaM 0 1 0 1 0 0 0 0 19 21 

NCEGŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

UMP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SPOLU 60 170 78 14 23 0 19 0 4180 4544 

 
 

Rozdiel -6 -5 5 0 2 0 6 0 -11 -9 

Rozdiel  
v % -46,2 -17,9 41,7 0,0 200,0 0,0 600,0 0,0 -2,1 -1,6 
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Tabuľka č. 5.1.: Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia na OF EU  
v Bratislave k 31.12.2014 

Akreditované študijné odbory Akreditované študijné programy 

Číslo 
odboru Názov Názov 

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 
 

 

 

Tabuľka č. 5.2.: Zoznam akreditovaných študijných programov 3. stupňa štúdia ponúkaných  
 k 1.9.2014* 

Študijný 
odbor 

Fakulta Názov Forma Jazyky 
výučby 

Skratka 
titulu 

3.3.10 OF Obchod a marketing  denná slovenský PhD. 

3.3.10 OF Obchod a marketing  externá slovenský PhD. 

3.3.11 OF Odvetvové a prierezové ekonomiky  denná slovenský PhD. 

3.3.11 OF Odvetvové a prierezové ekonomiky  externá slovenský PhD. 

3.3.18 OF Medzinárodné podnikanie denná slovenský PhD. 

3.3.18 OF Medzinárodné podnikanie externá slovenský PhD. 

* podklad k Výročnej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014, oblasť VVČ 
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Tabuľka č. 5.4.: Prijímacie konanie na študijné programy na 3. stupni štúdia v roku 2014* 

Podskupina študijného 
odboru – ekonómia a 

manažment 

P
lá

n
o

va
n

ý 

p
o

če
t 

P
o

če
t 

p
ri

h
lá

šo
k 

Ú
ča

sť
  

P
ri

ja
ti

e 

Z
á

p
is

 

P
ri

h
lá

šk
y/

p
lá

n
 

P
ri

ja
ti

e/
ú

ča
sť

 

Z
á

p
is

/p
ri

ja
ti

e 

Z
á

p
is

/p
lá

n
 

Denná forma štúdia 16 21 21 10 8 1,3 0,5 0,8 0,5 

Externá forma štúdia 17 7 7 7 5 0,4 1,0 0,7 0,3 
SPOLU 33 28 28 17 13 0,8 0,6 0,8 0,4 

 
a) Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

Podskupina 
študijných odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

ekonómia a 
manažment 23 23 16 13 82,1 82,1 94,1 100,0 

 SPOLU 23 23 16 13 82,1 82,1 94,1 100,0 
 
b) Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí 

Podskupina 
študijných odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

ekonómia a 
manažment         0,0 0,0 0,0 0,0 

 SPOLU 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
* podklad k Výročnej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014, oblasť VVČ 
 
 
Tabuľka č. 5.5.: Počet študentov 3. stupňa štúdia vysokej školy k 31.10.2014* 

Fakulta 
Stupeň 

štúdia 

Denná forma Externá forma 
SPOLU 

Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci 

NHF 3.      

OF 3. 28 1 29 4 62 

FHI 3.      

FPM 3.      

PHF 3.      

FMV 3.      

SPOLU 3. 28 1 29 4 62 
* podklad k Výročnej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014, oblasť VVČ 
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Tabuľka č. 5.6.: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave za roky 2012 – 2014 

Rok 
Študenti 3. stupňa štúdia 

(zo SR) 
Študenti 3. stupňa štúdia  

(zahraniční) 
Absolventi 

3. stupňa štúdia 
spolu Interní Externí Interní Externí 

Rok 2014 28 29 1 4 16 
Rok 2013 33 30 1 4 16 

Rok 2012 36 31 1 0 22 
 
 
 
Tabuľka č. 5.7.: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave (stav k 31. 10.2014)* 

Forma štúdia / Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Denná forma štúdia 49 52 47 38 35 29 

Externá forma štúdia 75 58 31 32 34 33 

SPOLU 124 110 78 70 69 62 
* podklad k Výročnej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014, oblasť VVČ 
 
 

Tabuľka č. 5.8.: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave k 31. 12. 2014 

k 31.12.2013 

Študenti 
3. stupňa štúdia 

zo SR 

Zahraniční 
študenti  

3. stupňa štúdia 

Absolventi 
3. stupňa štúdia  

za rok 2013 

% absolventov 
na celkovom 

počte 
študentov 3. 

