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Predslov 
 

Dlhodobý zámer rozvoja Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity 
v Bratislave (ďalej OF EUBA) je dokumentom, ktorý stanovuje strategický cieľ, 
priority a ciele rozvoja OF EUBA na obdobie rokov 2019 – 2023 a definuje 
poslanie a víziu OF EUBA. Poslanie a vízia OF EUBA je primárne odvodená od 
poslania a vízie Ekonomickej univerzity v Bratislave ako celku, a jej obsah taktiež  
korešponduje s postavením OF EUBA ako vzdelávacej a vedecko-výskumnej 
inštitúcie verejnej vysokej školy, ktorá sa riadi ustanoveniami zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a štatútom OF 
EUBA. Definovanie strategického cieľa, priorít a parciálnych cieľov rozvoja OF 
EUBA vychádza zo snahy napĺňať programové priority dekana a vedenia fakulty, 
ako aj vedúcich zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov OF EUBA.   
 
 
Poslanie OF EUBA 
 

Poslaním OF EUBA, ktorá je súčasťou európskeho priestoru 
vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, 
je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v 
človeku a prispievať na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti 
ekonómie, ekonomiky, humanitných a nadväzujúcich spoločenských vied k 
rozvoju vzdelanosti a vedy pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju 
vedomostnej spoločnosti. 
 
 
Vízia OF EUBA 
 
 Snahou OF EUBA je byť modernou akademickou inštitúciou, ktorá reaguje 

na potreby trhu vzdelávania, rozvíja vedecko-výskumnú činnosť, je otvorená 

zmenám, a zároveň je verná svojim hodnotám a oddaná svojmu poslaniu. OF 

EUBA  uskutočňuje aktivity, prostredníctvom ktorých je vnímaná ako: 

 tvorca a ochranca hodnôt, 

 akademická inštitúcia, kde sa všestranne rozvíjajú osobnosti,  

 vzdelávacia inštitúcia, kde sa dosahuje vysoká úroveň vzdelávania a 

vzdelania,  

 vedecko-výskumná inštitúcia, kde sa rozvíjajú nové poznatky 

v obchodnovedných disciplínach,  



 rovnocenný partner pre akademickú verejnosť a hospodársku prax 

v globálnom prostredí. 

Pre kontinuálne napĺňanie vízie OF EUBA je nevyhnutné stanovenie 
strategického cieľa OF EUBA.  
 
 
Strategický cieľ OF EUBA 
 
 Súbor parciálnych cieľov vo všetkých funkčných oblastiach činnosti OF 
EUBA a hlavných priorít OF EUBA vytvoril základnú platformu na stanovenie 
strategického cieľa OF EUBA.  
 

Strategickým cieľom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave je 
stať sa modernou fakultou rešpektovanou v medzinárodnom prostredí. 

 
 K napĺňaniu strategického cieľa OF EUBA, a tiež jej poslania a vízie je 
potrebná spolupráca a aktívne zapojenie všetkých zamestnancov OF EUBA. Je 
nevyhnutné nastaviť procesy, kompetencie a výkon jednotlivých zamestnancov 
tak, aby synergický efekt týchto manažérskych nástrojov napomáhal aktívne 
napĺňať stanovený obsah Dlhodobého zámeru rozvoja OF EUBA na obdobie 
rokov 2019 - 2023.  
 
 
Priority a ciele rozvoja OF EUBA  
 
 Stanovené priority a jednotlivé parciálne ciele rozvoja OF EUBA je 
potrebné chápať ako nevyhnutnú iniciáciu nových činností, alebo zásadnú 
inováciu procesov v rámci už realizovaných činností na OF EUBA. Obsahom 
jednotlivých priorít nie sú činnosti, ktoré sú z pohľadu svojho výkonu a prínosu 
k rozvoju OF EUBA dlhodobo vykonávané na dostatočnej úrovni. To však 
znamená vykonávať neustálu kontrolu nad všetkými procesmi a činnosťami OF 
EUBA a pri zistení nedostatkov nastavovať opatrenia na ich odstránenie. 
Nasledovné poradie priorít a ich parciálnych cieľov rozvoja OF EUBA nie je 
poradím dôležitosti ani časovou postupnosťou ich napĺňania. 

