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ÚVOD

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti (ďalej len VVČ) Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave (ďalej OF EU v Bratislave) za rok 2015 spočíva predovšetkým v posúdení výkonov v štyroch
kľúčových oblastiach: riadenie a realizácia výskumných aktivít, riadenie a realizácia publikačných aktivít,
riadenie a realizácia doktorandského štúdia a riadenie a realizácia transferu poznatkov. Rok 2015 potvrdil
svojimi výsledkami narastajúcu ambíciu tvorivých pracovníkov i doktorandov sprostredkovať výsledky
vlastnej vedeckej práce v zahraničí, upevňovať pozíciu výskumných tímov v domácom výskumnom
prostredí a zároveň rozvíjať výskumnú aktivitu i v medzinárodnom prostredí. Za podmieňujúce prvky
výkonov v oblasti VVČ OF EU v Bratislave možno označiť: finančné, legislatívne a procesné zázemie,
profesionalitu vedeckých osobností, existujúci systém koordinácie doktorandského štúdia, personálne
zázemie mladých vedeckých pracovníkov a podporu študentských talentov v rámci ich perspektívnej,
na výskum zameranej kariéry.
VVČ OF EU v Bratislave bola koordinovaná v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja OF EU v Bratislave
na obdobie 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.
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 obchodnovedných disciplín a ostatné podujatia v rámci Týždňa
vedy na Slovensku). Významnú a kvalitnú zložku organizácie vedy a doktorandského štúdia predstavovali
v roku 2015 odborové komisie doktorandského štúdia a Vedecká rada Obchodnej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave.

1.1 Činnosť Vedeckej rady OF EU v Bratislave v roku 2015
Vedecká rada OF EU v Bratislave plnila v roku 2015 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 Obchodnej fakulty
EU v Bratislave.
Na svojich zasadnutiach v roku 2015 – 22.1.2015; 12.3.2015; 23.4.2015; 30.6.2015, 24.9.2015,
22.10.2015 a 17.12.2015 – Vedecká rada OF EU v Bratislave prerokovala:
-

oznámenie záverov z hodnotiacej správy k habilitačnému konaniu Ing. Andreja Miklošíka, PhD.
a schvaľovanie návrhu habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“;
návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ Prof. UEK dr hab. inż. Andrzejovi
Chochółovi;
habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Viery Ružekovej, PhD. a schvaľovanie
návrhu habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“;
vyhodnotenie činnosti odborových komisií doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave za rok 2014;
návrh na nového na nového školiteľa doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave;
témy dizertačných prác na akademický rok 2015/2016 pre III. stupeň vysokoškolského štúdia
na OF EU v Bratislave;
Správu o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti Obchodnej fakulty EU v Bratislave za rok 2014;
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-

správu o Výsledkoch Obchodnej fakulty EU v Bratislave za rok 2014 vo vzdelávacej,
vedeckovýskumnej a ostatnej činnosti a hlavné úlohy na rok 2015;
návrh ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach na I. a II. stupni
vysokoškolského štúdia na OF EU v Bratislave v akademickom roku 2014/2015;
návrh na začatie habilitačného konania Ing. Ľubice Knoškovej, PhD.;
habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Ľubice Knoškovej, PhD. a schvaľovanie
návrhu habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“;
návrh na začatie habilitačného konania Ing. Moniky Matušovičovej, PhD. a schvaľovanie návrhu
habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“;
návrh na začatie vymenúvacieho konania za profesora doc. Ing. Evy Hanulákovej, PhD.;
habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Moniky Matušovičovej, PhD. a schvaľovanie
návrhu habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“;
inauguračnú prednášku doc. Ing. Evy Hanulákovej, PhD. a schvaľovanie návrhu inauguračnej komisie
na vymenovanie za profesorku;
Informáciu o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na doktorandské štúdium na OF EU
v Bratislave na akademický rok 2015/2016;
atestácie doktorandov OF EU v Bratislave za akademický rok 2014/2015;
návrh na nových členov odborových komisií pre študijné programy 3. stupňa štúdia;
návrh na nových školiteľov doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave;
návrh ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych (dizertačných) skúškach pre 3. stupeň
štúdia na OF EU v Bratislave v akademickom roku 2015/2016.

Dňa 22.1.2015 na zasadnutí Vedeckej rady OF EU v Bratislave predseda vedeckej rady a dekan OF
EU v Bratislave odovzdal členom vedeckej rady pamätné listy dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave
za ich dlhoročný osobný prínos k rozvoju Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

1.2 Štruktúra akademických pracovníkov na OF EU v Bratislave v roku 2015
Štruktúru tvorivých pracovníkov na fakulte tvorili v roku 2015: 7 profesori (z toho 1 na čiastočný úväzok),
1 mimoriadny profesor, 22 docentov, 68 odborných asistentov s titulom PhD. (z toho 16 na čiastočný
pracovný úväzok), 7 odborní asistenti bez titulu PhD. (z toho 3 na čiastočný pracovný úväzok) a 1
výskumný pracovník. Na realizácii vedecko-výskumnej činnosti sa podieľalo teda spolu 106 tvorivých
pracovníkov (z toho 20 na čiastočný pracovný úväzok), pričom v porovnaní s rokom 2014 zaznamenal
index vývoja stavu tvorivých pracovníkov na OF EU v Bratislave pokles na úroveň 89,58 percent
v skupine zamestnancov na plný úväzok, nárast v skupine zamestnancov na čiastočný úväzok.
Za pozitívny fakt možno označiť skutočnosť, že zamestnanecká štruktúra bola posilnená v kategórii
docent (4 noví docenti) a bolo zahájené jedno vymenúvacie konanie, čo priaznivo ovplyvňuje personálne
zázemie vedecko-výskumnej činnosti OF EU v Bratislave.
Bližší prehľad o štruktúre akademických pracovníkov na Obchodnej fakulte EU v Bratislave v roku 2015
poskytuje tabuľka 1.
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doc1.

doc. 2

OA s PhD. 1

OA s PhD. 2

OA bez PhD. 1

OA bez PhD. 2

A1

A2

Lektori1

Lektori2

Výsk. prac. 1

Výsk. prac. 2

Spolu1

Spolu2

0

17

4

0

0

0

0

0

0

0

0

28

4

90,32

100,00

KMO

1 0 1 0 0 0

7

0

11

4

0

0

0

0

0

0

0

0

20

4

83,33

133,33

KSCR

1 0 0 0 0 0

4

0

8

4

1

1

0

0

0

0

0

0

14

5

82,35

166,67

KTKT

0 1 0 0 0 0

3

0

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2

100,00

66,67

KOP

0 0 0 0 0 0

1

0

5

3

0

2

0

0

0

0

0

0

6

5

100,00

500,00

KIOF

0 0 0 0 0 0

0

0

4

0

3

0

0

0

0

0

1

0

8

0

100,00

0

Spolu OF

6 1 1 0 0 0

22

0

52

16

4

3

0

0

0

0

1

0

86

20

89,58

142,86

hosť. prof. 1

7

mim. prof.2

4 0 0 0 0 0

mim. prof.1

KMR

prof.2

Index
2015/20141

Katedra*

prof.1

hosť. prof. 2

Tabuľka č. 1 : Štruktúra tvorivých pracovníkov na OF EU v Bratislave v roku 2015 (stav k 31.10.2015).

Index
2015/20142

*KMR - Katedra marketingu, KMO - Katedra medzinárodného obchodu, KSCR - Katedra služieb a cestovného ruchu,
KTKT - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru, KOP - Katedra obchodného práva, KIOF - Katedra informatiky
obchodných firiem
1
2

2

ustanovený pracovný čas
čiastočný úväzok

HODNOTENIE VÝSKUMU NA OF EU V BRATISLAVE ZA ROK 2015
2.1 Informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových schém

V roku 2015 riešili tvoriví zamestnanci OF EU v Bratislave spolu 20 projektov podporených z domácich
grantových schém (vrátane projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej
forme štúdia na EU v Bratislave – ďalej len PMVP). Ich štruktúra bola sformovaná s väčšinovým
zastúpením projektov VEGA (12 projektov), ďalej ju tvorili 3 projekty KEGA, 2 projekty PMVP,
pričom v 4 projektoch participovali zamestnanci OF EU v Bratislave v rámci riešiteľských kolektívov
v koordinácii iných pracovísk. 3 výskumné projekty boli riešené pre hospodársku prax.
V sledovanom období OF EU v Bratislave pokračovala v snahe o úspešné podanie nových projektov vo
viacerých schémach. Tvoriví zamestnanci pripravili 2 projekty APVV, pričom konečný výsledok
schvaľovacieho procesu nie je známy. V rámci grantovej agentúry VEGA eviduje OF EU v Bratislave 10
podaných projektov, v rámci KEGA 4 podané projekty. Napriek tomu, že podané projekty mali
kvalitatívne vysoké ohodnotenie, na základe konečného rozhodnutia VEGA a KEGA boli OF EU
v Bratislave pridelené finančné prostriedky na 1 nový projekt VEGA a 1 projekt KEGA.
V roku 2015 získala OF EU v Bratislave financovanie 2 nových projektov VEGA (podané v roku 2014) a 1
projektu KEGA (podaný v roku 2014). V schéme PMVP eviduje OF EU v Bratislave 5 podaných
projektov, z nich úspešné boli 2. Na riešení uvedených projektov sa podieľalo spolu 85 tvorivých
zamestnancov a 46 doktorandov.
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Tabuľka č. 2 : Štruktúra projektov na OF EU v Bratislave v roku 2015
Druh projektov
Výskumné projekty v rámci
zahraničných grantových schém, z toho:
- 7. RP
- HORIZONT 2020
- COST
- Interreg
- Program cezhraničnej spolupráce
Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie
Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Výskumné aktivity/projekty od
subjektov verejnej správy
Výskumné aktivity/projekty od iných
subjektov, ako sú subjekty verejnej
správy, a od subjektov zo zahraničia
(mimo grantových schém)
Projekty mladých učiteľov, vedeckých
pracovníkov a doktorandov v dennej
forme štúdia na EU v Bratislave
SPOLU

Počet

12 (3*)
3 (1*)

10

2
27

* participácia na projektoch iných univerzít

Prehľad najvýznamnejších ukončených projektov podporovaných z domácich grantových schém:
- KEGA 018EU-4/2014 Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu
(monografia s multimediálnou podporou); zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. V. Čihovská, PhD.
- VEGA 1/1057/12 Riešenie dlhovej krízy v menovej fiškálnej) únii a faktory budúceho prehlbovania
krízy v Európe a na Slovensku; zodpovedný riešiteľ: Ing. E. Fifek, CSc.
- VEGA 1/0391/13 Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období
(s implikáciami pre slovenskú ekonomiku); zodpovedný riešiteľ: Ing. K. Drieniková, PhD.
Prehľad najvýznamnejších riešených projektov podporovaných z domácich grantových schém:
- VEGA 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; zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. F. Daňo, PhD.
- VEGA 1/0178/14 Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie
spotrebiteľov; zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. M. Dzúrová, PhD.
- VEGA 1/0205/14 Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia
princípov iniciatívy Inovácia v Únii; zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. V. Kubičková, PhD.
- VEGA 1/0550/14 Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na
konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020; zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. P. Baláž, PhD.;
- VEGA 1/0635/14 Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na
Slovensku; zodpovedný riešiteľ: Dr. Ing. M.A. Jarossová
- VEGA 1/0224/15 Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach nezamestnanosti
a relatívnej deprivácie nezamestnaných: implikácie pre decízne rozhodnutia a podnikateľskú prax;
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. D. Lesáková, CSc., D.M.M.
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- VEGA 1/0282/15 Nástroje marketingovej politiky v nových obchodných modeloch orientovaných na
tvorbu viacnásobnej hodnoty pre zákazníka v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja; zodpovedný
riešiteľ: prof. Ing. J. Kita, CSc.

2.2 Informácie o projektoch podporovaných subjektmi zo zahraničia a zo zahraničných
grantových schém
V rámci kategórie zahraničných projektov participovali tvoriví zamestnanci OF EU v Bratislave na riešení
6 projektov. Do riešenia bolo zapojených 8 zamestnancov. Za OF EU v Bratislave je v roku 2015
evidovaných 12 podaných zahraničných projektov v pozícii partnera projektu, z toho 5 projektov v rámci
schémy HORIZONT 2020 (1 úspešne schválený so začiatkom realizácie v roku 2016),
2 projekty V4 a 1 projekt v rámci schémy Interreg „Dunajská stratégia“. Jeden zahraničný projekt bol
podaný a zároveň získaný, v ktorom OF EU v Bratislave vystupuje ako hlavný koordinátor: Z-13102/0006-10 Savoy Educ. Trust: Fond 35; zodpovedný riešiteľ za OF: prof. JUDr. Ľ. Novacká, PhD.
Riešené projekty financované subjektmi zo zahraničia (mimo grantových schém):
- 51401163V4 EaP Scholarship International Visegrad Fund; doc. Ing. D. Čiderová, PhD., M.A.
- Z-13-102/0006-10 Savoy Educ. Trust: Fond 35; prof. JUDr. Ľ. Novacká, PhD.
- GREG-PGV/2011/2015 Observatoire des dynamiques socio-économiques européennes (Odyssée)/
Sledovanie európskych sociálno-ekonomických dynamík; prof. Ing. J. Kita, CSc.; prof. Ing. F. Daňo,
PhD. ; doc. Ing. P. Kita, PhD.
- 526087-LLP-1-2012-1-NO-ERASMUS-ENW Grant agreement from lifelong learning programe; Ing.
D. Vokounová, PhD.
- V4 Atypické zamestnávanie v slovenskom pohraničí v regiónoch Komárno - Komárom, Štúrovo –
Ostrihom; prof. Ing. H. Strážovská, PhD.
- Retail trade and Services in Europe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; doc. Ing. P. Kita, PhD.

2.3 Výskumná činnosť nepodporovaná z výskumných grantových schém
V roku 2015 riešili tvoriví zamestnanci spolu 4 výskumné projekty nepodporované z grantov výskumných
agentúr. Tieto projekty boli riešené pre zadávateľa z hospodárskej praxe a potvrdili pretrvávajúcu
orientáciu výskumných kapacít OF EU v Bratislave uplatniť potenciál VVČ aj v praktických riešeniach
a rozvíjať spoluprácu s podnikateľským i inštitucionálnym prostredím. Zároveň v sledovanom roku bolo
podaných 8 projektov mimo grantových výskumných agentúr, pričom dva z nich boli uplatnené v rámci
výzvy Nadácie Tatrabanky, 6 projektov bolo navrhnutých ako priame zadanie z praxe.
Riešené projekty nepodporované z grantov výskumných agentúr:
- EXIMBANKA Manuál slovenského exportéra; doc. Ing. Ľ. Pavelka, PhD.
- 2015-PSD-PAV-01 Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávač ako integrálna súčasť marketingu;
doc. Ing. A. Miklošík, PhD.
- 2015-PSD-PAV-02 Zefektívnenie fungovania marketingu na sociálnych sieťach prostredníctvom
nástrojov automatizácie; doc. Ing. A. Miklošík, PhD.
- ITMS 26240220087 Univerzitný vedecký park pre biomedicínu, OP Výskum a vývoj; doc. Ing. M.
Oreský, PhD.; Ing. R. Rehák, PhD.

