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ÚVOD 

 

 

 

 

          Výročnú správu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity 

v Bratislave (ďalej len FMV, resp. Fakulta) za rok 2012 v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) 

zákona č. 13/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov prerokovalo 

Kolégium dekanky 27.2.2013, prorokoval a schválil Akademický senát FMV na svojom 

zasadnutí dňa 20.3.2013 a prerokovala Vedecká rada FMV dňa 22.3.2013. 

     

         Správa  sumarizuje základné informácie o činnosti fakulty v oblasti vzdelávania, 

vedy a výskumu, internacionalizácie, personálneho a organizačného rozvoja 

a hospodárenia. Uvádzané sú najvýznamnejšie udalosti, ktoré rámcovali život fakulty 

v roku 2012, ocenenia, ktoré získala, ale aj nedostatky a problémy, ktoré sa v jej činnosti 

vyskytujú.  

 

         Štatistické údaje dokumentujú aj  trendy v rozvoji fakulty a konfrontujú snahu 

vedenia fakulty, jej jednotlivých katedier i zamestnancov napĺňať základné poslanie 

fakulty obsiahnuté v jej štatúte, Dlhodobom zámere a iných interných dokumentoch. 

Viaceré naznačené informácie boli, resp. sú priebežne uvádzané a podrobne komentované 

na internetovej stránke fakulty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava,  február  2013 

 

 

 

 

                                                                     Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

                                                                                               dekanka  
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1 POSLANIE FAKULTY A JEJ VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROKU 2012 

 

 

         Fakulta medzinárodných vzťahov  je jednou zo siedmich fakúlt Ekonomickej univerzity 

v Bratislave (ďalej iba EUBA, resp. univerzita). Vznikla dekrétom rektora Ekonomickej 

univerzity zo dňa 17. januára 2000. Realizuje svoje základné činnosti – vzdelávanie, výskum 

a transfer poznatkov s prioritným zameraním na  oblasť medzinárodných ekonomických 

vzťahov a hospodárskej diplomacie. Fakulta v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v troch 

stupňoch vzdelávania:  

 v bakalárskom stupni v študijnom programe: Medzinárodné ekonomické vzťahy 

študijného odboru: Medzinárodné ekonomické vzťahy;  

 v inžinierskom stupni v študijnom programe: Hospodárska diplomacia študijného 

odboru: Medzinárodné ekonomické vzťahy;  

  v doktorandskom stupni v študijnom programe: Medzinárodné ekonomické vzťahy 

študijného odboru: Medzinárodné ekonomické vzťahy. 

 

           Fakulta  je súčasťou systému vzdelávacích inštitúcií v rámci Slovenskej republiky, 

ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov. Vznik fakulty vzišiel 

z novo vzniknutých potrieb, ktoré vyvolalo nové štátoprávne usporiadanie a vznik 

samostatnej Slovenskej republiky. Fakulta  položila základy  tradície v príprave  

vysokokvalifikovaných odborníkov zabezpečujúcich realizáciu zahraničnej politiky 

Slovenskej republiky, s osobitným zameraním na oblasť medzinárodných ekonomických 

vzťahov a hospodárskej diplomacie. Cieľom odbornej prípravy je zvládnutie problematiky 

medzinárodných hospodárskych vzťahov, svetovej ekonomiky, medzinárodného práva, 

medzinárodných politických vzťahov, európskej integrácie, zahraničnej politiky a diplomacie, 

diplomatickej praxe, diplomatického protokolu, politickej a hospodárskej geografie a pod. 

Osobitná pozornosť sa okrem odbornej prípravy v uvedenej špecializácii venuje jazykovej 

príprave.  Absolventi fakulty nachádzajú uplatnenie v ústredných orgánoch štátnej správy, 

v medzinárodných organizáciách, v podnikoch so zahraničnou majetkovou účasťou, 

v domácich spoločnostiach, v médiách a pod., kde sa zameriavajú na problematiku 

medzinárodných ekonomických vzťahov. Absolventi fakulty sú spôsobilí vykonávať podľa 

dosiahnutého stupňa kvalifikácie funkcie odborných pracovníkov, ekonómov, špecialistov 

a vedúcich odborných útvarov v domácich, zahraničných a medzinárodných  spoločnostiach 

vo všetkých odvetviach hospodárstva.  

     Profil fakulty reflektuje aktuálne potreby našej spoločnosti, t.j. vzdelávanie sa  

zameriava na prípravu odborníkov, ktorí jednak majú reprezentovať záujmy Slovenskej 

republiky v zahraničí, osobitne  v Európskej únii – pre potreby domácich inštitúcií i inštitúcií 

v centrále Európskej únie a na strane druhej správať sa vo svojom profesijnom a občianskom 

živote v súlade s hodnotami, ktoré univerzita vyznáva a presadzuje. Za rovnako významné sa 

považuje  poslanie  fakulty pri príprave odborníkov pre potreby hospodárskej diplomacie, ale 

aj hospodárskej praxe  – vo verejnom či súkromnom sektore. Jazyková príprava študentov 

(povinné štúdium troch cudzích jazykov) umožňuje nielen podstatne širšie uplatnenie v praxi, 

ale uľahčuje aj možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí.  

 

Významné aktivity fakulty v roku 2012 

 

           Úsilie vedenia FMV i všetkých jej zamestnancov sa aj v roku 2012 sústredilo      

predovšetkým na prípravu na nasledujúcu komplexnú akreditáciu a splnenie jej hodnotiacich 

kritérií so zámerom obnoviť štatút pracoviska s právom habilitačných konaní a vymenúvacích 

konaní za profesorov. 
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           V kontexte údajov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) FMV EU 

v Bratislave za rok spomedzi všetkých fakúlt v kategórii Ostatné spoločenské vedy si fakulta 

udržala lídersku pozíciu v kritériách SV1 -  počet študentov  na učiteľa, SV3 – podiel učiteľov 

s PhD. na počte všetkých učiteľov,  SV7 - pomer počtu zapísaných študentov k počtu 

prijatých, VV5 – pomer priemerného počtu absolventov denného doktorandského štúdia, SV9 

– podiel študentov vyslaných na zahraničný pobyt v rámci programu ERASMUS a mobilít, 

SV10 – podiel nezamestnaných absolventov na celkovom počte absolventov, ktorí získali titul 

v roku 2011.V celkovom poradí v uvedenej kategórii  sa fakulta umiestnila  na 4. mieste. 

Zhoršenie hodnotenia o jedno miesto oproti roku 2010 spôsobili predovšetkým ukazovatele 

týkajúce sa publikácií, citácií a grantových prostriedkov.  Slabou stránkou fakulty zostávajú aj 

naďalej mobility zamerané na medzinárodné výskumné tímy, podávanie projektov na výzvy 

7. RP a APVV, ktoré si vyžadujú vytvorenie väčších, i medzinárodných tímov a sú spojené 

s vysokou administratívnou záťažou, rozdiely v publikovaní výsledkov výskumu 

u jednotlivých pracovníkov, infraštruktúra pre vedeckovýskumnú činnosť, ktorú je potrebné 

skvalitniť, nízke možnosti motivácie najvýkonnejších pracovníkov vo vede a výskume, 

publikovanie v karentovaných časopisoch doma a v zahraničí. 

         Dekanka FMV prijala v roku 2012 viacero opatrení, ktoré by mali zvýšiť uvedený 

podiel, tak z  hľadiska motivácie zamestnancov, osobitne finančnej motivácie za publikačné 

výstupy v najvyššie hodnotených kategóriách, ako aj vyvodenia zodpovednosť za  neplnenie 

úloh. Súčasťou kontrolnej činnosti fakulty je pravidelné vyhodnocovanie publikačnej činnosti 

na jednotlivých katedrách. Zamestnancom FMV boli uložené konkrétne úlohy a termín ich 

plnenia. Neplnenie uvedených úloh sa stalo najvýznamnejším hodnotiacim kritériom práce 

zamestnanca, v roku 2012  boli evidované prípady ukončenia, resp. nepredlženia pracovného 

pomeru z dôvodu neplnenia uvedených kritérií. V roku 2012 sa zvýšil podiel publikačnej 

činnosti v kategórii vedecké monografie a karentované domáce časopisy. Na vydanie boli 

odoslané ďalšie výstupy, viaceré z nich sú zaradené do najbližšieho vydania. Predpokladá sa, 

že ich podiel sa za rok 2012 zvýši. Dekanka  FMV zriadila zároveň Komisiu pre prípravu 

výskumných projektov s cieľom zlepšiť koordináciu ich prípravy a spracovania. Fakulta bola 

v roku 2012 zapojená do riešenia 6 projektov VEGA, 1 projektu KEGA a 1 zahraničný 

projekt Jean Monnet programme. Nie všetky projekty navrhnuté na rok 2012  boli schválené. 

V rámci grantov Ekonomickej univerzity boli riešené 3 projekty mladých vedeckých 

pracovníkov. Pracovníci fakulty podali 3 projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2013. 

Medzi prioritné napojenia na výskumné témy budú patriť projekty, ktorých by malo byť 

v roku 2013 6 projektov VEGA a 1 projekt KEGA. Nové projekty sú ešte v priebehu 

schvaľovania. V roku 2013 budú podané tri projekty mladých vedeckých pracovníkov, 

projekt Jean Monnet a jeden projekt v rámci programov Visegrádskeho grantu. V rámci 

posudzovania sú návrhy na predloženie projektov v rámci 7. RP, do ktorých by sa FMV 

mohla zaradiť ako partner a rovnako aj v rámci výskumnej projektovej spolupráce 

s Taiwanom. 

           Fakulta medzinárodných vzťahov pravidelne organizuje a podporuje aktivity na 

oboznamovanie sa s databázami, ktorými disponuje SEK EU. FMV získala väčšie priestory 

pre fakultnú knižnicu,  kde je možné aj prezenčne študovať a je vybavená aj pripojeniami na 

internet. Knižnica je otvorená od novembra 2012.  

          Fakulta si vytvárala aj v roku 2012 predpoklady a pre výskum a rozvoj v súlade 

s profilom fakulty postupným doplňovaním pedagogického zboru o vlastných absolventov 

doktorandského štúdia, čo je, vzhľadom na relatívne krátke trvanie fakulty (r.2000) faktorom 

umožňujúcim ďalší rozvoj fakulty. 

Uskutočnila sa 13. medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2012 – Aktuálne 

otázky svetovej ekonomiky a politiky so zameraním na otázky súvisiace s prebiehajúcou 



6 

 

medzinárodnou finančnou a hospodárskou krízou, 11. medzinárodná vedecká konferencia 

doktorandov Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v LS 

akademického roka 2011/12 FMV pokračovala vo vydávaní dvoch vedeckých periodík 

„Almanach Fakulty medzinárodných vzťahov“ a „Medzinárodné vzťahy“. Časopis 

Medzinárodné vzťahy bol v roku 2012 napojený na databázu EBSCO a Pro Quest. 

        Dňa  20.12.2012 sa uskutočnili voľby dekana FMV. Členovia akademickej obce FMV 

navrhli na post dekana FMV jediného kandidáta – doterajšiu dekanku,  Dr.h.c. prof. Ing. 

Ľudmilu Lipkovú, CSc., ktorá po jednomyseľnom zvolení v senáte FMV túto funkciu bude 

zastávať aj v ďalšom funkčnom období. Počas roka 2012 došlo v rámci personálnej štruktúry 

fakulty k viacerým zmenám. Funkcie vedúceho katedry medzinárodného práva sa vzdal prof. 

JUDr. Stanislav Mráz, CSc. a výkonom tejto funkcie bola poverená do vypísania riadneho 

výberového konania JUDr. Lucia Hurná, PhD. Vo viacerých prípadoch (konkretizujeme ich 

v 6. časti správy) došlo k zmene na miestach odborných asistentov, docentov a profesorov. 

11.11.2012 náhle zomrela vo veku 33 rokov JUDr. Halina Martyniv, PhD., odborná asistentka 

na katedre medzinárodného práva, ktorá sa počas svojej profesionálnej kariéry venovala 

prevažne otázkam medzinárodného obchodného práva. Jeden pedagogický zamestnanec 

fakulty, Dr. Ľubomír Čech, CSc. predniesol dňa 3. apríla 2012 habilitačnú prednášku a 

úspešne ukončili habilitačné konanie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a týmto dňom boli vymenovaný za docenta 

v odbore medzinárodné vzťahy. 

        Napriek tomu, že Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave 

v roku 2012 v oblasti hospodárenia dodržiavala zásady hospodárnosti, efektívnosti 

vynakladania všetkých finančných prostriedkov, dôsledne dodržiavala zákony, riadiace 

a vnútroorganizačné normy, disponibilné finančné prostriedky vyplývajúce z rozpočtu roku 

2012 plne nepokrývali jej potrebu. Podstatná časť nákladov na bežnú prevádzku /kancelárske 

potreby, repas tonerov, opravy PC, NTB, DTP/ ako aj obnovu a rozvoj materiálo-technickej 

základne fakulty bola vykrývaná z iných zdrojov / granty, školné, mimodotačné zdroje, 

sponzorské dary/. 
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2 ZLOŽENIE RIADIACICH ORGÁNOV A ORGANIZAČNÁ   ŠTRUKTÚRA 

FAKULTY 

 

VEDENIE FAKULTY 

 

Dekanka:                  Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.   