stupňa štúdia Interní Externí Interní Externí Interní Externí 

NHF        

OF 28 29 1 4 12 4 25,81 

FHI        

FPM        

PHF        

FMV        

SPOLU 28 29 1 4 12 4 25,81 
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Tabuľka č. 5.9.: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave v roku 2014 

Riadok Ukazovateľ Celkový počet 

1. Zaradení v 3. stupni štúdia spolu 57 

2. 

z toho (z r. 1) 

pre potrebu škol. pracoviska 30 
3. pre iné pracoviská 27 
4. v dennej forme 28 
5. v externej forme 29 
6. Novoprijatí na 3. stupeň štúdia 13 

7. 

z toho (z r. 6) 

pre potrebu škol. pracoviska 8 
8. pre iné pracoviská 5 
9. denní študenti  8 
10. externí študenti  5 
11. štud. 3. stupňa z prac. škol. pracoviska 0 
12. V roku 2014 štúdium 3. stupňa ukončili 16 

13. z toho (z r. 12) 
v plánovanom termíne 9 
v novourčenom termíne 7 

14. Počet predčasne ukončených študentov 3. stupňa 5 

15. Počet zahraničných študentov 3. stupňa 5 

16. z toho (z r. 15) počet "vládnych štipendistov" 0 

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

5 

Pozn.: v riadku 1. a 6. nie sú zahrnutí zahraniční štátni príslušníci 
 

Tabuľka č. 5.10.:  Podiel riadne skončených štúdií na 3. stupni štúdia na celkovom počte začatých   
štúdií na 3. stupni štúdia v danom akademickom roku k 31.12.2014* 

  
Podskupina 
študijných 
odborov 

  
Stupeň  

dosiahnutého 
vzdelania 

Forma 
 štúdia 

Akademický rok začatia štúdia 

2013 / 
2014 

2012 / 
2013 

2011 / 
2012 

2010 / 
2011 

2009 / 
2010 

2008 / 
2009 

ekonómia 
a manažment 3. denná 0,00 0,00 90,00 78,57 88,89 86,67 
ekonómia 
a manažment 3. externá 0,00 0,00 0,00 7,69 42,86 60,00 

* podklad k Výročnej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014, oblasť VVČ 
 

Tabuľka č. 5.11.: Absolventi 3. stupňa štúdia vrátane zahraničných absolventov na OF EU  
v Bratislave za rok 2014 

Študijný odbor 3. stupňa štúdia 
(aj číslo odboru) 

Počet absolventov 
Z toho počet 
zahraničných 
absolventov 

interní externí interní externí 

3.3.10 Obchod a marketing  3 2 0 0 

3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky  4 2 0 0 

3.3.18 Medzinárodné podnikanie 2 0 0 0 

3.3.19 Svetová ekonomika 3 0 0 0 

SPOLU 12 4 0 0 
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Tabuľka č. 5.12.: Počet interných a externých školiteľov na OF EU v Bratislave pre študijné 
programy za rok 2014 

Študijný odbor/študijný program 
3. stupňa štúdia 

Počet interných 
školiteľov 

Počet externých 
školiteľov 

Docenti Profesori Docenti Profesori 
Obchod a marketing/Marketingový a obchodný 
manažment  

7 5 1 0 

Odvetvové a prierezové ekonomiky/Ekonomika 
obchodu a služieb  10 5 0 0 

Medzinárodné podnikanie/Manažment 
medzinárodného podnikania 9 2 0 3 

Svetová ekonomika/Svetová ekonomika 7 1 1 3 

 

Tabuľka č. 5.13.: Miera zaťaženia školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2014 

Indikátor   

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2014 29 

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2014 33 

Počet školiteľov na fakulte 38 

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ 0,76 

Počet denných a externých študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ 1,36 

 
 
Tabuľka č. 5.14.: Informácie o dizertačných prácach predložených na obhajobu na OF EU  

v Bratislave v roku 2014* 

Typ práce 
Počet 

predložených 
prác 

Počet 
obhájených 

Fyzický počet 
školiteľov záv. 

prác 

Fyzický počet 
školiteľov záv. 
prác bez PhD. 