Prehľad a zoznam riešených projektov na OF EU v Bratislave v roku 2015 je uvedený v Prílohe č. 1.
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FINANČNÉ ZDROJE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI

3

3.1 Štruktúra projektov a ich finančné zdroje
V roku 2015 OF EU v Bratislave realizovala 12 projektov VEGA, 3 projekty KEGA, 3 projekty
hospodárskej praxe, 6 zahraničných projektov, 2 projekty mladých, vedeckých pracovníkov do 30 rokov.
Celkovo sa tvoriví pracovníci podieľali na riešení 27 projektov.
Tieto projekty vygenerovali finančné zdroje vo výške celkom 67 571 € (v roku 2014 bola dosiahnutá
hodnota 103 956 €), čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu. Na tomto výsledku sa
významnou časťou podieľali VEGA projekty (47 805 €), KEGA projekty (9 994 €) a projekty od subjektov
zo zahraničia (5 500 €). Projekty od subjektov z hospodárskej praxe priniesli finančné zdroje v celkovej
výške 2 652 € a projekty mladých, vedeckých pracovníkov (PMVP) 1 620 €.
Fakty, ktoré podmienili zníženie finančných prostriedkov plynúcich z projektov:
-

nízky objem financií pochádzajúcich zo zahraničných zdrojov,
znížený objem financií pochádzajúcich od subjektov z hospodárskej praxe (aplikovaný výskum pre
hospodársku prax),
krátenie finančných zdrojov z domácich grantových schém.

Tabuľka č. 3 : Získané finančné prostriedky OF EU v Bratislave v roku 2015
Druh projektov
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Výskumné aktivity/projekty od iných
subjektov, ako sú subjekty verejnej správy,
a od subjektov zo zahraničia (mimo
grantových schém)
Projekty mladých učiteľov, vedeckých
pracovníkov a doktorandov v dennej forme
štúdia na EU v Bratislave

SPOLU

Získané finančné prostriedky v r. 2015 (v eurách)
BV
KV
Spolu

47 805
9 994

47 805
9 994

8 152

8 152

1 620

1 620

67 571

67 571

3.2 Existujúce stimuly VVČ a doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte
EU v Bratislave
V roku 2015 pokračovali a ďalej sa rozvíjali všetky tradičné a svojimi účinkami overené aktivity, ktoré
majú vplyv na stimuláciu vedeckej tvorby pracovníkov i doktorandov OF EU v Bratislave. Zavádzanie
nových a účinnejších foriem stimulácie je v rozhodujúcej miere závislé na finančnom krytí perspektívnych
aktivít. Kľúčovým infraštruktúrnym prvkom rozvoja kvalitného a medzinárodne akceptovaného výskumu
je zriadenie projektového centra ako manažérskeho a administratívneho zázemia medzinárodných
výskumných projektov. Logickým nárokom na zriadenie a sfunkčnenie tohto aparátu je zabezpečenie
personálnych a finančných podmienok. Súčasná situácia financovania vedy a vysokého školstva na
Slovensku však neposkytuje rozvojové možnosti v tejto oblasti. Obmedzuje tiež možnosti hmotného
oceňovania a stimulácie individuálnych kvalít personálnych výskumných kapacít, čo perspektívne ohrozuje
8
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udržateľný rozvoj vedy. I napriek uvedenému sa v roku 2015 etablovali na OF EU v Bratislave nové
stimulačné prvky rozvoja vedecko-výskumnej činnosti:
Eshop inovácií (iniciátor doc. Ing. Ľ. Knošková, PhD. - KTKT)
Platforma spolupráce OF EU v Bratislave, ktorá prepája tvorivé inovačné nápady výskumníkov a študentov
univerzity so záujemcami o inovácie z praxe. Zámerom je vytvárať sieť vysokoškolských pedagógov
pozostávajúcu z inovačných tandemov fakúlt a ďalších podporovateľov inovácií, ktorí by predstavovali
jadro inovačného tímu univerzity a motivovali študentov k tvorbe inovačných nápadov.
TalentWay (iniciátor KMR)
Platforma spolupráce OF EU v Bratislave s praxou, ktorá má podobu odborno-vedeckých klubov. Členmi
klubov sú študenti, pedagógovia, výskumníci, firmy a inštitúcie rovnakého odborno-profesijného
zamerania. Zámerom je definovať výskumné výzvy v podnikateľskom prostredí a nachádzať riešenia
prostredníctvom kooperácie všetkých partnerských skupín s následnou implementáciou do praxe. Každý
študent zapojený do programu TalentWay je členom riešiteľského tímu zadania z praxe. V uplynulom roku
2015 bolo zrealizovaných viac ako 60 riešení pre prax.
Záverečné práce riešené v spolupráci s partnerom z praxe
Platforma spolupráce OF EU v Bratislave s praxou, ktorá zabezpečuje kreovanie tém záverečných prác
študentov podľa zadania podnikov a inštitúcií s následnou realizačnou fázou. Uvedené aktivity sú zázemím
pre vznik projektov aplikovaného výskumu.
Riešenie projektov aplikovaného výskumu
OF EU v Bratislave má vo svojom projektovom portfóliu projekty, ktoré rieši podľa zadania konkrétneho
odberateľa. Ide o projekty v oblasti, obchodu, marketingu, cestovného ruchu a medzinárodného
podnikania. V roku 2015 sa realizovali na Katedre marketingu a na Katedre medzinárodného obchodu.
V roku 2015 OF EU v Bratislave iniciovala tradičné stimulačné aktivity na podporu VVČ
a doktorandského štúdia:
-

vedecké workshopy a semináre organizované jednotlivými pracoviskami, ktoré zabezpečujú
transfer poznatkov;
atmosféra spolupráce v rámci jednotlivých pracovísk OF EU v Bratislave;
organizácia vedeckých konferencií pre vedeckovýskumných pracovníkov i doktorandov;
Cena dekana OF EU v Bratislave za dizertačnú prácu mimoriadnej kvality, nástroj pre ocenenie
najkvalitnejších vedeckých prác doktorandov;
Cena dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť, nástroj morálneho a finančného ocenenia
najkvalitnejších publikačných výstupov pracovníkov;
Nové poznatky v oblasti obchodno-vedných disciplín, prezentácia výsledkov výskumu jednotlivých
výskumných projektov katedier uskutočnená v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“;
dlhodobé stáže a študijné pobyty interných doktorandov v zahraničí, zámerom je rozvoj
medzinárodnej pôsobnosti doktorandov a výskumného networkingu;
prijatia zahraničných hostí, zámerom je rozvoj výskumného networkingu a spolupráce;
rokovania zástupcov fakulty so subjektmi z hospodárskej praxe i univerzitného
a výskumného prostredia o možnej spolupráci v oblasti výskumu;
9

Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2015

-

-

-

-

stretnutie prodekana pre rozvoj a prodekanky pre vedu a doktorandské štúdium s tvorivými
pracovníkmi a doktorandmi, zámerom je sprostredkovanie relevantných informácií a diskusia
k rozvojovým zámerom;
kreovanie tém dizertačných prác v spolupráci so subjektmi hospodárskej praxe, zámerom je rozvoj
spolupráce a riešenie výskumných zadaní pre konkrétneho odberateľa;
konzultačné stretnutia prodekanky pre vedu a doktorandské štúdium s tvorivými pracovníkmi,
zámerom je koordinácia publikačných a výskumných aktivít;
Výstava odborných a vedeckých publikácií autorov OF EU v Bratislave za rok 2014, prezentácia
najnovších publikačných výstupov pracovníkov a doktorandov OF EU v Bratislave, diskusia;
prezentácie a diskusie k problematike vedy, výskumu a k aktuálnym ekonomickým otázkam na
zasadnutiach katedier;
zahraničné vycestovania tvorivých zamestnancov;
mimoriadne štipendiá určené doktorandom;
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;
rozšírenie zásad doktorandského štúdia nad stanovený rámec definovaný EU
v Bratislave. V tejto súvislosti sa uplatňoval 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;
pedagogické voľno pre účely tvorby vedeckého článku uplatneného v bonitnom zahraničnom
vedeckom časopise;
účasť pracovníkov na zahraničných podujatiach so zámerom rozšírenia networkingu výskumných
partnerstiev;
výber a distribúcia relevantných informácií o projektových a publikačných príležitostiach;
systém regulácie zaťaženosti školiteľov, na základe ktorého sa koordinoval súbor vypísaných tém
dizertačných prác pre akademický rok 2015/2016;
účasť OF EU v Bratislave na podujatí „Noc výskumníkov“, aktivita podporujúca popularizáciu
výsledkov vedy;
účasť OF EU v Bratislave na podujatiach „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“;
katedrové a fakultné kolá Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Medzinárodné podporné výskumné aktivity tvorivých pracovníkov fakulty
V roku 2015 sa uskutočnili zahraničné služobné cesty tvorivých pracovníkov fakulty v celkovom počte
98, uskutočnilo sa prijatie zahraničných hostí v počte 22. 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 doktorandov na zahraničných mobilitách. Absolvovali spolu 9 výskumných resp.
študijných pobytov a stáží v Európe a v Turecku, zúčastnili sa 9 zahraničných vedeckých konferencií.
Tvoriví pracovníci sa v roku 2015 zúčastnili 49 vedeckých konferencií a seminárov v zahraničí a
viacerých výskumných mobilít a rokovaní s priamym dosahom na spoluprácu vo výskume.
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Na zahraničných vycestovaniach sa podieľalo 5 katedier, pričom významnú skupinu tvorili aj
vycestovania interných doktorandov. Cieľovými krajinami boli: Bulharsko, Cyprus, Česká republika,
Francúzsko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko,
Španielsko, Thajsko, Turecko, Veľká Británia.

-

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 v medzinárodnej vedeckovýskumnej organizácii IGWT- Internationale Gesellschaft für
Warenwissenschaft und Technologie (International 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, Maďarsko: Pólya, A. – KIOF;
- člen Maďarskej akadémie vied, Maďarsko: 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 vedeckovýskumnej siete PGV: Daňo, F.; Kita J.; Kita P. – KMR;
- člen tímu Innovation Marketing v Campus 02 Graz, Rakúsko: Filo, P. – KMR.
 členstvo v redakčných a vedeckých radách zahraničných časopisov:
- Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus, Vysoká škola hotelová v
Prahe, Česká republika: Daňo, F. – KMR;
- IJCTE (International Journal of Computer Theory and Engineering) – Singapur: Hasan, J. – KIOF;
- Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., Varšava, Poľsko: Daňo, F. –
KMR;
- ADART, s.r.o. Praha, Česká republika: Dzúrová, M. – KMR;
- Central European Business Review, VŠE v Prahe, Česká republika: Žák, Š. – KMR;
- Handel wewnetrzny, Poľsko: Kita, J. – KMR;
- Management & Gouvernance, Francúzsko: Kita, J. – KMR;
- Review of Economie&Business Studies: Kita, J. – KMR;
- Management & Governance: Entreprises – Territoires – Sociétés, Grenoble, Francúzsko:
Lesáková, D. – KMR;
- Oeconomia Copernicana, Toruň, Poľsko: Lesáková, D. – KMR;
- International Journal for Research in Vocational Education and Training, Bremen, Nemecko,
http://www.ijrvet.net: Filo, P. – KMR;
- Politická ekonomie, Česká republika: Baláž, P. – KMO;
- Acta Oeconomica Pragensia, Česká republika: Baláž, P. – KMO;
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-

Journal of Management and Change (Estonian Business School, Tallinn), Estónsko: Verček, P. –
KMO;
"ecoletra.com" (jej poslaním je garantovanie vedeckej, vzdelávacej a umeleckej úrovne publikácií
a diel publikovaných prostredníctvom publikačnej platformy ecoletra.com): Kittová, Z. – KMO;
European Scientific Journal : Čiderová, D. – 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;.
UTMS Journal of Economics, Skopje: Novacká, Ľ. – KSCR;
Journal of marketing in tourism, Cyprus: Novacká, Ľ. – KSCR;
Journal of Tourism and Hospitaly Management: Veszprémi Sirotková, A. – KSCR;
IGWT: Forum Ware International, Viedeň, Rakúsko: Karkalíková M. – KTKT;
International Journal of Economic Practices and Theory, Bucharest Academy of Economic
Studies, Rumunsko: Knošková Ľ. – KTKT.

 členstvo vo vedeckých radách univerzít v zahraničí:
-

člen Vedeckej rady VŠE v Prahe, Česká republika: Daňo, F. – KMR;
člen Vedeckej rady FMV VŠE v Prahe, Česká republika: Daňo, F. – KMR;
člen Vedeckej rady FMV VŠE v Prahe, Česká republika: Žák, Š. – KMR;
člen Vedeckej rady FMV VŠE v Prahe, Česká republika: Baláž, P. – KMO;
člen Vedeckej rady Slezké univerzity v Opave, Česká republika: Daňo, F. – KMR;
člen Vedeckej rady FP VUT v Brně, Česká republika: Kita, J. – KMR;
člen Akademickej rady Vysokej školy hotelovej v Prahe, Česká republika: Novacká, Ľ. – KSCR.

 členstvo vo vedeckých a programových výboroch medzinárodných konferencií v zahraničí:
- člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Competitiveness and Economic &
Social Cohesion“, ktorá sa konala 26. - 27. 3. 2015 v Bukurešti, Rumunsko: Knošková, Ľ. – KTKT;
- člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „The Economies of Balkan and
Eastern Europe Countries in the changed world“, ktorá sa konala 8. - 10. 5. 2015 v Kavale, Grécko:
Lesáková, D. – KMR;
- člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „SHW (Studeienzentrum Hohe
Warte)“, ktorá sa konala 12. 5. 2015 vo Viedni, Rakúsko: Pavelka, Ľ. – KMO;
- člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie 22nd International Economic
Conference – IECS 2015 “Economic prospects in the context of growing global and regional
interdependencies”, ktorá sa konala 15. - 16. 5. 2015 v Sibiu, Rumunsko: Kubičková, V. – KSCR;
- člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Zdokonalenia mechanizmov
aktivizácie ekonomických procesov pre zvyšovanie konkurencieschopnosti národných ekonomík,
regiónov a podnikov v podmienkach globalizácie“, ktorá sa konala 20. - 24. 5. 2015 v Užhorode,
Ukrajina: Kubičková, V.; Bažó, L.; Krošláková, M. – KSCR; Lacková, A.; Karkalíková, M. –
KTKT;
- člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Quality of tourist services and
promotion of healthy lifestyle“, ktorá sa konala 27. - 28. 5. 2015 v Lubline, Poľsko: Jurkovičová, L.
– KTKT;
- spolupredseda medzinárodného vedeckého a programového výboru medzinárodnej konferencie
„Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní – Central and Eastern Europe in the
changing business environment“, ktorá sa konala 29. 5. 2015 v Prahe a Bratislave: Baláž, P. –
KMO;
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- člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko v medzinárodnom
obchode a podnikaní – Central and Eastern Europe in the changing business environment“, ktorá sa
konala 29. 5. 2015 v Prahe a Bratislave: Krajčík, D.; Hansenová, H.; Kittová, Z.; Pavelka, Ľ. –
KMO;
- člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko v
medzinárodnom obchode a podnikaní – Central and Eastern Europe in the changing business
environment“, ktorá sa konala 29. 5. 2015 v Prahe a Bratislave: Baumgartner, B.; Furdová, L.;
Škorvagová, S. – KMO;
- člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Business Strategies and
Organisational Management in the Era of Globalisation“, ktorá sa konala 18. - 19. 6. 2015 vo
Varšave, Poľsko: Lesáková, D. – KMR;
- člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Innovative Technologies and
techniques in plant production“, ktorá sa konala 29. - 30. 6. 2015 v Lubline, Poľsko: Jarossová, M.
A.; Jurkovičová, L. – KTKT;
- člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Knowledge for Market Use 2015:
Women in Business in the Past and Present“, ktorá sa konala 10. - 11. 9. 2015 v Olomouci, Česko:
Dzurová, M. – KMR;
- člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „M-Sphere Conference for
Multidisciplinarity in Science and Education“, ktorá sa konala 22. - 24. 10. 2015 v Dubrovníku,
Chorvátsko: Lesáková, D. – KMR;
- člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „International Conference on
European Integration“ – organizovanej Katedrou evropské integrace, Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava, Česká republika: Baláž, P. – KMO.