 

Prodekani:                Mgr. Boris Mattoš, PhD.,    1. prodekan, prodekan pre    

                                                                                           pedagogickú prácu           

                                  doc.  PhDr. Milan Márton, CSc.,  prodekan pre vedu, výskum  

                                                                                   a doktorandské štúdium   

JUDr. Peter Rusiňák, PhD.,  prodekan pre zahraničné vzťahy a 

rozvoj   

Tajomník fakulty:    Ing. Miroslav Kolesár 

 

KOLÉGIUM DEKANKY 

 

Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc.  dekanka, vedúca katedry medzinárodných                 

                                                                           ekonomických vzťahov a hospodárskej  

                                                                           diplomacie  

doc.  PhDr. Milan MÁRTON, CSc.                     prodekan pre vedu, výskum  

a doktorandské štúdium   

JUDr. Peter RUSIŇÁK, PhD.                              prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj  

Mgr. Boris MATTOŠ, PhD.                                 prodekan pre pedagogickú prácu  

prof. JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc.                          vedúci katedry medzinárodného práva 

                                                                                  (do 31.8.2012)  

JUDr. Lucia HURNÁ, PhD.                      poverená vedením katedry 

medzinárodného práva (od 1.9.2012) 

doc. PhDr. František ŠKVRNDA, CSc.               vedúci katedry medzinárodných politických          

                                                                             vzťahov   

Ing. Eva JANČÍKOVÁ, PhD.                              Akademický senát FMV   

Frencien BAUER                                                    predseda Študentského parlamentu FMV  

Ing. Miroslav KOLESÁR                                     tajomník fakulty 

 

  

AKADEMICKÝ SENÁT   
 

Predsedníčka:       Ing. Eva JANČÍKOVÁ, PhD.  

Podpredsedovia:   Ing. Beáta LIPKOVÁ, PhD.     – za zamestnaneckú časť  

                               Ing. Mgr. Monika SATKOVÁ – za študentskú časť 

Tajomník :            doc. Ing. Martin GREŠŠ, PhD. 

 

Zamestnanecká časť 

 

Mgr. Renáta BALCOVÁ                 oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium                                                                 

Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD.         katedra medzinárodných ekonomických vzťahov  



8 

 

                                                               a hospodárskej diplomacie ( od 30.11.2012) 

doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc.                zástupca FMV EU v Rade vysokých škôl SR, Katedra  

                                                            medzinárodných politických vzťahov  

JUDr. Halina MARTYNIV, PhD.       katedra medzinárodného práva ( † 11.11.2012) 

prof. JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc.    katedra medzinárodného práva  

 

Študentská časť 
 

Frencien BAUER 

Jana DESIATNIKOVÁ 

Bc. Bohdana JAKONČUKOVÁ 

 

VEDECKÁ RADA   

 

Predseda:  Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.    

 

Interní členovia:  
 

Ing. Eva Jančíková, PhD. (od 12.11.2012) 

doc. PhDr. Ján Liďák, CSc., FMV  

Mgr. Boris Mattoš, PhD. prodekan pre pedagogickú prácu FMV  

doc. PhDr. Milan Márton, CSc., prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium FMV  

prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., FMV 

doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc., FMV 

JUDr. Peter Rusiňák, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj FMV  

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., FMV 

PaedDr. Emília Vokálová, CSc. (do 11.11.2012) 

doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc. 

 

Externí členovia 

 

Ing. Oľga Algayerová, MBA, MZVaEZ SR 

PhDr. Bohumil Fiala, PhD., Slezská univerzita v Opave   

prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc., FPV a MV UMB Banská Bystrica 

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., dekan FSEV TnUAD v Trenčíne 

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc., FMV VŠE Praha 

   

KATEDRY  

 

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV 

Vedúca katedry :   Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc. 

 

Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV 

Vedúci katedry : doc. PhDr. František ŠKVRNDA, CSc., mim. prof. 

 

Katedra medzinárodného práva FMV 

Vedúci katedry : prof. JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc. (do 31.8.2012)  

                           JUDr. Lucia HURNÁ, PhD. (od 1.9.2012 poverená vedením) 
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3  PEDAGOGICKÁ  ČINNOSŤ 

 

          Na FMV boli v roku 2012 v platnosti tieto akreditované študijné odbory a programy na 

1. a 2. stupni štúdia:   

 

Študijný odbor Študijný program Stupeň Forma štúdia 

3.3.17 Medzinárodné 

ekonomické vzťahy 

Medzinárodné ekonomické 

vzťahy  

1. 

(bakalárske 

štúdium) 

denná 

3.3.17 Medzinárodné 

ekonomické vzťahy 

Hospodárska diplomacia  2. 

(inžinierske  

štúdium) 

denná 

 

Výučba v 1. – 3. roku štúdia bola realizovaná podľa koncepcie 3 ročného bakalárskeho štúdia 

v študijnom programe Medzinárodné ekonomické vzťahy. Výučba na 2. stupni štúdia bola 

realizovaná podľa koncepcie 2 ročného inžinierskeho štúdia v študijnom programe 

Hospodárska diplomacia. Pedagogický proces a skúškové obdobie prebiehali v súlade so 

Študijným poriadkom Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 

Kontrola pedagogického procesu 

 

         Vo všeobecnosti možno konštatovať, že priebeh pedagogického procesu a skúškové 

obdobie neboli z hľadiska organizačného zabezpečenia narušené. Jednotlivé katedry FMV EU 

v Bratislave sa otázkami priebehu a úrovne pedagogického procesu pravidelne zaoberali na 

zasadnutiach svojich katedier, podobne vedúci katedier hodnotili pedagogický proces na 

zasadnutiach kolégia dekanky. V oboch semestroch boli tiež vykonané hospitácie v kontexte 

úloh súvisiacich so zabezpečením kvality výučby na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  

 

Pedagogická činnosť katedier  

(hodnotené obdobie: LS 2011/2012 a ZS 2012/2013)  

 

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie 

(KMEVaHD) 

         Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie 

uskutočňovala výučbu podľa schválených učebných plánov v dennom bakalárskom 

a inžinierskom, ako aj v dennom a externom doktorandskom štúdiu na FMV EU v Bratislave 

a v bakalárskom a inžinierskom štúdiu na ďalších fakultách EU v Bratislave (NHF, OF, FPM, 

a FAJ). Členovia katedry uskutočňovali výučbu týchto povinných a výberových predmetov:    

         Výučba v slovenskom jazyku (23): Dejiny svetového hospodárstva, Diplomatický 

protokol (FMV a OF (PVP), Ekonomika rozvojových štátov, Ekonomika štátov EÚ, Európska 

únia (FMV a FPM (VP), Európska únia II., Integrácia západného Balkánu a Turecka do EÚ 

(VP), Komunikácia v diplomatickej praxi, Medzinárodné hospodárske vzťahy (FMV, OF), 

Medzinárodné hospodárske vzťahy II., Medzinárodné obchodné financovanie, Medzinárodné 

organizácie a ich orgány, Metodika tvorby písomných prác, Negociácie v diplomatickej praxi 

(VP), Ropa vo svetovom hospodárstve (VP), Svetová ekonomika (FMV, OF, NHF (VP), 

Teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov, Tvorba a manažment projektov, Úvod do 

diplomacie, Úvod do európskych štúdií (FAJ), WTO (VP), Zahraničná politika SR, Základy 

verejného prejavu (VP). 
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Výučba v anglickom jazyku (11): Ekonomika regiónu: Východná Ázia (VP), 

Ekonomika USA vo svetovom hospodárstve (VP), Klimatické zmeny a životné prostredie 

v medzinárodných vzťahoch (VP), Malé štáty vo svetovej politike (VP), Medzinárodná 

rozvojová spolupráca (VP), Medzinárodné finančné inštitúcie (VP), Medzinárodné 

organizácie vo svetovej ekonomike a politike (VP), Priame zahraničné investície (VP), 

Súčasná Čína (VP), Súčasná Kórea (VP), Zdroje vo svetovej ekonomike (VP).    

Výučba vo francúzskom jazyku (1): Svetová ekonomika.   

Výučba v nemeckom jazyku (3): Energetická bezpečnosť v EÚ (VP), Malé štáty vo 

svetovej politike (VP), Mikroštáty v medzinárodných vzťahoch (VP).   

Výučba v ruskom jazyku (1): Ekonomika Ruska a vybraných štátov SNŠ (VP). 

Výučba v španielskom jazyku (1): Súčasná Latinská Amerika (VP).   

 

Katedra medzinárodných politických vzťahov (KMPV) 

       Katedra medzinárodných politických vzťahov uskutočňovala výučbu podľa schválených 

učebných plánov v dennom bakalárskom a inžinierskom, ako aj v dennom a externom 

doktorandskom štúdiu na FMV EU v Bratislave a v bakalárskom a inžinierskom štúdiu na 

ďalších fakultách EU v Bratislave (NHF, OF, FPM, FHI). Členovia katedry uskutočňovali 

výučbu týchto povinných a výberových predmetov:    

          V slovenskom jazyku (19): Blízky východ v medzinárodnej politike 1918-1945 (VP), 

Blízky východ v medzinárodnej politike 1945-1970 (VP), Blízky východ v medzinárodnej 

politike 1971-1990 (VP), Globálna kríza na začiatku 21. storočia (VP), Hospodárska 

sociológia (FMV (VP), NHF (VP), Komparácia politických systémov (FPM (VP), NHF (VP), 

Kultúry v medzinárodných vzťahoch, Medzinárodná migrácia v európskom kontexte (VP), 

Medzinárodné vzťahy (NHF (VP), Medzinárodné vzťahy politické I., Medzinárodné vzťahy 

politické II., Podnikateľská etika (VP), Politické systémy krajín Latinskej Ameriky (VP), 

Politické systémy krajín Škandinávie (VP), Politológia (NHF (VP), FHI (VP), FMV), 

Sociológia (NHF (VP), FMV), Sociológia medzinárodných vzťahov, Sociológia, 

Spravodajské služby a bezpečnosť sveta (VP), Stredná Ázia vo svetovej politike (VP).  

V anglickom jazyku (1): Geopolitika (VP).  

Vo francúzskom jazyku (2): Geopolitika (VP), Miesto a úloha Francúzska 

v procesoch európskej integrácie (VP). 

 

Katedra medzinárodného práva (KMP)  

          Katedra medzinárodného práva zabezpečovala výučbu nasledujúcich predmetov:  

V slovenskom jazyku (6): Diplomatické a konzulárne právo, Medzinárodné právo (FAJ), 

Medzinárodné právo obchodné, Medzinárodné právo verejné, Právo Európskej únie, Právo 

v medzinárodných ekonomických vzťahoch.     

          V anglickom jazyku (2): Medzinárodné trestné súdnictvo (VP), Právo EÚ (ÚMP).   

 

Štátne skúšky 

Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v roku 2012 

konali štátne skúšky a obhajoby záverečných prác na I. a na II. stupni štúdia.  

 

Bakalársky študijný program Medzinárodné ekonomické vzťahy 

- obhajoby bakalárskej práce: 5. – 6. jún 2012; 

- štátne skúšky bakalárske: 19. – 20. jún 2012; 

- obhajoby bakalárskej práce a štátne skúšky bakalárske: 30.8.2012.  
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Bakalársky študijný program Medzinárodné ekonomické vzťahy  úspešne ukončilo obhajobou 

záverečnej práce a štátnymi skúškami celkove 121 študentov denného štúdia. 

Inžiniersky študijný program Hospodárska diplomacia  

- obhajoby diplomovej práce:23. – 24.5.2012; 

- štátne skúšky inžinierske: 31.5. – 1.6.2012; 

- obhajoby diplomovej práce a štátne skúšky inžinierske: 27.8.2012.  

Inžiniersky študijný program Hospodárska diplomacia úspešne ukončilo obhajobou 

záverečnej práce a štátnymi skúškami celkove 104 študentov denného štúdia.  

 

Predmet Interkultúrna komunikácia a rokovania v cudzom jazyku (IKKaRvCJ) 

- IKKaRvCJ – písomná časť: 24.1.2012; 

- IKKaRvCJ – ústna časť: 31.1.2012;  

- IKKaRvCJ – písomná časť: 22.5.2012; 

- IKKaRvCJ – ústna časť: 29.5.2012; 

- IKKaRvCJ – písomná časť: 27.8.2012; 

- IKKaRvCJ – ústna časť: 28.8.2012.   

 

Výučba predmetov v cudzích jazykoch 

          Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., doc. Ing. Martin Grešš, PhD., doc. Ing. 

Tomáš Dudáš, PhD. a JUDr. Lucia Hurná, PhD. sa zúčastňujú na výučbe predmetov v cudzích 

jazykoch na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci čiastočného frankofónneho resp. 

anglofónneho štúdia. 

 

Prijímacie skúšky 

 

Prijímacie skúšky – I. stupeň štúdia:  

          V dňoch 11. – 13. júna 2012 sa na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 

uskutočnili prijímacie skúšky na I. stupeň denného bakalárskeho štúdia v študijnom programe 

Medzinárodné ekonomické vzťahy. Postupovalo sa podľa Zásad prijímacieho konania pre 

akademický rok 2012/2013 schválených Akademickým senátom FMV EU v Bratislave.         

         Prijímacie skúšky na I. stupeň štúdia sa konali písomnou formou a to z predmetov: 

matematika, základy ekonómie a ekonomiky, 1. cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk. Testy prijímacích 

pohovorov sa vyhodnocovali pomocou skenovacieho zariadenia, čo zabezpečilo 

objektivizáciu a vylúčilo chybné vyhodnocovanie testov. 

 

- počet prihlásených: 327 

- počet zúčastnených: 291 (89,0%); 

- vyhoveli zo všetkých predmetov (100-51 z každého predmetu): 98 (33,7%).   

