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I. Úvod 
 

       Vedecko-výskumná činnosť Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave sa v roku 2003 realizovala v súlade s koncepčnými zámermi schválenými Vedeckou 
radou FMV EU vo februári 2003. Hlavný akcent bol kladený na úzke prepojenie vedecko-
výskumnej činnosti s pedagogickou prácou s cieľom hlbšie rozvíjať študijné a vedné odbory 
fakulty, ako aj širšie zapájať vedecko-výskumný potenciál fakulty do riešenia aktuálnych 
problémov medzinárodných vzťahov.  

       Fakulta medzinárodných vzťahov EU počas svojej – zatiaľ iba dvojročnej – existencie 
kladie dôraz na kvalitu vedecko-výskumnej práce, ktorá napomáha odbornému rastu a získaniu 
vyššej kvalifikácie jej pracovníkov.  

       Veľkým pozitívom fakulty je, že Ministerstvo školstva SR na návrh Akreditačnej komisie 
priznalo v júni 2003 právo FMV EU uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov v odbore Medzinárodné vzťahy. 

Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov 
 
       Výskumná činnosť  pracovníkov katedry sa zameriava najmä  na problematiku 
medzinárodných  vzťahov a diplomacie a taktiež medzinárodných ekonomických vzťahov 
s osobitným akcentom na  zahranično-ekonomické vzťahy Slovenskej republiky.  

       V roku 2003 boli výskumné projekty katedry organicky prepojené s jej profiláciou. 
Jednotliví pedagogickí pracovníci riešili dva inštitucionálne projekty. Základné ciele oboch 
výskumných úloh stanovené na rok 2003 boli úspešne splnené. 
 
Katedra humanitných vied 

       Katedra humanitných vied vznikla 1. septembra 2002 po rozdelení Katedry politických a 
sociálnych vied. 

       Pracovníci katedry riešili dva výskumné projekty interného grantového systému EU. 
Projekty boli zamerané najmä na sociálne a ľudské kontexty trhovej spoločnosti v súčasnosti a 
taktiež reflexie študentov a absolventov na štúdium na EU. Uvedené projekty sú dlhodobého 
charakteru, v decembri roku 2002 úspešne prebehli ich priebežné oponentúry. 

 
Katedra medzinárodného európskeho práva 
 
       Katedra medzinárodného práva FMV EU bola zriadená k 1. septembru 2001 a dodnes ešte 
nie je úplne personálne dobudovaná. Svoju vedecko-výskumnú činnosť katedra uskutočňovala v 
rámci vedných odborov medzinárodné právo a európske právo. Zapájala sa najmä do riešenia 
problémov implementácie právneho poriadku medzinárodných a európskych inštitúcií do práva 
Slovenskej republiky. 
       Členovia katedry – doc. JUDr. Katarína Válková, CSc. a Mgr. Andrej Pitoňák  - sa stali 
spoluriešiteľmi inštitucionálneho projektu Katedry politológie. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa 
zameriavajú najmä na hodnotenie súčasnej právnej úpravy menšinových práv v SR, jej komparáciu 
s krajinami EÚ a taktiež návrhy de lege ferenda, ako aj prínos právnej úpravy pre prax. 
 
 



Katedra politológie 

       Katedra politológie vznikla 1. septembra 2002 po rozdelení Katedry politických a 
sociálnych vied. 

       Katedra politológie FMV EU je pedagogicko-výskumným pracoviskom so zameraním na 
vedný odbor politológia. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venovala najmä medzinárodnej 
úprave práv národnostných menšín a jej aplikácii v Slovenskej republike.    

       V roku 2003 katedra riešila jeden projekt interného grantového systému 
a jeden výskumno-vzdelávací projekt realizovaný v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku. 
V rámci spolupráce s Obchodnou katedrou sa Katedra politológie podielala na projekte „Marketing 
v politike“.  
 
 
Katedra svetovej ekonomiky 

       Výskum na Katedre svetovej ekonomiky FMV EU sa realizoval v odboroch svetová 
ekonomika, medzinárodné vzťahy a prierezové ekonomiky. V konkrétnej aplikačnej polohe išlo 
najmä o oblasť makroekonomiky Slovenskej republiky v európskych integračných procesoch. 

       Katedra v roku 2003 riešila jeden výskumný projekt VEGA a taktiež participovala na 
jednom internom projekte OF EU. 

       Základné ciele oboch výskumných úloh stanovené na rok 2002 boli úspešne splnené a 
riešenie uvedených projektov pokračuje i v roku 2003.  

  

 

II. Organizačné, personálne, materiálno-technické a finančné  
zabezpečenie vedy a techniky 
 

 
       Do vedecko-výskumnej činnosti Fakulty medzinárodných vzťahov EU v roku 2003 boli 
zapojení všetci vedecko-pedagogickí pracovníci (27). Z hľadiska personálneho zabezpečenia 
vedecko-výskumnej činnosti došlo k posilneniu o dvoch pracovníkov (Vladimír Hniličan, Andrej 
Eštvaník).  
 

Jednotlivé katedry fakulty v rámci vedecko-výskumnej činnosti spolupracovali 
s nasledujúcimi domácimi i zahraničnými vysokými školami či fakultami a vedeckými ústavmi: 

 
DOMÁCE UNIVERZITY: 
• Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 
• Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej  Bystrici, 
• Fakulta manažmentu UK v Bratislave, 
• Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, 
• Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, 
• Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 
• Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
 

• Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v  Nitre, 
• Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši. 



 
 
ZAHRANIČNÉ UNIVERZITY: 
 
• Centrum európskych štúdií Sliezskej univerzity v Katoviciach, Poľsko, 
• Ekonomická fakulta VŠB - TU v Ostrave, ČR, 
• Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brne, ČR, 
• Moskovský inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO) v Moskve, Ruská federácia, 
• Nihon University v Tokiu, Japonsko, 
• Obchodne-podnikatelská fakulta Slezské univerzity v  Karvinej, ČR, 
• Ruská ekonomická akadémia G. V. Plechanova v Moskve, Ruská federácia, 
• Saint-Paul University v Tokiu, Japonsko, 
• Stredoeurópska univerzita v Budapešti, Maďarsko, 
• Středisko mezinárodních studií J. Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy 

ekonomické v Prahe, ČR, 
• Warsaw School of Economics - Szkola Glowna Handlowa, Varšava, Poľsko, 
• Univerzita Sejong v Soule, Južná Kórea, 
• University of Limerick, Írsko, 
• Wirtschaftsuniversität vo Viedni, Rakúsko, 
• Západočeská univerzita v Plzni, ČR. 
 
 
DOMÁCE INŠTITÚCIE: 
 
• Ekonomický ústav SAV, Bratislava, 
• Historický ústav SAV, Bratislava, 
• Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 
• Nadácia Friedricha Eberta, Bratislava, 
• Nadácia Milana šimečku, Bratislava, 
• Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava, 
• Sasakawa Memorial Health Foundation, Bratislava, 
• Slovenské združenie pre politické vedy, Bratislava, 
• Slovenské združenie pre zahraničnú politiku, Bratislava 
• Ústav politických vied SAV, Bratislava, 
• Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, Bratislava, 
• Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, 
• Duslo a.s., Šaľa. 
 
 
ZAHRANIČNÉ INŠTITÚCIE: 
 
• Inštitút pre ľudské práva L. Bolzmanna vo Viedni, Rakúsko, 
• Institut svazu průmyslu v Prahe, ČR. 
 
 
 
 



       Treba spomenúť i aktívnu účasť významných pracovníkov z decíznej sféry na zasadnutiach 
Vedeckej rady FMV EU, na medzinárodných vedeckých konferenciách, odborných seminároch.  
 
       Materiálno-technická vybavenosť pre vedu a výskum na FMV EU, možno charakterizovať 
ako nedostačujúcu. Fakulta momentálne nie je dostatočne vybavená výpočtovou technikou, chýba 
primerané softvérové vybavenie, tlačiarne, internet.  

       Rovnako i finančné zabezpečenie vedy a výskumu na fakulte možno hodnotiť ako 
nedostatočné. V rámci VVČ získali riešitelia projektov VEGA v roku 2003 celkove 42.000,- Sk. 
Na interné grantové úlohy bolo pridelených celkom 22.000. 
 
 
 

III. Prezentácia výsledkov pri riešení výskumných projektov 
 
A. Výstupy z riešených projektov 
 
Projekty VEGA  
 
1. Názov úlohy: Ekonomika Slovenskej republiky a jej medzinárodné postavenie 

v európskych integračných procesoch (s výhľadom do roku 2005) 
 
Číslo projektu:  G 5031 
 
Zodpovedný riešiteľ:   prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. 
Spoluriešitelia:  doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 
    Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 
    doc. Ing. Štefan Torma, CSc. 
    Dr. Miloslav Rosenberg 
    Ing. Zuzana Andrássy 
    Ing. Ľubica Zubaľová 
    Ing. Lívia Uličná 
    Ing. Tomáš Dudáš 
    Ing. Judita Bugárová 
    Ing. Martin Grešš 
    Ing. Michal Sedlačko 
    Ing. Peter Vilčák 
    RNDr. Jana Pásztorová, PhD. 
    Ing. Eva Jíchová 
    Ing. Róbert Brňák 
 
Riešiteľské pracovisko: Katedra svetovej ekonomiky FMV 
Doba riešenia:   2001 – 2003 

 
Výstupy za rok 2003: 
Sedlačko, M.: Komparatívne ekonomické systémy (Úvod do štúdia). Vydavateľstvo Ekonóm 

2003. 
Filip, J.: Vybrané kapitoly zo Svetovej ekonomiky (1). Vydavateľstvo Ekonóm Bratislava, 2003. 
Lysák, L.: Globalizácia verzus lokalizácia. Ekonomický časopis, č. 8/51/2003, s. 931-946. 