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE

4

4.1 Vedecké podujatia organizované na OF EU v Bratislave v roku 2015
OF EU v Bratislave organizuje viaceré podujatia, ktorých účastníkmi a partnermi sú zástupcovia firiem
a partnerských inštitúcií. Výsledkom tejto spolupráce je transfer poznatkov do ekonomickej i akademickej
praxe.
V roku 2015 sa uskutočnili nasledovné vedecké podujatia organizované OF EU v Bratislave:
-

medzinárodné konferencie : 3
vedecké konferencie:
4
prednášky:
4
workshopy:
65

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.
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:
-

medzinárodná vedecká konferencia Stredná a východná Európa v meniacom sa podnikateľskom
prostredí, 29. 5. 2015, Bratislava; organizátor: KMO;
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-

medzinárodná vedecká konferencia Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím
systémom (ISIVS 2015), 17. 9. 2015, Bratislava, organizátor: KIOF;
medzinárodná vedecká konferencia MERKÚR, 3. - 4. 12. 2015, organizátor: Dekanát OF;
vedecká konferencia Významné výročia, 21. 12. 2015, organizátor: KSCR;
vedecká konferencia Vedecko-výskumná spolupráca maďarskej vysokej školy a študentov a učiteľov
BŠ k problematike "Atypické formy zamestnávania", 19. 10. 2015, organizátor: KSCR;
vedecká konferencia Spolupráca v oblasti vedecko-výskumnej činnosti z hospodárskou praxou, 9.
11. 2015, organizátor: KSCR;
vedecká konferencia Výsledky vedecko-výskumnej činnosti – Gazely, 25. 11. 2015, organizátor:
KSCR.

Úplný zoznam vedeckých podujatí je uvedený v Prílohe č. 2 tohto dokumentu.

4.2 Vydávanie vedeckých a odborných časopisov
Portfólio vedeckých časopisov OF EU v Bratislave tvoria dva vedecké časopisy, ktoré sú vydávané od roku
2008. Studia commercialia Bratislavensia (SCB) je indexovaný v 22 databázach, s evalvačným konaním
v 8 abstraktových a citačných databázach. Súčasnou snahou redakčnej rady časopisu je uspieť v databáze
ERIH a Index Copernicus International. Ďalšia bonifikácia časopisu je závislá od štruktúry a kvality
príspevkov, pričom štruktúra má byť formovaná v prospech prispievateľov z prostredia mimo EUBA.
Dôležitá je tiež distribúcia článkov v anglickom jazyku pre zabezpečenie zvýšenej citovanosti časopisu.
V roku 2015 došlo k zmenám v rámci vedeckej rady časopisu, ktoré sledovali plnenie parametrov
hodnotenia indexačných databáz, a tiež k viacerým formálnym zmenám (etický kódex, recenzné posudky).
Tabuľka č. 4.1: Vedecké a odborné časopisy vydávané OF EU v Bratislave v roku 2015
Názov časopisu
v slovenskom a cudzom
jazyku

Periodicita
vydávania

Studia commercialia
Bratislavensia

4 krát ročne

Ekonomika cestovného
ruchu a podnikanie

4 krát ročne

Obsahové zameranie
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.
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.

Jazyk

ISSN

slovenský,
anglický

ISSN 13377493

slovenský

ISSN 13379313

4.3 Publikačné výstupy Obchodnej fakulty EU v Bratislave za rok 2015
Analýza štruktúry a početnosti publikačných výstupov OF EU v Bratislave k 31. 3. 2015 preukázala pokles
celkového počtu publikačných výstupov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Publikačná
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činnosť predstavovala v roku 2015 celkom 534 výstupov (594 výstupov v roku 2014), z toho 9 vedeckých
monografií, 2 vedecké práce v karentovaných časopisoch, 13 vedeckých prác v časopisoch registrovaných
v databázach WOS/SCOPUS, 6 učebníc, 7 skrípt a iných učebných textov. Klesol počet vedeckých prác
v recenzovaných zborníkoch a monografiách (135), stúpol počet vedeckých prác v nekarentovaných
časopisoch (97), znížil sa počet publikovaných príspevkov na vedeckých konferenciách (129).
Dôležitou a pozitívnou skutočnosťou je evidentná zmena ambícií autorov OF EU v Bratislave umiestniť
svoje publikačné výstupy v bonitných kategóriách (AAA, AAB, ABC, ABD, ADC, ADD, ADM, ADN).
Významná časť bonitných výstupov je pritom realizovaná v zahraničí. Tieto fakty je možno hodnotiť ako
pozitívnu kvalitatívnu zmenu publikačnej činnosti, ktorá je v súlade s požiadavkami hodnotiacich
systémov univerzitného výskumu (národná akreditácia, AACSB, ARRA). Uvedená zmena má tiež
pozitívne dopady na kvalifikačný rast zamestnancov i rozvoj a skvalitnenie študijných programov na OF
EU v Bratislave. V neposlednom rade má uvedená štruktúra publikačnej činnosti za rok 2015 pozitívny
dopad i na financovanie fakulty, pretože je naplnená v relevantných kategóriách podmieňujúcich najvyšší
finančný efekt (AAA, AAB, ABC, ABD, ADC, ADD, ADM, ADN).
Znížil sa počet výstupov určených prioritne pre pedagogickú činnosť, čo je ovplyvnené všeobecným
trendom znižujúceho sa dopytu po učebniciach a skriptách v tlačenej podobe. Preto je perspektívne
využívať v budúcnosti elektronický spôsob vydávania a distribúcie učebných materiálov.
Výzvou pre ďalšie obdobie tvorivej činnosti ostáva publikovanie v zahraničných indexovaných vedeckých
časopisoch, v zborníkoch zo zahraničných konferencií, ako aj vydávanie monografií i učebníc v domácich
a v zahraničných vydavateľstvách. Identifikované výzvy sú v súlade s kritériami národného i
medzinárodného akreditačného systému, ako aj s kritériami financovania. Pre udržateľný rozvoj fakulty je
dôležité rešpektovať nastavenú pozitívnu orientáciu publikačnej činnosti na všetkých pracoviskách OF EU
v Bratislave a v širšom personálnom rozsahu.
Najvýznamnejšie publikačné výstupy zamestnancov OF EU v Bratislave v roku 2015
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
KITA, Pavol - SIVIČEK, Tomáš - JÁNSKÁ, Michaela - OLŠOVÁ, Petra - NOVÁK, Václav - JANDA, Ondřej MÁLKOVÁ, Nikola - VOJTÍŠKOVÁ, Martina. Retail in territory. Reviewers: Anna Zaušková, Ondřej Slach. 1st
ed. Ústí nad Labem : J. E. Purkyně University in Usti nad Labem, 2015. 102 s. [3,8 AH].
Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0203769/Retail_in_territory_book.pdf>. ISBN 978-80-7414-904-7.
[KITA, Pavol (22% 0,836) - SIVIČEK, Tomáš (21% 0,798) - JÁNSKÁ, Michaela (40% 1,52) - OLŠOVÁ, Petra
(10% 0,38) - NOVÁK, Václav (4% 0,152) - JANDA, Ondřej (1% 0,038) - MÁLKOVÁ, Nikola (1% 0,038) VOJTÍŠKOVÁ, Martina (1% 0,038) - ZAUŠKOVÁ, Anna (rec.) - SLACH, Ondřej (rec.)]
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
KNOŠKOVÁ, Ľubica. Riadenie inovačných procesov. Recenzentky: Soňa Ferenčíková, Alica Lacková. 1. vyd.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 123 s. [7,58 AH]. KEGA 017EU-4/2013. ISBN 978-80-225-4008-7.
[KNOŠKOVÁ, Ľubica (100%) - FERENČÍKOVÁ, Soňa (rec.) - LACKOVÁ, Alica (rec.)]
JAMBOROVÁ, Erika Mária. Cezhraničné podnikanie bánk a jeho regulácia v prostredí pretrvávajúcej dlhovej
krízy. Recenzenti: Peter Knapik, Ignác Olexík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 115 s. [7,84
AH]. VEGA 1/1057/12. ISBN 978-80-225-4063-6.
[JAMBOROVÁ, Erika Mária (100%) - KNAPIK, Peter (rec.) - OLEXÍK, Ignác (rec.)]
ORGONÁŠ, Jozef. Antológia franchisingu. Recenzenti: Júlia Lipianska, Jozef Šétaffy. 1. vyd. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 251 s. [11,82 AH]. ISBN 978-80-225-4136-7.
[ORGONÁŠ, Jozef (100%) - LIPIANSKA, Júlia (rec.) - ŠÉTAFFY, Jozef (rec.)]
MIKLOŠÍK, Andrej. Aktuálne východiská manažmentu znalostí v organizáciách. Recenzenti: Štefan Žák, Andrej
Hriciga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 150 s. [8,32 AH]. ISBN 978-80-225-4162-6.
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[MIKLOŠÍK, Andrej (100%) - ŽÁK, Štefan (rec.) - HRICIGA, Andrej (rec.)]
BALÁŽ, Peter - HAMARA, Andrej - SOPKOVÁ, Gabriela. Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej
ekonomike : (zmeny a výzvy v období globálnej finančnej krízy). Recenzenti: Štěpán Müller, Milan Šikula. 1. vyd.
Bratislava : Sprint 2, 2015. 240 s. [12,88 AH]. Economics. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-89710-20-1.
[BALÁŽ, Peter (38% 4,89) - HAMARA, Andrej (30% 3,82) - SOPKOVÁ, Gabriela (32% 4,17) - MÜLLER,
Štěpán (rec.) - ŠIKULA, Milan (rec.)]
ČIHOVSKÁ, Viera - HRDLIČKOVÁ, Veronika - KLIČKOVÁ, Šárka - PAVLIKOVÁ, Marta. Euromarketing faktory a determinanty jednotného európskeho trhu. Recenzovali: Jaroslav Kita, Andrej Kriváň. 1. vyd. Bratislava
: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 169 s. [10,22 AH]. KEGA 018EU-4/2014. ISBN 978-80-225-4196-1.
[ČIHOVSKÁ, Viera (48% 4,904) - HRDLIČKOVÁ, Veronika (3% 0,306) - KLIČKOVÁ, Šárka (6% 0,617) PAVLIKOVÁ, Marta (43% 4,395) - KITA, Jaroslav (rec.) - KRIVÁŇ, Andrej (rec.)]
KITA, Jaroslav - GROSSMANOVÁ, Marta - KITA, Pavol - KONŠTIAK, Pavol - KNOŠKOVÁ, Ľubica SITÁŠOVÁ, Jana - VASIĽOVÁ, Mária. Modelovanie rozhodovacích procesov v marketingu. Recenzenti: Viera
Čihovská, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 279 s. [18,24 AH]. VEGA
1/0282/15. ISBN 978-80-225-4159-6.
[KITA, Jaroslav (43% 7,764) - GROSSMANOVÁ, Marta (7% 1,224) - KITA, Pavol (10% 1,832) - KONŠTIAK,
Pavol (10% 1,795) - KNOŠKOVÁ, Ľubica (11% 2,057) - SITÁŠOVÁ, Jana (6% 1,012) - VASIĽOVÁ, Mária
(13% 2,552) - ČIHOVSKÁ, Viera (rec.) - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra (rec.)]
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
MELIKHOVA, Yulia - CAMACHO, José Antonio - BAŽÓ, Ladislav - HOLUBCOVÁ, Ivana. Trade in services
and tertiarisation of the Visegrád four economies. In Post-communist economies. - London : Mortimer House,
2015. ISSN 1463-1377, 2015, vol. 27, no. 1, pp. 1-22.
KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KITA, Pavol - HORŇÁK, Marcel. Potential food deserts and food
oases in a post-communist city: access, quality, variability and price of food in Bratislava-Petržalka. In Applied
geography. - Oxford : Elsevier Ltd, 2015. ISSN 0143-6228, Aug 2015, vol. 62, pp. 8-18. VEGA 1/1143/12,
VEGA 1/0082/15, APVV-018-12.
Dostupné na : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622815000867>.
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KNOŠKOVÁ, Ľubica. Innovation processes and enterpreneurial culture for radical innovations. - Registrovaný:
Web of Science. In Amfiteatru economic journal [elektronický zdroj]. - Bucharest : The Bucharest Academy,
2015. ISSN 1582-9146, 2015, vol. 18, no. 38, pp. 342-357 online. KEGA 017/EU-4/2013. Dostupné na :
<ftp://193.87.31.84/0198162/Article_2389.pdf>.
VILAMOVÁ, Šárka - MIKLOŠÍK, Andrej - KOZEL, Roman - SAMOLEJOVÁ, A. - PIECHA, M. - WEISS,
Erik - JANOVSKÁ, Kamila. Regression analysis as an objective tool of economic management of rolling mill. Registrovaný: Web of Science. In Metalurgija. - Zagreb : Croatian Metalurgical Society, 2015. ISSN 0543-5846,
2015, vol. 54, no. 3, pp. 594-596.
KROŠLÁKOVÁ, Monika - KUBIČKOVÁ, Viera - JURKOVIČOVÁ, Lujza - KUBINIY, Natalya. Dynamics of
high growth enterprises - "gazelles" - in Czech Republic. - Registrovaný: SCOPUS. In Problems perspectives in
management. - Sumy : Limited Liability Company "Consulting Publishing Company "Business Perspectives",
2015. ISSN 1727-7051, 2015, vol. 13, no. 2, pp. 27-35. VEGA 1/0205/14.
CIBÁKOVÁ, Viera - ČIHOVSKÁ, Viera. Euromarketing: factors and determinants of the European market. Registrovaný: SCOPUS. In Economic annals 21 : research journal. - Kyiv : Institute of society transformation,
2015. ISSN 1728-6220, 2015, no. 3-4, pp. 20-23.
MIKLOŠÍK, Andrej - JANOVSKÁ, Kamila. Measuring maturity of project management implementation
processes. - Registrovaný: Scopus. In Actual problems of economics. - Kiev : National academy of management,
2015. ISSN 1993-6788, 2015, vol. 163, no. 1, pp. 36-42.
JANČÍKOVÁ, Eva - PÁSZTOROVÁ, Janka. Internalization of Renminbi. - Registrovaný: Scopus. In Actual
problems of economics : scientific economic journal. - Kyiv : National academy of management, 2015. ISSN
1993-6788, 2015, no. 7, pp. 377-387.
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PÁSZTOROVÁ, Janka - JANČÍKOVÁ, Eva. Osobennosti kitajskogo rynka tovarov klassa "ljuks". Registrovaný: Scopus. In Actual problems of economics : scientific economic journal. - Kyiv : National Academy
of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 12, pp. 66-74.
SIDOR, Ján. Diagnoses related group system in Slovakia. - Registrovaný: SCOPUS. In Journal of applied
economic sciences. - Craiova : European research center of managerial studies in business administration, 2015.
ISSN 2393-5162, 36, vol. 10, no. 6, 2015.
FODRANOVÁ, Iveta - KUBIČKOVÁ, Viera - MICHÁLKOVÁ, Anna. Measuring societal value of tourism: A
new approach. - Registrovaný: Scopus. In Tourism : international interdisciplinary journal. - Zagreb : Institute
for Tourism, 2015. ISSN 1332-7461, 2015, vol. 63, no. 4, pp. 423-434.
FERENČÍKOVÁ, Soňa - HLUŠKOVÁ, Tatiana. Internationalization of Central and Eastern European companies
- theory and its implications in the Slovak IT sector. - Registrovaný: SCOPUS. In Journal of East European
management studies [elektronický zdroj]. - Mering, Germany : Rainer Hampp Verlag, 2015. ISSN 1862-0019,
2015, vol. 20, no. 4, pp. 415-434 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213299/ContentServer.pdf>.
MIKLOŠÍK, Andrej. Communication campaign management in search-centric marketing. - Registrovaný:
SCOPUS. In Actual problems of economics : scientific economic journal. - Kyiv : National academy of
management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 12, pp. 181-188.
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KITA, Pavol - KUNC, Josef - BARLÍK, Peter. Nákupné centrá v
Bratislave a atribúty ovplyvňujúce preferencie spotrebiteľov. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2015. ISSN 0016-7193, 2015, roč. 67, č. 4, s. 341-357. VEGA 1/0082/15.
Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213353/02031019Krizan et al..web.pdf>.