- vyhoveli celkom (400-201): 252 (86,6%); 

 

Úspešnosť na prijímacích skúškach (informačný charakter): 

Predmet Úspešnosť (100-51b) % 

Matematika 147 50,52% 

Základy ekonómie a ekonomiky 200 68,73% 

Cudzí jazyk 1  276 94,85% 

Cudzí jazyk 2 (FJ, NJ, RJ, SJ, ŠJ) 230 79,04% 

 

        Prijímacia komisia pre prijímacie konanie na denné bakalárske štúdium na Fakulte 

medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe 



12 

 

Medzinárodné ekonomické vzťahy na akademický rok 2012/2013 schválila prijatie 196 

uchádzačov o štúdium na FMV EU v Bratislave. Prijímacia komisia schválila prijatie 

uchádzačov, ktorí v rámci kvalitatívneho poradia (celkový súčet získaných bodov zo všetkých 

častí prijímacej skúšky) získali min. 234 bodov. 

 

Prijímacie skúšky – II. stupeň štúdia:  

        Prijatie na II. stupeň denného inžinierskeho štúdia v študijnom programe Hospodárska 

diplomacia sa uskutočnilo bez prijímacích skúšok. 

 

Počty študentov  

 

Počet študentov k 31.10.2012                                                                                     

Stupeň štúdia Forma štúdia 
Ročník štúdia 

Spolu 
1. 2. 3. 

1. stupeň 

denná (SR) 167 101 113 381 

denná (zahr.) 5 0 3 8 

externá (SR) 0 0 0 0 

externá (zahr.) 0 0 0 0 

2. stupeň 

denná (SR) 76 114 0 190 

denná (zahr.) 2 4 0 6 

externá (SR) 0 0 0 0 

externá (zahr.) 0 0 0 0 

Spolu  

denná (SR) 243 215 113 571 

denná (zahr.) 7 4 3 14 

externá (SR) 0 0 0 0 

externá (zahr.) 0 0 0 0 

Spolu 
denná (SR + zahr.) 250 219 116 585 

externá (SR + zahr.) 0 0 0 0 

 

 

Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2008-2012                         

Stupeň 

štúdia 
Forma štúdia 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. stupeň 

denná 449 416 391 363 389 

externá 0 0 0 0 0 

spolu 449 416 391 363 389 

% ext. na celk. počte 0 0 0 0 0 

2. stupeň  

denná  225 251 242 230 196 

externá 0 0 0 0 0 

spolu 225 251 242 230 196 

% ext. na celk. počte 0 0 0 0 
0 
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Spolu  

denná 674 667 633 593 585 

externá 0 0 0 0 0 

spolu 674 667 633 593 585 

% externých na 

celkovom počte 

0 0 0  0 

 

Vývoj počtu absolventov za roky 2008-2012                                                           

Druh štúdia 
Forma 

štúdia 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

bakalárske denná 117 145 121 127 121 

bakalárske  externá 0 0 0 0 0 

bakalárske  spolu 117 145 121 127 121 

inžinierske denná 105 97 108 120 104 

inžinierske externá 0 0 0 0 0 

inžinierske spolu 105 97 108 120 104 

bakalárske 

a inžinierske 
spolu 222 242 229 247 225 

 

Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. roč. za roky 2008-2012  

 
Stav 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. 

stupeň 

Prihlásení 445 458 388 358 327 

Prijatí 219 192 161 128 190 

Zapísaní do 1. ročníka 

z novoprijatých 
152 144 116 107 173 

Zapísaní do 1. ročníka 

celkom 
153 147 119 110 175 

2. 

stupeň 

Prihlásení 123 144 112 131 119 

Prijatí 118 134 112 122 109 

Zapísaní do 1. ročníka 

z novoprijatých 
118 134 95 108 87 

Zapísaní do 1. ročníka 

celkom 
118 134 112 109 90 

Spolu 

Prihlásení 566 603 500 489 446 

Prijatí 337 326 273 250 299 

Zapísaní do 1. ročníka 

z novoprijatých 
270 278 211 215 260 

Zapísaní do 1. ročníka  

celkom 
271 281 330 219 265 
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Vyhodnotenie plnenia edičného programu fakulty na rok 2012 

 

        Návrh edičného programu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity 

v Bratislave na rok 2012 prerokovalo a schválilo Kolégium dekanky FMV EU v Bratislave 

dňa 26.10.2011 a Kolégium rektora EU v Bratislave 14.12.2011. 

       V rámci edičného programu FMV EU v Bratislave na rok 2012 bolo pre jednotlivé druhy 

študijnej literatúry naplánovaných na vydanie celkovo 14 titulov.  

   

Plnenie edičného programu FMV EU v Bratislave v roku 2012:  

Druh publikácie Plán  Vydané / Pripravené do 

tlače 

Percento plnenia  

Skriptá 3 3 100% 

Učebnice 6 5 83,3% 

Vedecké monografie 3 1 33,3% 

Zborníky  2 2 100% 

SPOLU  14 11 78,57% 

Dodatočne zaradené tituly 2 2 100% 

SPOLU  16 13 81,25% 

 

Členenie podľa druhu publikácie:    
 

Skriptá 
 

Vydané / v tlači (3): 

o Dokumenty k štúdiu medzinárodného ekonomického práva - Ing. Mgr. Katarína 

Brocková, PhD. – Mgr. Klaudia Pyteľová, PhD.  

o Medzinárodné ekonomické právo - Ing. Mgr. Katarína Brocková, PhD. – Mgr. 

Klaudia Pyteľová, PhD.  

 Medzinárodné hospodárske vzťahy - teórie, príklady, grafy - Ing. Martin Grančay, 

PhD. a kol. 
 

Učebnice 
 

Vydané / v tlači (5): 

 Diplomacia – úvod do štúdia - JUDr. Peter Rusiňák, PhD.  a kol.; 

 Integrácia Západného Balkánu a Turecka do Európskej Únie (kniha 1 - komplexný 

pohľad) - Ing. Martin Grančay, PhD., prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Ing. Nóra 

Szikorová, doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.  a kol.; 

 Integrácia Západného Balkánu a Turecka do Európskej Únie (kniha 2 - individuálny 

aspekt) - Ing. Martin Grančay, PhD. - Ing. Nóra Szikorová a kol.; 

o Medzinárodné obchodné financovanie - Ing. Eva Jančíková, PhD.;  

o Súčasná svetová politika I. časť (Vybrané kapitoly – Európa, USA, RF) - doc. PhDr. 

František Škvrnda, CSc. 
 

Nevydané (1):  
 

 Diplomatický protokol - Mgr. Boris Mattoš, PhD. 

 

Vedecké monografie 
 

Vydané / v tlači (1):  

 Európska integrácia a perspektívy jej prehlbovania - Ing. Veronika Fodorová, PhD.  
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Nevydané (2):  

 Diplomacia – teória a prax - JUDr. Peter Rusiňák, PhD.; 

 Teórie rozvojovej ekonómie - Ing. Martin Grešš, PhD. – Ing. Tomáš Dudáš, PhD. – 

Ing. Michal Ščepán, PhD. 
 

Zborníky 
 

Vydané (2):  

 Zborník abstraktov z vedeckého seminára doktorandov - kolektív 

 Zborník abstraktov z medzin. ved. konferencie „Medzinárodné vzťahy 2011“ – kol.  

 

Dodatočne zaradené tituly (2) 
 

Do edičného programu FMV EU v Bratislave boli v roku 2012 dodatočne zaradené tituly:  

 Medzinárodné právo obchodné pre ekonómov - JUDr. Halina Martyniv, PhD. 

(skriptum); 

 Ekonomika štátov SNŠ - Ing. Leonid Raneta, PhD. (vedecká monografia) 

    

Plnenie edičného programu FMV EU v Bratislave rokoch 2002 – 2012: 

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plán 18 23 18 20 25 18 21 20 26 / 30* 21 / 23* 14 /16* 

Vydané  9 16 11 17 10 12 13 9 20 / 24* 13 / 15* 11 / 13* 

Percento 

plnenia  

50% 69,5% 61,1% 85% 40% 66,6% 61,9% 45% 76,9% / 

79,9%* 

61,9% / 

65,22%* 

78,57% / 

81,25%* 

Poznámka: „*“ = počet po započítaní dodatočne zaradených titulov.    

 

Integrovaný systém zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave 
 

         Jedným z dôležitých predpokladov na vymedzenie štatútu EU v Bratislave ako vysokej 

školy univerzitného typu v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a vytvorenie 

predpokladov pre medzinárodnú   evalváciu resp. akreditáciu  EU v Bratislave  vo vybranom 

prestížnom  medzinárodnom  systéme hodnotenia kvality je dôsledná realizácia Integrovaného 

systému zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na Ekonomickej univerzite v Bratislave je 

        Systém a  ďalšie výstupy projektu majú vychádzať  z aktuálnych koncepcií zabezpečenia 

kvality   špecificky vyvinutých  pre oblasť vysokoškolského vzdelávania, ktoré  sú  uznávané 

ako referenčné  modely  v rámci Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania 

a v globálnom meradle.  Z toho zároveň vyplýva, že systém má  mať komplexný charakter.  

Má byť  ponímaný ako  široký okruh opatrení, ktoré   podporujú inštitucionálnu kultúru 

kvality a pomáhajú tak  vytvárať  priaznivé   podmienky  pre napĺňanie úloh  Ekonomickej 

univerzity v Bratislave  v súlade s   poslaním európskych univerzít,  vyjadreným najmä 

v dokumente Magna charta universitatum,   so zámermi  bolonského a lisabonského procesu  

a s aktuálnymi politikami Európskej únie a Slovenskej republiky.  

       Proces monitorovania a hodnotenia zabezpečovania a zdokonaľovania kvality 

vymedzujú: 

- Interná smernica č. 2/2011 Monitorovanie a hodnotenie kvality na EU v Bratislave zo 

dňa 31.3.2011 (ISMHK) 

- Interný manuál zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave 

(IMZZK) 

- Štatút Rady kvality EU v Bratislave (platný od 31.3.2011) 

- Organizačný poriadok CZaPK (platný od 31.3.2011) 
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        K nástrojom na  monitorovane, hodnotenie, zabezpečovanie a  zdokonaľovanie  kvality 

patria najmä pravidelný prieskum názorov  relevantných cieľových skupín  na vybrané 

aspekty činnosti univerzity, monitorovanie vyučovacieho procesu formou hospitácií, 

hodnotenie predmetov, hodnotenie študijných  programov, inštitucionálne hodnotenie 

univerzity, fakúlt, katedier, ústavov a ďalších organizačných zložiek univerzity a ďalšie 

priame a nepriame opatrenia na podporu kvality a zvýšenie efektívnosti v činnosti univerzity. 

          Účelom monitorovania  pedagogického   procesu formou hospitácií je  sledovať 

a posúdiť najmä  schopnosť hospitovaných učiteľov prezentovať príslušnú odbornú 

problematiku, pedagogické schopnosti, dodržiavanie  harmonogramu výučby, dodržiavanie 

času výučby,  využívanie vhodných didaktických prostriedkov a ďalšie aspekty 

pedagogického procesu. Výsledky monitorovania slúžia vedúcemu zamestnancovi (vedúcemu 

katedry/ ústavu/ dekanovi príslušnej fakulty/ rektorovi univerzity) na posúdenie kvality 

pedagogického procesu realizovaného hospitovanými učiteľmi  a na prijatie  opatrení. 

Podrobné pravidlá  realizácie monitorovania pedagogického procesu formou hospitácií, najmä 

ich frekvenciu, formu realizácie, zodpovednosť, prístup k výsledkom hospitácií, prerokovanie 

výsledkov a pravidlá navrhovania a prijímania opatrení ako  aj  príslušné formuláre (zápis 

z hospitácie a správa o hospitačnej činnosti) sú súčasťou inštitucionálneho manuálu a majú 

záväzný charakter.  

           Účelom hodnotenia predmetov  je v pravidelných časových intervaloch sústrediť a 

spracovať informácie z realizovaných ankiet  a  hospitácií, uskutočniť revíziu pedagogickej 

dokumentácie predmetu  a porovnať predmet s koncepciou analogických  predmetov na 

renomovaných zahraničných univerzitách. Na tomto základe  vyvodiť závery pre skvalitnenie 

obsahového zamerania daného predmetu, používaných metód a  foriem procesu učenia 

a učenia sa, zaradenia predmetu do štruktúry študijného plánu, aktualizáciu študijnej 

literatúry,  a navrhnúť prípadné zmeny s cieľom skvalitnenia pedagogického procesu. 

Výsledky pravidelného hodnotenia predmetu slúžia vedeniu katedry a fakulty pri rozhodovaní 

o aktualizácii sylabu daného predmetu a o zmenách v študijných plánoch. Podrobné pravidlá  

hodnotenia predmetov, najmä ich frekvenciu, formu realizácie, zodpovednosť, prístup 

k výsledkom hospitácií, prerokovanie výsledkov a pravidlá navrhovania a prijímania opatrení 

ako  a príslušný formulár hodnotenia predmetu sú  súčasťou inštitucionálneho manuálu a majú 

záväzný charakter.  

             Proces monitorovania a hodnotenia zabezpečovania a zdokonaľovania kvality sledujú 

a realizujú na fakultách Rady kvality, ktorú tvoria zmocnenci kvality (prodekani) a členovia, 

zastupujúci všetky katedry. Radu kvality FMV tvoria: JUDr. Peter Rusiňák, PhD., prodekan, 

fakultný zmocnenec kvality, Ing. Beáta Lipková, PhD. (KMEVHD), JUDr. Lucia Hurná, 

PhD. (KMP), PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. (KMPV) a Bc. Bohdana Jakončuková (zástupca 

ŠP FMV). Rada spolupracuje s prodekanmi pre pedagogickú činnosť a pre vedu, výskum 

a doktorandské štúdium. Významnú pozíciu v tomto procese zohrávajú aj vedúci katedier, 

ktorí organizujú a zabezpečujú najmä hospitácie učiteľov a ich vyhodnocovanie. 