Lysák, L.: Prúdy a protiprúdy globalizácie. Almanach FMV 2002, Ekonóm Bratislava 2003, s. 64-
75. 

Lysák, L.: Siločiary - Odborný časopis – Mesačník o ekonomike a politike, vydáva Nezávislé 
združenie ekonómov Slovenska – NEZES, Úvodné slová: č. 1/03, s.2, č. 4/03, s.2, č. 
12/03, s.2.  

Lysák, L.: Desať rokov samostatnej Slovenskej republiky. Siločiary, č. 1/03.   
Lysák, L.: Diaľnice – Prúdnice rozvoja. Siločiary č. 3 /03.     
Lysák, L.: Euronormy - k predvstupovej príprave SR. Siločiary č. 6/03.      
Lysák, L.: Ekonomická dimenzia diplomacie. Siločiary, č. 7-8/03. 

Lysák, L.: Historické i aktuálne súvislosti medzinárodných vzťahov SR. Siločiary č. 10/03, s. 3-5. 

Lysák, L.: Súvislosti vnútornej a zahraničnej politiky SR. Siločiary č. 11/03. 

Lysák, L.: Medzinárodné ekonomické a politické pozície SR. Siločiary č. 12/03.  

Lysák, L.: O vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Siločiary č. 11/2003.   
Filip, J.: Vízie medzinárodného ekonomického postavenia Slovenskej republiky. In: Zborník 

z vedeckej konferencie NHF EU 2003. 
Filip, J.: Pohyb ekonomického komplexu SR v globalizačných a integračných podmienkach. In: 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie FMV EU 2003.   
Dudáš, T.: Priame zahraničné investície na Slovensku v rokoch 2001-2003 a vplyv vstupu 

Slovenska do EU na prílev PZI. In: Zborník konferencie Slovensko v medzinárodnom 
obchode a podnikaní 2003 na prahu EU, Bratislava 2003, ISBN 80-225-1685-6. 

Dudáš, T.: Najnovšie trendy v príleve priamych zahraničných investícií v štátoch strednej a 
východnej Európy. In: Konferencia Medzinárodné vzťahy 2003. 

Lysák, L.: Globalizácia versus lokalizácia. Formovanie integrovanej Európy. In: Zborník z MVK 
Medzinárodné vzťahy 2002, EKONÓM, Bratislava  2003, s.17 5-182,  ISBN 80-225-
1674-0. 

Sedlačko, M.: Hodnotenie priemyslu SR v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Zborník 
z medzinárodnej konferencie Slovensko 2003 v medzinárodnom obchode a podnikaní, 
4.3.2003. 

Sedlačko, M.: Slovenský priemysel a jeho environmentálne dopady. Zborník ku medzinárodnej 
konferencii doktorandov EDAMBA 2003, apríl 2003. 

 
 
 
Ostatné vedecké projekty 
 

Názov projektu:   Výchova k ochrane ľudských práv a slobôd 

Druh projektu:  vedecko-výskumný projekt, realizovaný v spolupráci s Nadáciou 
Milana Šimečku 

Vedúci projektu:  Mgr. Viera Koganová, PhD. 
Počet spoluriešiteľov 
z Katedry politológie FMV:  2 
Doba riešenia:   2000 – 2003 

Projekt je súčasťou programu Teaching citizenship education, č. 2000 
– 076.0, schválený National Endownment for Democracy vo 
Washingtone D. C. 

 
 
 



Projekty interného grantového systému EU 
 
 
1. Názov úlohy: Analýza postavenia a funkcií hospodárskej diplomacie v systéme 

klasickej diplomacie SR 
 
Číslo projektu:   0706/1 
 
Vedúci riešiteľ:  prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. 
Spoluriešitelia:    prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. 
    Ing. Štefan Burda 
    Ing. Jozef Šesták 
    Ing. Marek Csabay 
    Mgr. Boris Mattoš 
    Ing. Valéria Zolcerová 
 
Pracovisko:   Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov 
Doba riešenia:   2001 – 2003 
 
Výstupy za rok 2003: 
Tóth Ľ.: Hospodárska diplomacia v štruktúre riadenia zahranično-ekonomických vzťahov SR, 

Zborník z medzinárodnej konferencie „Medzinárodné vzťahy“.  
Tóth, Ľ.: Diplomatický status a poslanie oficiálneho obchodného zastúpenia štátu v zahraničí, 

ALMANACH 2001, FMV EU, 2001 
Tóth Ľ.: Hospodárska diplomacia  – pripravený učebný text. 
Tóth, Ľ., Balhar, V., Csabay, M., Hromý B.: Diplomatický protokol, učebný text, v tlači. 
Balhar V.: Vstup tranzitívnych ekonomík do EÚ, Zborník referátov z medzinárodnej konferencie, 

Sliezska univerzita, Opava, 2002. 
Csabay M. : Vznik a vývoj systému podpory exportu, referát na medzinárodnej konferencii 

„Medzinárodné vzťahy 2002“  FMV EÚ Bratislava 2002. 
Zolcerová V. : Úlohy obchodnej diplomacie  v procese integrácie SR do EÚ – pripravené DP. 
Csabay, M.: Komplexný program  podpory exportu ako súčasť proexportnej politiky SR. In: 

Almanach 2002, Bratislava, Ekonóm 2003, ISBN 80-225-1701-1, str. 12 – 17. 
Csabay, M.: Porovnanie základných  koncepčných dokumentov proexporenej politiky  ČR a SR. 

In: Zborník z konferencie EDAMBA 2003, prijaté na publikovanie. 
Csabay, M.: K niektorým aspektom  teoretického vymedzenia  podpory exportu. Medzinárodné 

vzťahy, č. 2, 2003, 9 str., prijaté na publikovanie. 
Csabay, M.: Miesto podpory exportu  v rámci hosporárskej politiky štátu. Siločiary, č. 11, NEZES 

2003. 
Csabay, M.: Úloha hospodárskej diplomacie  pri podpore exportu. In: Medzinárodné vzťahy 2003, 

Bratislava,   Ekonóm 2003, Prijaté na publikovanie. 
 
 
 
2. Názov úlohy:  Medzinárodná úprava menšinových práv a ich aplikácia v Slovenskej 

republike 
 
Číslo projektu:   02/01 
 
Vedúci riešiteľ:   doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. 



Spoluriešitelia:    Mgr. Viera Koganová, CSc. 
        PaedDr. Emília Vokálová, CSc. 
        PhDr. Peter Barát 
        PhDr. Soňa Brezníková 
        Mgr. Miroslav Kupkovič 
                              JUDr. Andrej Pitoňák 
 
Pracovisko: Katedra politológie Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave (Katedra politických a sociálnych vied FMV 
EU) 

Doba riešenia:      2001 – 2003 
 
Výstupy za rok 2003: 
Liďák, J.: Medzinárodná politika a problémy chudoby. In.: Parlamentný kuriér č. CI/2003, s. 51-

53. ISSN 1335-0307. 
Koganová, V. Európska únia a problematika ľudských práv. In.: Parlamentný kuriér č. CII/2003, 

s. 43-44. ISSN 1335-0307. 
Liďák, J. – Vokálová, E.: Medzinárodné vzťahy a migračné procesy v Európe. In.: Parlamentný 

kuriér č. CIII/2003, s. 52-54. ISSN 1335-0307. 
Vokálová, E. – Liďák, J.: Prenikanie siekt do otvorenej multikultúrnej spoločnosti. In.: 

Parlamentný kuriér č. CIV/2003, s. 49-51. ISSN 1335-0307. 
Brezníková, S.: Ženy v politike a uplatňovanie systému kvót. In.: Parlamentný kuriér č. CVI/2003, 

s. 33-35. ISSN 1335-0307. 

Barát, P. – Barátová, J.: Niektoré podoby diskurzu o demokracii. In.: Parlamentný kuriér č. 
CVII/2003, s. 69-72. ISSN 1335-0307. 

Kupkovič, M.: Niektoré riziká pri rozširovaní Európskej únie. In.: Parlamentný kuriér č. 
CVIII/2003, s. 68-69. ISSN 1335-0307. 

Koganová, V.: Základy demokratických volebných systémov. In.: Parlamentný kuriér č. CIX/2003, 
s. 61-62. ISSN 1335-0307. 

 
 
 
3. Názov úlohy:   Sociálne a ľudské kontexty trhovej spoločnosti v súčasnosti 
 
Číslo projektu:   0704/01 
 
Vedúci riešiteľ:   doc. PhDr. Milan Márton, CSc. 
Spoluriešitelia:    PhDr. Peter Greguš, CSc. 
                            PhDr. Jana Barátová 
 
Pracovisko:         Katedra humanitných vied FMV v Bratislave 
Doba riešenia:     2001 – 2003 
 
Výstupy za rok 2003: 
Márton, M. a kol: Kultúry a medzinárodné vzťahy. Vyjde v Ekonóm Bratislava, 2004. 160 

rkp s. (Podiel cca 100 s.) 
Greguš, P.: Utópia a antiutópia. K vývoju niektorých spciálno-politických koncepcií. 

Ekonóm Bratislava, 62 s. V tlači. 



Márton, M.: Ekonomická racionalita a etika. Acta oeconomica č. 15. UMB Banská Bystrica, 
s.15 – 20. 

Márton, M. – Šutiaková, Z.: Otázky kultúry a identity v medzinárodných vzťahoch. Časopis 
Medzinárodné vzťahy, č. 2, 27 rkp s. 

Márton, M.: Poznámky k hodnotovej paradigme európskej integrácie Zborník z 
medzinárodnej konferencie Pedagogickej fakulty MU Brno a Centra pro evropská 
studia. Brno MU, 2003, s. 112 – 118. 