Komplexné informácie uvádzajú tabuľky 4.2 až 4.4.
Tabuľka č. 4.2

AAA
AAB
ABA
ABB
ABC
ABD
ACA
ACB
ACC
ACD
ADC

Súhrnný prehľad výstupov publikačnej činnosti fakúlt a ÚEaM EU v Bratislave
za rok 2015 vo vybratých kategóriách

Štatistika záznamov
podľa kategórií publikačnej činnosti
Vedecké monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch
a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch
a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v
zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v
domácich vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách
Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách
Vedecké práce v zahraničných karentovaných
časopisoch

NHF

OF

FHI

FPM

PHF

FMV

FAJ

ÚEaM

EU v
BA

1
8

5
2

6

2

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

21

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

76

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

12

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných

1
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Štatistika záznamov
podľa kategórií publikačnej činnosti
v databázach Web of Science alebo SCOPUS
AEC
AED
AEG
AEH
AEM

AEN
AFA
AFB
AFC
AFD
AFE
AFF
AFG
AFH

AGJ

BAA
BAB
BBA
BBB

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných
vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných
karentovaných časopisoch
Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných
časopisoch
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
Publikované pozvané príspevky na zahraničných
vedeckých konferenciách
Publikované pozvané príspevky na domácich
vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na zahr. vedeckých
konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných
vedeckých konferencií
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich
vedeckých konferencií
Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých
konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých
konferencií
Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov,
prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok,
žiadosti o udelenie dodatkových ochranných
osvedčení, prihlášky topografií polovodičových
výrobkov, atď.
Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Odborné knižné publikácie vydané v domácich
vydavateľstvách
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané
v zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané
v domácich vydavateľstvách

NHF

OF

7
128

1
1
46
77

4

1

BCB Učebnice pre stredné a základné školy
BCI

Skriptá a učebné texty

7

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a
BDA encyklopédiách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a
BDB encyklopédiách vydaných v domácich
vydavateľstvách
Odborné práce v zahraničných karentovaných
BDC
časopisoch
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

1

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

2

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

18

FHI

FPM

PHF

FMV

FAJ

ÚEaM

EU v
BA
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Štatistika záznamov
podľa kategórií publikačnej činnosti
v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BEE
BEF
BFA
BFB
CAA

CAB
CDC
CDD
CDE
CDF

NHF

OF

Odborné práce v zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
Odborné práce v domácich zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)

FHI

FPM

PHF

FMV

FAJ

ÚEaM

EU v
BA

3
1

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí

8

Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich
podujatí
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre,
umelecké preklady publikácií, autorské katalógy
vydané v zahraničných vydavateľstvách
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre,
umelecké preklady publikácií, autorské katalógy
vydané v domácich vydavateľstvách
Umelecké práce a preklady v zahraničných
karentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady v domácich
karentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady v zahraničných
nekarentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady v domácich
nekarentovaných časopisoch

1

EAI

Prehľadové práce

EAJ

Odborné preklady publikácií

FAI

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

14

SPOLU

436

Tabuľka č. 4.3: Porovnanie výstupov publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov OF EU v Bratislave
za obdobie 2012 – 2015
Počty publikácií OF EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D) za roky 2012-2015
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru
vedeckej monografie
Vedecké monografie (AAA, AAB)
3
11
7
9
Štúdie charakteru vedeckej monografie
v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB)
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)
Odborné knižné publikácie (BAA, BAB)
Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)
Skriptá a učebné texty (BCI)
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre,
umelecké preklady publikácií a autorské katalógy

3
4

4

3

7

3
5

15
3

14

6
1

9

11

3
8

1

1

13

17

7

(CAA, CAB)

Prehľadové práce (EAI)
Odborné preklady publikácií (EAJ)
Zostavovateľské práce knižného charakteru
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy a pod.) (FAI)
Skupina B – Publikácie v karentovaných
časopisoch

15

14

19
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Počty publikácií OF EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D) za roky 2012-2015
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC,
5
1
3
2
ADD)

Odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC,
BDD)

Umelecké práce a preklady v karentovaných
časopisoch (CDC, CDD)
Autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
Skupina C – Publikácie v časopisoch, ktoré nie
sú karentované, ale sú registrované v databázach
WoS alebo Scopus
Vedecké práce v časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADM,
ADN)**
Odborné práce v časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS (BDM,
BDN)**
Skupina D – Ostatné publikácie

2

5

13

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC,
ACD)

Vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE, ADF)

110

109

81

97

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

165

259

180

135

3

2

Abstrakty vedeckých prác v karentovaných
časopisoch (AEG, AEH)
Publikované pozvané príspevky na vedeckých
konferenciách (AFA, AFB)
Publikované príspevky na vedeckých konferenciách
(AFC, AFD)

Abstrakty (pozvaných) príspevkov z vedeckých
konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH)
Abstrakty vedeckých prác v časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS (AEM, AEN)**
Kapitoly v odborných knižných publikáciách (BBA,

1
186

134

155

123

4

3

7

4

38

8

12

3

2

9

501

432

BBB)

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK)
Heslá v odborných terminologických slovníkoch
a encyklopédiách (BDA, BDB)
Odborné práce v ostatných (nekarentovaných)
časopisoch (BDE, BDF)
Odborné práce v recenzovaných zborníkoch (BEC,
BED)

2

Abstrakty odborných prác z domácich
a zahraničných podujatí (BFA, BFB)
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly
umeleckých prekladov publikácií (CBA, CBB)
Umelecké práce a preklady v nekarentovaných
časopisoch (CDE, CDF)
Sumár za EU v Bratislave (skupiny A1+A2+B+C+D)
Ostatné kategórie
20

550

577
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Počty publikácií OF EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D) za roky 2012-2015
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných
2
vedeckých zborníkoch (AEE)
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch (AEF)
Postery zo zahraničných konferencií (AFK)
Postery z domácich konferencií (AFL)
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
(AGI)

Odborné práce v zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných) (BEE) – roky
2013-2015***
Odborné práce v domácich zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných) (BEF) – roky
2013-2015***
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
(BEE) - rok 2012
Odborné práce v domácich nerecenzovaných
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
(BEF) - rok 2012
Normy (BGG)
Dizertačné a habilitačné práce (DAI)
Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI)

3

2

1

2

3

7

8

3

4

1

12
25

11
21

1

19
15

12
13

Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem;
odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (EDJ)
Správy (GAI)
Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim
hromadný prístup (GHG)
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno
zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (GII)
Celkový sumár za EU v Bratislave
(skupiny A1+A2+B+C+D+ostatné kategórie)

5
2

2

2

22

6

11

5

21

10

28

56

635

628

598

534

** 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.

Tabuľka č. 4.4 : Publikačná činnosť – významné kategórie z hľadiska metodiky rozpočtu VŠ
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
Vedecké monografie (AAA, AAB)
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB)
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)
Odborné knižné publikácie (BAA, BAB)
Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)
Skriptá a učebné texty (BCI)
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií a autorské

1/8
0/0
5/2
0/6
0/1
0
7
0/0
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katalógy (CAA, CAB)
Prehľadové práce (EAI)
Odborné preklady publikácií (EAJ)
Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy a pod.) (FAI)
Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch
Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)
Odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)
Umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch (CDC, CDD)
Autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
Skupina C – Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované,
ale sú registrované v databázach WoS alebo Scopus
Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(ADM, ADN)
Odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(BDM, BDN)

0
0
14

2/0
0/0
0/0
0

12 / 1
0/0

VEDECKÁ VÝCHOVA ŠTUDENTOV 3. STUPŇA ŠTÚDIA

5

Hodnotenie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave za rok 2015 z kvantitatívneho hľadiska
umožňuje konštatovať stabilizovaný počet denných doktorandov a pokračujúci pokles externých
doktorandov. Najpočetnejšie zastúpenie na počte doktorandov (k 31.10.2015) mali študijné odbory Obchod
a marketing (28) a Odvetvové a prierezové ekonomiky (17). V študijnom odbore Medzinárodné podnikanie
študovalo 15 študentov, v odbore Svetová ekonomika 7 študentov. K 31.8.2015 ukončilo štúdium 8
absolventov v odbore Obchod a marketing, 3 študenti v odbore Medzinárodné podnikanie a 1 absolvent
v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky. V priebehu roka 2015 zanechalo štúdium 5 študentov.
Závery komplexnej akreditácie v roku 2015 boli podnetom k nevyhnutným organizačným zmenám,
v rámci ktorých všetci denní študenti študujú v akreditovaných študijných programoch Obchod
a marketing a Medzinárodné podnikanie. Externí študenti 2. – 5. ročníka pokračujú v štúdiu v programoch,
na ktoré boli prijatí. Novoprijatí externí študenti (prvý ročník) boli na vlastnú žiadosť preradení do
novoakreditovaných študijných programov. Vzhľadom na organizačné zmeny v kontexte záverov
komplexnej akreditácie prestúpilo 8 doktorandov z odboru Odvetvové a prierezové ekonomiky
na štúdium do odboru Obchod a marketing a 2 doktorandi z odboru Svetová ekonomika na štúdium do
odboru Medzinárodné podnikanie.
Tabuľka č. 5.1: Prehľad študijných odborov a študijných programov 3. stupňa štúdia na OF
EU v Bratislave (stav k 31.12.2015)
Študijné odbory
Číslo
odboru

22

Názov

Študijné programy
Názov

Denné/externé
štúdium

Jazyková
mutácia

3.3.10

Obchod a marketing

Marketingový a obchodný manažment

denné/externé

slovensky

3.3.18

Medzinárodné podnikanie

Manažment medzinárodného podnikania

denné/externé

slovensky

3.3.11

Odvetvové a prierezové ekonomiky

Ekonomika obchodu a služieb

externé

slovensky

3.3.19

Svetová ekonomika

Svetová ekonomika

externé

slovensky
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Prijímacie konanie na 3. stupeň vysokoškolského štúdia sa na OF EU v Bratislave konalo dňa 26. 6. 2015.
Prijímacích
skúšok
na
3.
stupeň
štúdia
sa
zúčastnilo
spolu
21
uchádzačov
z 21 prihlásených. Z celkového počtu uchádzačov vyhovelo na prijímacích skúškach 14 uchádzačov.
Celkový počet prijatých doktorandov bol 12, z toho 8 pre dennú formu štúdia
a 4 pre externú formu štúdia. Celkový počet zapísaných doktorandov predstavoval celkom 12 študentov,
z toho 8 pre dennú formu štúdia a 4 pre externú formu štúdia.

Plánovaný
počet

Počet
prihlášok

Účasť

Prijatie

Zápis

Prihlášky/
plán

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/ plán

Tabuľka 5.2: Prijímacie konanie na OF EU v Bratislave na študijné programy 3. stupňa štúdia
v roku 2015

Denná forma štúdia

12

17

17

8

8

1,41

0,47

1,0

0,67

Externá forma štúdia

16

4

4

4

4

0,25

1,0

1,0

0,25

Spolu

28

21

21

12

12

0,75

0,57

1,0

0,43

Podskupina študijných
odborov - ekonómia a
manažment

Prijatých bolo 47,06 % uchádzačov na dennú formu štúdia, na externú formu štúdia bolo prijatých 100%
uchádzačov. Celkom bolo prijatých 57,14 % uchádzačov o doktorandské štúdium na OF EU v Bratislave.
K dátumu 31. 12. 2015 študovalo na 3. stupni štúdia na OF EU v Bratislave spolu 55 študentov, z toho 29
v dennej forme a 26 v externej forme.
Vývoj počtu a zmeny v štruktúre doktorandov podľa jednotlivých foriem štúdia uvádzajú tabuľky 5.3 a 5.4,
v ktorých uvedené údaje preukazujú pokračujúce znižovanie počtu študentov 3. stupňa štúdia na fakulte za
sledované obdobie rokov 2010 – 2015.
Úplné informácie sú uvedené v tabuľkách 5.3– 5.6.
Tabuľka č. 5.3: Vývoj počtu študentov a absolventov 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave
za roky 2010 – 2015 (stav k 31.12.2015)

Rok

Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015

Študenti 3. stupňa štúdia
(zo SR)

Študenti 3. stupňa
štúdia
(zahraniční z EÚ)

Študenti 3. stupňa štúdia
(zahraniční mimo EÚ)

Absolventi
3. stupňa štúdia
spolu

Denní

Externí

Denní

Externí

Denní

Externí

Denní

Externí

49
44
36
33
28
28

67
30
31
30
29
22

0
0
0
0
0
0

2
1
0
3
3
3

1
0
1
1
1
1

0
0
0
1
1
1

15
11
15
12
12
8

29
12
7
4
4
4

23
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Tabuľka č. 5.4:
Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave podľa ročníkov, resp.
roku štúdia (stav k 31.12.2015)
Študenti 3. stupňa
štúdia
(zahraniční z EÚ)
Denní
Externí

Študenti 3. stupňa štúdia
(zo SR)

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. rok
7. rok
SPOLU

Denní

Externí

8
8
9
2
1
0
0
28

3
2
6
3
2
5
1
22

0
0
0
0
0
0
0
0

Študenti 3. stupňa štúdia
(zahraniční mimo EÚ)

Študenti 3. stupňa
štúdia spolu

Denní

Externí

Denní

Externí

0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
1

8
8
9
3
1
0
0
29

4
2
9
3
2
5
1
26

1
0
2
0
0
0
0
3

Tabuľka č. 5.5: Absolventi 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave v roku 2015
podľa študijného odboru
Počet absolventov
3. stupňa
štúdia za rok 2015 spolu

Študijný odbor 3. stupňa štúdia

Obchod a marketing
Odvetvové a prierezové ekonomiky
Medzinárodné podnikanie
SPOLU