          Po vyhodnotení pilotného projektu monitorovania a hodnotenia zabezpečovania 

a zdokonaľovania kvality, realizovaného v akademickom roku 2009/2010 boli jednotlivé 

fakulty vyzvané zabezpečovať a realizovať hospitácie každého predmetu v dvojročných 

intervaloch. Katedrám FMV bolo vedením FMV odporúčané realizovať hospitácie 

v mesiacoch november 2011 (ZS), marec 2012 (LS), október 2012 (ZS) a marec 2013 (LS). 

V akademickom roku 2011/2012 boli realizované hospitácie v rámci výučby 24 predmetov.  

Za pozitíva vyučovacieho procesu boli považované najmä  využívanie prípadových štúdií, 

pretavenie teoretických poznatkov do praxe, analýza aktuálnych poznatkov z odboru, 

demonštrácia praktických príkladov, znalosť odbornej problematiky a odborná pripravenosť 

učiteľov na preberanú tému a snaha o primeranú prezentáciu vo vzťahu k študentom, 
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využívanie modernej didaktickej techniky, dodržiavanie času výučby a interaktívny prístup k 

študentom 

        Naopak za negatíva hospitujúci pedagógovia považovali najmä rozdielny prístup 

študentov k príprave, nedostatočnú pripravenosť študentov na diskusiu a stručnosť odpovedí, 

prípravu didaktických pomôcok na začiatku prednášky resp. cvičenia a nedostatočné 

materiálne a technické vybavenie vybavenie prednáškových a seminárnych miestností. 

         Výrazné zlepšenie technického vybavenia je, v zásade, mimo možností fakulty. Vedenie 

univerzity zabezpečilo namontovanie statických dataprojektorov do prednáškových 

miestností, pridelených na výučbu FMV, fakulta zabezpečila pre ak. rok 2012/2013 tri nové 

mobilné dataprojektory do seminárnych miestností. Vedenie fakulty zorganizovalo v LS 

2011/2012 trojdňový tréning pre učiteľov k moderným metódam vyučovania. Plnenie ďalších 

opatrení smerujúcich do zlepšenia kvality vzdelávacieho procesu boli predmetom kontrolnej 

činnosti jednotlivých útvarov fakulty. Pedagógovia boli vyzvaní k aplikácii iných spôsobov 

aktivizácie študentov v príprave a prezentácii na cvičeniach, napr. zvýšením záujmu študentov 

o predmety  zadávaním seminárnych prác a hodnotením aktívnej účasti na seminároch a 

vytváranie  väčšieho priestoru na diskusiu. 
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4  VEDECKOVÝSKUMNÁ  ČINNOSŤ  A DOKTORANDSKÉ  ŠTÚDIUM 

 

         V oblasti vedeckovýskumnej práce vychádzali aktivity Fakulty medzinárodných 

vzťahov z dvoch základných východísk: z profilu fakulty, ktorý je daný hlavne profilom 

absolventa a z aktuálnych otázok medzinárodných vzťahov, ktoré boli frekventované i vo 

výskume v medzinárodnom rámci. Fakulta v roku 2012 udržiavala a posilňovala svoju pozíciu 

vo vedeckej a akademickej komunite, najmä cez vedecké semináre, ktoré organizovala, resp. 

na ktorých sa zúčastňovali, doma aj v zahraničí, jej pracovníci. V porovnaní s priemerom 

ostatných rokov sme v publikačnej činnosti zaznamenali posun k zvýšeniu počtu monografií 

a najmä článkov vo vedeckých časopisoch a došlo k pozitívnemu posunu i v publikáciách 

v karentovaných časopisoch. FMV vydáva aj 2 vedecké časopisy, zapája doktorandov do 

publikovania aj v zahraničných časopisoch, vysiela ich na konferencie doma i v zahraničí 

s prezentáciami v anglickom jazyku. Tradičné je vysoko úspešné ukončovanie interného 

doktorandského štúdia.  

       Napriek tomu slabou stránkou fakulty zostávajú aj naďalej mobility zamerané na 

medzinárodné výskumné tímy, zapojenosť do medzinárodných projektových schém. Tieto si 

vyžadujú vytvorenie väčších, i medzinárodných tímov a sú spojené s vysokou 

administratívnou záťažou, pretrvávajú rozdiely v publikovaní výsledkov výskumu 

u jednotlivých pracovníkov, infraštruktúra pre vedeckovýskumnú činnosť, ktorú je potrebné 

skvalitniť, nízke možnosti motivácie najvýkonnejších pracovníkov vo vede a výskume, 

publikovanie v karentovaných časopisoch doma a v zahraničí napriek istému zlepšeniu. 

Naďalej pretrváva i nízky objem získaných finančných prostriedkov. 

       V projektoch bola venovaná pozornosť ekonomických, politickým bezpečnostným 

a kultúrnym aspektom medzinárodných vzťahov vychádzajúc z analýz na stredoeurópskej 

a globálnej úrovni a právu medzinárodných ekonomických vzťahov. Projekty boli zamerané 

na problematiku štyroch slobôd pohybu v EÚ, prisťahovalectva a politicko-ekonomickej 

diverzifikácie, multipolarite, medzikultúrnym vzťahom a sociálnemu kapitálu 

a neoregionalizácii. Fakulta bola v roku 2012 zapojená do riešenia 6 projektov VEGA, 1 

projektu KEGA a 1 zahraničného projektu Jean Monnet programe. V rámci grantov 

Ekonomickej univerzity boli riešené 3 projekty doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov.  

Vedenie venovalo pozornosť i kvalifikačnému rastu pracovníkov,  ktorý považuje za 

základ ďalšieho rozvoja fakulty. Podarilo sa dosiahnuť stav, že v stave pracovníkov sú len 

pracovníci s PhD. a vyššie. 

Fakulta trvale a úspešne venuje pozornosť zvyšovaniu kvality doktorandského štúdia, 

publikačnej činnosti doktorandov a včasnému dokončovaniu najmä interného doktorandského 

štúdia. Podľa hodnotení členov odborovej komisie celkove stúpa úroveň doktorandských 

dizertačných prác. 

         Fakulta pravidelne organizuje semináre a jej pracovníci a doktorandi sa zúčastňujú na 

domácich i zahraničných seminároch našich tradičných partnerov, ale aj na iných 

zahraničných konferenciách. Výrazne sa rozvinula spolupráca s novým partnerom s Fakultou 

ekonómie Západomaďarskej univerzity v Šoproni.  
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Vedeckovýskumná činnosť na katedrách FMV 

 

        Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie v roku 

2012 realizovala:  

- 2 úlohy v rámci grantových projektov VEGA - Štyri slobody pohybu v Európskej únii, 

vedúca projektu: dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. a Neoregionalizácia svetovej 

ekonomiky a spoločnosti, vedúci projektu Ing. Ladislav Lysák, DrSc.  

- 1 úlohu KEGA  - Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ 

so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou, vedúca projektu: Ing. Eva 

Jančíková, PhD.  

- 3 úlohy v rámci projektov mladých vedeckých pracovníkov – Voľný pohyb pracovných 

síl a jeho dopady na jednotlivé ekonomiky Európskeho hospodárskeho priestoru, vedúci 

projektu Ing. Richard Woltemar, PhD. (do 30.06. 2012, resp. Ing. Katarína Cséfalvayová, 

PhD.) (od 01. 07. 2012), Vzájomné vzťahové prepojenie hospodárskeho rastu a trvalo 

udržateľného rozvoja: kauzálna typológia indikátorov trvalo udržateľného rozvoja, vedúci 

projektu Ing. Michal Ščepán, PhD. (do 31. 08. 2012, resp. Ing. Veronika Fodorová, PhD.) 

(od 01. 09. 2012), Medzinárodný pohyb pracovných síl medzi Európskym hospodárskym 

priestorom a vybranými regiónmi sveta, vedúci projektu Ing. Leonid Raneta, PhD. 

- projekt v rámci programu Jean Monnet Programme Integrácia Západného Balkánu 

a Turecka do Európskej únie, vedúca projektu: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

 

        Katedra medzinárodných politických vzťahov v roku 2012 realizovala 3 úlohy 

v rámci grantových projektov VEGA - Prisťahovalectvo a politicko-ekonomická 

diverzifikácia Európy, vedúci projektu: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. a Medzikultúrne vzťahy 

a sociálny kapitál, vedúca projektu: doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc., Vytváranie 

multipolarity v súčasných medzinárodných vzťahoch, vedúci projektu doc. PhDr. František 

Škvrnda, CSc. 

       Katedra medzinárodného práva v roku 2012 realizovala jeden projekt VEGA - 

Vybrané aspekty rozvoja európskeho medzinárodného práva súkromného, vedúci projektu: 

prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. 

 

Vedecké konferencie v roku 2012 

        FMV pripravila v roku 2012 nasledujúce medzinárodné vedecké podujatia: 

 11. vedecká medzinárodná konferencia doktorandov: „Ekonomické, politické a právne 

otázky medzinárodných vzťahov – 2012“ (30. 05. 2012 v Bratislave). 

 13. medzinárodná vedecká konferencia: „Medzinárodné vzťahy 2012 – Aktuálne 

otázky svetovej politiky a ekonomiky“ (5.- 7.12. 2012 v Smoleniciach) 

 

Vedecké časopisy na FMV 

FMV vydávala aj v roku 2012 v printovej i elektronickej forme (na internetovej 

stránke fakulty) dva vedecké časopisy: Medzinárodné vzťahy a Almanach. 

 

Študentská vedecká odborná činnosť  

         V roku 2012 sa do študentskej vedeckej a odbornej činnosti prvého a druhého stupňa 

štúdia na fakulte zapojilo 10 študentov s 10 prácami (v roku 2011 to bolo 25 študentov so 24 

prácami). Samotná súťaž prebehla v dvoch kolách. V prvom kole sa práce podľa ich 
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zamerania rozdelili do dvoch tematických okruhov – sekcií: Medzinárodné ekonomické 

vzťahy a Medzinárodné politické vzťahy. 

        Tri najlepšie práce z každej sekcie postúpili do celofakultného kola. Na prvých troch 

miestach skončili práce: 

 

1. miesto: Nina Galanská      

Názov práce:  Porovnanie prístupov k integrácii kutúrne heterogénnych komunít vo 

  vybraných krajinách 

vedúci práce: Ing. Peter Reťkovský  
 

2. miesto: Soňa Ferenčíková 

Názov práce:  Význam leadershipu v medzinárodných podnikoch 

vedúci práce: Ing. Eva Jančíková, PhD. 
 

3. miesto:        Lucia Pašková          

Názov práce:  Rozvojová pomoc na Haiti 

vedúci práce: doc. Ing. Martin Grešš, PhD.  

 

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách, redakčných radách a tímoch iných univerzít 

 Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., (členka Vedeckej rady FMV Vysokej školy 

ekonomickej v Prahe, Obchodno podnikateľskej fakulty Sliezskej univerzity v Karvinej, 

FPVMV UMB v Banskej Bystrici, členka Akademickej rady Vysokej školy ekonómie 

a manažmentu verejnej správy v Bratislave, členka redakčnej rady Czech hospitality, Acta 

academica karviniensia, Acta moravia, Medzinárodné vzťahy (vedecký časopis 

Užhorodskej štátnej univerzity – Ukrajina), Regionálne štúdie (vedecký zborník 

Užhorodskej štátnej univerzity - Ukrajina), členka odbornej komisie - doktorandské 

štúdium – Svetová ekonomika, Medzinárodné ekonomické vzťahy). 

 doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., mimoriadny profesor, (člen spoločnej odborovej 

komisie vo vednom odbore policajný manažment, sociológia, psychológia a etika na 

Akadémii Policajného zboru v Bratislave člen redakčnej rady časopisu Studia politica 

Slovaca, vydávaného Ústavom politických vied SAV v Bratislave) 

 doc. PhDr. Ján Liďák, CSc., člen Akademickej rady Vysokej školy evropských 

a regionálních studií v Českých Budějoviciach, člen komisie doktorandského štúdia pre 

vedný odbor – Teória politiky na FPV a MV UMB v Banskej Bystrici, člen Správnej rady 

SFPA, člen redakčnej rady (Rada Programowa Studiów i Prac Kolegium Ekonomiczno-

Spolecznego) časopisu Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Spolecznego, Szkola 

Glówna Handlowa w Warszawie) 

 JUDr. Peter Rusiňák, PhD., člen Redakčnej rady Regionálne štúdie (vedecký zborník 

Užhorodskej štátnej univerzity - Ukrajina) 
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Prehľad výskumných projektov a získané finančné prostriedky z ich riešenia za roky 

2008-2012 

 

Štruktúra výskumných projektov riešených za roky 2008-2012    
                     

Typ projektov 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Projekty EÚ (6. a 7. RP) 0 0 0 0 0 

Projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 

Projekty APVV + AV 1 0 0 0 0 

Projekty VEGA 7 6 7 5 6 

Projekty KEGA 0 0 0 1 1 

Projekty hosp. praxe (spol.obj.) 0 0 0 0 0 

Projekty MVTS 0 0 0 0 0 

Inštitucionálne projekty 3 0 0 0 0 

Projekty mladých prac. do 35 r. 0 1 3 4 3 

Iné projekty 1 1 1 1 1 

Spolu 11 10 10 12 11 

 

 

Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov za roky 2008-2012  

(v tis. Sk a eurách)   
                                                                                                 

Typ projektov 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Projekty EÚ (6. a 7. RP) 0 0 0 0 0 

Projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 

Projekty APVV + AV 
100 000 

SKK 
0 0 0 0 

Projekty VEGA 
333 000 

SKK 
7565,00€ 6366,00€ 5325,00€ 10974,00€ 

Projekty KEGA 0 0 0 1094,00€ 1706,00€ 

Projekty hosp. praxe 

(spol.obj.) 