Fyzický počet 
školiteľov záv.prác 
(odborníci z praxe) 

Dizertačná 16 16 12 0 0 

* podklad k Výročnej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014, oblasť VVČ 

Tabuľka č. 5.15.: Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia OF EU v Bratislave za rok 2014 

Typ publikácie 
Študenti 3. stupňa 

štúdia v dennej forme 
štúdia 

Študenti 3. stupňa 
štúdia v externej forme 

štúdia 
Monografie, učebnice, vysokoškolské učebné 
texty 0,42 1,42 

Publikované state v karentovaných časopisoch 0 0 

Publikované state vo vedeckých časopisoch vo 
WoS alebo SCOPUS 0 0 

Publikované state v ostatných vedeckých 
časopisoch (domáce/zahraničné) 14  / 1,33 2,83/  0,5 

Publikované state v odborných časopisoch 
(domáce/zahraničné) 0  /  0 1 /  0 

Publikované príspevky v zborníkoch z 
konferencií (v zahraničí) 7 2,83 

Publikované príspevky v zborníkoch z 
konferencií (domáce) 20,33 17 

SPOLU 43,08 25,58 
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Tabuľka č. 5.16.: Počet študentov 3. stupňa štúdia OF EU v Bratislave uhrádzajúcich školné  
(akademický rok 2013/2014)* 

Forma 
štúdia 

Stupeň 
štúdia 

Počet 
študentov, 

ktorým 
vznikla 

v ak. roku 
2013/2014 
povinnosť 

uhradiť 
školné 

Z toho počet študentov,  Počty študentov, 

Počet 
žiadostí 

o zníženie 
školného 

Počet 
žiadostí 

o odpustenie 
školného 

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť 
školné v 
externej 
forme 

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť 

školné za 
prekročenie 
štandardnej 
dĺžky štúdia 

cudzincov, 
ktorí 

uhrádzajú 
školné 

ktorým 
bolo 

školné 
odpustené 

ktorým 
bolo 

školné 
znížené 

Denná 
forma 3. 5 0 5 0 0 5 1 4 
Externá 
forma 3. 34 25 5 4 0 14 7 7 

SPOLU 3. 39 25 10 4 0 19 8 11 

* podklad k Výročnej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014, oblasť VVČ 
 
 

Tabuľka č. 5.17.:  Počet absolventov 3. stupňa štúdia, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom 
roku 2013/2014 

Fakulta Stupeň 
štúdia 

Denná forma Externá forma 
SPOLU 

Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci 

NHF 3.      

OF 3. 12 0 4 0 16 

FHI 3.      

FPM 3.      

PHF 3.      

FMV 3.      

SPOLU 3. 12 0 4 0 16 
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Tabuľka č. 6.2.: Zoznam udelených vedecko-pedagogických titulov docent za rok 2014* 

P.č. Meno a priezvisko Študijný odbor 
Vek v čase 
schválenia 

návrhu 

Dátum 
začiatku 
konania 

Dátum 
schválenia 
návrhu vo 
VR fakulty 

Dátum 
udelenia 

titulu 

Zamestna-
nec vysokej 

školy 
(áno/nie) 

1. 
Štefan Žák, Ing., 

PhD. 
3.3.10 Obchod a 
marketing 43 29.9.2014 25.11.2014 10.12.2014 áno 

 

Habilitačné konanie Počet V tom počet žiadostí mimo 
vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2014 0 0 
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2014 2 0 
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2014 1 0 
Počet inak skončených konaní: 0 0 
zamietnutie 0 0 
stiahnutie 0 0 
iné (smrť, odňatie práva a pod.) 0 0 

 
Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov 

1 43  

* podklad k Výročnej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014, oblasť VVČ 
 
 
 
Tabuľka č. 6.3.:  Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov  k 31.12.2014* 

Fakulta Odbor 
Obchodná fakulta 3.3.10 Obchod a marketing 
Obchodná fakulta 3.3.18 Medzinárodné podnikanie 
    

* podklad k Výročnej správe o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014, oblasť VVČ 
 
 
 
Tabuľka č. 7.1.:  Udelený čestný titul Dr. h. c. Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2014 

 

P.č. Meno 
a priezvisko 

Dátum 
udelenia 

Stručná charakteristika 

1. 
doc. Ing. Peter 
Mihók, CSc. 3.12.2014 

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory; 
predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej 
obchodnej komory so sídlom v Paríži 
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Tabuľka č. 9.1.: Prehľad ocenených na fakultnom kole ŠVOČ v roku 2014 

Umiest-
nenie 

Stupeň 
štúdia Meno a priezvisko Fakulta Študijný program Ročník Názov práce Vedúci práce 

1. 1. Marek ZELENIAK OF Zahraničnoobchodné 
podnikanie 1. 

SMART: Návrh 
nástroja na 
neustále 
zlepšovanie 
udržateľných 
podnikateľských 
aktivít 

Ing. Mária 
Vasiľová, PhD. 

2. 1. Bibiána SOTÁKOVÁ,  
Karina ZUŠŤÁKOVÁ OF Zahraničnoobchodné 

podnikanie 1. 
Ako Power Coffe 
„nakopla“ 
študentov na OF 

Ing. Katarína 
Chomová, PhD. 

3. 1. Lucia KOVÁČIKOVÁ OF Zahraničnoobchodné 
podnikanie 2. 

Ukazovateľ 
zahraničného 
obchodu „Trade in 
Value Added (TiVA) 

Ing. Stanislav 
Zábojník, PhD. 

 
Umiest-
nenie 

Stupeň 
štúdia Meno a priezvisko Fakulta Študijný program Ročník Názov práce Vedúci práce 

1. 2. 

Bc. Eva BUČÁNYOVÁ,  
Bc. Simona FANČOVIČOVÁ,  
Bc. Veronika FANDLOVÁ,  
Bc. Zdenka FÁBEROVÁ 

OF Obchodný 
manažment 1. Návrh produktu 

Moja karta 
Ing. Ľubica 
Knošková, PhD. 

2. 2. Bc. Martin DANYS OF Obchodný 
manažment 

2. Affiliate portál Ing. Jamal Hasan, 
PhD. 

3. 2. 

Bc. Zuzana KONRÁDOVÁ,  
Bc. Lucia KOŠÍKOVÁ, 
Bc. Nikola KOVAČOVICOVÁ,  
Bc. Dagmar KRAUSOVÁ,  
Bc. Gabriela KRIŽANOVÁ 

OF Marketingový 
manažment 1. 

Marketingový 
prieskum – 
spoločnosť 
Slovenské pramene 
a žriedla, a.s. 

Ing. Peter Filo, 
PhD. 

 
Umiest-
nenie 

Stupeň 
štúdia Meno a priezvisko Fakulta Študijný program Ročník Názov práce Vedúci práce 

1. 3.       
2. 3.       
3. 3.       

 
Fakultné kolo Konferencie ŠVOČ potvrdilo schopnosti študentov Obchodnej fakulty EU v Bratislave pracovať 
tvorivo s aplikačnou orientáciou na prax. Práce študentov systematizovali teoreticko-vedecké poznatky z 
najnovších domácich a medzinárodných zdrojov, ktoré kreatívnym spôsobom uplatnili do vlastných výstupov a 
riešení. Členovia komisie konštatovali, že práce a ich prezentácie boli na veľmi dobrej úrovni, ocenili tvorivú prácu 
študentov ako i vedúcich prác. Prax realizácie ŠVOČ na OF potvrdzuje skvalitňovanie argumentačných a 
prezentačných zručností študentov ako aj schopnosť pracovať v tíme. Práve rozsiahlejšia podpora tímovej práce 
pri tvorbe odborných a vedeckých prác študentov odznela ako základná výzva pre ďalšie pokračovanie súťaže. 
Všetci zúčastnení študenti získali „Pochvalné uznania dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v 
Bratislave“ za účasť v súťaži, študenti umiestnení na 1., 2. a 3. mieste získali finančné ohodnotenie podporené z 
prostriedkov Štipendijného fondu OF a práce umiestnené na prvom mieste postúpili na ocenenie rektorom 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Participácia študentov OF na Konferencii ŠVOČ je doplnená publikovaním 
výstupov z ich prác v Zborníku ŠVOČ. Účasť študentov v súťaži ŠVOČ je napokon zohľadňovaná i v kritériách na 
prideľovanie ubytovacích kapacít študentom a v kritériách výberového konania na účasť na zahraničných 
študijných pobytoch. 