Z toho počet
zahraničných
absolventov
(mimo EÚ)
Denní
Externí

Z toho počet
zahraničných
absolventov (z EÚ)

Denní

Externí

Denní

Externí

5
1
2
8

3
0
1
4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Tabuľka č. 5.6: Štruktúra študentov a absolventov 3. stupňa štúdia na jednotlivých fakultách
EU v Bratislave (stav k 31.12.2015)

Fakulta

NHF
OF
FHI
FPM
FMV
PHF
SPOLU
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Študenti 3.
stupňa štúdia
spolu

Absolventi
3. stupňa štúdia
za rok 2015
spolu

% absolventov
za rok 2015 na
celkovom
počte študentov
3. stupňa štúdia

Absolventi 3.
stupňa štúdia za
rok 2015, ktorí
realizovali
zahraničnú
mobilitu

Študenti 3.
stupňa štúdia,
ktorí v roku
2015 zanechali
štúdium

Študenti 3.
stupňa štúdia,
ktorí boli v roku
2015 vylúčení zo
štúdia

Denní

Externí

Denní

Externí

Denní

Externí

Denní

Externí

Denní

Externí

Denní

Externí

50
29
23
27
17
22

22
26
20
34
16
13

14
8
8
7
2
4

5
4
1
8
8
0

28,0
27,6
34,8
25,9
11,8
18,2

22,7
15,4
5,0
23,5
50,0
0,0

10
7
8
2
2
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
5
2
0
3
0

2
0
1
1
2
1

1
0
2
2
6
2

168

131

43

26

25,6

19,8

23

0

0

10

7

13
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Štúdium na 3. stupni je na OF EU v Bratislave zabezpečované prevažne internými školiteľmi, v menšej
miere i externými. Miera vyťaženosti školiteľov v roku 2015 (pri ich celkovom počte 39) dosahovala
hodnotu 1,41. V roku 2015 pristúpila OF EU v Bratislave opätovne 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 k interným školiteľom s
projektovou a výskumnou angažovanosťou.
Tabuľka č. 5.7: Počet interných a externých školiteľov pre jednotlivé akreditované študijné programy
na OF EU v Bratislave (stav k 31.12.2015)
Študijný odbor/študijný program 3. stupňa
štúdia

Obchod a marketing
Medzinárodné podnikanie

Počet interných školiteľov

Počet externých školiteľov

Docenti

Profesori

Docenti

Profesori

13
9

5
2

1
0

0
3

Tabuľka č. 5.8: Miera vyťaženosti interných a externých školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2015
Indikátor

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia na fakulte k 31.12.2015

29

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia na fakulte k 31.12.2015

26

Počet interných školiteľov na fakulte k 31.12.2015

34

Počet externých školiteľov na fakulte k 31.12.2015

5

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia na fakulte / počet interných školiteľov na fakulte

0,85

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia na fakulte / počet externých školiteľov na fakulte

5,8

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia na fakulte / počet interných školiteľov na fakulte

0,76

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia na fakulte / počet externých školiteľov na fakulte

5,2

Kvalitatívne hodnotenie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave v roku 2015 reflektuje postupný
rozvoj medzinárodného pôsobenia doktorandov jednak prostredníctvom účasti na zahraničných študijných
pobytoch a výskumných stážach (9), na medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí (9), na
publikačných výstupoch uplatnených v zahraničí (24 výstupov), ako aj na projektoch medzinárodného
rozmeru (podané projekty – 12 zapojených doktorandov). V rámci schvaľovacieho konania účasti
doktorandov na pobytoch v zahraničí je dôsledne posudzovaný a stimulovaný impakt mobility na
publikačný výstup doktoranda.
Účasť doktorandov na vedeckých podujatiach v zahraničí
-

-

účasť na medzinárodnej konferencii Retail Summit 2015; 2.– 4. 2. 2015, organizátor: Blue Events,
Praha, Česká republika – Ing. M. Pavlíková (KMR);
zahraničná pracovná cesta, výskumný pobyt realizovaný za účelom implementácie Memoranda o
porozumení medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Université Catholique de Lille,
Francúzsko; 8. - 15. 3. 2015 – Ing. D. Kovačević, dipl. oecc. (KMO);
účasť na medzinárodnej konferencii: Enterprise and competitive environment: 18 Annual
international conference; 5. - 6. 4. 2015, Mendel University in Brno, Brno, Česká republika
– Ing. M. Čukanová (KSCR);
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-

-

-

-

-

-

-

účasť na medzinárodnej konferencii: Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej; 29. - 30. 5.
2015. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Poľsko – Ing. Vanda Rogovská (KTKT);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: SGEM 2015. International multidisciplinary
scientific conference on social sciences and arts; 26. 8. – 1. 9. 2015, Albena, Bulharsko – Ing. D.
Kovačević, dipl. oecc. (KMO);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: 4th International Scientific Forum. ISF 2015.
Education Climate Change and Economic Development;, 2. - 4. 9. 2015, University of Oxford,
Veľká Británia – Ing. D. Kovačević, dipl. oecc. (KMO);
účasť na medzinárodnej konferencii: MISIC 2015 The Role of business in sustainable development
in the Western Balkans : the first Mitrovica innovations scientific international conference, Pristina
and Mitrovica; 15. - 16. 9. 2015, International Business College Mitrovica, Srbsko (Kosovo) – Ing.
J. Dráb (KMO);
zahraničná pracovná cesta za účelom rozvoja medzinárodnej dimenzie - doktorandského štúdia na
EU v Bratislave v procese komplexnej národnej akreditácie a medzinárodnej akreditácie AACSB
International. Súčasťou bola aj aktívna účasť na školení na Impérial Collège London zo strany
Europe-an University Association, v spolupráci s partnermi v konzorciu i členskými inštitúciami
(spolu s návštevou LSE London a University of Oxford). 21. - 27. 9. 2015, International Doctoral
Education, Londýn, Veľká Británia – Ing. D. Kovačević, dipl. oecc. (KMO);
účasť na medzinárodnej konferencii: Ekonomičeskaja teorija i chozjajstvennaja praktika:
globaľnyje vyzovy. meždunarodnaja konferencija. Evoljucija meždunarodnoj torgovoj sistemy:
problemy i perspektivy; 29. – 30. 10. 2015, Sankt-Peterburg, Rusko – Ing. L. Harvánek (KMO);
účasť na medzinárodnej konferencii: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých
vědeckých pracovníků; 5. 11. 2015, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné STU v Opavě,
Karviná, Česká republika – Ing. L. Hanzlíček; Ing. J. Šupák; Ing. P. Zámečník; Ing. L. Zendulka
(KMR);
účasť na medzinárodnej konferencii: Social Innovation 2015. Pathways to social chamge (research,
polices and practices in European and global perspectives), International brokerage event. Horizont
2020 ; 19. 11. 2015,Vienna, Rakúsko – Ing. V. Rogovská (KTKT); – Ing. K. Benkovičová (KSCR).

Účasť doktorandov na domácich vedeckých podujatiach

-

-

-
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účasť na medzinárodnej doktorandskej konferencii: medzinárodná doktorandská konferencia
Scientia Iuventa 2015; 23. 4. 2015 Banská Bystrica – Ing. D. Bebiaková; Ing. D. Steinhauser
(KMO); – Ing. Ľ. Ondrášiková; Ing. D. Nemcová (KSCR);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Central and Eastern Europe in the changing business
environment. International scientific conference: 15th international scientific conference: Prague,
Czech Republic and Bratislava, Slovakia, 29. 5. 2015 – Ing. Mgr. Juraj Bayer; Ing. Dáša
Bebiaková; Ing. J. Dráb; Ing. L. Ďuranová; Ing. L. Harvánek; Ing. H. Petríková; Ing. N. Šeptáková;
Ing. J. Tánczosová; Ing. L. Vanková (KMO);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so
vzdelávacím systémom; 17. 9. 2015, Bratislava – Ing. I. Hlavatý (KMR);
účasť na medzinárodnej konferencii študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov: Príčiny a
riešenia cestovného [ne]ruchu; 29. 9. 2015, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Nitra – Ing. L.
Markovičová (KSCR);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Marketing Identity 2015: Digital Life; 12. ročník
medzinárodnej vedeckej konferencie; 10. – 11. 11. 2015, Fakulta masmediálnej komunikácie
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-

-

UCM Marketing, Smolenice – Ing. M. Čukanová (KSCR); – Ing. V. Rogovská (KTKT);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
MERKÚR 2015. Virt, 3. – 4. 12. 2015, OF EU v Bratislave – 30 doktorandov OF EU v Bratislave
z katedier: KMR, KMO, KTKT, KSCR;
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Sustainability - environment - safety 2015; 4. 12.
2015, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava – Ing. L. Faith (KTKT);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii - international scientific conference for doctoral
students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics,
business, management and related disciplines EDAMBA 2015, 21. – 23. 10. 2015, Bratislava; EU
v Bratislave – 22 doktorandov OF EU v Bratislave z katedier: KMR, KMO, KTKT, KSCR.

Kvalitatívny rozvoj evidujeme i v oblasti účasti doktorandov na publikačných kategóriách A1, A2 a B.
V rámci sledovaného roka OF EU v Bratislave vyvinula úsilie o efektívnu implementáciu doktorandov do
vedecko-výskumnej činnosti pracovísk (46 počet zapojených doktorandov), ich lepšieho prepojenia
s hospodárskou praxou, čo sa uskutočnilo prostredníctvom rôznych odborných stáží, ako aj ich
participáciou na fakultnom projekte Talent Way. Hlavnou prioritou sledovanou v tejto oblasti činnosti OF
EU v Bratislave bolo udržanie kvality.
V roku 2015 sa uskutočnil 10. ročník tradičnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov MERKÚR s medzinárodnou účasťou, výstup z ktorej bol postúpený na indexáciu v rámci
referenčnej databázy Web of Science. Tvoriví pracovníci OF EU v Bratislave podporili konferenciu
organizačne v zmysle účasti na recenzných konaniach ako aj účasťou vo vedeckom i organizačnom výbore
konferencie. Uvedené činnosti zabezpečovali i v rámci organizácie konferencie EDAMBA. Uvedené
konferencie priniesli 4 doktorandom OF EU v Bratislave ocenenia za najlepšie príspevky.
Umiestnenie doktorandov v rámci súťaže vysokoškolákov
Ing. Miroslava Čukanová, Ing. Terézia Fúrová: EDAMBA 2015 - Best presented paper in the session:
Marketing & Business Management, Trade & Services- Slovak gazelles in tourism as a driver of
innovation
Ing. Terézia Fúrová: Cena dekana OF za najlepší príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii pre
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Merkúr 2015 v sekcii Manažment podniku, služby a
cestovný ruch v globálnom prostredí. Názov príspevku: „Analýza výskytu gaziel na Slovensku s dôrazom
na cestovný ruch“
Ing. Peter Zámečník: Cena dekana OF za najlepší príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii pre
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Merkúr 2015 v sekcii Inovatívny marketing Názov
príspevku: "The prospects and challenges of mutlichannel distribution"
Doktorandi boli v priebehu roka zapojení do organizácie vedeckých podujatí realizovaných katedrami i OF
EU v Bratislave, do prípravných prác súvisiacich s podávaním výskumných projektov domácich
grantových schém, PMVP projektov, ako aj do aktivít propagujúcich výsledky vedy na OF EU v Bratislave
(Noc výskumníkov, Nové poznatky z oblasti obchodno-vedných disciplín). Uplatnili sa tiež v pozíciách
členov výborov medzinárodných vedeckých podujatí a asociácií.
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Členstvá doktorandov v porotách, výboroch, asociáciách a pod.
Ing. Peter Pajonk: 04/2015 - člen poroty Medzinárodnej konferencie a súťaže v logistike v Moskve.
Medzinárodné podujatie bolo organizované Ruskou ekonomickou univerzitou.
Ing. Dušan Steinhauser: od 1.1.2016 – akademický člen v Stredoeurópskej asociácii správy a riadenia
spoločností (CECGA).
Ing. Miroslava Čukanová, Ing. Ivan Hlavatý; Ing. Juraj Šupák; Ing. Jana Tánczosová
člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie MERKÚR 2015.
Platné Zásady organizácie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave od 1. 9. 2012 podmieňujú výkony
doktorandov smerom k ich väčšej angažovanosti vo vedecko-výskumných projektoch a ku kvalitným
publikačným výstupom. Študenti doktorandského štúdia prijatí od 1. 9. 2012 sú povinní zároveň predložiť
vedecký článok/stať do zahraničného vedeckého časopis zaradeného do referenčnej databázy Web of
Knowledge. Možno skonštatovať, že v roku 2015 uvedené podmienky splnili všetci doktorandi. Prax však
ukázala, že príprava článku uvedenej bonity je náročný vedecký i manažérsky proces, ktorý vyžaduje
dôslednú prípravu i adekvátny časový priestor. Preto je vzájomná spolupráca doktoranda a školiteľa pri
tvorbe takéhoto výstupu prirodzená a logická i v nadväznosti na perspektívne uplatnenie výstupu v rámci
hodnotiaceho systému národnej akreditácie. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa v roku 2015 neaplikoval
princíp požadovaného 100 % podielu doktoranda na tvorbe predmetného článku. Pozitívne možno hodnotiť
skutočnosť, že väčšina doktorandov si plnila svoje povinnosti v súlade s harmonogramom, podieľali sa na
podávaní nových projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme
štúdia (5 projektov, z toho 2 prijaté), národných výskumných projektov, projektov V4 i na podávaní
projektov v grantovej schéme HORIZONT 2020.
Študenti 3. stupňa štúdia publikovali v roku 2015 spolu 161 publikačných výstupov, z nich 41 so 100%
podielom interných doktorandov, 19 so 100% podielom externých doktorandov a 81 participatívnych
výstupov. V prepočítanej hodnote tak vygenerovali študenti 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave 90,48
výstupu. Ukazovateľ výkonnosti doktorandského štúdia tak zaznamenal nárast oproti roku 2014 (68,66
prepočítaného výstupu).
Najviac zastúpenou kategóriou v publikačnej činnosti doktorandov je AFD (publikované príspevky na
domácich vedeckých konferenciách) v celkovom počte 56 výstupov (43,91 prepočítaný počet). Daný výsledok
je stimulovaný predovšetkým účasťou doktorandov na konferenciách MERKÚR a EDAMBA.
Ďalšími významnými kategóriami publikačných výstupov doktorandov boli v sledovanom období AED
(24 celkových výstupov, 17 prepočítaných), AFC (23 celkových výstupov, 12,67 prepočítaných), ADF (20
celkových výstupov, 9,7 prepočítaného výstupu).
Za pozitívny kvalitatívny posun možno označiť fakt, že jednotliví študenti preukazujú rastúcu ambíciu
uspieť v medzinárodnom publikačnom prostredí, v prostredí indexovaných vedeckých časopisov
a konferencií, ako aj v prostredí vedeckých monografií. Je nevyhnutné podporiť nastavený
trend v nasledujúcom období i v súčinnosti so školiteľmi, pretože kvalitatívny výkon doktorandského
štúdia je dôležitým kritériom hodnotenia kvality VVČ a následne podmieňuje ponuku študijných
programov v rámci univerzitného vzdelávania.
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Významné publikačné úspechy doktorandov
ADM - Vedecká práca publikovaná v zahraničnom časopise registrovanom v databáze SCOPUS
STEINHAUSER, Dušan. Measuring the quality of the institutional environment through the development of prices
of credit default swaps in times of economic disturbances. - Registrovaný: SCOPUS. In Investment management and
financial innovations : international research journal. - Ukraine : Limited liability company "Consulting publishing
company" "Business perspectives", 2015. ISSN 1810-4967, 2015, vol. 12, no. 4, pp. 98-105. VEGA 1/1057/12

AAB Vedecká monografia vydaná v domácom vydavateľstve
BEBIAKOVÁ, Dáša - PETRÍKOVÁ, Hana - SOPKOVÁ, Gabriela - STEINHAUSER, Dušan. Vývoj
globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti. Recenzenti: Miroslav Mečár, Peter
Knapik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 94 s. [6,38 AH]. I-15-107-0. ISBN 978-80-225-4215-9.