0 
0 0 0 0 

Projekty MVTS 0 0 0 0 0 

Inštitucionálne projekty 
31 000 

SKK 
0 0 0 0 

Projekty mladých prac. do 35 

r. 

15 000 

SKK 
1862,00€ 1922,00€ 0 3605,00€ 

Iné projekty 
655 310 

SKK 
64 141,2€ 58 488,8€ 6426,00€ 6426,00€ 

CELKOM 
1 134 310 

SKK 
73 568,2€ 66 776,8€ 

12 845,0

0€ 
22711,00€ 
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Knižnica Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave  

         Z knižničných fondov Katedry hospodárskej diplomacie a Katedry politických 

a sociálnych vied bola v roku 2000 zriadená Knižnica Fakulty medzinárodných vzťahov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave ako informačné pracovisko fakulty v oblasti knižničnej 

činnosti. Jej hlavným poslaním je zhromažďovať, uchovávať a sprístupňovať fond domácich 

a zahraničných knižných dokumentov a informačných zdrojov prevažne ekonomického 

a zahranično-politického zamerania, periodické a neperiodické časopisy.  

        Knižnica FMV EU v Bratislave v roku 2012 rozvíjala svoju činnosť a plnila úlohy v 

súlade so svojím zriaďovacím poriadkom. Jej  činnosť bola orientovaná na zabezpečenie 

knižnično-informačných služieb  študentom a pedagogickým pracovníkom, ale tiež iným 

záujemcom, ako aj na riešenie viacerých knižničných úloh. Knižnica FMV EU v Bratislave v 

spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami EU v Bratislave využíva knižnično-informačný 

systém Slovenskej ekonomickej knižnice (SEK), v rámci ktorého participuje na internej 

databáze evidencie publikačnej činnosti. 

 

Nové priestory knižnice 

         V akademickom roku 2011/2012 bola zahájená komplexná rekonštrukcia nových 

priestorov Knižnice FMV EU v Bratislave a je predpoklad, že knižnicu sa podarí v plnom 

rozsahu uviesť do prevádzky v priebehu roku 2013. V nových priestoroch má knižnica 95 m², 

z toho priestory pre používateľov 83 m².  

 

Knižničný fond 

      Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2012 je 3382 knižničných jednotiek, ktoré sú 

evidované podľa štandardných knižničných pravidiel. Knižničný fond je pravidelne dopĺňaný 

publikáciami v rámci medzifakultnej výmeny, z dotačných prostriedkov, projektov, grantov 

a darov.  

       V rámci projektu Rozvojová pomoc bol knižný fond Knižnice Fakulty medzinárodných 

vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave obohatený o tituly zaoberajúce sa 

problematikou rozvojovej pomoci a spolupráce.  

       V roku 2006 Knižnica FMV EU v Bratislave získala knižný dar Veľvyslanectva Čínskej 

ľudovej republiky. Venované publikácie a CD/DVD nosiče boli určené pre študentov 

navštevujúcich výučbu čínskeho jazyka. V roku 2011 knižnica získala knižný dar 

Veľvyslanectva Kórejskej republiky so sídlom v Slovenskej republike.   
 

Publikačná činnosť 

Súhrn publikačnej činnosti roky 2009 – 2012 
                                                                                                                                        

  2009 2010 2011 2012 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách 

 

4 

 

4 

 

6 

 

3 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru ved. 

monografie vydané v zahran. vydavateľstvách 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru 

vedeckej monografie vydané doma 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

domácich vydavateľstvách 

 

1 

 

2 

 

0 

 

1 
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ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách 

 

4 

 

2 

 

5 

 

2 

BAA 

 

Odborné monografie vydané v zahraničných  

vydavateľstvách 

 

0 0 0 1 

BAB Odborné monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách 

0 3 2 0 

BCI Skriptá a učebné texty 7 11 7 3 

EAI Prehľadové práce knižné 0 1 1 1 

 

FAI 

Redakčné a zostavovateľské práce knižného 

charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky...) 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

4 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných 

časopisoch 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných 

časopisoch 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

 

ADE 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch 

 

3 

 

4 

 

4 

 

8 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných 

časopisoch 

 

19 

 

42 

 

49 

 

68 

 

AEC 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách 

 

3 

 

8 

 

7 

 

2 

 

AED 

Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách 

 

7 

 

9 

 

2 

 

6 

 

AFA 

Publikované pozvané príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách 

 

0 

 

0 

 

0 
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AFC 

Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách 

 

48 

 

34 

 

20 

 

32 

 

AFD 

Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 

 

67 

 

88 

 

165 

 

88 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahr. konferencií 0 7 0 0 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 0 0 0 0 

 

BDE 

Odborné práce v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch 

 

0 

 

2 

 

2 

 

1 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných 

časopisoch 

 

40 

 

24 

 

41 

 

22 

 

BED 

Odborné práce v domácich recenzovaných 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 Nezaradené 2009 2010 2011 2012 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 2 2 3 4 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch 

a zborníkoch 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

GHG Práce zverejnené na internete 0 0 8 0 

 

GII 

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 

zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

 

1 

 

1 

 

3 

 

7 

Súčet  213 257 333 282 
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Akreditované vedné odbory, študijné programy a vývoj počtu doktorandov za roky 

2008-2012 

 

Vedný odbor: Medzinárodné ekonomické vzťahy 

Študijný program 3 stupňa štúdia: Medzinárodné ekonomické vzťahy 

 

Vývoj počtu doktorandov za roky 2008-2012 
                                                                                                                                       

Rok 
Doktorandi zo SR Spolu 

zo SR 

Zahraniční 

doktorandi 
Spolu 

zahraniční 

 

Spolu 

doktorandi 
Interní Externí Interní Externí 

2008 17 39 56 3 5 8 64 

2009 22 43 65 4 8 12 77 

2010 27 45 71 3 7 10 81 

2011 22 35 57 2 5 7 64 

2012 14 25 39 3 2 5 44 
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5  MEDZINÁRODNÉ  VZŤAHY  A SPOLUPRÁCA 

    

            Činnosť FMV v oblasti internacionalizácie sa realizuje v súlade s internými 

koncepčnými dokumentmi, osobitne v súlade s Koncepciou rozvoja zahraničných vzťahov 

FMV prerokovanej 22.9.2006 vo Vedeckej rade fakulty a Vyhodnotením aktivít 

a aktualizáciou hlavných smerov a úloh FMV v oblasti medzinárodných vzťahov 

prerokovaných vo Vedeckej rady FMV 28.9.2007, ktoré smerujú proces internacionalizácie 

FMV v oblasti vzdelávania predovšetkým na intenzívnejšie zapojenie  do medzinárodných 

programov tak v študentských (vrátane doktorandských) ako aj učiteľských mobilitách 

založených na bilaterálnych i multilaterálnych dohodách a v oblasti internacionalizácie 

v oblasti výskumu a vývoja na získanie grantu z prostriedkov EÚ a efektívne zapojenie sa do 

medzinárodných vedecko-výskumných projektov. Strategickým smerovaním fakulty je 

podpora iniciatív zameraných na participáciu na novo vznikajúcich medzinárodných 

projektoch celoživotného vzdelávania (LLP) podporovaných a financovaných Európskou 

komisiou. Fakulta využila všetky dostupné (limitované) možnosti na realizáciu projektov 

študentských a učiteľských mobilít. Za finančnej podpory Reprezentatívnej kancelárie 

Taiwanu v SR bola na FMV v roku 2012 vybudovaná nová knižnica. 

          Strategickým smerovaním fakulty v oblasti internacionalizácie bola aj v roku 2012 

podpora iniciatív zameraných na participáciu na medzinárodných projektoch celoživotného 

vzdelávania (LLP) podporovaných a financovaných Európskou komisiou. Fakulta využila 

všetky dostupné (limitované) možnosti na realizáciu projektov študentských a učiteľských 

mobilít. Počet zúčastnených študentov a učiteľov v rámci programu LLP Erasmus sa oproti 

roku 2011 zvýšil.  

            

Študentské mobility 
 

         V roku 2012 absolvovalo študijný pobyt v zahraničí v rámci študentských mobilít 

v jednotlivých programoch 101 študentov FMV denného  štúdia, t.j. 17,41% z celkového 

počtu študentov FMV študujúcich na všetkých stupňoch štúdia v dennej forme.  

          V dňoch 24. a 27.2.2012 sa uskutočnil výber študentov FMV EU na zahraničný 

študijný pobyt v rámci programu LLP ERASMUS – študentská mobilita v akademickom roku 

2012/2013. Do výberového konania na študijný pobyt v rámci tohto programu  sa prihlásilo 

46 študentov fakulty. Výberová komisia, v súlade so zásadami pre výber uchádzačov, 

nominovala na účasť v uvedenom programe 40 študentov a 6 náhradníkov. Zahraničný pobyt 

v rámci programu LLP ERASMUS  absolvovalo v roku 2012 celkom 62 študentov FMV. Do 

výberového konania na udelenie grantu  na zahraničnú stáž  v rámci LLP programu Erasmus – 

mobility – stáže v roku 2012 sa prihlásilo a stáž absolvovalo 8 študentov FMV. V rámci 

ostatných foriem štúdia v zahraničí (prostredníctvom grantov SAIA, CEEPUS, pobyty 

v rámci bilaterálnej spolupráce, resp. ako individuálne pobyty) absolvovalo zahraničné 

študijné pobyty v roku 2012 celkom 31 študentov. 

 

Účasť na zahraničných pobytoch a konferenciách 
 

      Na medzinárodných  vedeckých doktorandských konferenciách a študijných pobytoch 

v zahraničí sa zúčastnili: 

1. Ing. Ľubomír Billý, Česká republika – Karviná, Slezská univerzita v Opavě,  

Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, 1.2.2012 – 2.2.2012, účasť na 

doktorandskej konferencii; SRN – Berlín, Humbolt Universität zu Berlin, študijný 

a výskumný pobyt 
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2. Ing. Katarína Cséfalvayová, Česká republika – Karviná, Slezská univerzita v Opavě,  

Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, 1.2.2012 – 2.2.2012, účasť na 

doktorandskej konferencii; SRN – Berlín, Humbolt Universität zu Berlin, študijný a 

výskumný pobyt 

3. Ing. Laura Meričková, Maďarská republika – Budapešť, Stredoeurópska univerzita, 

12.2.2012 – 16.2.2012, účasť na kurze Kvalitatívne metódy výskumu v politických 

vedách; Česká republika – Kolín, Academia Rerum Civilum – VŠ politických a 

spoločenských vied v Kolíne, 2.5.2012, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii 

Politická kultúra mocenských elít v ére globalizácie+  

4. Ing. Ján Bocora, Brazília – Sao Paulo, ISPA Summer School Sao Paulo, 27.1.2012 – 

13.2.2012, účasť na vedeckom seminári Qualitative Analysis and releted Methods; 

Švajčiarsko – St. Gallen, 29.4.2012 – 6.5.2012, účasť na sympóziu 42nd St. Gallen 

Symposium; , Česká republika – VŠB – TU v Ostrave, Ekonomická fakulta, 17.5.2012 

– 18.5.2012, účasť na medzinárodnej konferenci doktorandov ICEI 2012 International 

Conference on European Integration; Indonézia – Jakarta, 29.11.2012 – 3.12.2012, 

účasť na medzinárodnom  kongrese ekonomických a spoločenských vied 2012 

5. Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., Česká republika – Karviná, Slezská 

univerzita v Opavě,  Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, 19.3.2012, účasť na 

VR fakulty; Česká republika – Praha, VŠE Praha, 28.3.2012 a 5.12.2012, účasť na VR 

FMV; Ruská federácia – Moskva, Ruská štátna humanitná univerzita, Medzinárodný 

inštitút ekonomiky a práva, 15.4.2012 – 18.4.2012, účasť na medzinárodnej vedeckej 

konferencii Rusko a svetové spoločenstvo v kontexte pokrízového vývoja (VEGA); 

Taiwan – Tai Pei, 10.5.2012 – 15.5.2012, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii 

Taipei – Moscow Forum 2012: A New Policy Perspective; Česká republika – VŠB – 

TU v Ostrave, 17.5.2012 – 18.5.2012, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii 

International Conference on European Integration 2012; Ruská federácia – 

Jekateringurg, Uralská štátna ekonomická univerzita, 17.10.2012 – 20.12.2012, účasť 

na vedeckom seminári 

6. prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., Ruská federácia – Moskva, Ruská štátna 

humanitná univerzita, Medzinárodný inštitút ekonomiky a práva, 15.4.2012 – 

18.4.2012, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Rusko a svetové spoločenstvo 

v kontexte pokrízového vývoja (VEGA) 

7. Ing. Lukáš Holás, Česká republika – Kolín, Academia Rerum Civilum – VŠ 

politických a spoločenských vied v Kolíne, 2.5.2012, účasť na medzinárodnej vedeckej 

konferencii Politická kultúra mocenských elít v ére globalizácie 

8. Ing. Mgr. Monika Satková, Česká republika – Kolín, Academia Rerum Civilum – VŠ 

politických a spoločenských vied v Kolíne, 2.5.2012, účasť na medzinárodnej vedeckej 

konferencii Politická kultúra mocenských elít v ére globalizácie 

9. Ing. Mgr.Art. Paula Puškárová, Česká republika – VŠB – TU v Ostrave, 

Ekonomická fakulta, 17.5.2012 – 18.5.2012, účasť na medzinárodnej konferenci 

doktorandov ICEI 2012 International Conference on European Integration 

10. Ing. Petra Gabrielová , Česká republika – VŠB – TU v Ostrave, Ekonomická fakulta, 

17.5.2012 – 18.5.2012, účasť na medzinárodnej konferenci doktorandov ICEI 2012 

International Conference on European Integration 

11. Ing. Martin Grančay, PhD., Poľská republika – Lodž, Faculty of International and 

Political Studies2.6.2012 – 5.6.2012, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii  - 

8th Annual Lodz East Asia Meeting – East Asia after global crisis 
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12. Ing. Nóra Szikorová, PhD., Poľská republika – Lodž, Faculty of International and 

Political Studies2.6.2012 – 5.6.2012, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii  - 

8th Annual Lodz East Asia Meeting – East Asia after global crisis 

13. Ing. Michal Ščepán, PhD., Rakúsko – Viedeň, Center for Social Innovation, 2.7.2012 

– 6.7.2012, účasť na letnej škole 

14. Ing. Mikuláš Černota, PhD., Francúzsko – Príž, Inštitút politických vied, 30.9.2012 – 

3.10.2012, účasť na vedeckej a riadiacej komisii projektu COST IS 1101 

15. PhDr. Simona Chuguryan, PhD., Česká republika – Brno, Mendelova univerzita 

v Brne, Institut celoživotního vzdelávaní, 18.9.2012 – 19.9.2012, účasť na 

medzinárodnej vedeckej konferencii ICOLLE 2012. 