 

Priorita 1 

Vytvoriť a realizovať silné študijné programy v anglickom jazyku 

Ciele:  



- etablovať sa na medzinárodnom trhu univerzitného vzdelávania 

prostredníctvom ponuky kvalitných študijných programov vyučovaných 

v anglickom jazyku na všetkých troch stupňoch štúdia, 

- zatraktívniť štúdium aj pre slovenských študentov prostredníctvom 

možnosti získať dvojitý alebo spoločný diplom s uznávanou univerzitou 

v zahraničí, 

- získať dodatočné finančné prostriedky na podporu činností fakulty 

a zvýšenie motivácie zamestnancov. 

 

Priorita 2 

Internacionalizovať štúdium, vedu a výskum 

Ciele: 

- dosiahnuť medzinárodnú akceptáciu OF EUBA na trhu vzdelávania a v 

medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore,  

- intenzívne sa zapájať  do medzinárodných projektových tímov, 

- zvýšiť podiel zahraničných študentov študujúcich v študijných programoch 

na všetkých stupňoch štúdia, 

- participovať na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch.  

 

Priorita 3 

Špecializovať študijné programy pre aktuálne potreby trhu práce 

Ciele: 

- vytvoriť priestor pre nové predmety s ohľadom na profil absolventa 

jednotlivých študijných programov a jeho napĺňanie podporou zámeru 

zrušiť tzv. spoločný univerzitný základ používaný pri koncipovaní 

obsahového zamerania študijných programov, 

- diferencovať študijné programy fakulty od ponuky ostatných fakúlt,  

- napĺňať priamu pedagogickú činnosť prioritne výučbou v študijných 

programoch OF EUBA (najmä na I. stupni štúdia).  

 

Priorita 4 

Realizovať štátne skúšky s dôrazom na kvalitnú obhajobu záverečnej práce 



Ciele: 

- nastaviť kvalitný systém výberu, spracovania a hodnotenia záverečnej 

práce s dôrazom na komplexnejšiu obhajobu záverečnej práce, 

- vytvoriť podmienky, ktoré umožnia realizovať štátne skúšky iba formou 

obhajoby záverečnej práce a tieto zakomponovať do vnútorného systému 

hodnotenia kvality fakulty. 

 

Priorita 5 

Vytvoriť projektové centrum pre podporu realizácie medzinárodných vedecko-

výskumných projektov 

Ciele: 

- zabezpečiť podporu tvorivých zamestnancov v oblasti získavania  
a realizácie vedecko-výskumných projektov,  

- aktivizovať podávanie medzinárodných vedecko-výskumných projektov 
(najmä projektov v schémach Interreg a Horizon 2020), 

- podporovať účasť zamestnancov pri rozvoji miest a regiónov formou ich 
zapojenia do odborných pracovných skupín,  

- vytvoriť platformu na komunikáciu útvarov fakulty v oblasti vedy a 
výskumu s hospodárskou praxou, akademickou verejnosťou a príslušnými 
orgánmi na národnej a nadnárodnej úrovni,  

- zvýšiť mieru participácie študentov doktorandského štúdia na podávaní 
a riešení medzinárodných vedecko-výskumných projektov, 

- iniciovať vytváranie projektových a vedecko-výskumných tímov a ich 
začlenenie do medzinárodných vedecko-výskumných sietí. 

 

Priorita 6 

Posilniť autonómiu katedier ako kľúčových útvarov fakulty v oblasti vzdelávania, 

vedy a výskumu 

Ciele: 

- implementovať rozpis dotačných prostriedkov až na úroveň katedier 

a jednotlivých členov katedier, 

- presadiť prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov 

v kompetencii vedúceho príslušnej katedry (vrátane rozdelenia 



usporených finančných prostriedkov formou odmien jednotlivým členom 

katedry), 

- presne zadefinovať a vyčísliť výkon jednotlivých členov katedry na základe 

metodiky rozpisu dotačných prostriedkov, 

- posilniť postavenie vedúceho katedry výkonom príslušných kompetencií, 

ale aj prenosom zodpovednosti, 

- vytvoriť objektívny priestor a systém na ohodnotenie aktívnych 

zamestnancov plniacich si svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy 

a atestačných kritérií,  

- vytvoriť otvorenú komunitu s jasnými a čistými vzťahmi bez dezinformácií, 

- vytvoriť kvalitné, transparentné pracoviská, ktoré sú pevným pilierom 

fakulty s individualizovaným ohodnotením podľa ich výkonov. 

 

Priorita 7 

Inovovať organizačnú štruktúru útvarov fakulty 

Ciele: 

- vytvoriť priestor na širšiu diskusiu o nevyhnutnej zmene v rámci 

organizácie príslušných útvarov fakulty (katedier a ostatných pracovísk) vo 

vzťahu k aktuálnym a potenciálnym študijným programom a potrebám 

zintenzívnenia internacionalizácie vedy, výskumu a vzdelávania. 

 

Priorita 8 

Naplniť štandardy medzinárodnej akreditácie najmä prostredníctvom 

atestačných kritérií  

Ciele:  

- dbať na dôsledné plnenie atestačných kritérií jednotlivých zamestnancov 

OF EUBA, 

- aktivizovať a skvalitňovať publikačnú činnosť všetkých tvorivých 

zamestnancov,  

- dynamizovať kariérny rast zamestnancov fakulty kladením dôrazu na 

plnenie atestačných kritérií, 

- upevniť postavenie a dobré meno OF EUBA u relevantnej národnej 

a medzinárodnej verejnosti, 

- zvýšiť kvalitu vedy a výskumu. 

 



Priorita 9 

Systematizovať kooperáciu s hospodárskou praxou pre potreby vzdelávania 

a aplikovaného výskumu 

Ciele: 

- uplatňovať princíp „konkrétna potreba = konkrétny partner“, 

- dať príležitosť hospodárskej praxi reagovať na konkrétne potreby fakulty, 

- výrazne zlepšiť povedomie o OF EUBA medzi subjektami hospodárskej 

praxe, 

- získavať mimorozpočtové zdroje pre rozvojové aktivity fakulty. 

 

Priorita 10 

Vnímať študentov ako šíriteľov dobrého mena Obchodnej fakulty Ekonomickej 

univerzity v Bratislave 

Ciele: 

- budovať lojalitu študentov OF EUBA k fakulte a ich pozitívne povedomie o 

fakulte, 

- viesť so študentami konštruktívny a otvorený dialóg, hľadajúci cestu 

k zlepšeniu rôznych oblastí činnosti OF EUBA, 

- zmodernizovať vzdelávací proces tak, aby študent porozumel obsahu 

predmetu, získal schopnosť formulovať závery, mal schopnosť pokračovať 

v procese učenia sa, 

- poskytovať študentom spätnú väzbu riešenia závažných problémov 

vo vzdelávacom procese, 

- iniciovať zapájanie študentov do vybraných činností fakulty. 

 

Priorita 11 

Aktívne realizovať a podieľať sa na „face to face“ kampaniach orientovaných 

predovšetkým na uchádzačov o štúdium 

Ciele: 
- dosiahnuť nárast počtu uchádzačov o štúdium na fakulte, 
- pripraviť a realizovať osobné stretnutia so študentmi stredných škôl 

prostredníctvom aktívnej spolupráce so strednými školami ako 

najefektívnejšej formy oslovenia záujemcov o štúdium, 



- implementovať program odborných prednášok zabezpečovaných 

v kooperácii s katedrami fakulty a realizovať ich na vybraných stredných 

školách, 

- aktívne sa zapájať do projektov a podujatí organizovaných pre študentov 
stredných škôl organizáciami štátnej, verejnej i súkromnej sféry, 

- iniciovať obnovenie projektu „Prečo ekonómia?“ v spolupráci s EUBA.  
 

Dlhodobý zámer rozvoja OF EUBA na obdobie rokov 2019 – 2023 bol 
prerokovaný na zasadnutí vedeckej rady OF EUBA dňa 14. 3. 2019 a schválený 
akademickým senátom OF EUBA dňa 15. 3. 2019. 
 
 
 
 

doc. Ing. Milan Oreský, PhD. 
predseda Akademického senátu OF EUBA 

Ing. Peter Drábik, PhD. 
dekan OF EUBA

 