Tabuľka č. 5.9: Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia OF EU v Bratislave za rok 2015

Typ publikácie

Počet publikačných
výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v dennej forme s ich
100%-tným
individuálnym
autorským podielom

Počet publikačných
výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v externej forme
s ich 100%-tným
individuálnym
autorským podielom

Počet spoluautorských publikačných
výstupov s participáciou minimálne
jedného študenta
3. stupňa štúdia
v dennej alebo
externej forme

Prepočítaný počet
publikačných výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v dennej alebo
externej forme
(podľa autorského
podielu určeného pre
registráciu publik.
výstupu v SEK)

AAA Vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
AAB Vedecké monografie vydané v
domácich vydavateľstvách
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
ABD Kapitoly vo vedeckých
monografiách vydané v
domácich vydavateľstvách
ACA Vysokoškolské učebnice
vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ACB Vysokoškolské učebnice
vydané v domácich
vydavateľstvách
ACC Kapitoly vo VŠ učebniciach
vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ACD Kapitoly vo VŠ učebniciach
vydané v domácich
vydavateľstvách

5

1,29

2

1

1

0,3

ADC Vedecké práce v zahraničných
karentovaných časopisoch
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Typ publikácie

ADD Vedecké práce v domácich
karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v ostatných
zahraničných časopisoch
ADF Vedecké práce v ostatných
domácich časopisoch
ADM Vedecké práce v zahraničných
časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science
alebo SCOPUS

Počet publikačných
výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v dennej forme s ich
100%-tným
individuálnym
autorským podielom

3

Prepočítaný počet
publikačných výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v dennej alebo
externej forme
(podľa autorského

Počet publikačných
výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v externej forme
s ich 100%-tným
individuálnym
autorským podielom

Počet spoluautorských publikačných
výstupov s participáciou minimálne
jedného študenta
3. stupňa štúdia
v dennej alebo
externej forme

1

4

2,8

2

15

9,7

1

podielu určeného pre
registráciu publik.
výstupu v SEK)

1

ADN Vedecké práce v domácich
časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science
alebo SCOPUS
AEC Vedecké práce v zahraničných
recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách
AED Vedecké práce v domácich
recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách
AFC Publikované príspevky na
zahraničných vedeckých
konferenciách
AFD Publikované príspevky na
domácich vedeckých
konferenciách
BCI Skriptá a učebné texty

2

0,75

8

4

12

17

5

2

16

12,67

24

10

22

43,91

2

0,06

81

90,48

BDC Odborné práce v zahraničných
karentovaných časopisoch
BDD Odborné práce v domácich
karentovaných časopisoch
BDM Odborné práce v zahraničných
časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science
alebo SCOPUS
BDN Odborné práce v domácich
časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science
alebo SCOPUS

SPOLU

30

41

19

Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2015

HABILITAČNÉ A VYMENÚVACIE KONANIE

6

V roku 2015 zaznamenala zamestnanecká štruktúra OF EU v Bratislave opätovné posilnenie v kategórii
pracovníkov – docentov, pričom boli ukončené štyri habilitačné konania (uvedené v tabuľke 6.1). Koncom
roka 2015 sa zahájilo vymenúvacie konanie doc. Ing. Evy Hanulákovej, PhD. za profesorku. Ďalší
kvalifikačný rozvoj v zamestnaneckej skupine docentov a úspešné vymenúvacie konania sú kľúčovým
predpokladom udržateľného rozvoja vedy i študijných programov na OF EU v Bratislave.
Tabuľka č. 6.1: Udelené vedecko-pedagogické tituly docent v roku 2015
Por.
číslo

Meno docenta

Fakulta

S účinnosťou od

1.

Ing. Andrej Miklošík, PhD.

OF

1.4.2015

2.

Ing. Viera Ružeková, PhD.

OF

1.4.2015

3.

Ing. Ľubica Knošková, PhD.

OF

1.8.2015

4.

Ing. Monika Matušovičová, PhD.

OF

1.11.2015

Tabuľka č. 6.2: Vymenúvacie konania na OF EU v Bratislave v roku 2015
P. č.

Meno uchádzača
doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD.

1.

Fakulta

Schválené vo VR EU
v Bratislave

OF

23.11.2015

ČESTNÝ TITUL DR. H. C. NAVRHNUTÝ FAKULTOU

7

V roku 2015 OF EU v Bratislave predložila 1 návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“.
http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/veda-a-vyskum/preview-file/chochol_brozura_25062015_5_www20230.pdf
Tabuľka č. 7: Schválenie návrhu na udelenie čestného titulu „Dr. h. c.“ na OF EU v Bratislave
v roku 2015
P. č.
1.

8

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej
Chochół

Schválené vo VR
OF EU
v Bratislave

Dátum udelenia titulu

22.1.2015

25.6.2015

ČESTNÝ TITUL „PROFESOR EMERITUS“ NAVRHNUTÝ FAKULTOU

V roku 2015 OF EU v Bratislave nepredložila žiadny návrh na udelenie čestného titulu „doctor emeritus“.
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9

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ

Študentská vedecká a odborná činnosť (ďalej len ŠVOČ) na OF EU v Bratislave sa realizuje podľa Štatútu
ŠVOČ pri Obchodnej fakulte EU v Bratislave schváleného na zasadnutí Kolégia dekana Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 24. 10. 2011. V zmysle tohto dokumentu sa dňa 23. apríla 2015
v rámci akcie Final Talent Day uskutočnila Konferencia ŠVOČ na OF EU v Bratislave.
Do finálového kola Konferencie ŠVOČ na OF EU v Bratislave postúpili za 1. stupeň štúdia 4 študenti so 4mi prácami a za 2. stupeň štúdia postúpili 6 študenti so 6-imi prácami. Samotného priebehu sa zúčastnilo
spolu 10 študentov s 10 prácami.
Práce boli prezentované pred komisiou a účastníkmi - študentmi - finálového kola Konferencie ŠVOČ
osobitne za 1. stupeň štúdia a 2. stupeň štúdia. Po každej prezentácii sa viedla krátka diskusia k danej téme.
Hlavná pozornosť sa sústredila na predstavenie vlastných prínosov študentov k riešenej problematike.
Komisia rozhodla o výsledkoch nasledovne:
za I. stupeň štúdia:
1. miesto získala študentka v 2. roku štúdia Paulína Očkajová s témou práce „Vplyv Abenomiky na
ekonomiku Japonska“ - vedúci práce Ing. Ján Dráb, doktorand v dennej forme štúdia, KMO.
2. miesto získala študentka v 3. roku štúdia Alexandra Lukáčová s témou práce „Nové trendy v oblasti
komunikácie spoločnosti Martinus.sk so zákazníkom“ - vedúci práce Ing. Ingrid Potisková, PhD., odborný
asistent, KIOF.
3. miesto získala študentka v 2. roku štúdia Daniela Rejdugová s témou práce „Ruské potravinové
embargo a jeho vplyv na medzinárodné spoločenstvo“- vedúci práce Ing. Lukáš Harvánek, doktorand
v dennej forme štúdia, KMO.
za II. stupeň štúdia:
1. – 2. miesto získala študentka v 1. roku štúdia Bc. Zuzana Koľadová s témou práce „Zhodnotenie
súčasných zahranično-obchodných vzťahov EÚ s Ruskou federáciou na základe indexu obchodnej
komplementarity“- vedúci práce doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD., docent, KMO.
1. – 2. miesto získala študentka v 1. roku štúdia Bc. Jana Sotáková s témou práce „Dovoz mongolskej
kašmírovej látky“ - vedúci práce Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD., odborný asistent, KMO.
3. miesto získala študentka v 1. roku štúdia Bc. Mária Potanková s témou práce „Testovanie účinnosti
inovovanej metodiky brand personality“ - vedúci práce Mgr. Janka Kopaničová, PhD., odborný asistent,
KMR.
Práce študentov Paulíny Očkajovej za 1. stupeň štúdia a Bc. Zuzany Koľadovej za 2. stupeň štúdia
postúpili na ocenenie rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Práce študentov prezentované v rámci Konferencie ŠVOČ potvrdili kvalitatívny progres súťaže. Boli
orientované na reálne riešenia problémov prevažne z oblasti medzinárodného podnikania a marketingu.
Študenti preukázali požadovanú úroveň erudovanosti a kreativity. Hodnotiaca komisia pozitívne zhodnotila
schopnosť argumentácie a prezentácie študentov. Fakultné kolo Konferencie ŠVOČ tak potvrdilo
schopnosti študentov OF EU v Bratislave pracovať tvorivo s aplikačnou orientáciou na prax, pričom
niektoré zo záverov študentov možno označiť za originálne a priekopnícke. Práce študentov
systematizovali teoreticko-vedecké poznatky z najnovších domácich a medzinárodných zdrojov, ktoré
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kreatívnym spôsobom uplatnili do vlastných výstupov a riešení. Členovia komisie ocenili 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 rektorom EU 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.

10

USKUTOČNENÉ
AKTIVITY
V
OBLASTI
VEDY,
VÝSKUMU
A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA OF EU V BRATISLAVE V ROKU 2015
A ZAMERANIE VÝSKUMU A INOVÁCIÍ V ROKU 2016

Kľúčové oblasti výskumu na OF EU v Bratislave v roku 2015
Kľúčové oblasti výskumu zohľadňované a realizované v rámci vedecko-výskumnej činnosti OF EU
v Bratislave korešpondovali v roku 2015 s výskumnými profilmi jej jednotlivých pracovísk. Reflektovali
uplatňované výskumné priority relevantných národných i európskych dokumentov, ktoré sa prenášajú i do
oblasti obchodno-vedných disciplín. Riešenia jednotlivých projektov sa realizovali interdisciplinárnym
spôsobom a výskumné tímy tak tvorili tvoriví zamestnanci z viacerých pracovísk OF EU v Bratislave.
Kľúčové témy výskumu v oblasti obchodu a marketingu:
 Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach nezamestnanosti a relatívnej deprivácie
nezamestnaných,
 Spoločná spotrebiteľská politika EÚ a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov,
 Nástroje marketingovej politiky v nových obchodných modeloch orientovaných na tvorbu viacnásobnej
hodnoty pre zákazníka v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja,
 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,
 Analýza a rozvinutie teoretických poznatkov a súvislostí európskeho integračného procesu a európskeho
marketingu.
Kľúčové témy výskumu v oblasti medzinárodného obchodu:
 Vývoj na komoditných trhoch s dopadom do oblasti energetickej bezpečnosti a významu Európskej
energetickej únie,
 Identifikácia nosných smerov vývoja v oblasti medzinárodného podnikania v období globalizácie a jeho
konzekvencií pre rozvojové zámery EÚ (SR), ako aj skúmanie bilaterálnych obchodných vzťahov,
 Situácia a tendencie na medzinárodných finančných trhoch majúcich priamu súvzťažnosť
k obchodnému podnikaniu v období globalizácie svetového hospodárstva.
Kľúčové témy výskumu v oblasti služieb a cestovného ruchu:
 Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy
Inovácia v Únii,
 Implementácia simulačných manažérskych techník v cestovnom ruchu (Projekt Nadácie Tatra Banky
Simulácie CESIM),
33

Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2015

 Aspekty udržateľnosti v cestovnom ruchu.
Kľúčová téma výskumu v oblasti tovaroznalectva:
 Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku,
 Komparácia podnikateľského prostredia vybraných krajín z hľadiska inovačných aktivít.
Kľúčové témy výskumu v oblasti obchodného práva:
 Právna úprava cenných papierov, zmenkové právo,
 Spotrebiteľské právo, ochrana spotrebiteľa.
Kľúčové témy výskumu v oblasti informatiky obchodných firiem:
 On-line marketing,
 Zavádzanie nových technológií do obchodnej praxe.
V roku 2015 sa rozvíjala ambícia pracovníkov OF EU v Bratislave uplatniť svoj vedecký potenciál
v projektoch aplikovaného výskumu pre hospodársku prax. Podali celkom 8 projektov tohto charakteru.
V rámci nich sa začali realizovať projekty Akadémia zahraničného obchodu, Optimalizácia webových
stránok pre vyhľadávače ako integrálna súčasť marketingu, Zefektívnenie fungovania marketingu na
sociálnych sieťach prostredníctvom nástrojov automatizácie.
Rozvoj doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave v roku 2015
Rozvoj doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave ovplyvnili v roku 2015 viaceré skutočnosti:
1. Výsledky komplexnej akreditácie, na základe ktorých OF EU v Bratislave realizuje štúdium
na 3. stupni v dvoch študijných programoch; vzhľadom k tomu došlo v mesiacoch
november a december k viacerým organizačným zmenám, bližšie opísaných v časti 5.
2. Pokles počtu študentov doktorandského štúdia.
3. Prví absolventi spĺňajúci kritériá nových zásad organizácie doktorandského štúdia.
4. Zavedenie výučby na 3. stupni štúdia podľa nových študijných plánov.
5. Zvýšená zahraničná mobilita doktorandov.
6. Účasť doktorandov v hospodárskej praxi Slovenskej republiky – stáže.
7. Účasť doktorandov na vedeckých podujatiach.
8. Ambícia doktorandov uspieť s vlastnou publikačnou činnosťou v indexovaných časopisoch.
Študenti doktorandského štúdia v študijných programoch OF EU v Bratislave sa v roku 2015 zúčastnili
viacerých domácich i zahraničných vedecko-výskumných podujatí zameraných na rozvoj medzinárodnej
vedeckej spolupráce a na sprostredkovanie vedeckých poznatkov v rámci prezentácii na konferenciách.
Prehľad relevantných aktivít je uvedený v časti 5.
Kvalitu doktorandskej vedecko-výskumnej práce dokumentujú úspechy v podobe ocenených
konferenčných príspevkov, publikačného výstupu uverejneného v časopise indexovanom v Scopuse, ako aj
akceptácia pôsobenia doktorandov v relevantných pozíciách odborno-vedeckého charakteru.
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Prioritné oblasti výskumu na OF EU v Bratislave v roku 2016
Rok 2016 bude vo výskumnej činnosti zameraný na kontinuitu aktivít z predchádzajúcich rokov
v nasledujúcich výskumných témach:
 zdokonaľovanie riadenia dodávateľského reťazca,
 vplyv spokojnosti zákazníka na budovanie jeho dôvery, lojality a nákupného správania,
 optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje v marketingovom mixe a skúmanie jej
vplyvu na efektivitu marketingových komunikačných programov,
 rozpracovanie aktuálnych východísk fenoménu interaktívneho marketingu, jeho vzťahu k iným
marketingovým prístupom a možnosti firiem na využitie nástrojov a príležitostí, ktoré interaktívny
marketing ponúka,
 rurálny maloobchod – ako faktor sociálno-ekonomického rozvoja regiónu,
 podnikový nákup v kontexte dodávateľských reťazcov a sietí,
 energetická bezpečnosť a jej vplyv na konkurencieschopnosť EÚ,
 faktory dynamizácie podnikov služieb v SR,
 rozvoj trhu biopotravín na Slovensku.
V roku 2016 sa očakáva i riešenie nových projektových tém, ktorých úplnú štruktúru ovplyvnia konečné
rozhodnutia o financovaní relevantných projektov:
 Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov
v SR,
 Rozvoj inovatívnosti v akademickom prostredí,
 Identifikácia atribútov modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva/
mHealthConsMod,
 Geopolitika a diplomacia v oblasti životného prostredia,
 Udržateľnosť v hotelovom priemysle,
 Ekonomické dopady cestovného ruchu,
 Právo v cestovnom ruchu aktuálna slovenská a európska úprava,
 Insolvenčné právo,
 Právo duševného vlastníctva.
Z pohľadu štruktúry vedeckých aktivít sa OF EU v Bratislave bude v roku 2016 zameriavať na
pokračovanie a ďalšie rozširovanie spolupráce s praxou v oblasti výskumu, na uplatnenie nových
projektových návrhov v rámci schém KEGA, VEGA, HORIZONT, APVV, V4.
Publikačná činnosť, nadväzujúca na uvedené výskumné prioritné oblasti, bude smerovaná predovšetkým
do kategórií, ktoré sú kľúčové pre existujúce hodnotiace systémy kvality v rámci národných
i medzinárodných akreditačných kritérií (A1, A2, B).
Aktivity orientované na implementáciu inovácií na OF EU v Bratislave v roku 2016
Aktivity orientované na implementáciu inovácií na OF EU v Bratislave v roku 2016 budú nasmerované na
oblasť:
 podpory inovačnej atmosféry naprieč celým spektrom zúčastnených strán vedecko-výskumnej
i pedagogickej činnosti fakulty (pracovníci, študenti, partneri),
 realizácie medzinárodného vedeckého podujatia v spolupráci so zahraničným partnerom,
 stimulácie a uplatnenia príležitostí aplikovaného výskumu pre hospodársku prax,
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zintenzívnenie spolupráce so strategickými partnermi z praxe,
podpory publikačných výstupov najvyššej bonity,
podpory publikačných výstupov doktorandov najvyššej kvality,
prípravy výskumných projektov zahraničných grantových schém,
rozšírenie akceptácie SCB v indexačných časopiseckých databázach,
transferu získaných poznatkov do praxe a edukácie.