       

          Na FMV študovalo v roku 2012 celkom 28 zahraničných študentov vo všetkých troch 

formách denného štúdia – Arménsko - 2 ; Azerbajdžan – 1, Bulharsko – 2; ČR – 6; Kanada – 

1; Kazachstan – 1; Kirgizsko – 1; Maďarsko – 1; Ruská federácia – 2; Srbsko – 2; Švajčiarsko 

– 1; Thajsko – 2; Ukrajina 7. 

 

Učiteľské  a zamestnanecké mobility v rámci programu LLP ERASMUS 

       V rámci programu ERASMUS – učiteľská mobilita zahraničný pobyt v roku 2012 

absolvovali: 
 

1. JUDr. Lucia Hurná, PhD. / Mykolas Romeris University, Litva/, 25.3.2012 – 30.3.2012 

2. Mgr. Boris Mattoš, PhD. / Faculty of Applied Sciences, Eisenstadt, Rakúsko / 27.6.2012 – 

1.7.2012 

3. Ing. Eva Jančíková, PhD. / University of West Hungary, Sopron, Maďarsko /, 17.9.2012 – 

21.9.2012 

4.  Ing. Martin Grančay, PhD. / University Akureyri, Island. /9.9.2012 – 15.9.25012 

5. Ing. Nóra Szikorová, PhD. / University Akureyri, Island. /9.9.2012 – 15.9.2012 

6. doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc. / Masarykova univerzita, Brno, ČR /24.9.2012 – 

28.9.2012 

 

PhDr. Lucia Milošovičová absolvovala zahraničný pobyt v rámci programu LLP Erasmus 

staff mobility /Haaga – Helia University of Applied Sciences, Helsinki, Fínsko/, 4.6.2012 – 

9.6.2012. 

            

Pobyt zahraničných pedagógov a študentov 
 

      V rámci  programu LLP Erasmus  - učiteľská mobilita absolvoval pobyt na FMV Dr. Fatih 

Demir (Turecko). 

       Ročný výskumný pobyt v akademickom roku 2012/2013 absolvuje p. Denis Braga, 

študent 3. stupňa  Ľvovskej štátnej univerzity (Ukrajina), semestrálny pobyt v ZS 2012/2013 

absolvovala Bc. Nela Kubasová z Masarykoviej univerzity v Brne (Česká republika) 

a dvojtýždňový študijný a výskumný  pobyt absolvovali Lunara Kidirniyazová 

a Dinara Kidirniyazová z L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana (Kazachstan). 

 

Ďalšie aktivity 
 

         Z iniciatívy, resp. v spolupráci s FMV vystúpili s prednáškou na pôde FMV J.E. Anita 

Hugau, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva v SR (15.3.2012) 

a JUDr. Eduard Kukan, člen Európskeho parlamentu (23.4.2012). 
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Vyslaní študenti do zahraničia za roky 2008-2012                                     

Druh projektu 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

ERASMUS 49 61 58 59 70 

CEEPUS 2 3 2 1 1 

Iné  25 19 33 48 30 

Celkom 76 83 93 117 101 

 

Medzinárodné mobility učiteľov 
 

Vyslaní učitelia do zahraničia za roky 2008-2012                              

Druh projektu 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

ERASMUS 3 2 5 5 6 

CEEPUS 0 1 0 0 0 

Iné 2 1 0 0 0 

Celkom 5 4 5 5 6 

 

Prijatí učitelia zo zahraničia za roky 2008-2012                                

Druh projektu 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

ERASMUS 2 0 2 3 1 

CEEPUS 0 0 0 0 0 

Iné 3 3 3 1 0 

Celkom 5 3 5 4 
1 
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6  ORGANIZAČNÝ  A  PERSONÁLNY  ROZVOJ  

 

         Fakulta medzinárodných vzťahov  Ekonomickej  univerzity  v  Bratislave  v  roku  2012   

pozostávala zo  štyroch organizačných útvarov, v rámci ktorých pôsobili zamestnanci podľa 

týchto kategórií /stav k 31.12.2012/: 
 

   KATEGÓRIA   ZAMESTNANCOV     

       Z toho      

Číslo 

útvaru 

Názov pracoviska P D O

A 

A Spolu DrSc. CSc., 

PhD. 

TH

P 

VV

P 

Spolu ID 

19 000 Dekanát         5 2 7  

19 100 KMEVaHD 4 3 12  19 1 18     

19 200 KMPV 1 8 3  12 1 11  1 1  

19 300 KMP 1  3  4  4     

Spolu  6 11 18  35 2 33 5 3 8  

 

V roku 2012 na FMV boli realizované výberové konania: 
 

- tri  na  funkčné miesto  „docent“  / 22.2.2012, 27.8.2012 a 25.9.2012 / 

- dve na funkčné miesto „odborný asistent“ / 27.8.2012 a 10.10.2012 / 

- dve na  funkčné miesto „ vedúci katedry“ / 27.8.2012/ 

- jedno na funkčné miesto „ tajomník fakulty“ / 28.3.2012/ 

- jedno na funkčné miesto „ vedúca študijného referátu“ /27.8.2012/ 

 

       Na základe výsledkov výberových konaní bola so 17  zamestnancami opätovne 

uzatvorená    pracovná zmluva / 6 na funkčné miesto „docent“ a  9  na funkčné miesto  

„odborný asistent“, tajomník fakulty, vedúca ŠR/. 

        K 31.12.2012 skončil pracovný pomer 4 zamestnancom, ktorí boli prijatí na dobu určitú 

a 7 zamestnancom skončil pracovný pomer na základe dohody. 

        V priebehu roka 2012 predĺžili pracovný pomer na stanovený týždenný pracovný čas (na 

základe výberového konania) s FMV doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc., doc. PhDr. Marta 

Zágoršeková, CSc., doc. RSDr. Lubomír Čech, CSc., Ing. Leonid Raneta, PhD., Ing. Martin 

Grančay, PhD., Ing. Veronika Fodorová, PhD., JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD., PhDr. Simona 

Chuguryan, PhD., JUDr. Lucia Hurná, PhD., JUDr. Halina Martyniv, PhD., doc. Milan 

Kurucz, CSc., doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., doc. Ing. Martin Grešš, PhD., Ing. Miroslav 

Kolesár, Ing. Emília Nováková.  Pracovný pomer na stanovený týždenný pracovný čas (na 

základe výberového konania) uzavreli Mgr. Daša Adašková, PhD., Ing. Hana Roháľová-

Ikivová, PhD., Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD., Ing. 

Mikuláš Černota, PhD., Ing. Nóra Szikorová, PhD., Mgr. Margita Marková  a na kratší  ako 

stanovený pracovný čas prof. Mgr. Janka Benická,PhD., prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc., 

Ing. Ladislav Lysák, DrSc., doc. Karol Murdza, PhD.. 

        Pracovný pomer v roku 2012 ukončili (z dôvodu skončenia pracovného pomeru na dobu 

určitú) prof. JUDr. Viera Strážnická, CSc., Ing. Marek Csabay, PhD., Ing. Mária Greššová, 

PhD., PaedDr. Emília Vokálová, CSc.,  a na základe dohody o skončení pracovného  pomeru 

Ing. Vladimír Hniličan, PhD., doc. Ing. Štefan Morávek, CSc., Bc. Helena Nemčovská., Ing. 

Mgr. Tomáš Koniar, PhD., Ing. Richard Woltemar, PhD., Ing. Michal Ščepán, PhD., Mgr. 

Margita Marková. Z dôvodu úmrtia zanikol pracovný pomer JUDr. Haline Martyniv, PhD. 

(11. 11. 2012).  
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       Všetci  pedagogickí zamestnanci získali ku koncu roka 2012 vedecko-pedagogický titul 

CSc. resp. PhD. Uvedený postup vytvára predpoklady na stabilizáciu pedagogického 

kolektívu fakulty s perspektívou ďalšieho kvalifikačného rastu. 

 

Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2008 - 2012              
                                                                                                         

 

Rok 

 

Kategória učiteľov 

prof. mim. 

prof. 
doc. OA 

OA s CSc. 

resp. PhD. 

OA bez CSc. 

resp. PhD. 
Spolu 

2008 5 1 6 21 17 4 33 

2009 4 1 5 23 20 3 33 

2010 4 1 6 24 22 2 35 

2011 3 1 8 24 22 2 36 

2012 5 1 11 19 19 0 36 

 

Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2008 - 2012              
                                                                                                                                               

 

Rok 

 

Kategória učiteľov 

prof. mim. 

prof. 
doc. OA A Lektor Spolu 

2008 4,25 1 6 20 0 0 31,25 

2009 4 1 5 22,38 0 0 32,38 

2010 4 1 6 23,5 0 0 34,5 

2011 
3 1 6 24,5 

 

0 0 34,5 

2012 4,5 1 10,5 18,5 18,5 0 34,5 

Poznámka: Prepočítaný fyzický stav 
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7 VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA 

 

DOTAČNÉ PROSTRIEDKY 
 

          Na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti si FMV EU v Bratislave vytvára vlastný 

rozpočet a to v súlade so schváleným celo-univerzitným návrhom rozpisu rozpočtu  na rok 

2012 Akademickým senátom EU v Bratislave dňa 10. 5. 2012 a Správnou radou EU 

v Bratislave dňa 14. 5. 2012. 

          Na základe ustanovenia § 89 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŠ SR poskytuje 

verejnej vysokej škole formou dotačnej zmluvy  štyri základné druhy dotácií : 
 

- dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, 

- dotácia na výskumnú, vývojovú činnosť, 

- dotácia na rozvoj vysokej školy, 

- dotácia na sociálnu podporu študentov 

 

Verejná vysoká škola dostáva dotácie formou bežného a kapitálového transferu. 

          Dotácie zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky verejným vysokým školám sa 

poskytujú formou bežných transferov (podpoložka 641 008 ekonomickej klasifikácie 

rozpočtu). V súlade s ustanoveniami dotačnej zmluvy platí zásada, podľa ktorej výdavky na 

platy a k tomu zodpovedajúce poistné nesmú presiahnuť 80 % bežných výdavkov pridelených 

v roku 2012. 

        Dotácie zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky verejným vysokým školám sa 

poskytujú formou kapitálových transferov (podpoložka 721 003 ekonomickej klasifikácie 

rozpočtu). 

       Celý rozpočet kapitoly MŠ SR a následne verejných vysokých škôl je v roku 2012 

zostavený vo forme programov so stanovenými zámermi a cieľmi.           

 

Program 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora  

                           študentov vysokých škôl 

v tom : 
 

600 Bežné výdavky                                                                                          548 574,00 Eur 

 

z toho : 
 

Podprogram 077 11 – Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania            316 069 ,00 Eur 

 

                                      a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl  a 

 

Prvok             077 12 01 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 

                                     v tom :  

                       Mzdy, platy, služobné prímy a OOV  (610)                               305 569,00 Eur 

                        

Mzdové prostriedky sú dané k dispozícii vo výške 75%  rozpočtu roku 2012. Celkový objem 

bol prehodnotený po zohľadnení výsledkov vo vede a publikačnej činnosti v 3. štvrťroku  

2012. 

a) K rozpisu mzdových prostriedkov na podprograme 077 11  Poskytovanie 

vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ sa rozpisujú prostriedky 

na poistné vo výške 35,2 % objemu mzdových prostriedkov.  
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b) V rámci uvedenej kategórie  sa rozpočtuje tiež položka 627 – Príspevok do 

doplnkových poisťovní (v podmienkach EU podľa platnej kolektívnej zmluvy vo 

výške 6,64 Eur/ mesačne na poistenca). 

          

       Kategória  620 – Poistné  sa v podmienkach EU spravuje centrálne oddelením EP a MU. 

 

Podprogram 077 11 - Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania 

                                      a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl                 
z toho:          

- 630 – Tovary a bežné služby 

 

V rámci tejto kategórie sú rozpísané finančné prostriedky vo výške 10 500 Eur na 

zabezpečenie tovarov a služieb.  
 