Barátová, J. – Barát, P.: Niektoré podoby diskurzu o demokracii. In: parlamentný kuriér č. 
CVII/2003, s. 69 – 72. 

Barátová, J.: Rovnosť príležitostí – šanca pre demokraciu. In Zborník z medzinárodnej 
konferencie PF v Brne. Brno, MU 2003, s. 98- 103. 

 
 
 
4. Názov úlohy:   Súvislosti a dôsledky vstupu SR do EÚ a NATO 
 
Číslo projektu:   190006/03 
 
Zodpovedný riešiteľ:   doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.  
Spoluriešitelia:  doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 
    doc. Ing. Dr. Vladimír Valach 

PhDr. Peter Weiss, CSc. 
Ing. Roman Schönwiesner, PhD. 
Ing. Peter Valentovič 
Ing. Marek Csabay 
Ing. Dmitrij Zacharčenko 
Ing. Richard Tkáč 
Ing. Matej Kováč 
Ing. Martin Grešš 
Ing. Zuzana Pupáková 
Ing. Juraj Porubský 
PhDr. Bruno Hromý 

 
Riešiteľské pracovisko:  Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov FMV 
Doba riešenia:   2003 – 2004 
 
Od 1.10.2003 je novým vedúcim projektu doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 
 
Výstupy za rok 2003: 
Škvrnda, F.: K bielym miestam slovenskej bezpečnostnej politiky (na príklade bezpečnostného 

sektoru. Vystúpenie na konferencii Od samostatnosti k integrácii: Slovensko a Česká 
republika pred vstupom do Európskej únie 21. – 22. novembra 2003 v Bratislave (v tlači). 

Škvrnda, F.: K vybraným teoretickým bezpečnostnopolitickým aspektom aktualizácie 
Bezpečnostnej stratégie SR .  Vystúpenie na konferencii SFPA a IOB MO SR 
k aktualizácii Bezpečnostnej stratégie SR 2. decembra 2003 v Bratislave (v tlači). 

Škvrnda, F.: K sociálno-ekonomickým aspektom a súvislostiam zaistenia bezpečnosti v súčasných 
medzinárodných vzťahoch. Vystúpenie na workshope. Ekonomické aspekty a riziká 
obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, Zborník vystúpení workshop 22. mája 2003, 
IOB MO SR, Bratislava 2003. 



Škvrnda, F.: Možné formy kooperácie medzi ozbrojenými silami, políciou a spravodajskými 
službami. Vystúpenie na worshope. Schopnosti Slovenskej republiky reagovať na 
asymetrické ohrozenia. Zborník vystúpení. Workshop 15. januára 2003, IOB MO SR. 

Škvrnda, F:: Spoločenské podmienky a súvislosti reformy ozbrojených síl. Vystúpenie na 
workshope 28.10.2003 Demokratické riadenie a kontrola ozbrojených síl (v tlači). 

Škvrnda, F.: Miesto a úloha mimovládnych organizácií pri demokratickej kontrole ozbrojených síl. 
Vystúpenie na workshope 28.10.2003 Demokratické riadenie a kontrola ozbrojených síl 
(v tlači). 

Škvrnda, F. – Weiss, P.: Zahraničná a bezpečnostná politika SR. (v tlači) 
Škvrnda, F. – Weiss, P.: Zahraničná a bezpečnostná politika Slovenskej republiky  (praktikum) I. 

časť (v tlači). 
Weiss, P.: S akými záujmami SR vstupuje do EÚ. Vystúpenie na vedeckej konferencii. In: 

Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní, Bratislava, OF EU 2003. 
Weiss, P.: Výhody a riziká začlenenia SR do NATO. Vystúpenie na vedeckej konferencii. In: 

Slovensko a NATO, Bratislava, Ekonóm 2003. 
Weiss, P..: Asymetrické ohrozenia – nová výzva pre politiku. Vystúpenie na workshope. In: 

Schopnosti Slovenskej republiky reagovať na asymetrické ohrozenia. Zborník vystúpení. 
Workshop 15. januára 2003, IOB MO SR. 

 
 
 
B. Vedecké konferencie a vydávanie vedeckých časopisov 
 
Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko a NATO 
 
      Medzinárodná vedecká konferencia „Slovensko a NATO“, ktorú zorganizovala Fakulta 
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave 14. marca 2003, bola venovaná 
predovšetkým aktuálnym otázkam, ktoré sú spojené so vstupom Slovenskej republiky do 
Organizácie severoatlantickej zmluvy, ako aj budúcemu postaveniu Slovenskej republiky 
v medzinárodnom spoločenstve. 
      Predsedkyňou medzinárodného vedeckého výboru bola doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., 
dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov. Oficiálne otvorila konferenciu, pozdravila všetkých 
zúčastnených a predniesla svoj príhovor. Venovala sa najmä rozšíreniu NATO smerom na východ, 
pričom zdôraznila, že rozširovanie sa bytostne dotýka aj Slovenska, kvôli jeho neveľkej rozlohe a 
potrebe integrácie do bezpečnostných štruktúr. Spomenula, že okrem toho, že získame mnoho 
nových spojencov a priateľov, na druhej strane získame aj nepriateľov. 
      V rámci rokovania v pléne na začiatku konferencie vystúpili aj zástupcovia orgánov štátnej 
správy Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR, Rastislav Káčer, štátny 
tajomník Ministerstva obrany SR, zástupca Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku PhDr. 
Ivo Samson, PhD. a PhDr. Peter Weiss, CSc., ako zástupca Fakulty medzinárodných vzťahov. Ako 
prvý vystúpil PhDr. Ivo Samson, PhD., ktorý sa venoval rôznym protirečeniam v NATO. Pri 
otázke odvetného útoku proti Afganistanu po 11. septembri 2001 spomenul Desatoro NATO, ktoré 
vysvetľuje akcie proti medzinárodnému terorizmu a dovoláva sa celosvetovej inštitucionálnej 
podpory. Spomenul aj určitú americkú rezervovanosť, keď USA svojim spojencom, s výnimkou 
Veľkej Británie, veria málo vo vojenskej oblasti, čo je spôsobené viacerými skutočnosťami. Prvou 
je skutočnosť, že Európa nebola schopná po druhej svetovej vojne vytvoriť efektívne fungujúci 
autonómny obranný systém. Druhou skutočnosťou je určenie európskej jednotky rýchleho 
nasadenia, ktorá sa má na základe petersbergských úloh zameriavať na humanitárne akcie, čím 
nebude Európa schopná čeliť akýmkoľvek teroristickým hrozbám a bude závislá od USA. Okrem 
toho sa vyjadril aj k najnovším udalostiam, ktorými sú vojna v Iraku a nové transatlantické vzťahy. 



      Ďalším vystupujúcim bol Ivan Korčok, štátny tajomník MZV SROV. Vo svojom vystúpení 
sa venoval problému verejnej mienky na Slovensku a jej podpore vstupu Slovenska do NATO, 
otázkam Pražského summitu NATO a informačnému projektu, ktorý prebieha na Slovensku, a 
ktorého úlohou je informovať občanov o všetkých súvislostiach členstva SR v NATO. 
      Štátny tajomník MO SR Rastislav Káčer vo svojom príhovore hovoril o realizácii 
bezpečnostnej stratégie a o význame, aký má NATO z tohto pohľadu pre Slovensko. Zdôraznil 
najmä aspekt vnútorného rozmeru NATO, pričom však poznamenal, že vonkajší aspekt je tiež 
veľmi významný a obidva sú rovnocenné, záleží len na uvážení jednotlivcov, ktorý je cennejší pre 
Slovensko. Spomenul aj rokovania Severoatlantickej rady, vzájomné prepojenia bezpečnosti a 
obrany medzi členskými štátmi NATO. Okrem toho sa vyjadril aj k vonkajšiemu rozmeru, ktorým 
je koaličná obrana proti vonkajšiemu vojenskému nebezpečenstvu. 
      Posledným vystúpením v pléne bol príspevok PhDr. Petra Weissa, CSc. z Fakulty 
medzinárodných vzťahov. Spomenul hlavne štátno-národné záujmy krajín, ktoré sa stanú budúcimi 
členmi NATO. 
      Po krátkej obednej prestávke pokračovalo rokovanie v pléne, ktorého sa zúčastnili ostatní 
účastníci konferencie. V príspevkoch sa objavovalo množstvo zaujímavých tém, napríklad: 
ekonomické aspekty bezpečnosti SR, transatlantické vzťahy a pozícia SR, bezpečnostné riziká SR 
v NATO, ekonomické aspekty vstupu krajín V4 do NATO, spolupráca NATO s medzinárodnými 
organizáciami, spolupráca NATO s Ruskom, a mnohé ďalšie. 
      Po ukončení rokovania v pléne sa v závere konferencie uskutočnila čaša vína, na ktorú boli 
pozvaní všetci prítomní. Doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., dekanka FMV, poďakovala všetkým za 
prítomnosť a vysokú kvalitu odprednášaných príspevkov. Z konferencie bude vydaný zborník 
„Slovensko a NATO“. 
 
 
 
2. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 
 
 22. mája 2003 sa na pôde FMV uskutočnil 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
doktorandov.  
 Na konferencii sa zúčastnili doktorandi Fakulty medzinárodných vzťahov, ostatných fakúlt 
Ekonomickej univerzity, Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, Centra pre 
výskum medzinárodných vzťahov z Banskej Bystrice, Generálneho riaditeľstva ŽSR, Úradu vlády 
SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave 
a z Vysokej školy ekonomickej z Prahy. Odzneli zaujímavé príspevky, ktoré sa týkali aktuálneho 
stavu a vývoja medzinárodných vzťahov. 
 Prierez tém bol široký, po prezentácii každého z príspevkov nasledovala takmer vždy 
diskusia. Odzneli príspevky na témy Elektronické peniaze a menová politika, Medzinárodné 
postavenie krajín V4, Trendy vývoja svetovej ekonomiky na začiatku 21. storočia, Hospodárska 
politika ako rozhodujúci faktor pri zvažovaní vstupu SR do EMÚ, a ďalšie. 
 Vzhľadom k počtu účastníkov prebiehalo rokovanie v jednej sekcii, ktorú viedol doc. PhDr. 
Ján Liďák, CSc. 
 Z konferencie nebol vydaný zborník, príspevky účastníkov, ktorí prezentovali svoje 
príspevky, budú uverejnené v Almanachu FMV 2003.  
 
 
 
Medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2003 
 



  Medzinárodná výmena názorov a skúseností odborníkov z teoretickej a praktickej oblasti 
k aktuálnym otázkam medzinárodných ekonomických a politických vzťahov v podmienkach 
globalizácie boli hlavnými cieľmi  medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú v dňoch 4.-5. 
decembra 2003 už po štvrtý raz zorganizovala Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej 
univerzity.   
 Konferenciu otvorila dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, 
doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., ktorá privítala všetkých účastníkov a predstavila hlavné ciele 
konferencie.  
 S úvodnou prednáškou vystúpil prof. Joachim Osiński, PhD., dekan Szkoły Głównej 
Handlovej vo Varšave. Vo svojom príspevku sa venoval dynamike globalizačných procesov 
v oblastiach hospodárskeho a politického života. Podrobne analyzoval postavenie vlád 
a parlamentov v týchto procesoch.  
 Program konferencie následne pokračoval rokovaním v štyroch pracovných sekciách. Na 
práci v nich sa zúčastnili pracovníci Katedry diplomacie a medzinárodných vzťahov, Katedry 
humanitných vied, Katedry medzinárodného práva, Katedry politológie, a Katedry svetovej 
ekonomiky Fakulty medzinárodných vzťahov EU. Účastníkmi konferencie boli ďalej vedecko-
výskumní pracovníci z Obchodnej fakulty EU, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
Univerzity Komenského a Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Zahraniční účastníci 
zastupovali Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, Szkołu Głównu Handlovu vo 
Varšave,  Sliezsku univerzitu v Katoviciach a Varšavskú vysokú školu pedagogickú.  Početnú 
skupinu zahraničných účastníkov tvorili kolegovia z Českej republiky, a to z Technickej univerzity 
v Ostrave, Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, Sliezskej univerzity z Karvinej 
a Masarykovej univerzity v Brne. Okrem predstaviteľov týchto vysokých škôl a univerzít sa na 
konferencii zúčastnili aj predstavitelia štátnej správy a hospodárskych združení.     

Vedúcou prvej -ekonomickej- sekcie  bola doc. Ing. Irena Tomková, CSc. z Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka. Dominantnými témami tejto sekcie bol aktuálny vývoj 
v medzinárodných ekonomických vzťahoch a úlohy štátu a medzinárodných organizácií v procese 
globalizácie. 

V druhej -ekonomickej- sekcii, vedenej pod odbornou garanciou doc. Ing. Ľudmily 
Lipkovej, CSc., boli  najčastejšie skloňovanými témami priame zahraničné investície a 
problematika Európskej únie z rôznych aspektov: priemyselná politika, komparatívna analýza 
vybraných pristupujúcich a členských krajín EÚ, cezhraničná spolupráca, regionálna politika,  
hospodárska politika a iné. Za zaujímavý v tejto súvislosti bol označený príspevok o športe 
v Európskej únii autora Ing. Tomáša Sluku z Technickej univerzity v Ostrave, ktorý si spolu 
s inými príspevkami môžu záujemcovia prečítať v pripravovanom zborníku. 

Tretej -ekonomickej- sekcii predsedal prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. Príspevky boli 
tematicky zamerané najmä na otázky priamych zahraničných investícií a komparácie slovenskej 
a českej ekonomiky, čiastočne aj ekonomiky poľskej. 
 V politologickej sekcii vedenej doc. PhDr. Jánom Liďákom, CSc. odzneli príspevky 
k aktuálnym otázkam medzinárodných politických vzťahov v podmienkach globalizácie. Účastníci 
konferencie sa vo svojich vystúpeniach venovali problematike rozširovania Európskej únie, 
vojenských aspektov globalizácie a načrtli rozvojové ciele milénia.  

Medzinárodnú vedeckú konferenciu ukončili vystúpenia gestorov jednotlivých sekcií, ktorí 
vyjadrili poďakovanie organizačnému tímu konferencie za vynikajúcu organizáciu. Pozitívne 
hodnotili kvalitu príspevkov, podnetné diskusie, ale zároveň vyjadrili poľutovanie nad 
nedostatkom času na diskusiu o všetkých predložených otázkach. Docentka Tomková vyzdvihla 
tradíciu Fakulty medzinárodných vzťahov organizovať medzinárodné vedecké  konferencie. 
Konferenciu ukončila doc. Ing. Ľudmila Lipková, dekanka FMV EU, vyjadrením presvedčenia, že 
toto vedecké podujatie splnilo stanovené ciele a prispelo k vzájomnej výmene poznatkov a  
k nadviazaniu i ďalšiemu rozvoju vedeckých a spoločenských kontaktov. Zároveň prítomných 



pozvala na budúcoročnú 5. medzinárodnú vedeckú konferenciu . Za hostí slová poďakovania plénu 
adresoval doc. PhDr. František Varadzin, CSc. z Technickej univerzity v Ostrave.  

 
 
Vydávanie vedeckých časopisov 

 
Fakulta medzinárodných vzťahov vydáva dva vedecké časopisy. Od roku 2001 sa 

každoročne vydáva Almanach. V roku 2003 boli publikované jeho druhé (Almanach 2002) a tretie 
číslo (Almanach 2003). Fakulta tiež vydáva od roku 2003 vedecký časopis Medzinárodné vzťahy. 
V uplynulom roku boli vydané dve čísla. 
 
 
 

IV. Vedecká výchova na fakulte 
 
Doktorandské štúdium 
 

Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium sa konali 2.7. 2003.  Na interné DŠ boli 
prijatí 4 uchádzači a 1 zahraničný uchádzač  a na externé DŠ 14 uchádzačov, z toho 1 má 
prerušené štúdium.  K  31.12.2003 študovalo na FMV EU 65 doktorandov, z toho bolo 11 
interných, 2 interní zahraniční (ako vládni štipendisti) a 52 externých doktorandov. Z týchto 52 
externých doktorandov mali 4 doktorandi prerušené štúdium.  

V októbri 2003 sa uskutočnilo výročné hodnotenie doktorandov, zamerané na zhodnotenie 
celkového stavu a úrovne vedeckej výchovy doktorandov, plnenie časového harmonogramu 
študijného a vedeckého programu doktoranda. Zo 45 doktorandov bolo atestovaných 24 
doktorandov. 

 
V roku 2003 vykonalo úspešne dizertačnú skúšku dvanásť  doktorandov, 5 interných a 7 

externých. 
 

 
Prehľad školiteľov a ich doktorandov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
        
 
  

Školiteľ doktorandi 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Prestup z 

OF 
  spolu interné externé interné externé interné externé externé 
doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 8 0 2 0 3 2 1 0 
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. 7 0 3 1 0 1 2 0 
prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. 10 0 2 1 3 0 3 1 
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. 6 0 1 0 2 0 3 0 
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. 9 2 2 1 0 2 2 0 
doc. PhDr. Milan Márton, CSc. 5 0 0 0 0 0 3 2 
doc. Dr. Ing. Vladimír Valach 6 0 1 0 3 0 0 2 
Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 7 0 0 0 2 0 4 1 
doc. JUDr. Daniela Nováčková, CSc. 2 0 1 0 1 0 0 0 

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 6 2 4 0 0 0 0 0 

 

  



 
Habilitácie a inaugurácie 
 

Ministerstvo školstva SR na návrh Akreditačnej komisie priznalo v júni 2002 právo FMV 
EU uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore 
Medzinárodné vzťahy. Pracovníci fakulty sa intenzívne pripravujú na začatie habilitačného či 
inauguračného konania. Dňa 16.9.2003 sa uskutočnila inauguračná prednáška doc. Ing. Ľudmily 
Lipkovej, CSc. na tému „ Spoločná poľnohospodárska politika EÚ“. 
 
 
 
 

V. Záver 
 
Rozvojové zámery Fakulty medzinárodných vzťahov v roku 2004 

 
Aktivity Fakulty medzinárodných vzťahov v oblasti vedeckovýskumnej práce budú  

orientované na oblasti korešpondujúce so základným pedagogickým a vedeckovýskumným   
zameraním pracoviska. Predovšetkým ide o projekty zamerané na účasť Slovenskej republiky  
v euroatlantických štruktúrach – a to v Európskej únii a v NATO. Jednotlivé projekty riešia   
konkrétne oblasti účasti SR v uvedených zoskupeniach. 

V roku 2004 je prvým rokom riešenia projektu VEGA „Regionálna politika Európskej únie 
a perspektívy účasti Slovenskej republiky na jej realizácii“. Druhým významným riešeným 
projektom je úloha spracovávaná pod názvom „Súvislosti a dôsledky vstupu SR do EÚ a na 
NATO“.     

Na vyššie uvedené riešené výskumné úlohy budú nadväzovať tri plánované vedecké 
konferencie a to: 3. Vedecká konferencia doktorandov  FMV (jún 2004), Konferencia poriadaná za 
spoluúčasti Slovenskej asociácie európskych štúdií na tému „Slovensko a Európska únia“ 
(september 2004) a 5. medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2004“ 
(december 2004).  

 
 
 
 
 

PRÍLOHY 
Príloha 1 
A) PREHĽAD PROJEKTOV RIEŠENÝCH V UPLYNULOM ROKU 
 
PROJEKT:  SÚVISLOSTI A DÔSLEDKY VSTUPU SR DO EÚ A NATO  
Druh projektu: interný grand EU   

 

Vedúci riešiteľ:  doc. PhDr. František Škvrnda, CSc , KDaMV FMV 

 
Spoluriešitelia:                 doc. Ing. Dr. V. Valach, KDaMV FMV EU 
                  PhDr. Peter Weiss, CSc., KDaMV FMV EU 
                 Ing. Roman Schönwiesner, PhD., KDaMV FMV EU 
   Ing. Peter Valentovič 



   Ing. Marek Csabay, KDaMV FMV EU 
   Ing. Dmitrij Zacharčenko, KDaMV FMV EU 
   Ing. Richard Tkáč, KDaMV FMV EU 
   Ing. Matej Kováč, KDaMV FMV EU 
   Ing. Martin Grešš, KDaMV FMV EU 
   Ing. Zuzana Línerová, KDaMV FMV EU 
   Ing. Juraj Porubský, KDaMV FMV EU 
   PhDr. Bruno Hromý 
 
Pracovisko:   Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov FMV EU 
 
Doba riešenia:  1.1.2003 – 31.12.2004 
 
1.  Plnenie vedeckých cieľov: 

Dôraz pri plnení úloh projektu bol v roku 2003 položený na skúmanie súvislostí 
doterajšieho integračného procesu SR, ktorý rozpracovával ústredný problém stanoveného cieľu 
v dvoch základných smeroch: 

- skúmanie parciálnych problémov spojených so súvislosťami vstupu SR do EÚ a NATO 
v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, 

- súhrnný, systematický pohľad na stav a tendencie vývoja zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky SR. 

 Projekt Súvislosti a dôsledky vstupu SR do EÚ a NATO sa začal realizovať v rámci 
interného grantového systému 1. januára 2003. V priebehu roka došlo k zmene vedúceho projektu. 
Od 1. 10. 2003 je novým vedúcim projektu doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 
 
2.  Výstupy:   

 V súvislosti s týmto zameraním sa spracovali dva druhy výstupov: 

 
I. V oblasti parciálnych problémov boli spracované výstupy: 
Škvrnda, F.: K bielym miestam slovenskej bezpečnostnej politiky (na príklade bezpečnostného 

sektoru. Vystúpenie na konferencii Od samostatnosti k integrácii: Slovensko a Česká 
republika pred vstupom do Európskej únie 21. – 22. novembra 2003 v Bratislave (v tlači). 

Škvrnda, F.: K vybraným teoretickým bezpečnostnopolitickým aspektom aktualizácie 
Bezpečnostnej stratégie SR .  Vystúpenie na konferencii SFPA a IOB MO SR 
k aktualizácii Bezpečnostnej stratégie SR 2. decembra 2003 v Bratislave (v tlači). 

Škvrnda, F.: K sociálno-ekonomickým aspektom a súvislostiam zaistenia bezpečnosti v súčasných 
medzinárodných vzťahoch. Vystúpenie na workshope. Ekonomické aspekty a riziká 
obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, Zborník vystúpení workshop 22. mája 2003, IOB MO SR, 
Bratislava 2003. 

Škvrnda, F.: Možné formy kooperácie medzi ozbrojenými silami, políciou a spravodajskými 
službami. Vystúpenie na worshope. Schopnosti Slovenskej republiky reagovať na 
asymetrické ohrozenia. Zborník vystúpení. Workshop 15. januára 2003, IOB MO SR. 

Škvrnda, F:: Spoločenské podmienky a súvislosti reformy ozbrojených síl. Vystúpenie na 
workshope 28.10.2003 Demokratické riadenie a kontrola ozbrojených síl (v tlači). 

Škvrnda, F.: Miesto a úloha mimovládnych organizácií pri demokratickej kontrole ozbrojených síl. 
Vystúpenie na workshope 28.10.2003 Demokratické riadenie a kontrola ozbrojených síl 
(v tlači). 

Weiss, P.: S akými záujmami SR vstupuje do EÚ. Vystúpenie na vedeckej konferencii. In: 
Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní, Bratislava, OF EU 2003. 



Weiss, P.: Výhody a riziká začlenenia SR do NATO. Vystúpenie na vedeckej konferencii. In: 
Slovensko a NATO, Bratislava, Ekonóm 2003. 

Weiss, P..: Asymetrické ohrozenia – nová výzva pre politiku. Vystúpenie na workshope. In: 
Schopnosti Slovenskej republiky reagovať na asymetrické ohrozenia. Zborník vystúpení. 
Workshop 15. januára 2003, IOB MO SR. 

 
II. V oblasti súhrnného, systematického pohľadu boli spracované výstupy:: 

Škvrnda, F. – Weiss, P.: Zahraničná a bezpečnostná politika SR. (v tlači) 
Škvrnda, F. – Weiss, P.: Zahraničná a bezpečnostná politika Slovenskej republiky  (praktikum) I. 

časť (v tlači). 
 
 
 

VYHODNOTENIE POKRA ČUJÚCICH PROJEKTOV    V UPLYNULOM 
ROKU 
 

PROJEKT:  MEDZINÁRODNÉ POLITICKÉ A EKONOMICKÉ 
POSTAVENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EURÓPSKYCH 
INTEGRA ČNÝCH PROCESOCH (S VÝHĽADOM DO ROKU 2005)  
 
Druh projektu:  Projekt VEGA 
 
Vedúci riešiteľ: prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc., KSE FMV EU 
 
Spoluriešitelia:   Ing. Ladislav Lysák, DrSc., KSE FMV EU 
       Ing. Tomáš Dudáš, KSE FMV EU 
       Ing. Michal Sedlačko, KSE FMV EU 
       RNDr. Miloslav Rosenberg, KSE FMV EU  
 

Pracovisko: Katedra svetovej ekonomiky FMV EU   

Doba riešenia:  1. 1. 2001 – 31. 12. 2003 

 
1. Plnenie vedeckých cieľov: 

 Cieľom výskumu bolo:   

1. Analyzovať a podľa kvalitatívnej metodológie zhodnotiť súčasné medzinárodné 
postavenie Slovenskej republiky tak z politického ako ekonomického hľadiska, najmä 
v európskom integrujúcom sa priestore.  
2. Ďalším cieľom bolo identifikovať a bližšie analyzovať otázky  a aspekty politického 
i ekonomického postavenia SR v danom geopolitickom a ekonomickom priestore, 
predovšetkým súvislosti so vstupom SR do EÚ.    
3. Rozpracovať vedecky zdôvodnene a pre realizáciu žiadúce odporúčania pre 
hospodársko-politickú prax.   

 
2. Výstupy:  
 
Vysokoškolské skriptá 
Sedlačko, M.:  Komparatívne ekonomické systémy (Úvod do štúdia). Vydavateľstvo Ekonóm 

2003. 



 
Filip, J.: Vybrané kapitoly zo Svetovej ekonomiky (1). Vydavateľstvo Ekonóm Bratislava, 2003. 
 

Vedecké články v karentovaných časopisoch   
Lysák, L.: Globalizácia verzus lokalizácia. Ekonomický časopis, č. 8/51/2003, s. 931-946. 
 
 
Vedecké články publikované v domácich časopisoch 
Lysák, L.: Prúdy a protiprúdy globalizácie. Almanach FMV 2002, Ekonóm Bratislava 2003, s. 64-

75. 

Práce publikované v odborných časopisoch 

Lysák, L.: Siločiary - Odborný časopis – Mesačník o ekonomike a politike, vydáva Nezávislé 
združenie ekonómov Slovenska – NEZES, Úvodné slová: č. 1/03, s.2, č. 4/03, s.2, č. 
12/03, s.2.  

Lysák, L.: Desať rokov samostatnej Slovenskej republiky. Siločiary, č. 1/03.   
Lysák, L.: Diaľnice – Prúdnice rozvoja. Siločiary č. 3 /03.     
Lysák, L. : Euronormy - k predvstupovej príprave SR. Siločiary č. 6/03.         
Lysák,  L. : Ekonomická dimenzia diplomacie. Siločiary, č. 7-8/03. 
Lysák, L.: Historické i aktuálne súvislosti medzinárodných vzťahov SR. Siločiary č. 10/03, s.     3-
5. 
Lysák, L.: Súvislosti vnútornej a zahraničnej politiky SR. Siločiary č. 11/03. 
Lysák, L.: Medzinárodné ekonomické a politické pozície SR. Siločiary č. 12/03.  
Lysák, L.: O vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Siločiary č. 11/2003.   

 

Publikácie v zborníkoch z konferencií    
Filip, J.: Vízie medzinárodného ekonomického postavenia Slovenskej republiky. In: Zborník 

z vedeckej konferencie NHF EU 2003. 
Filip, J.: Pohyb ekonomického komplexu SR v globalizačných a integračných podmienkach. In: 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie FMV EU 2003.   
Dudáš, T.: Priame zahraničné investície na Slovensku v rokoch 2001-2003 a vplyv vstupu 

Slovenska do EU na prílev PZI. In: Zborník konferencie Slovensko v medzinárodnom 
obchode a podnikaní 2003 na prahu EU, Bratislava 2003, ISBN 80-225-1685-6. 

 Dudáš, T.: Najnovšie trendy v príleve priamych zahraničných investícií v štátoch strednej a 
východnej Európy. In: Konferencia Medzinárodné vzťahy 2003. 

Lysák, L.: Globalizácia versus lokalizácia. Formovanie integrovanej Európy. In: Zborník z MVK 
Medzinárodné vzťahy 2002, EKONÓM, Bratislava  2003, s.17 5-182,  ISBN 80-225-
1674-0. 

Sedlačko, M.: Hodnotenie priemyslu SR v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Zborník 
z medzinárodnej konferencie Slovensko 2003 v medzinárodnom obchode a podnikaní, 
4.3.2003. 

Sedlačko, M.: Slovenský priemysel a jeho environmentálne dopady. Zborník ku   medzinárodnej 
konferencii doktorandov EDAMBA 2003, apríl 2003. 
 

 

Projekt:  Reflexie študentov a absolventov na štúdium na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave  
Druh projektu: interný grand EU 



 

Vedúci riešiteľ:  PhDr. Miloslav Haas, PhD., KP FMV EU 

 
Spoluriešitelia:   doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. 
   Mgr. Angela Tunáková  
 
Pracovisko:   Katedra politológie FMV EU 
 
Doba riešenia: 1.1.2002 – 31.12.2004 
 
1.  Plnenie vedeckých cieľov: 
 V roku 2003 sa realizoval dotazníkový prieskum o rozličných názoroch a postojoch 
študentov k ich štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Dotazníky vyplňovali študenti 3. 
a 5. ročníka všetkých bratislavských fakúlt EU na základe skupinového výberu (losovaním bili 
vybrané jednotlivé študijné skupiny z každej fakulty a v nich vyplnil dotazník každý študent 
prítomný v čase zisťovania). Celkove bolo spracovaných 842 dotazníkov. 
 
 
C) UKONČENÉ PROJEKTY V UPLYNULOM ROKU 

 

PROJEKT:  ANALÝZA POSTAVENIA A FUNKCIÍ HOSPODÁRSKEJ 
DIPLOMACIE V SYSTÉME KLASICKEJ DIPLOMACIE SR  
Druh projektu:  Interný grand EU 
 
Vedúci riešiteľ:  prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc., KDaMV FMV 
 
Spoluriešitelia:    prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. , KDaMV FMV 
 
 
    Ing. Štefan Burda, MH SR 
    Ing. Jozef Šesták, MZV SR 
    Ing. Marek Csabay, KDaMV FMV 
    Mgr. Boris Mattoš, KDaMV FMV 
    Ing. Valéria Zolcerová, MH SR 
 
Pracovisko:   Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov 
 
Doba riešenia: 1.1.2001 – 31.12.2003 
 
 
1.  Plnenie vedeckých cieľov internej grantovej úlohy: 

Základný vedecký cieľ interného grantu, ktorým bolo poskytnúť,  na základe komparácie 
modelov riadenia  hospodárskej diplomacie  vo vybraných štátoch, teoretické východiská pre 
aktuálny problém  SR, t.j. pre koncepciu modelu riadenia  hospodárskej diplomacie SR, bol 
splnený. Publikované, ako aj pripravené výstupy môžu by využité nielen v oblasti pripravovanej 
reformy modelu riadenia  hospodárskej diplomacie  SR s cieľom jej efektívnejšieho využitia  pre 
ekonomický rozvoj, ale aj pre ďalšie teoretické skúmanie danej problematiky.  
 
2. Výstupy:   



Tóth Ľ.: Hospodárska diplomacia v štruktúre riadenia zahranično-ekonomických vzťahov SR, 
Zborník z medzinárodnej konferencie „Medzinárodné vzťahy“.  

Tóth, Ľ.: Diplomatický status a poslanie oficiálneho obchodného zastúpenia štátu v zahraničí, 
ALMANACH 2001, FMV EU, 2001 

Tóth Ľ. : Hospodárska diplomacia  – pripravený učebný text. 
Tóth, Ľ., Balhar, V., Csabay, M., Hromý B.: Diplomatický protokol, učebný text, v tlači. 
Balhar V. : Vstup tranzitívnych ekonomík do EÚ, Zborník referátov z medzinárodnej konferencie, 

Sliezska univerzita, Opava, 2002. 
Csabay M. : Vznik a vývoj systému podpory exportu, referát na medzinárodnej konferencii 

„Medzinárodné vzťahy 2002“  FMV EÚ Bratislava 2002. 
Zolcerová V. : Úlohy obchodnej diplomacie  v procese integrácie SR do EÚ – pripravené DP. 
Csabay, M.: Komplexný program  podpory exportu ako súčasť proexportnej politiky SR. In: 

Almanach 2002, Bratislava, Ekonóm 2003, ISBN 80-225-1701-1, str. 12 – 17. 
Csabay, M.: Porovnanie základných  koncepčných dokumentov proexporenej politiky  ČR a SR. 

In: Zborník z konferencie EDAMBA 2003, prijaté na publikovanie. 
Csabay, M.: K niektorým aspektom  teoretického vymedzenia  podpory exportu. Medzinárodné 

vzťahy, č. 2, 2003, 9 str., prijaté na publikovanie. 
Csabay, M.: Miesto podpory exportu  v rámci hosporárskej politiky štátu. Siločiary, č. 11, NEZES 

2003. 
Csabay, M.: Úloha hospodárskej diplomacie  pri podpore exportu. In: Medzinárodné vzťahy 2003, 
Bratislava,   Ekonóm 2003, Prijaté na publikovanie. 

 
3. Čerpanie finančných prostriedkov v rokoch 2001 – 2003: 

 Pridelené finančné prostriedky vo výške 6000,- Sk boli vyčerpané. 

 

 
 
PROJEKT: MEDZINÁRODNÁ ÚPRAVA MENŠINOVÝCH PRÁV A ICH  APLIKÁCIA 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 
Druh projektu:  interný grand EU 
 
Vedúci riešiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc., KP FMV EU 
Spoluriešitelia:  Mgr. Viera Koganová, CSc., KP FMV EU 
      PaedDr. Emília Vokálová, CSc., KP FMV EU 
      PhDr. Peter Barát, KP FMV EU 
      PhDr. Soňa Brezníková, KP FMV EU 
      Mgr. Miroslav Kupkovič, KP FMV EU 
                            JUDr. Andrej Pitoňák, KMP FMV EU 
Pracovisko: Katedra politológie Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity 

v Bratislave (Katedra politických a sociálnych vied FMV EU) 
 
Doba riešenia:  1. 1. 2001 – 31. 12. 2003 
 
1. Plnenie vedeckých cieľov internej grantovej úlohy   

 
Cieľom projektu bolo skúmanie medzinárodnej úpravy menšinových práv tak z hľadiska 

pôsobenia univerzálneho systému OSN, ako i regionálneho európskeho systému na ochranu 
ľudských práv a slobôd. Dôležitou súčasťou výskumnej úlohy bola komparácia kompatibility 



vnútroštátnej legislatívy SR upravujúcej postavenie menšín na Slovensku s medzinárodnými 
dokumentmi najmä európskych inštitúcií – Rady Európy, OBSE a EÚ. Projekt sa venoval analýze 
národných a národnostných problémov v politických programoch relevantných politických strán 
a hnutí pôsobiacich v politickom systéme SR. Jeho signifikantným prvkom bolo štúdium 
postavenia národnostných menšín a etnických skupín, ako i ďalších minorít, predovšetkým žien 
a detí a taktiež náboženských siekt v spoločenskom systéme SR. 

 
Kľúčovou orientáciou výstupov bolo ich publikovanie v domácej i zahraničnej odbornej 

tlači a vystúpenia na odborných konferenciách, ktoré umožňovali výmenu informácií s inými 
pracoviskami s cieľom komparovať výsledky prác na takých príbuzných problematikách, ktoré 
mali a stále majú pre Slovenskú republiku a jej účasť v európskych integračných procesoch veľký 
význam. Tým sa, v neposlednom rade, sledoval zámer takýmto spôsobom napomáhať 
predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie a intolerancie. 
 
2. Výstupy riešiteľov internej grantovej úlohy č. 02/01 za rok 2003 publikované v časopise 
Národnej rady Slovenskej republiky "Parlamentný kur iér":  

Liďák, J.: Medzinárodná politika a problémy chudoby. In.: Parlamentný kuriér č. CI/2003, s. 51-
53. ISSN 1335-0307. 

Koganová, V. Európska únia a problematika ľudských práv. In.: Parlamentný kuriér č. CII/2003, 
s. 43-44. ISSN 1335-0307. 

Liďák, J. – Vokálová, E.: Medzinárodné vzťahy a migračné procesy v Európe. In.: Parlamentný 
kuriér č. CIII/2003, s. 52-54. ISSN 1335-0307. 

Vokálová, E. – Liďák, J.: Prenikanie siekt do otvorenej multikultúrnej spoločnosti. In.: 
Parlamentný kuriér č. CIV/2003, s. 49-51. ISSN 1335-0307. 

Brezníková, S.: Ženy v politike a uplatňovanie systému kvót. In.: Parlamentný kuriér č. CVI/2003, 
s. 33-35. ISSN 1335-0307. 

Barát, P. – Barátová, J.: Niektoré podoby diskurzu o demokracii. In.: Parlamentný kuriér č. 
CVII/2003, s. 69-72. ISSN 1335-0307. 

Kupkovič, M.: Niektoré riziká pri rozširovaní Európskej únie. In.: Parlamentný kuriér č. 
CVIII/2003, s. 68-69. ISSN 1335-0307. 

Koganová, V.: Základy demokratických volebných systémov. In.: Parlamentný kuriér č. CIX/2003, 
s. 61-62. ISSN 1335-0307. 

 
3. Čerpanie finančných prostriedkov na rok 2003 
 

Pridelené finančné prostriedky boli adekvátne využité v súlade s pôvodným plánom na rok 
2003. Financovali sa z nich niektoré cesty doc. Liďáka na domáce i zahraničné konferencie. 
Ostatné boli použité na zabezpečenie kancelárskeho materiálu a oponentských posudkov. 

 
PROJEKT:  SOCIÁLNE A ĽUDSKÉ KONTEXTY TRHOVEJ 
SPOLOČNOSTI V SÚČASNOSTI“ 
 
Druh projektu:  interný grand EU 
 
Vedúci riešiteľ:      doc. PhDr. Milan Márton, CSc., KHV FMV EU 
Spoluriešitelia:        PhDr. Peter Greguš, CSc., KHV FMV EU 

                         PhDr. Jana Barátová, KHV FMV EU 
 
Pracovisko: Katedra humanitných vied FMV v Bratislave 



 
Doba riešenia: 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003 
 
 
1. Plnenie vedeckých cieľov internej grantovej úlohy           

Cieľom projektu bolo prispieť k skúmaniu filozofických a metologických aspektov 
zmien v súčasnej spoločnosti s dôrazom na sociálne a ľudské kontexty ekonomickej 
racionality. Cieľom bolo vymedziť základné pojmové rámce a teoretické východiská. 
Kľúčovou orientáciou výstupov bolo ich publikovanie v odborných časopisoch a vystúpenia 
na odborných konferenciách, ktoré umožňovali porovnanie s výsledkami iných pracovísk. 
Výsledkom boli mnohé vystúpenia na konferenciách, publikovanie výsledkov v odborných 
časopisoch a zborníkoch. Tieto publikácie boli orientované na ekonomickú racionalitu, 
pozíciu homo oeconomicus v súčasnosti a v procese transformácie, ako aj na to ako sa 
prejavuje v systéme hodnôt v európskej integrácii a v celku kultúry v západnej civilizácii 
(doc. M. Márton). Viaceré publikácie boli orientovaní na teoretické základy sociálneho 
myslenia (dr. P. Greguš) a na postavenie ženy v súčasnej spoločnosti (dr. J. Barátová). 
 
B. Výstupy:  
 
V roku 2003 boli hlavnými výstupmi monografické štúdie : 
Márton, M. a kol: Kultúry a medzinárodné vzťahy. Vyjde v Ekonóm Bratislava, 2004. 160 

rkp s. (Podiel cca 100 s.) 
Greguš, P.: Utópia a antiutópia. K vývoju niektorých spciálno-politických koncepcií. 

Ekonóm Bratislava, 62 s. V tlači. 
Márton, M.: Ekonomická racionalita a etika. Acta oeconomica č. 15. UMB Banská Bystrica, 

s.15 – 20. 
Márton, M. – Šutiaková, Z.: Otázky kultúry a identity v medzinárodných vzťahoch. Časopis 

Medzinárodné vzťahy, č. 2, 27 rkp s. 
Márton, M.: Poznámky k hodnotovej paradigme európskej integrácie Zborník z 

medzinárodnej konferencie Pedagogickej fakulty MU Brno a Centra pro evropská 
studia. Brno MU, 2003, s. 112 – 118. 

Barátová, J. – Barát, P.: Niektoré podoby diskurzu o demokracii. In: parlamentný kuriér č. 
CVII/2003, s. 69 – 72. 

Barátová, J.: Rovnosť príležitostí – šanca pre demokraciu. In Zborník z medzinárodnej 
konferencie PF v Brne. Brno, MU 2003, s. 98- 103. 

 

C. Čerpanie finančných prostriedkov na rok 2003 
 

         Pridelené finančné prostriedky  boli čerpané v súlade s pôvodným plánom na rok 
2003. Z týchto prostriedkov boli realizované cesty doc. M. Mártona a dr. J. Barátovej na 
mezinárodnú konferenciu do Brna a cesta doc. Mártona na konferenciu do Nitry. Ostatné 
prostriedky boli použité ako honorár za posudky oponentov na záverečnú oponentúru. 
 

 
 
 
 
 
 

 



Príloha 2 

 

Prehľad riešených projektov v r. 2003 

 
 
Názov fakulty: Fakulta medzinárodných vzťahov 
 
 

Druh: Počet: 
Inštitucionálne 

projekty 

5 

 

Projekty VEGA 
 

1 

 

Projekty KEGA   
 

0 
 

Projekty hospod. praxe - št.obj. “C” 
 

0 
 

Projekty medzinárod. spolupráce 
 

0 
 

Iné* 
 
 

1 

 
* Podrobnejšia identifikácia: 
   (počet, druh, zodp. riešiteľ, názov projektu, doba riešenia od – do) 
 
 
 
Počet: 1 
Druh projektu:  Vedecko-výskumný projekt, realizovaný v spolupráci  

s Nadáciou Milana Šimečku  
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Viera Koganová, PhD. 
Názov projektu: Výchova k ochrane ľudských práv a slobôd 
Doba riešenia: od 2001 do 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ministerstvo školstva SR 
 
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave 
 

Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov 
 
 

Riešené inštitucionálne projekty v r. 2003 
                   (stav k 31.12.2003)                                                          

     Tab. č. 1 
 

zo stĺpca 2 
 

Úsp. ukonč. v r. 2003      Zast. rieš. v r. 2003*  

 

 
Skupina vied 

    
Počet 
rieš. proj. 
v r. 2003 
 

 

počet vynal. fin. pr. **  
 

počet vynal. fin. pr. **  

1 2 3 4 5 6 
    

Technické vedy             (r.1) 
 

0 0 0   
         

Prírodné vedy                (r.2) 
 

0 0 0   
 

Lek. a farm. vedy          (r.3) 
 

0 0 0   
 

Pôdohosp. a vet. vedy   (r.4) 
 

0 0 0   

5 
 

5 22   
 

Spoločenské vedy         (r.5) 
 

- z toho probl. školstva *** 
 

1 1 2   
 

Celkove (za r. 1 až 5) 
 

5 5 22   

 
Pozn.: 

*       -  zastavené riešenie projektu v r. 2003 z dôvodu nesplnenia 
           cieľov riešenia 

**     -  vynaložené fin. prostriedky na celú dobu riešenia projektu 
           v tis. Sk 

***  -  Menovitý zoznam projektov, ktorých riešenie pokračuje v roku 2004 
          a projektov so začiatkom riešenia od 1.1.2004, uveďte v komentári k tabuľke 
          osobitne s nasledovnou identifikáciou: 
                                                                       - názov projektu 
                                                                       - zodpovedný riešiteľ 
                                                                       - riešiteľské pracovisko 
                                                                       - doba riešenia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

P r í l.  Tab. 1 
 

Inštitucionálne projekty zamerané na riešenie problematiky 
výchovy, vzdelávania a rozvoja školstva 

              ________________________________________________________ 
 
P o k r a č u j ú c e    p r o j e k t y: 
 
Názov:  Reflexie študentov a absolventov na štúdium na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave 
 

Číslo proj.: 190005/02 
 
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Miloslav Haas, CSc. 
 

Doba riešenia: 1.1. 2002 – 31.12. 2004 
 
Cieľ projektu:  

 

Názory študentov na štúdium na Ekonomickej univerzite v roku 2003. 

V tomto roku sa realizoval dotazníkový prieskum o rozličných názoroch 

a postojoch študentov k ich štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  

Dotazníky vyplňovali študenti 3. a 5. ročníka všetkých bratislavských 

fakúlt EU na základe skupinového výberu (losovaním boli vybrané jednotlivé 

študijné skupiny z každej fakulty) a v nich vyplnil dotazník každý študent 

prítomný v čase zisťovania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerstvo školstva SR 
 
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave 
 

Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov 

                                    

Výstupy nehmotnej povahy z riešenia projektov 
ukončených 

v roku 2003                                                          
   Tab. č. 2 

 

                        P o č e t    v ý s t u p o v  

 
                    Názov výstupu 

 

Inštit. proj. * 
 

Grant. proj. * 
 

Proj. z URV* 
 

Proj. MVTS* 

 

Celkom 
 

3 0   
 
 
 
 

Monografie 
 

 

z toho v zahraničí 
 

0 0   

 

Vysokošk. učeb. 
 

 

Celkom 
 

4 2   
 

V domácich celkom 
 

24 17   

 

z toho v dom. curr. 
 

0 1   

 

V zahranič. celkom 
 

2 0   

 
 
Vedecké práce 
v časopisoch 
a zborníkoch 

 

z toho v zahr. curr. 
 

0 0   

 

Celkom 
 

0 0   
 

Autorské osvedč. 
resp. patenty 
 
 

 

z toho v zahraničí  
 

0 0   
 

Celkom 
 

0 0   
 

Ocen. súť. návrh. 

diel a výkon. **  

 
 

 

z toho v zahraničí 
 

0 0   

 
Pozn.: 
*       -  Uvedie sa kvantifikácia uverejnených publikácií alebo prijatých do tlače, udelených 
           autorských osvedčení, patentov a ocenení za celú dobu riešenia projektu. Údaje sa uvedú len 
           raz a to v tom type projektu, v rámci ktorého bola dosiahnutá podstatná časť výsledkov. 
**     -  Vedecké, technické a umelecké diela 
           v tis. Sk 
Legenda:  URV  -  projekty financované z účelovej rezervy vlády SR, 
                 MVTS  - projekty medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce.  



Ministerstvo školstva SR 
 
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave 
 

Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov 

                                      Tab. č. 3 

Realizačné výstupy z riešenia projektov ukončených 
v roku 2003                                                        

      
 

                        P o č e t    v ý s t u p o v  

 
                    Názov výstupu 

 

Inštit. proj. * 
 

Grant. proj. * 
 

Proj. z URV* 
 

Proj. MVTS* 

 

Celkový počet 
 

0 0   
 
 
 
 

Realiz. patenty 

 

z toho v zahraničí 
 

0 0   

 

Počet 
 

0 0   
 
 
 

Predané licencie 
 

 

Prínos z predaja v Sk 
 

0 0   
 

Celkový počet 
 

0 0   
 
 
 

Realiz. inž. diela 
a projekty 
  

z toho v zahraničí 
 

0 0   

 

Celkový počet 
 

0 0   
 
 
 

Realiz. umelecké 
diela 

 

z toho v zahraničí 
 

0 0   

 

Celkový počet 
 

0 0   
 

Zaved. diagnost. 
a liečeb. metódy 
 
 

 

z toho v zahraničí  
 

0 0   
 

Celkový počet 
 

0 0   
 
 

 

Realiz. nové mat. 
a technológie 
 
 

 

z toho v zahraničí 
 

0 0   
 

Práce pre orgány 
štátnej správy 
 

 

Počet 
 

0 0   

Pozn.: 
*       -  uvedie sa kvantifikácia výstupov za celú dobu riešenia projektu. Údaje sa uvedú len 
           raz a to v tom type projektu, v rámci ktorého bola dosiahnutá podstatná časť výsledkov. 
 
Legenda:  URV  -  projekty financované z účelovej rezervy vlády SR, 
                 MVTS  - projekty medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce.  



Ministerstvo školstva SR 
 
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave 
 

Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov 
 

Tab. č. 4 
 

Medzinárodná vedecká a vedeckotechnická spolupráca 
(MVaVTS) 

                                              v roku 2003                                                        
 

zo stĺpca 2  
zo stĺpca 2 počet 
proj. rieš. v rámci 
spolupráce 

 

 

Finančne zab. 
zo zahr. a dom. 
zdroj. v tis. Sk*  

 

Finančne zabezp. 
Len 
z domácich zdrojov 
v tis. Sk (zo stĺpca 5) 

 

Finančne zabezp. len 
zo zahr.zdroj. 
v tis.Sk 
     (zo stĺpca 5) 

 

 
Skupina vied 

 
Počet 

Riešených 
proj. 

 
 

bilat. 
 

multilat. 
 

Suma 

 

Počet 
 

Suma 
 

Počet 
 

Suma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    

Technické vedy         (r.1) 
 

 

0 
 

  
 

   
 

 
 

 
         

Prírodné vedy           (r.2) 
 

0        
 

Lek. a farm. vedy      (r.3) 
 

0        
 

Pôdohos. a vet. vedy (r.4) 
 

0        

0   
 

     
 

Spoločenské vedy     (r.5) 
 

- z toho probl. školstva *** 
 
 

0        
 

Celkove (za r. 1 až 5) 
 

0        

 
Uveďte: 
- štáty,  ktorých sa spolupráca týka: 
 
-  získané zahranič. granty 
 
    Počet:                  Získaná suma v tis. Sk: 
    (identifikáciu zahraničných subjektov, ktoré poskytli granty uveďte v komentári 
      k tabuľke) 
 
-  získané granty od tuzem. subjektov (napr. z fondu život.prostredia) 
 
    Počet:                  Získaná suma v tis. Sk: 
    (identifikáciu tuzemských subjektov, ktoré poskytli granty uveďte v komentári 
      k tabuľke)  
 
Pozn.: 
*
  - prepočet na Sk podľa aktuálneho kurzového lístku 



 
 
 

Príl. Tab. č. 4 
 

Vedecká a vedeckotechnická spolupráca realizovaná v roku 2003 v rámci  
riešenia  grantových  a  inštitucionálnych  projektov    pracoviskami v SR 
a zahraničí 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Spolupráca pracoviska (názov katedry, meno zodp. pracovníka) : 
 
 
- s organizáciami na Slovensku (uveďte názvy organizácií) : 
 
 
- s organizáciami v zahraničí (uveďte názvy organizácií a štát) : 
 
 
 
Predmet a obsah spolupráce: 
 
 
 
Nadväznosť realizovanej spolupráce na grantový alebo inštitucionálny projekt rie- 
šený na pracovisku vysokej školy (uveďte názov projektu  u  grantového projektu 
uveďte aj jeho evidenčné číslo pridelené GAV): 
 
 
 
Spolupráca pokračuje v r. 2004 resp. v ďalších rokoch (uveďte áno alebo nie, prí- 
padne uveďte do r.  .......) : 
 
 
Forma spolupráce (napr. zmluvná spolupráca s pracoviskom v SR, spolupráca v rámci 
medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv a dohôd, program TEMPUS, 
COST, PECO atď.) : 
 
 
Finančné zabezpečenie spolupráce v Sk : 
 

- zo strany pracoviska vysokej školy 
 
- zo strany spolupracujúcej organizácie resp. organizácií : 
 
 
Prínosy spolupráce (doterajšie prípadne očakávané) : 
 



Ministerstvo školstva SR 
 
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave 
 

Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov 
Tab. č. 5 

 

Vedecká výchova uskutočňovaná formou vedeckých   ašpirantúr                   
a doktorandského štúdia v roku 2003 

                                       (stav k 31.12. 2003)                                                          
 

 

Riadok 
 

  

 Ukazovateľ 
  

 Celkový počet 
 

 

1. 
 

 

Zaradení vo vedeckej výchove spolu 
 

  

63 
 

 

2. 
3. 
4. 
5. 

 
 

 

z toho 
(z r.1.) 
 
 
 

   

pre potrebu škol. pracoviska 
 pre iné pracoviská 
 v dennej (internej forme) DŠx 
 v externej forme 
 

  

 
 

11 
52 

 
 

 

6. 
 

 

Novoprij. do ved. výchovy celkom – DŠ 
 

  

19 
 

 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 

 

z toho 
(z r.6) 
 
 
 
 

 

 pre potrebu škol. pracoviska 
 pre iné pracoviská 
 denní (interní) študenti DŠ 
 externí študenti DŠ 
 štud. DŠ z prac. škol. prac. 
 
 

  

 
 

4 
15 

 
 

 

12. 
 

 

V roku 2001 ved. vých. skut. ukončilo 
 

  

 

13. 
 
 
 
 
 

 

z toho 
(z r.12) 
 

   

 v plánovanom termíne 
 v novourčenom termíne 
 

  

 

14. 
 

  

Počet zrušených DŠ 
 

 2 

 

15. 
 

 

Počet zahraničných doktorandov 
 

 2 

 

16. 
 
 

 

z toho 
(z r.15) 
 

 

 počet “vlád. štipendistov” 
 
 

 2 

 

17. 
 
 

 

z toho 
(z r.15) 
 

 

 počet doktorandov štud. na  
 vlastné náklady 
 

  

 
xDŠ = doktorandské štúdium 
 
 
Pozn.: 
- v riadku 1. a 6. Nie sú zahrnutí zahraniční občania 
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Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov 
Tab. č. 6 

 
                      Absolventi doktorandského štúdia 
                                             k 31.12. 2003 
  

 
 

Odbor doktorandského štúdia 

 

  

Počet 

absolventov*  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Pozn.: 
* - počet absolventov vo všetkých formách štúdia bez zahraničných absolventov. 
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Tab. č. 6a 

 
                Zahraniční absolventi doktorandského štúdia  
                                     k 31.12. 2003 
 

 

Odbor doktorandského štúdia 

(aj číslo odboru) 

  

Počet zahr. 

absolventov  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

interní 
 

externí 

 
Pozn.: 
 

- interní = štipendisti 
- externí = samoplatcov



Príloha 2 
Štruktúra publikovaných prác a výstupov 
 

a) Kni�né publikácie Počet / AH 

Vedecké a umelecké monografie  - v zahraničných vydavateľstvách  
       - v domácich vydavateľstvách 4 

  Odborné kni�né publikácie     - v zahraničných vydavateľstvách   
                                                   - v domácich vydavateľstvách  
  Kapitoly vo vedeckých   a umeleckých monografiách - zahraničných  

-  domácich  

Kapitoly v odborných kni�ných publikáciách - zahraničných  

                                                              - domácich  

Vysokoškolské učebnice kni�né   - v zahraničných vydavateľstvách  
                       - v domácich vydavateľstvách  

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach    - zahraničných  

                                                           - domácich  

Učebné texty (skriptá-prednášky, cvičenia) 10 
Kapitoly v učebných textoch 4 
Stredoškolské učebnice  

b)  Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných  vedeckých 
a umeleckých časopisoch 

 

Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné  
Karentované (Current Contents) časopisy domáce 2 
Nekarentované časopisy zahraničné 4 
Nekarentované časopisy domáce 33 

c)  Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch  
v zahraničných  
v domácich 9 
Recenzie v odborných časopisoch  

d)  Odborné práce publikované v odborných časopisoch  
v zahraničných 1 
v domácich 19 
Recenzie v odborných časopisoch 2 

e) Vedecké práce publikované v zborníkoch (z konferencií)  
V medzinárodných – recenzovaných zborníkoch 2 

                                     - ostatných zborníkoch 10 
V domácich – recenzovaných zborníkoch 19 

                          - ostatných zborníkoch 38 
f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých)  sympóziách,  kongresoch a pod.  

Medzinárodných – vyžiadané prednášky  
                      - prijaté prednášky        
                      - postre  

Domácich - vyžiadané prednášky  
          - prijaté prednášky        
          - postre  
g) Správy o vedecko-výskumnej činnosti  

IGP EU 5 



 33

     Úlohy riešené podľa HZ  
     Výskumné štúdie 2 
h) Ostatné  

Redakčné a zostavovateľské práce  
     Heslá v domácich encyklopédiách 1 
     Ostatné odborné práce 35 
 

 