Jednotlivé pracoviská OF EU v Bratislave sa v roku 2016 zamerajú na nasledujúce aktivity podporujúce
inovácie v oblasti výskumu a edukácie:
 príprava a implementácia nových Zásad organizácie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave do
praxe;
 vypracovanie, implementácia a spustenie dlhodobého projektu Retail Academy na podporu duálneho
vzdelávania v spolupráci s LIDL Slovensko, v.o.s. na podporu špecializácie absolventov OF EU
v Bratislave podľa presných požiadaviek partnera z praxe s akcentom na rozvoj zručností a schopností
študentov a absolventov;
 druhá etapa rekonštrukcie učebne D211 na implementáciu project based learning – projektová učebňa
na využitie pre predmety s praktickým vzdelávaním a tréningami;
 vytvorenie e-shopu inovácií, ktorý bude slúžiť ako fórum študentských inovačných nápadov pre
potenciálnych záujemcov z podnikateľského prostredia. Aktivizuje vytváranie siete vysokoškolských
pedagógov, pozostávajúcej z inovačných tandemov fakúlt a ďalších zanietencov pre inovácie, ktorí by
predstavovali jadro inovačného tímu a motivovali študentov k tvorbe inovačných nápadov;
 modernizácia študijných programov schválených Akreditačnou komisiou pri Vláde SR a príprava
študijných programov rozširujúcich portfólio edukačných produktov ponúkaných OF EU v Bratislave.
Pôjde aj o prípravu nových učebných pomôcok a rozšírenie výskumných aktivít v rámci projektov
s poprednými slovenskými firmami a decíznou sférou;
 spracovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do e-learningovej formy výučby;
 aplikácia nových metód multimediálnej výučby.
Využitie inovácií pre potreby skvalitnenia infraštruktúry výskumu na OF EU v Bratislave je kľúčovým
predpokladom pre zabezpečenie kvality a kvantity výsledkov výskumných aktivít. Rozsah implementácie
potrebných inovácií je však závislý na dostupnosti finančných zdrojov, ktorá je už dlhodobo považovaná
za významný problém a pôsobí ako bariéra pre rozvoj vedy na OF EU v Bratislave, podobne ako
v podmienkach vedy na Slovensku celkom. Základným infraštruktúrnym prvkom konkurenčnej schopnosti
vedeckého bádania na OF EU v Bratislave je zriadenie funkčného centra prípravy projektov, ktoré
nevyhnutne vyžaduje nové personálne i finančné zázemie.
Plánované aktivity OF EU v Bratislave v období Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade
Európskej únie (1.7.2016 – 31.12.2016)
 Vypracovanie interdisciplinárneho projektu BankAcademy v spolupráci s Tatrabankou, a.s. a dvoch
fakúlt EU v Bratislave (Obchodnej a Národohospodárskej fakulty) na podporu prípravy študentov
v kontexte profilových požiadaviek na absolventov EU v Bratislave podľa partnera z praxe.
 Ďalší rozvoj programu TalentWay v interdisciplinárnom prepájaní fakúlt a vysokých škôl ako aj
v interkultúrnom prepájaní akademických prostredí univerzít a podnikateľských subjektov v štátoch
Strednej Európy s potenciálnym prepojením na softvérovú podporu systémov business intelligence.
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 Príprava niekoľkých vedeckých projektov týkajúcich sa rozvoja podnikania v rámci únie
a organizovanie viacerých workshopov venovaných predmetnej problematike.
 Aktívna účasť tvorivých pracovníkov na podujatiach organizovaných ministerstvom, medzinárodnými
organizáciami a EU v Bratislave (OF EU v Bratislave) - ide hlavne o XVI. ročník medzinárodnej
konferencie „Slovensko a Česko v medzinárodnom podnikaní“.
 Medzinárodné vedecké podujatie: Cestovný ruch a médiá.
 Iniciatíva za krajšiu Bratislavu - monitoringom lokalít hlavného mesta a zhodnotenie funkčnosti
vybraných služieb cestovného ruchu pre potenciálneho návštevníka Bratislavy. Výsledkom bude štúdia
zistených disparít s námetmi pre hlavné mesto – Bratislavu. Súčasťou by bola komparácia hodnotených
aspektov s Viedňou ako najlepším mestom pre život.
 Zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci projektu VEGA č. 1/0635/14 Stav
a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku, ktorá bude
zameraná na implementáciu Politiky kvality EÚ na Slovensku.
 Organizovanie workshopov na aktuálne témy za účasti odborníkov z praxe a vytvorenie efektívnej
spolupráce medzi vedou a praxou.
 Participácia na medzinárodnom projekte s partnermi z krajín V4.
 Príprava návrhov nových projektov VEGA, KEGA, APVV, ktoré sa prioritne budú venovať aktuálnej
agende a výstupmi nasmerovanými tak, aby podporovali celkové aktivity SR v rámci predsedníctva.
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ZÁVER

11

Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti OF EU v Bratislave za rok 2015 monitoruje oblasť
vedecko-výskumných výkonov fakulty prostredníctvom súboru údajov, ktoré sú porovnateľné v čase,
a tým poskytujú možnosť posúdiť stav, vývoj i perspektívu fakulty v predmetnej oblasti.
Hodnotenie činnosti OF EU v Bratislave v oblasti vedy, výskumu a doktorandského štúdia prináša
nasledujúce závery:















pokračujúci priaznivý vývoj v kvalifikačnom raste tvorivých pracovníkov, v rámci ktorého boli
v roku 2015 ukončené štyri habilitačné konania udelením vedecko-pedagogického titulu „docent“,
a zároveň bolo začaté jedno vymenúvacie konanie,
pokračujúca vedecká činnosť v kategóriách VEGA, KEGA a PMVP projektov,
úspešnosť v projektoch aplikovaného výskumu pre hospodársku prax,
účasť pracovníkov na riešení medzinárodných výskumných projektov,
silnejúca ambícia pracovníkov i doktorandov presadiť sa v projektoch HORIZONT 2020,
pretrvávajúca vysoká miera angažovanosti v podávaní nových projektov,
kvalitatívne posilnenie publikačných výstupov tvorivých pracovníkov,
kvalitatívne posilnenie publikačných výstupov doktorandov,
organizácia početných vedeckých podujatí,
posilnenie akceptácie vedeckého časopisu SCB v citačných databázach,
zvyšujúca sa zahraničná mobilita doktorandov,
angažovanosť pracovníkov v medzinárodných výskumných sieťach, vedeckých výboroch
konferencií a vedeckých časopisov,
početná publikačná činnosť.

Za nepriaznivý aspekt v stave VVČ na fakulte je možné označiť znížený objem finančných
prostriedkov získaných z vedecko-výskumných a edukačných projektov. Daná situácia je odrazom
skutočnosti, že štruktúra projektov na OF EU v Bratislave bola v roku 2015 sformovaná v rozhodujúcej
miere v prospech projektov domácich grantových schém. V roku 2015 sa ďalej prehlboval problém
financovania výskumu a vedy v SR, čo potvrdzuje nevyhnutnosť hľadať uplatnenie vedeckých kapacít OF
EU v Bratislave v medzinárodnom výskumnom prostredí, i napriek existujúcim systémovým bariéram.
Rok 2016 však prinesie v danej oblasti očakávanú pozitívnu zmenu, nakoľko pracovníci OF EU
v Bratislave budú riešiteľmi projektu grantovej schémy HORIZONT 2020.
Budúce aktivity a opatrenia v oblasti VVČ a doktorandského štúdia budú v roku 2016 reflektovať
predovšetkým nasledujúce hodnotiace platformy: fakty o vývoji parametrov VVČ v roku 2015, výsledky
komplexnej akreditácie, systém parametrov medzinárodnej akreditácie AACSB. V týchto intenciách sa
bude klásť dôraz na nasledujúce oblasti:
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Efektívnosť doktorandského štúdia v zmysle dosahovania relevantných publikačných výstupov
doktorandov. Dôležité je stimulovať doktorandov k publikovaniu vedeckých výstupov na
zahraničných vedeckých konferenciách s medzinárodným vedeckým a programovým výborom
s tradíciou indexácie konferenčných výstupov.
Tvorba a implementácia nových zásad v oblasti organizácie doktorandského štúdia, ktoré budú
stimulovať kvalitnú vedeckú a publikačnú prácu doktorandov.
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Podpora publikačných výstupov kategórie A1, A2, B, ktoré sú kľúčovými ukazovateľmi kvality
i financovania činnosti OF EU v Bratislave.
Organizácia vedeckého podujatia v spolupráci so zahraničným partnerom s cieľom dosiahnutia
indexovaných publikačných výstupov.
Podpora rozširovania indexácie časopisu SCB.
Rozvoj projektovej iniciatívy v oblasti interdisciplinárnych projektov s inými subjektmi
výskumu v SR a v zahraničí.
Rozvoj projektovej iniciatívy v oblasti výskumu pre potreby hospodárskej praxe.
Kvalifikačný rast v zamestnaneckej kategórii „docent“ pre dosiahnutie úspešných
vymenúvacích konaní.
Podpora rozvoja post-doktorandskej profesijnej akademickej kariéry talentovaných mladých
vedeckých pracovníkov.
Posilnenie kvality publikačných výstupov z konferencie MERKÚR smerom k ich akceptácii
v renomovaných citačných databázach
Participácia v celouniverzitných výskumných iniciatívach a projektoch.
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Príloha č. 1
Prehľad riešených projektov na OF EU v Bratislave v roku 2015
VEGA projekty
P. č.

1.

1/0224/15

2.

1/0550/14

3.

1/0134/14

4.

1/1057/12

5.

1/0282/15

6.

1/0391/13

7.

1/0178/14

8.

1/0635/14

9.

1/0205/14

10.
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Číslo
projektu

1/0519/12

Názov projektu

Spotrebiteľské správanie
a osobná spotreba
v podmienkach nezamestnanosti
a relatívnej deprivácie
nezamestnaných: implikácie pre
decízne rozhodnutia
a podnikateľskú prax
Nové výzvy v oblasti európskej
energetickej bezpečnosti a ich
vplyv na konkurencieschopnosť
EÚ v horizonte do roku 2020
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
Riešenie dlhovej krízy
v menovej (nie fiškálnej) únii
a faktory budúceho prehlbovania
krízy v Európe a na Slovensku
Nástroje marketingovej politiky
v nových obchodných modeloch
orientovaných na tvorbu
viacnásobnej hodnoty pre
zákazníka v podmienkach trvalo
udržateľného rozvoja
Význam tretích krajín pre
strategické rozvojové zámery
EÚ v pokrízovom období (s
implikáciami pre slovenskú
ekonomiku)
Spoločná spotrebiteľská politika
EU a jej uplatnenie v SR s
dopadom na vzdelávanie
spotrebiteľov
Stav a perspektívy rozvoja trhu
biopotravín, tradičných a
regionálnych potravín na
Slovensku
Perspektíva existencie
dynamických podnikov služieb v
SR v kontexte uplatnenia
princípov iniciatívy Inovácia v
Únii
Poistenie podnikateľských
subjektov ako nevyhnutná súčasť
strategického riadenia v období
dlhovej krízy

Zodpovedný
riešiteľ

Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ
projektu

Názov
výzvy

prof. Ing. Dagmar
Lesáková, CSc.,
D.M.M.

2014-2016

11 472

MŠVVaŠ SR

VEGA

prof. Ing. Peter
Baláž, PhD.

2014-2016

8 166

MŠVVaŠ SR

VEGA

prof. Ing.
Ferdinand Daňo,
PhD.

2014-2016

6 151

MŠVVaŠ SR

VEGA

Ing. Edmund
Fifek, CSc.

2012-2015

4 723

MŠVVaŠ SR

VEGA

prof.Ing. Jaroslav
Kita, CSc.

2014-2016

4 502

MŠVVaŠ SR

VEGA

Ing. Kristína
Drieniková, PhD.

2013-2015

4 484

MŠVVaŠ SR

VEGA

doc. Ing. Mária
Dzúrová, PhD.

2014-2016

3 443

MŠVVaŠ SR

VEGA

2014-2016

2 835

MŠVVaŠ SR

VEGA

doc. Ing. Viera
Kubičková, PhD

2014-2016

2 029

MŠVVaŠ SR

VEGA

doc. Ing. Darina
Eliašová, PhD.

2012-2015

0

MŠVVaŠ SR

VEGA*

Dr. Ing.
Malgorzata A.
Jarossová
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P. č.

11.

12.

Číslo
projektu
1/0935/12

1/0277/14

Názov projektu

Právno-ekonomické aspekty
dlhodobej nezamestnanosti v
Slovenskej republike
Inovácie a
konkurencieschopnosť
slovenskej ekonomiky

Zodpovedný
riešiteľ

Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ
projektu

Názov
výzvy

Ing. Daniel
Krajčík, PhD.