 Klasifikácia  2012 

631 Cestovné náhrady   

 631 001 - tuzemské   

 631 002 - zahraničné   

632 Energie, voda a komunikácie  400 

 632 003 – Poštovné a telekomunikačné služby  400 

633 Materiál  6 100 

 633 006 -  Všeobecný materiál  5 983 

 633 009 – Knihy, časopisy, noviny  37 

 633 016 -  Reprezentačné  80 

634 Dopravné   

 634 001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny   

637 Služby  4 000 

 637 001 – Školenia, kurzy, semináre  - 

 637 003 – Propagácia, reklama a inzercia  - 

 637 004 – Všeobecné služby  - 

 637 011 – Štúdie, expertízy, posudky  - 

 637 027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného 

pomeru 

 4 000 

 Spolu  10 500 

 

- 640 – Bežné transféry 
 

Rozpis tejto kategórie sa realizoval nasledovne: 
 

- Bežné transfery t. j. štipendiá interných doktorandov (položka 642 036) – FMV obdržal 

na rok 2012 finančné prostriedky na štipendiá doktorandov na úrovni tarifných platov „VŠ 

učiteľov“ na existujúcich doktorandov podľa poslednej inventúry k 31.10.2011. Pre 

doktorandov pred vykonaním dizertačnej skúšky obdržala fakulta finančné prostriedky na 

úrovni zodpovedajúceho platového stupňa 9. platovej triedy príslušnej platovej stupnice a pre 

doktorandov po vykonaní dizertačnej skúšky finančné prostriedky na úrovni zodpovedajúceho 

platového stupňa 10. platovej triedy. Ak počas roka 2012 vykonal doktorand úspešne 

dizertačnú skúšku, dostala fakulta dodatočné finančné prostriedky na pokrytie nárokového 

zvýšenia jeho štipendia o jednu platovú triedu. 

        Podľa finančných možností EU na prijatie nových doktorandov boli použité tiež 

mimodotačné zdroje univerzity a jej fakúlt. 
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Štipendiá doktorandov -  účelovo          115 515,00 Eur 

                                      -  neúčelovo        12 802,00 Eur                              

 

Podprogram 077 12 – Vysokoškolská  veda a technika                                 143 834,00 Eur 

z toho : 

 Prvok 077 12 01 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre           132 376,00 Eur 

                                     výskum  a vývoj                                                    

 

                                   v tom  : 

                                    Tovar a služby (630)                                                            4 059,00 Eur 

                                     Z toho : 

                                     Projekty MVP                                                                     3 605,00 Eur 

                                     Zahraničné pracovné cesty / VR, MVK, redak. rady /          454,00 Eur 

                  

                                     Bežné transféry  (640)                                                     128 317,00 Eur  

 

 Prvok 077 12 02 – Úlohy základného výskumu na VŠ iniciované riešiteľmi VŠ  

                                      /VEGA, KEGA/ sú prideľované z úrovne MŠ SR priamo  

                                       zodpovedným riešiteľom.                                

                   v tom :   

                    Tovary a služby (630)                                                                            11 458 Eur 

 

                      

Názov projektu     Pridel. fin. 2012 

VEGA      BV KV 

1. Vybrané aspekty rozvoja európskeho medzinárodného práva 

súkromného 

 523 0 

 prof. JUDr. Stanislav Mráz, 

CSc. 

      

358 č.: 1/1083/12       

2. Vytváranie multipolarity súčasných medzinárodných vzťahoch  1 377 0 

 doc. PhDr. František Škvrnda, 

CSc. 

      

357  č.: 1/0827/12       

3. Štyri slobody pohybu v Európskej 

únii 

    1 964 0 

 prof. Ing. Ľudmila Lipková, 

CSc. 

      

325 č.: 1/0911/11       

4. Neoregionalizácia svetovej   

ekonomiky a spoločnosti 

  

 

  2 277 0 

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.       

359 Č.: 1/1326/12       

5. Prisťahovalectvo a politicko-ekonomická diverzifikácia Európy 996 0 

 doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.   

323 Č.:1/0280/11      
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6. Medzikultúrne vzťahy a sociálny kapitál 2 615 1 222 

 doc. Phdr. Marta Zágoršeková, CSc.       

324 č.: 1/1009/11       

Celkovo pridelené financie VEGA     9 752 1 222 

        

KEGA     

1. Obsahová diverzifikácia predmetu. Regionálna ekonomická 

politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu 

s manažérskou praxou. 

 1 706 0 

 Ing. Eva Jančíková, PhD.       

510 č.: 012UK-4/2011       

Celkovo pridelené financie KEGA  

 

   1 706 0 

 

077 15 – Sociálna podpora študentov vysokých škôl      
 

         Dotácia na sociálnu podporu študentov sa poskytuje podľa § 89 ods. 7 zákona. Sociálna 

podpora je realizovaná priamou a nepriamou formou. 
  

Nepriama forma  : 
 

- stravovanie a ubytovanie podľa možností s poskytnutím príspevku na    náklady spojené so  

  stravovaním a ubytovaním 

- finančná a organizačná podpora športových, kultúrnych činností a pastoračných centier. 

 

Priama forma : 
 

Finančné prostriedky sú  z úrovne MŠ SR účelovo určené. 

 

Podprogram 077 15                                                                                             88 671,00 Eur 

V tom : 
 

 Prvok  077 15 01 - Sociálne štipendiá 

                                   v tom : 

                                   Bežné transféry (640) 

                                   Štipendiá študentov  (642 036)                                         45 671,00 Eur 

 

 Prvok 077 15 02  - Motivačné štipendiá 

                                  v tom :       

                                  Bežné transféry (640) 

                                  Štipendiá študentov  (642 036)                                           43 000,00 Eur 

    

 
                                                           

700 Kapitálové výdavky                                                                                       1 222,00 Eur 

 

z toho : 

 

Podprogram 077 12 02 – Úlohy základného výskumu na VŠ - VEGA            1 222 ,00 Eur 

 

                v tom:  

                 Kapitálové výdavky (700)                                                                      1 222,00 Eur          
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MIMODOTAĆNÉ PROSTRIEDKY 
 

A) darovací účet 

B) podnikateľská činnosť 

C) ostatné príjmy  

v tom:  prijímacie pohovory na zahraničných študentov /podprogram 05T08 /  

 

A)   Darovací účet 
 

Prenos z r. 2011 920,71 Eur 

Finančné dary v r. 2012 2 500,00 Eur 

Výdavky hradené z DÚ 952,09 Eur 

Zostatok k 31.12.2012 2 468,62 Eur 
 

B)  Podnikateľská činnosť  

Zostatok k 31.12.2011 1 127,73 Eur 

Náklady 1 127,73 Eur 

Výnosy                                                        0,00 Eur 

Zostatok k 31.12.2012                                                       0,00 Eur 
 

Akcia č. 1903  – Medzinárodná vedecká konferencia - cudzí 

  

Náklady 6 082,17 Eur 

Výnosy 6 105,03 Eur 

Hospodársky výsledok /prenos do P.č./ 22,86 Eur 
 

Akcia č. 1901– Kurz –Súčasné východoázijské štúdie 

Prenos z r. 2011                                              1 517,66 Eur 

Náklady                                              1 440,00 Eur 

Výnosy                                              3 000,00 Eur 

Hospodársky výsledok                                              3 077,66 Eur 

 

C) Ostatné príjmy  
 

VS 1010 – prijímacie pohovory a školné 
 

      Fakulte boli v roku 2012 pridelené finančné prostriedky za prijímacie pohovory a školné  

/ rozdelenie - podiel  za rok 2011/ v čiastke 5 442,00 Eur.  

Na zahraničných študentov / podprogram 05T08 / 
 

      MŠ SR boli Fakulte medzinárodných vzťahov  poskytnuté finančné prostriedky na bežné 

výdavky v celkovej sume  16 600 ,- Eur  na štúdium zahraničných štipendistov bakalárskeho, 

inžinierskeho a doktorandského štúdia. Finančné prostriedky boli poskytované v rámci 

štvrťrokov v nasledovnej výške: 
 

- I. štvrťrok          3 320,-                                                                                

- II. štvrťrok         2 880,-                                                                               

- III. štvrťrok        2 880,-                                                                               

- IV. štvrťrok       4 400,- 

- Valorizácia        3 120,- 
                                                                                  

        V súlade s bodom (29) „Pravidiel rozdelenia dotácie zo ŠR EU v Bratislave na rok 2011“ 

sa použili finančné prostriedky pridelené na základe osobitnej zmluvy z MŠ SR na 

zahraničných študentov, podprogram 05T08  v rozsahu 50% na financovanie 

prevádzkových nákladov univerzity. 
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        Po odrátaní finančných prostriedkov na úhradu prevádzkových nákladov univerzity mala 

FMV k dispozícii    8 300,- Eur. 

        Včítane zostatku z roku 2011, mala fakulta k dispozícii 8 788,50 Eur. Finančné 

prostriedky boli vyčerpané vo výške    7 046,12 Eur  na nákup dataprojektorov, počítačov ako 

aj budovanie novej knižnice FMV. 

        Napriek tomu, že Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave 

v roku 2012 v oblasti hospodárenia dodržiavala zásady hospodárnosti, efektívnosti 

vynakladania všetkých finančných prostriedkov, dôsledne dodržiavala zákony, riadiace 

a vnútroorganizačné normy, disponibilné finančné prostriedky vyplývajúce z rozpočtu roku 

2012 plne nepokrývali jej potrebu. Podstatná časť nákladov na bežnú prevádzku /kancelárske 

potreby, repas tonerov, opravy PC, NTB, DTP/ bola vykrývaná z iných zdrojov / granty, 

školné, mimodotačné zdroje/. 

         Z hľadiska technického vybavenia fakulta má k dispozícii: 
 

- 55  počítačov, ich priemerný vek je 5,5 roka, 87,3% je starších ako 5 rokov /najstaršie sú  

        osem ročné /, 

- 52 tlačiarní k PC, z toho 3 multifunkčné, priemerný vek je 8,78 roka /najstaršia má 13  

        rokov /, 

-   8 notebookov, priemerný vek je 6 rokov / najstarší má 8 rokov/, 

-   6 kopírok 

-   2 scanery 

-   9 dataprojektorov / z toho 8 prenosných/ 

 

          Vzhľadom na rýchle technické a softwérové starnutie PC, NTB ako aj vývoj  

užívateľských programov je potrebné zabezpečiť cyklickú obmenu PC a NTB. Optimálny je 

4-ročný cyklus.  

          V roku 2012 fakulta vyčlenila finančné prostriedky / školné, v.s. 05T08, v.s. EO 5003 / 

na nákup : 

- 12 ks. PC s príslušenstvom, 

- 12 ks. tlačiarní k PC, 

-   1 ks. NTB, 

-   5 ks. DTP. 

 

     Nevyhovujúci technický stav priestorov fakulty a ich vybavenia pre nedostatok finančných 

prostriedkov fakulta čiastočne rieši prostredníctvom sponzorov. V roku 2012 takto boli 

zrekonštruované dve kancelárie študijného referátu / maľovanie, výmena podlahy, úprava 

zariadenia/. 

      V novembri 2011 fakulta začala budovať z našetrených vlastných zdrojov a za 

sponzorského prispenia Taipei Representative Office v Bratislave,  novú knižnicu. Knižnica 

bola dobudovaná v novembri 2012. Náklady na rekonštrukciu a vybudovanie všetkých 

rozvodov, elektrického osvetlenia, stavebné úpravy, maľovanie, DTP, plátno, zariadenie 

knižnice nábytkom / stoličky, stoly, police a skrine / dosiahli čiastku 23 800,- Eur. Jej 

dokončením fakulta získala reprezentatívne priestory nielen pre vlastnú knižnicu, ale aj pre 

zasadnutia Vedeckej rady, Akademického senátu, habilitačné a inauguračné konanie, 

obhajoby dizertačných prác, atď. 

      V roku 2013 bude ešte potrebné doriešiť nákup PC s príslušenstvom a tlačiarňou, 2-3 

NTB ako  aj vhodný užívateľský program pre chod knižnice s prepojením na centrálnu 

knižnicu EU.   
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PRÍLOHY 

 

- príloha č. 1:  Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov (podprogram 077 11) - 0942 

- príloha č. 2:  Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov (podprogram 077 11) - 0943 

- príloha č. 3:  Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov  (podprogram 077 12 01) - 01404 

- príloha č. 4:  Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov VEGA (podprogram 077 12 02) – 

01404 

- príloha č. 5:   Prehľad o čerpaní dotácie kapitálových výdavkov VEGA (podprogram 077 12 

02) – 01404 

- príloha č. 6:   Prehľad o čerpaní bežných výdavkov KEGA (podprogram 077 12 05) – 01404 

- príloha č. 7:   Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov (podprogram 077 15 01) - 0942 

- príloha č. 8:   Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov (podprogram 077 15 02) – 0942 

- príloha č. 9:   Rozdelenie motivačného štipendia 

 



 

 

 

 

Fakulta medzinárodných vzťahov            Príloha č. 1 
 

                              Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov k 31.12.2012 
 

Program:     077  Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov VŠ 

Podprogram:     077 11  Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ 

Prvok:  

Funkcia:      0942  Prvý a druhý  stupeň vysokoškolského vzdelávania  

  

 

Položka Text Schválená Upravená čerpanie % plnenia 

    dotácia dotácia 1.1.2012 -31.12.2012  

611 Tarifný, osobný, základný plat 305 569,00 525 976,61 525 976,61 100,00 

612 Príplatky     

614 Odmeny     

Úhrn za kategóriu 610 305 569,00 525 976,61
 

525 976,61 100,00 

Úhrn za kategóriu 620 – poistné
2)     

631 Cestovné náhrady  106,00 105,98 99,98 

632 Energie 400,00 500,00 445,67 89,13 

633 Materiál  6 100,00 5 894,00 5 883,08 99,81 

634 Dopravné     

637 Služby 4 000,00 4 000,00 3 673,64 91,84 

Úhrn za kategóriu 630 10 500,00 10 500,00 10 108,37 96,27 

642 Bežné transfery jednotl. a nezisk. org.     

  z toho: štipendiá - 642 036     

Úhrn za kategóriu 640     

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM  316 069,00 536 476,61 536 084,98 99,93 
 

1)
 schválená a upravená dotácia  zahrňuje tarifný, osobný, základný plat, príplatky a odmeny 

2) 
  poistné vo výške 35,2% mzdových prostriedkov 
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Fakulta medzinárodných vzťahov            Príloha č. 2 
 

                              Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov k 31.12.2012 
 

Program:     077  Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov VŠ 

Podprogram:     077 12  Vysokoškolská veda a technika 

Prvok:                                                                        077 12 01        Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj  

Funkcia:      0943  Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania  

  

 

Položka Text Schválená Upravená čerpanie % plnenia 

    dotácia dotácia 1.1.2012 -31.12.2012  

611 Tarifný, osobný, základný plat  
 

  

612 Príplatky     

614 Odmeny     

Úhrn za kategóriu 610     

Úhrn za kategóriu 620 – poistné
 

    

631 Cestovné náhrady        

632 Energie        

633 Materiál         

634 Dopravné        

635 Rutinná a štandardná údržba        

637 Služby        

Úhrn za kategóriu 630      

642 Bežné transfery jednotl. a nezisk. org.        

  z toho: štipendiá - 642 036     

- účelovo 

- neúčelovo 
 

115 515,00  116 713 101,04 

12 802,00  12 802,00 100,00 

Úhrn za kategóriu 640 128 317,00  129 515,00 100,93 

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM  128 317,00  129 515,00 100,93 
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Fakulta medzinárodných vzťahov            Príloha č. 3 
 

                              Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov k 31.12.2012 
 

Program:     077  Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov VŠ  

Podprogram:     077 12  Vysokoškolská veda a technika 

Prvok:      077 12 01 Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 

Funkcia:      01404  Základný výskum na vysokých školách  

 

 

Položka Text Schválená Upravená čerpanie % plnenia 

    dotácia dotácia 1.1.2012 -31.12.2012  

611 Tarifný, osobný, základný plat  
 

  

612 Príplatky     

614 Odmeny     

Úhrn za kategóriu 610  
 

  

Úhrn za kategóriu 620 – poistné2) 
 
 

    

631 Cestovné náhrady 454,00           887,30 
3) 

717,32 80,84 

632 Energie     

633 Materiál  1 825,00 1 825,00 1 383,74 75,82 

637 Služby 1 780,00 1 780,00 640,00 35,95 

Úhrn za kategóriu 630 4 059,00 4 492,30 2 741,06 61,02 

642 Bežné transfery jednotl. a nezisk. org.     

  z toho: štipendiá - 642 036     

Úhrn za kategóriu 640     

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM  4 059,00 4 492,30 2 741,06 61,02 

 
1) 

 schválená a upravená dotácia  zahrňuje tarifný, osobný, základný plat, príplatky a odmeny 
2) 

  poistné vo výške 35,2% mzdových prostriedkov 
3)               

upravené o zostatok z 2011 
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Fakulta medzinárodných vzťahov            Príloha č. 4 
 

                              Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov k 31.12.2012 
 

Program:     077  Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov VŠ  

Podprogram:     077 12  Vysokoškolská veda a technika 

Prvok:      077 12 02 Úlohy základného výskumu na VŠ iniciované riešiteľmi (VEGA) 

Funkcia:      01404  Základný výskum na vysokých školách  

 

 

 

 

Položka Text Schválená Upravená čerpanie % plnenia 

    dotácia dotácia 1.1.2012 -31.12.2012  

611 Tarifný, osobný, základný plat       

612 Príplatky       

614 Odmeny  100,00   0,00 0,00 

Úhrn za kategóriu 610 100,00   0,00  0,00 

Úhrn za kategóriu 620 – poistné
 

       

631 Cestovné náhrady 2 068,20  551,52 26,67 

632 Energie 975,20  975,20 100,00 

633 Materiál 2 823,60  1 048,20 37,12 

634 Dopravné     

636 Prenájom budov, objektov     

637 Služby 3 785,00  3 430,70 90,64 

Úhrn za kategóriu 630 9 652,00  6 005,62 62,22 

642 Bežné transfery jednotl. a nezisk. org.     

  z toho: štipendiá - 642 036     

Úhrn za kategóriu 640     

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM  9 752,00  6 005,62 61,58 
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Fakulta medzinárodných vzťahov            Príloha č. 5 
 

                              Prehľad o čerpaní dotácie kapitálových výdavkov k 31.12.2012 
 

Program:     077  Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov VŠ  

Podprogram:     077 12  Vysokoškolská veda a technika 

Prvok:      077 12 02 Úlohy základného výskumu na VŠ iniciované riešiteľmi (VEGA) 

Funkcia:      01404  Základný výskum na vysokých školách  

 

 

 

 

Položka Text Schválená Upravená čerpanie % plnenia 

    dotácia dotácia 1.1.2012 -31.12.2012  

700   Kapitálové výdavky 1 222,00  1 222,00 100,00 

      

      

     
 

    

      

      

      

      

      

      

     

      

      

Úhrn za kategóriu 700 1 222,00  1 222,00 100,00 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM  1 222,00  1 222,00 100,00 
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Fakulta medzinárodných vzťahov            Príloha č. 6 
 

                              Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov k 31.12.2012 
 

Program:     077  Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov VŠ  

Podprogram:     077 12  Vysokoškolská veda a technika 

Prvok:      077 12 05 Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva ( KEGA) 

Funkcia:      01404  Základný výskum na vysokých školách  

 

 

 

 

Položka Text Schválená Upravená čerpanie % plnenia 

    dotácia dotácia 1.1.2012 -31.12.2012  

611 Tarifný, osobný, základný plat        

612 Príplatky        

614 Odmeny        

Úhrn za kategóriu 610         

Úhrn za kategóriu 620 – poistné
 

        

631 Cestovné náhrady 200,00  0,00 0,00 

632 Energie 170,60  170,60 100,00 

633 Materiál 485,40  0,00 0,00 

637 Služby 850,00  712,46 83,82 

Úhrn za kategóriu 630 1 706,00  883,06 51,76 

642 Bežné transfery jednotl. a nezisk. org.     

  z toho: štipendiá - 642 036     

Úhrn za kategóriu 640     

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM  1 706,00  883,06 51,76 
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Fakulta medzinárodných vzťahov            Príloha č. 7 
 

                              Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov k  31.12.2012 
 

Program:     077  Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov VŠ 

Podprogram:     077 15   Sociálna podpora študentov vysokých škôl 

Prvok:                                                            077 15 01        Sociálne štipendiá  

Funkcia:      0942  Prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania  

  

 

Položka Text Schválená Upravená čerpanie % plnenia 

    dotácia dotácia 1.1.2012 -31.12.2012  

611 Tarifný, osobný, základný plat        

612 Príplatky        

614 Odmeny        

Úhrn za kategóriu 610         

Úhrn za kategóriu 620 – poistné
 

        

631 Cestovné náhrady     

632 Energie     

633 Materiál      

634 Dopravné     

635 Rutinná a štandardná údržba     

637 Služby     

Úhrn za kategóriu 630     

642 Bežné transfery jednotl. a nezisk. org.     

  z toho: štipendiá - 642 036 45 671,00  54 995,00 120,42 

Úhrn za kategóriu 640 45 671,00  54 995,00 120,42 

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM  45 671,00  54 995,00 120,42 
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Fakulta medzinárodných vzťahov            Príloha č. 8 
 

                              Prehľad o čerpaní dotácie bežných výdavkov k  31.12.2012 
 

Program:     077  Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov VŠ 

Podprogram:     077 15   Sociálna podpora študentov vysokých škôl 

Prvok:                                                            077 15 02        Motivačné štipendiá  

Funkcia:      0942  Prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania  

  

 

Položka Text Schválená Upravená čerpanie % plnenia 

    dotácia dotácia 1.1.2012 -31.12.2012  

611 Tarifný, osobný, základný plat        

612 Príplatky        

614 Odmeny        

Úhrn za kategóriu 610         

Úhrn za kategóriu 620 – poistné
 

        

631 Cestovné náhrady     

632 Energie     

633 Materiál      

634 Dopravné     

635 Rutinná a štandardná údržba     

637 Služby     

Úhrn za kategóriu 630     

642 Bežné transfery jednotl. a nezisk. org.     

  z toho: štipendiá - 642 036 43 000,00 47 250 47 250 100,00 

Úhrn za kategóriu 640 43 000,00 47 250 47 250 100,00 

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM  43 000,00 47 250 47 250 100,00 
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Fakulta medzinárodných vzťahov            Príloha č. 9 
 

Rozdelenie motivačného štipendia  

 

Celkový počet študentov, ktorí splnili podmienky (študijný priemer do 1,4): 68. Vyplatená suma: 47 250,-€.  

Finančné prostriedky tvoril: 

   a/ zostatok pridelených prostriedkov prostredníctvom rozpočtu – položka „motivačné štipendium v čiastke 39 700,- €, 

    b/ štipendijný fond FMV – zostatok r. 2012 v čiastke  780,- €,                                      

    c/ štipendijný fond EU /rezerva rektora / v čiastke 7 220,- €. 

 

Motivačné štipendium  za akademický rok 2011/2012 ( vyplácané v novembri 2012 ):  
        

 Priezvisko Meno Roč. Št. prog. VP štip. EUR 

1 Chovancová Ivana 2 bMEV_10 1,00 1 300 

2 Jakončuková Bohdana 1 iHD_10 1,00 1 300 

3 Bittmannová Bianka 3 MEVb 1,00 1 300 

4 Čekmeová Petra 3 MEVb 1,00 1 300 

5 Mičová Hana 3 MEVb 1,03 1 000 

6 Patylová Mária 3 MEVb 1,03 1 000 

7 Barinková Natália 3 MEVb 1,06 1 000 

8 Florková Lucia 3 MEVb 1,06 1 000 

9 Turayová Veronika 3 MEVb 1,06 1 000 

10 Husárová Barbora 2 bMEV_10 1,10 1 000 

11 Čižnár Michal 1 iHD_10 1,11 800 

12 Ľachká Natália 1 bMEV_10 1,12 800 

13 Belák Michal 1 iHD_10 1,14 800 

14 Krčméry Michal 1 iHD_10 1,14 800 

15 Balážecová Michaela 2 bMEV_10 1,17 800 

16 Jakabová Romana 2 bMEV_10 1,17 800 

17 Štefanovičová Silvia 2 bMEV_10 1,17 800 

18 Dolná Mária 1 iHD_10 1,18 800 
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19 Chlebecová Mária 1 bMEV_10 1,20 800 

20 Kuzmak Solomija 1 bMEV_10 1,20 800 

21 Jungerová Dominika 1 iHD_10 1,20 800 

22 Fedorčáková Eva 3 MEVb 1,21 650 

23 Krajniaková Monika 3 MEVb 1,21 650 

24 Belisová Dominika 2 bMEV_10 1,24 650 

25 Sivčová Andrea 2 bMEV_10 1,24 650 

26 Bednáriková Dominika 3 MEVb 1,24 650 

27 Fedorková Mariana 3 MEVb 1,24 650 

28 Šoltysová Lucia 3 MEVb 1,24 650 

29 Boldiš Tomáš 1 iHD_10 1,25 650 

30 Nováková Daniela 1 iHD_10 1,25 650 

31 Pussová Denisa 1 iHD_10 1,25 650 

32 Bauer Frencien 2 bMEV_10 1,26 650 

33 Ferenčíková Soňa 3 MEVb 1,26 650 

34 Hlavová Natália 3 MEVb 1,26 650 

35 Kurej František 3 MEVb 1,26 650 

36 Vlkovičová Martina 3 MEVb 1,26 650 

37 Jurovčíková Mária 1 bMEV_10 1,27 650 

38 Karellová Natália 2 bMEV_10 1,29 650 

39 Peciar Vladimír 2 bMEV_10 1,29 650 

40 Adamová Mária 3 MEVb 1,29 650 

41 Kavuľa Peter 3 MEVb 1,29 650 

42 Kľúčik Michal 3 MEVb 1,29 650 

43 Lauková Aneta 1 bMEV_10 1,30 650 

44 Galanská Nina 1 iHD_10 1,30 650 

45 Lešková Lívia 1 iHD_10 1,30 650 

46 Turoňová Veronika 1 iHD_10 1,30 650 

47 Benešová Natália 2 bMEV_10 1,31 500 

48 Vašová Dominika 2 bMEV_10 1,31 500 

49 Woltemarová Michaela 2 bMEV_10 1,31 500 

50 Ismayilová Farida 1 iHD_10 1,32 500 
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51 Talač Martin 3 MEVb 1,32 500 

52 Babuška František 1 bMEV_10 1,33 500 

53 Vančová Zuzana 1 bMEV_10 1,33 500 

54 Kišoň Martin 2 bMEV_10 1,33 500 

55 Kalmanová Eva 2 bMEV_10 1,35 500 

56 Borárošová Patrícia 3 MEVb 1,35 500 

57 Gogová Zuzana 2 bMEV_10 1,36 500 

58 Granecová Lucia 2 bMEV_10 1,36 500 

59 Desiatniková Jana 1 bMEV_10 1,37 500 

60 Čas Marcel 3 MEVb 1,38 500 

61 Poperníková Lucia 3 MEVb 1,38 500 

62 Urbanová Zuzana 3 MEVb 1,38 500 

63 Winkler Andrej 3 MEVb 1,38 500 

64 Fábriová Katarína 1 iHD_10 1,39 500 

65 Fillová Katarína 1 iHD_10 1,39 500 

66 Rumanová Martina 1 iHD_10 1,39 500 

67 Karelová Klaudia 1 bMEV_10 1,40 500 

68 Poláková Júlia 2 bMEV_10 1,40 500 

  Počet  68 štud.     47 250 
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