2012-2015

0

MŠVVaŠ SR

VEGA*

doc. Ing. Viera
Kubičková, PhD.

2014-2015

0

MŠVVaŠ SR

VEGA*

Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ
projektu

Názov
výzvy

prof. Ing. Viera
Čihovská, PhD.

2014-2015

7 471

MŠVV a Š SR

KEGA

doc. Ing. Zuzana
Kittová, PhD.

2015-2016

2 523

MŠVV a Š SR

KEGA

Ing. Juraj
Litomerický,
PhD.

2013-2015

0

MŠVV a Š SR

KEGA*

*participácia na projekte inej univerzity

KEGA projekty
P. č.

1.

2.

3.

Číslo
projektu

018EU4/2014

002EU4/2015

006EU4/2013

Názov projektu

Euromarketing - faktory a
determinanty jednotného
európskeho trhu (monografia
s multimediálnou podporou)
Príprava vysokoškolskej
učebnice pre ťažiskový
predmet Európske
a medzinárodné obchodné
právo nového študijného
programu Medzinárodné
podnikanie
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

Zodpovedný
riešiteľ

*participácia na projekte inej univerzity

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia
na EU v Bratislave
P. č.

Číslo
projektu

1.

I-15-105-00

2.

I-15-107-00

Názov projektu

Komparácia podnikateľského
prostredia vybraných krajín
z hľadiska inovačných aktivít
Vývoj globalizovaného sveta
v 21.storočí s akcentom na
jeho špecifické oblasti

Zodpovedný
riešiteľ

Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ
projektu

Názov
výzvy

Ing. Alena
Dudeková,
PhD.

2015

810

EUBA

PMVPE
UBA

Ing. Dušan
Steinhauser

2015

810

EUBA

PMVPE
UBA
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Projekty od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy a od subjektov zo zahraničia
(mimo grantových schém)
P. č.

Objem
dotácie

Poskytovateľ
projektu

20152016

5 500

Inovácia
a aplikácia
nových
technológií

doc. Ing. Andrej
Milošík, PhD.

20152016

1 428

Digital,s.r.o.

doc. Ing. Andrej
Milošík, PhD.

20152016

1 224

Digital,s.r.o.

Názov projektu

Zodpovedný
riešiteľ

Savoy Educ. Trust: Fond 35

prof. JUDr.
Ľudmila
Novacká, PhD.

Doba
riešenia

1.

Z-13102/0006-10

2.

2015-PSDPAV-02

3.

2015-PSDPAV-01

4.

1/KMO/OF/2
015

Manuál slovenského exportéra

doc. Ľuboš
Pavelka, PhD.

2015

0

Eximbanka SR

5.

V4

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

prof. Ing. Helena
Strážovská, PhD.

20142015

0

Visegrad Fund

6.

51401163
V4 EaP
Scholarship

International Visegrad Fund

doc. Ing. Denisa
Čiderová, PhD.

20142015

0

Visegrad Fund

7.

ITMS
26240220087

Univerzitný vedecký park pre
biomedicínu

20132015

0

OP Výskum a
vývoj

GREG-PGV/
2011/2015

Observatoire des dynamiques
socio-économiques européennes
(Odyssée) /Sledovanie
európskych sociálnoekonomických dynamík

20112015

0

GREG

8.

9.

10.
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Číslo
projektu

526087LLP-1-20121-NOERASMUSENW
projekt bez
identifikačného čísla

Zefektívnenie fungovania
marketingu na sociálnych
sieťach prostredníctvom
nástrojov automatizácie
Optimalizácia webových
stránok pre vyhľadávače ako
integrálna súčasť marketingu

doc. Ing. Milan
Oreský, PhD.
Ing. Róbert
Rehák, PhD.
prof. Ing. Jaroslav
Kita, CSc.
prof. Ing.
Ferdinand Daňo,
PhD.
doc. Ing. Pavol
Kita, PhD.

Grant agreement from lifelong
learning programme

Ing. Dana
Vokounová, PhD.

20122015

0

Erasmus

Retail trade and Services in
Europe

doc. Ing. Pavol
Kita, PhD.

20132015

0

Uniwersytet
Ekonomiczny w
Katowicach
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Príloha č. 2
Vedecké podujatia organizované OF EU v Bratislave v roku 2015

Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Pedagogický proces versus
požiadavky praxe

workshop

Aktuálne problémy ochrany
spotrebiteľa
v SR

workshop

Kontrola kvality a bezpečnosti
potravín

workshop

Konkurenčný boj na trhu s
potravinami

workshop

Hodnotenie vín a riadenia
degustácií a ďalších podujatí v
rámci Malokarpatskej vínnej
cesty
Aktuálne problémy ochrany
spotrebiteľa v SR, smerovanie
politiky SR a EÚ
Legislatívne a inštitucionálne
zabezpečenie ochrany
spotrebiteľa v SR
Vonkajšie ekonomické vzťahy
SR na obdobie
2014 - 2020
Senzorická analýza a hodnotenie
kvality vína ÚKSUP Bratislava odbor vinohradníctva a vinárstva
Kvalita a bezpečnosť tuzemských
a zahraničných potravinárskych
výrobkov
Finančná gramotnosť a ochrana
spotrebiteľa pri finančných
službách

Organizátor:
katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave
Katedra
informatiky
obchodných firiem

Dátum konania Cieľová skupina

26.-29.1.2015

19.2.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

24.2.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

25.2.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

26.2.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
marketingu

26.2.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

workshop

Katedra
marketingu

4.3.2015

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

5.3.2015

workshop

workshop

Katedra
marketingu
Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru
Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru
Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

5.3.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť
študenti, doktorandi a
hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

11.3.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
pedagógovia,
verejnosť

workshop

Katedra
marketingu

11.3.2015

workshop

Katedra
marketingu

18.3.2015

Energetické a rozvojové politiky
EÚ

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

19.3.2015

Úlohy Ministerstva hospodárstva
SR pri zlepšovaní podnikania na
Slovensku

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

23.3.2015

Politika zdravia ako súčasť
spotrebiteľskej politiky

workshop

Katedra
marketingu

25.3.2015

Ochrana spotrebiteľa na trhu
potravín, bezpečnosť spotrebiteľa

tvoriví pracovníci a
doktorandi KIOF

študenti,
pedagógovia,
verejnosť
študenti, doktorandi a
hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
študenti, doktorandi a
hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
študenti,
pedagógovia,
verejnosť
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Organizátor:
katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

Dátum konania Cieľová skupina

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

26.3.2015

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

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

31.3.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
marketingu

1.4.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Vzdelávanie spotrebiteľov
podnikateľským sektorom

workshop

Katedra
marketingu

8.4.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Kvalita kozmetických výrobkov
na Slovensku
a v EÚ

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

15.4.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

Vybrané problémy ochrany
spotrebiteľa v praxi - SOI

workshop

Katedra
marketingu

15.4.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Vplyv IKT na zmeny
medziľudských vzťahov na
pracovisku aj mimo neho

workshop

Katedra
informatiky
obchodných firiem

16.4.2015

Aktivity spoločnosti Hilti na trhu
strednej a východnej Európy

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

20.4.2015

medzinárodná
vedecká
konferencia

Katedra
medzinárodného
obchodu

29.5.2015

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

15.6.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
informatiky
obchodných firiem

6.8.2015

tvoriví pracovníci
KIOF a odborníci z
praxe

medzinárodná
vedecká
konferencia

Katedra
informatiky
obchodných firiem

17.9.2015

medzinárodné
odborné publikum

workshop

Katedra
marketingu

8.10.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Ekonomický potenciál
Vladimírskej oblasti a
Kovrovského
elektromechanického závodu

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

13.10.2015

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

Mediálny trh a mediálne
agentúry

prednáška

Katedra
marketingu

14.10.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Podnikateľské prostredie na
Slovensku
Najnovšie výzvy v oblasti
energetickej účinnosti
elektrospotrebičov, v
energetickom štítkovaní a
ekodizajne
Elektronické nakupovanie
a základné problémy
slovenského spotrebiteľa
a výrobcov

Stredná a východná Európa v
meniacom sa podnikateľskom
prostredí
Stav a perspektívy rozvoja trhu
biopotravín, tradičných
a regionálnych potravín na
Slovensku
Mobilné internetové pripojenie
ako druhotné pripojenie
domácnosti alebo malého
podnikateľa
Informatizácia spoločnosti a jej
interakcia so vzdelávacím
systémom (ISIVS 2015)
Vzdelávanie spotrebiteľov
podnikateľským sektorom
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študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť
študenti, doktorandi a
hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
študenti, doktorandi a
hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Organizátor:
katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

Dátum konania Cieľová skupina

Spotrebiteľská politika
Slovenska. Inštitucionálne
zabezpečenie spotrebiteľskej
politiky na Slovensku, štruktúra,
rozsah a aktuálne platná právna
úprava ochrany spotrebiteľa

workshop

Katedra
marketingu

15.10.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Vedecko-výskumná spolupráca
maďarskej vysokej školy a
študentov a učiteľov BŠ
k problematike "Atypické formy
zamestnávania"

vedecká
konferencia

Katedra služieb a
cestovného ruchu

19.10.2015

pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť

Spoločný systém hodnotenia
kvality - model CAF a jeho
význam pri zavádzaní do praxe

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

20.10.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

20.10.2015

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

22.10.2015

workshop

Katedra
marketingu

22.10.2015

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

26.10.2015

VŠ pedagógovia a
zamestnanci
predovšetkým KMO

Význam technickej normalizácie
v praxi

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

27.10.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

Obchodný panel Nielsen a jeho
využitie v obchodnej praxi

workshop

Katedra
marketingu

27.10.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Ako vytvárať úspešné on-line
kampane

prednáška

Katedra
marketingu

28.10.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Teritoriálne zvláštnosti
zahraničných trhov, význam
akceptácie kultúrnych odlišností
zahraničných obchodných
partnerov

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

3.11.2015

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

Ochrana finančného spotrebiteľa.
Kompetencie NBS.

workshop

Katedra
marketingu

5.11.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

vedecká
konferencia

Katedra služieb a
cestovného ruchu

9.11.2015

pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť

Pitfalls and success factors in
internationalization of an SME
Podnikateľské prostredie krajín
V4
ESC a riešenie cezhraničných
sporov, alternatívne riešenie
sporov
Príprava vysokoškolskej
učebnice pre ťažiskový predmet
Európske a medzinárodné
obchodné právo nového
študijného programu
Medzinárodné podnikanie

Spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti z
hospodárskou praxou

VŠ pedagógovia a
zamestnanci
predovšetkým KMO,
študenti, doktorandi
VŠ pedagógovia a
zamestnanci
predovšetkým KMO,
študenti, doktorandi
študenti,
pedagógovia,
verejnosť
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Organizátor:
katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

Dátum konania Cieľová skupina
študenti, doktorandi a
hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
študenti, doktorandi a
hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

10.11.2015

Slovensko chorvátske fórum

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

10.11.2015

Environmentálne manažérstvo
ako manažérsky nástroj
organizácie

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

10.11.2015

Regulovaná tvorba cien

workshop

Katedra
marketingu

10.11.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

O práci kreatívneho riaditeľa v
reklamnej agentúre

prednáška

Katedra
marketingu

11.11.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Fenomén domény XYZ

workshop

Katedra
informatiky
obchodných firiem

12.11.2015

tvoriví pracovníci
KIOF

Bezpečnosť spotrebiteľa a
bezpečnosť potravín

workshop

Katedra
marketingu

12.11.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Implementácia e-learningového
systému BBS

workshop

Katedra
informatiky
obchodných firiem

16.11.2015

tvoriví pracovníci
KIOF a zástupcovia
BBS

Tvorba cien v reklamnej agentúre

workshop

Katedra
marketingu

18.11.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

workshop

Katedra
marketingu

19.11.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

23.11.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

24.11.2015

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

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

24.11.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

Výsledky vedecko-výskumnej
činnosti - Gazely

vedecká
konferencia

Katedra služieb a
cestovného ruchu

25.11.2015

pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť

Panel televízneho vysielania a
jeho využitie pre plánovanie
programovej štruktúry

workshop

Katedra
marketingu

24.11.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Public relations - ich úloha a
postavenie vo firme

prednáška

Katedra
marketingu

25.11.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

SOI a jej význam pre bezpečnosť
spotrebiteľa

workshop

Katedra
marketingu

26.11.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Slovenská kooperačná burza
2015

Finančná gramotnosť a finančný
spotrebiteľ, riadenie politiky
ochrany finančného spotrebiteľa
Všetko, čo som sa naučil o
podnikaní a nenájdete to v
učebniciach
Aktuálny vývoj svetového
automobilového priemyslu a
vplyv na marketingové stratégie
na medzinárodných trhoch
Integrovaný systém manažérstva
a jeho implementácia v praxi
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Organizátor:
katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

Dátum konania Cieľová skupina
VŠ pedagógovia a
zamestnanci
predovšetkým KMO,
študenti, doktorandi
študenti,
pedagógovia,
verejnosť
študenti, doktorandi a
hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
VŠ pedagógovia a
zamestnanci
predovšetkým KMO,
študenti, doktorandi

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

1.12.2015

Spotrebiteľský panel GfK a jeho
využitie pre marketing firiem

workshop

Katedra
marketingu

1.12.2015

Riadenie rizík v praxi

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

6.10., 13.10.,
27.10., 24.10.,
1.12.2015

Koučing – praktické východiská
a skúsenosti

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

3.12.2015

Bezpečnosť liekov, lieková
politika a dopad na bezpečnosť
pacienta

workshop

Katedra
marketingu

3.12.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

medzinárodná
vedecká
konferencia

Dekanát OF

3.-4.12.2015

mladí vedeckí
pracovníci,
doktorandi

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

Vedecko-technická spolupráca
Čína - EÚ - možnosti pre
podnikateľské záujmy
slovenských firiem
Alternatívne operačné systémy
ako možné riešenie predĺženia
používania hardvéru

Koučovanie ako nástroj rozvoja
ľudských zdrojov

MERKÚR
Singapur - prvá reforma
podnikateľského prostredia a jej
siločiary s Ázijskou
hospodárskou politikou

8.12.2015

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

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

9.12.2015

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

workshop

Katedra
informatiky
obchodných firiem

10.12.2015

tvoriví pracovníci
KIOF a širšia
verejnosť EU

EÚ na rázcestí

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

10.12.2015

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

Zdravie a ochrana zdravia ako
súčasť spotrebiteľskej politiky,
práva pacientov

workshop

Katedra
marketingu

10.12.2015

študenti,
pedagógovia,
verejnosť

Súťaž podnikateľských plánov

workshop

Katedra služieb a
cestovného ruchu

10.12.2015

pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť

CHOCOMAZE Sladký
podnikateľský príbeh
+ ENVIDOM
Kam idú elektrospotrebiče
na dôchodok?

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

14.12.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

15.12.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

Systémy bezpečnosti potravín a
ich význam
v praxi
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Názov podujatia
Stav a perspektívy rozvoja trhu
biopotravín, tradičných a
regionálnych potravín na
Slovensku
(VEGA č. 1/0635/14)
Významné výročia
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Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Organizátor:
katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

Dátum konania Cieľová skupina

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

15.12.2015

študenti, doktorandi,
VŠ učitelia, odborná
verejnosť

vedecká
konferencia

Katedra služieb a
cestovného ruchu

21.12.2015

pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť

