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I. PEDAGOGICKO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ
1.1. Vyhodnotenie priebehu a organizácie pedagogického procesu
Pedagogický proces prebiehal na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v školskom roku 2000/2001 vzhľadom na to, že fakulta začala svoju činnosť
1. septembra 2000 iba v prvom, treťom a štvrtom ročníku s celkovým počtom 174 študentov.
Štruktúra bola nasledovná:
Ročník

Počet študentov

Zahraniční študenti

I.

63

1

III.

61

3

IV.

50

4

Spolu:

174

9

Výučba sa tak ako na ostatných fakultách EU v Bratislave uskutočňovala podľa koncepcie 5-ročného inžinierskeho štúdia založeného na kreditnom systéme štúdia.
Organizácia priebehu školského roka bola nasledovná:
a) výučba:
- zimný semester

25. 9. – 15. 12. 2000 (12 týždňov)

- letný semester

12. 2. – 11. 5. 2001 (12 týždňov)

b) skúšobné obdobie:
- zimný semester

18. 12. 2000 – 3. 2. 2001 (6 týždňov)

- letný semester

14. 5. 2001 – 6. 7. 2001 + 27. 8. 2001 – 31. 8. 2001 (8 týždňov)

Pedagogický proces a skúšky prebiehali v súlade so Študijným a skúšobným poriadkom FMV EU pre kreditný systém štúdia schváleným Akademickým senátom FMV pre školský rok 2000/2001.
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že priebeh pedagogického procesu a skúšobného obdobia nebol z hľadiska organizačného zabezpečenia narušený.
Pozitívne možno hodnotiť aktivity všetkých katedier FMV EU, ktoré sa otázkami
priebehu a úrovne pedagogického procesu pravidelne na svojich zasadnutiach zaoberajú a
pedagogický proces vyhodnocujú.
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Od 1. septembra 2001 - t.j. v školskom roku 2001/2002 sa výučba na FMV EU uskutočňuje vo všetkých piatich ročníkoch. Celkový počet študentov v tomto školskom roku dosiahol 292, štruktúra podľa jednotlivých ročníkov je nasledovná:
Ročník

Počet študentov

Zahraniční študenti

I.

81

2

II.

60

1

III.

37

4

IV.

62

3

V.

52

4

Spolu:

292

14

V roku 2001 pôsobili na Fakulte medzinárodných vzťahov štyri katedry.
Názov katedry

vedúci katedry

Katedra diplomacie a svetových dejín

doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Katedra politických a sociálnych vied

doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Katedra svetovej ekonomiky

prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.

Katedra medzinárodného a európskeho práva

doc. JUDr. Katarína Válková, CSc.

Katedra diplomacie a svetových dejín
Pedagogický proces bol zabezpečovaný počas celého školského roka plynulo. Katedra
zabezpečovala výučbu povinných profilových predmetov na Fakulte medzinárodných vzťahov a tiež na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.
Konkrétne na Fakulte medzinárodných vzťahov EU katedra zabezpečovala výučbu nasledovných predmetov:








Medzinárodné hospodárske vzťahy;
Úvod do diplomacie;
Dejiny diplomacie;
Svetové dejiny;
Zahraničná politika;
Zahraničnoobchodná politika;
Dejiny Slovenska;

4




Diplomatický protokol;
Dejiny svetového hospodárstva.

na Obchodnej fakulte EU:





Diplomatický protokol
Medzinárodné hospodárske vzťahy
Zahraničnoobchodná politika
Svetová ekonomika
Katedra diplomacie svetových dejín nadviazala vo svojej činnosti na prácu Kated-

ry hospodárskej diplomacie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity, z ktorej sa pretransformovala pre potreby fakulty medzinárodných vzťahov. Katedra venovala uplynulom
roku veľkú pozornosť na svojich zasadnutiach okrem pravidelného hodnotenia pedagogického procesu aj obsahovej inovácii jednotlivých predmetov a ich miestu v učebnom pláne
FMV. Katedra dobudováva jednotný systém práce vo všetkých predmetoch katedry, najmä čo
sa týka podmienok, kontroly a priebežnosti práce tak počas semestra, ako i v skúšobnom období. Pozornosť bola venovaná i tým aktuálnym otázkam, ktoré vyplývajú z jej odborného
zamerania a pôsobenia na študentov. Ďalej sa sústredila pozornosť na ďalšie skvalitňovanie
pedagogického procesu riešením niektorých problémov. Katedra sa predovšetkým personálne dobudováva. Podľa finančných možností univerzity a fakulty sa prijímajú noví kvalifikovaní pracovníci.
Plnenie priamej pedagogickej činnosti v školskom roku 2000/2001
Meno

Norma

Plnenie

%

prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc.

145

128

88,8

doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

90

208

231,1

Ing. Ivan Mánik – doktorand

100

72

72

Ing. Roden Oravec

180

192

106,6

Ing. Roman Schönwiesner – doktorand

100

96

96

Ing. Martin Siska

180

88

48,8

prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.

180

96

53,3

Spolu:

975

880

99,4

Kapacita učiteľov Katedry diplomacie a svetových dejín predstavovala 975 hodín a katedra ako celok
plnila pedagogický úväzok na 99,4%

Pracovníci katedry vypracovávajú nové učebné pomôcky pre potreby poslucháčov FMV i
ostatných fakúlt Ekonomickej univerzity, kde sa vyučujú predmety KD a SD FMV. Učitelia
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Katedry diplomacie a svetových dejín sa v rámci pedagogického procesu podieľajú nielen na
zabezpečovaní priamej pedagogickej činnosti, ale

sú i vedúcimi diplomových prác a školi-

teľmi doktorandov na FMV EU i OF EU v Bratislave.
Katedra politických a sociálnych vied
Štruktúra vyučovaných predmetov a počty študentov podľa jednotlivých fakúlt:
Predmet

Fakulta
OF
NHF

FHI

FPM

FMV

Celkom

Politológia

270

288

265

320

Sociológia

163

102

127

165

60

617

Filozofia

40

27

36

87

60

250

Spolu

473

417

428

572

120

2010

Úvod do logiky myslenia

253

124

20

397

Demokracia a ľudské práva

61

61

69

191

Rétorika

98

30

27

Denné štúdium:
Povinné a povinne voliteľné
predmety:
1143

Voliteľné predmety:

18
60

Rétorika a štylistika
Sociologické metódy prieskumu
trhu

34

88

Podnikateľská etika

145

256

Etické minimum ekonóma
Medzinárodné vzťahy

173

205

42

Hospodárska sociológia

29

60
151

64

465

76

76

74

321

21

21

Medzinárodné politické vzťahy
50
Metódy vedeckej práce
a sociologické štúdie

61
18

Politické systémy

349

20

83

Spolu

1145

621

449

6

111
18
452

100

121

2436

Katedra politických a sociálnych vied zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť
podľa schválených učebných plánov na dennom inžinierskom štúdiu, diaľkovom inžinierskom štúdiu i na bakalárskom štúdiu na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity.

Počet študentov na dennom štúdiu v školskom roku 2000/2001:
Povinné a povinne voliteľné predmety: 2010 študentov
Voliteľné predmety: 2436 študentov
DŠ celkom

4446 študentov

Celkove katedra zabezpečovala v uplynulom roku 2001 výučbu pre 4 446 študentov
denného štúdia a pre 1 364 študentov štúdia popri zamestnaní.

Predmet
ŠPZ:
Politológia

FHI

FPM

31

87

Fakulta
OF
NHF

103

Sociológia

FMV

Celkom

163

384

82

82

Filozofia

101

101

Politické systémy

35

35

Demokracia a ľudské práva

155

155

Podnikateľská etika

80

Úvod do logiky myslenia

17

17

Rétorika

24

24

Medzinárodné vzťahy

143

ŠPZ spolu

586

44

299
87

402

124

442
289

1364

Počet študentov v školskom roku 2000/2001 celkom:
Počet študentov na dennom štúdiu:
4446
Počet študentov na ŠPZ:
1364
Počet študentov v školskom roku 2000/2001: 5810
Ako z predchádzajúceho prehľadu vyplýva, katedra zabezpečovala výučbu povinných,
povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Hodnotenie pedagogického procesu na zasadnutiach katedry bolo v prevažnej miere pozitívne. Ak vznikli ojedinelé nedostatky z hľadiska
dodržiavania harmonogramu výučby a vyučovacieho času, boli vždy na katedre operatívne
riešené.
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Ďalšie skvalitnenie pedagogického procesu možno dosiahnuť riešením následných
problémov:


naďalej zvyšovať náročnosť pedagogických pracovníkov na študentov nielen vo vyučovacom procese, ale aj zadávaním úloh na štúdium mimo pedagogického procesu –
väčší rozsah najmä odporúčanej literatúry k štúdiu a zadávanie konkrétnych úloh a
projektov;



vyžadovať väčšiu disciplínu z hľadiska účasti študentov na seminároch, čo vyplýva
okrem iného aj zo skutočnosti, že mnohí sú v pracovnom pomere;



rovnako je potrebné zvýšiť náročnosť učiteľov pri skúškach a pod.
Výučba na jednotlivých fakultách a študijných odboroch na fakultách i to, že učebné

predmety, ktorých výučbu zabezpečujú pedagogickí pracovníci KP a SV, sa stali profilovými
predmetmi na FMV EU v Bratislave, si vyžadovalo inováciu obsahu predmetov (politológia,
filozofia, sociológia) a aktualizáciu ich náplne, čo celkove prispelo ku kvalitatívnemu zvýšeniu úrovne pedagogického procesu. Aktívne formy výučby a používanie didaktickej techniky
viedlo k zvýšeniu aktivity študentov a k dosiahnutiu vyššieho stupňa osvojovania si poznatkov.
Plnenie priamej pedagogickej činnosti v školskom roku 2000/2001
Meno
PhDr. Peter Barát

Norma
180

Plnenie
220

%
122,2

PhDr. Jana Barátová

180

444

246

PhDr. Soňa Brezníková

180

288

160

PhDr. Peter Greguš, CSc.

180

384

213,3

Mgr. Viera Koganová, PhD.

180

228

152

Mgr. Jozef Košta, CSc.

180

132

73,7 (PN)

Mgr. Miroslav Kupkovič

180

272

151,1

doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

120

124

103,3

doc. PhDr. Milan Márton, CSc.

180

356

197,7

Mgr. Angela Tunáková

180

276

153,3

PaedDr. Emília Vokálová, CSc.

180

216

120

Spolu:

1800

2940

153,87

V školskom roku 2000/2001 bola vyťaženosť pedagogických pracovníkov Katedry politických a sociálnych vied, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, mimoriadne vysoká.
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Táto skutočnosť sa prejavila aj v priamej pedagogickej činnosti neustálym vysokým prekračovaním stanoveného počtu hodín na učiteľa. Pri výpočte priamej pedagogickej povinnosti
bola Katedrou politických a sociálnych vied rešpektovaná smernica č. 11/94, ktorá určuje
jednotný postup výpočtu na celej Ekonomickej univerzite.
Kapacita Katedry politických a sociálnych vied (1800 hodín) bola vysoko prekročená
a katedra ako celok plnila pedagogický úväzok na 153,87 %.

Katedra svetovej ekonomiky
Katedra svetovej ekonomiky vznikla v priamej súvislosti so zriadením Fakulty medzinárodných vzťahov, ako jedna z jej štyroch katedier. Ťažiskom činnosti KSE v školskom roku
2000/2001 bolo zabezpečovanie pedagogického procesu na FMV EU a OF EU na dennom i
na štúdiu popri zamestnaní. Konkrétne zabezpečovala pedagogický proces na FMV
v predmetoch:




Svetová ekonomika;
Komparácia ekonomických systémov;
Medzinárodné organizácie.

na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v predmete:
 Svetová ekonomika (na dennom štúdiu i ŠPZ);
na Fakulte podnikového manažmentu predmet:
 Medzinárodný obchod (prof. Filip).
Na pravidelných zasadnutiach KSE sa konštatovalo, že v pedagogickom procese pri
jeho obsahovom, organizačnom i personálnom zabezpečení sa nevyskytli žiadne problémy.
Ďalej sa na zasadnutiach katedry pravidelne venovala pozornosť dodržiavaniu konzultačných
hodín a dodržiavaniu stanoveného rozvrhu. Podarilo sa zabezpečiť nerušený chod pedagogického procesu vrátane skúšania aj v dobe neprítomnosti vedúceho katedry prof. Filipa
z dôvodu hospitalizácie.
Výučba predmetu Svetová ekonomika a Komparácia ekonomických systémov sa
uskutočňovala podľa základných syllabov z predchádzajúcich školských rokov. Tieto boli
dopracované z hľadiska potrieb FMV EU a konkretizované v súvislosti s obsahom prednášok,
seminárov a cvičení.
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Obsahová inovácia predmetu Svetová ekonomika bude ďalej pokračovať na základe
pripomienok k poňatiu predmetu Svetová ekonomika vyjadrených na Vedeckej rade FMV,
v modernizácii obsahového programu cvičení a seminárov zo Svetovej ekonomiky a pri
upresnení syllabov všetkých predmetov vyučovaných na FMV EU.
Obsahová inovácia predmetu Komparácia ekonomických systémov prebieha kontinuálne už dva roky, keďže ide o predmet na EU a Slovensku netradičný a rozvíjajúci sa. Predpokladá sa modernizácia tohto, u nás stále nového predmetu, v dvoch smeroch: v smere metodológie komparácie ekonomických systémov a ich ukazovateľov; z hľadiska aktualizácie
v súlade so štruktúrou svetového hospodárstva a jeho konkrétneho vývoja.
Predmet Medzinárodné organizácie je taktiež novým. Napriek tomu, že v školskom
roku 2000/2001 sa vyučoval na základe solídneho syllabu, bude ho treba inovovať v zmysle
prepojenosti na iné predmety špecializácie aj z hľadiska prehĺbenia jeho vnútorného obsahu.
Neustále obsahové inovovanie výuky predmetov považujeme na KSE za prirodzené a
absolútne potrebné so zreteľom dynamiky vývoja svetového hospodárstva a tiež rozvoja teoretických názorov. Takisto ide o ideové inovácie s využitím výskumov v danej oblasti a najnovších informácií. V prípade predmetov špecializácie na KSE je to naliehavá požiadavka, no
jej naplnenie predpokladá, okrem iného, určité rozšírenie časového rozsahu výuky a internetové technické možnosti.
Plnenie priamej pedagogickej činnosti v školskom roku 2000/2001
Meno
Ing. Tomáš Dudáš

Norma
180

Plnenie
100

%
55,5

prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.

120

100

83,3 (PN)

Ing. Marcel Kordoš – doktorand

100

72

72

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

167

148

88,6

Ing. Lívia Uličná – doktorandka

100

124

124

Spolu:

667

472

84,6

Kapacita Katedry svetovej ekonomiky predstavovala 667 hodín a katedra ako celok
plnila úväzok v školskom roku 2000/2001 na 84,6% v priamej pedagogickej činnosti bez
zápočtu vedenia diplomových prác a vedenia doktorandov.
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Katedra medzinárodného a európskeho práva
Počas školského roka 2000/2001 katedra nebola konštituovaná a zahájila svoju činnosť 1.
septembra 2001. V zimnom semestri školského roka 2001/2002 KMaEP zabezpečovala pedagogický proces na FMV EU v predmetoch:
 Medzinárodné obchodné právo;
 Medzinárodné právo verejné.
Katedra sa postupne buduje po stránke odborno-personálnej i administratívnej.

1.2 Štátne záverečné skúšky
Vzhľadom k tomu, že FMV EU v školskom roku 2000/2001 nemala otvorený piaty
ročník štúdia, učitelia mali priame zastúpenie v komisiách pre štátne záverečné skúšky na
Obchodnej fakulte EU v študijnom odbore Hospodárska diplomacia.
Štátne záverečné skúšky boli po stránke organizačnej dobre zabezpečené. Pokiaľ sa
týka výsledkov štátnych záverečných skúšok a obhajob diplomových prác možno konštatovať, že všetci poslucháči úspešne ukončili štúdium s výborným a veľmi dobrým hodnotením.
1.3 Prijímacie skúšky
Na Fakulte medzinárodných vzťahov EU sa v školskom roku 2000/2001 po prvýkrát
uskutočnili prijímacie skúšky do 1. ročníka denného inžinierskeho štúdia. Tieto sa konali
v dňoch 18. – 21. 6. 2001. Postupovalo sa podľa Zásad prijímacieho konania schválených
Akademickým senátom FMV EU.
Prijímacie skúšky sa konali písomne (formou testu) a to z predmetov:





matematika;
1. cudzí jazyk;
2. cudzí jazyk;
základy ekonómie a ekonomiky.
Záujemcovia o štúdium zo zahraničia museli vykonať prijímaciu skúšku zo slovenské-

ho jazyka.
Testy prijímacích pohovorov sa vyhodnocovali pomocou scanerov. Uvedený spôsob
možno považovať za veľmi pozitívny, ktorý zabezpečuje:


objektivizáciu a vylučuje chybné vyhodnocovanie testov;
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výrazne urýchľuje zverejnenie výsledkov uchádzačov o štúdium v jednotlivých dňoch
(spravidla je to možno do 30-40 minút po ukončení posledného testu);



v značnej miere znižuje nároky na personálne zabezpečenie prijímacích pohovorov
(komisie nie sú potrebné).
Celkové výsledky prijímacích pohovorov na FMV EU

neprítomní
25%

prítomní
75%
Pozvaní: 328 poslucháčov, z toho 10 cudzincov
Prítomní: 246 poslucháčov, t. j. 75%
Neprítomní: 82 poslucháčov, t. j. 25%
Vyhovel
Nevyhovel

Spolu
104

Matematika 1. CJ
143
226

2. CJ
203

Ekonómia
153

42,27%
142
57,73%

58,14%

82,52%

62,19%

91,87%

Na prijatie na FMV EU na denné štúdium bolo potrebné dosiahnuť minimálne 295
bodov z celkových 400, pričom z každého predmetu bolo potrebné získať 51 a viac bodov.
Celkove po odvolacom konaní u rektora EU a po uskutočnení náhradného termínu
prijímacích skúšok, ktorý bol stanovený na 23. 8. 2001, bolo prijatých dekankou FMV EU do
1. ročníka 91 poslucháčov, z toho 2 zahraniční študenti - Moldavská republika (1) a Česká
republika (1).
1.4 Akreditácia Fakulty medzinárodných vzťahov
Akreditácia FMV EU sa uskutočnila na základe Plánu akreditácií na rok 2001, podľa
ktorého postupovala Akreditačná komisia vlády SR (AK).
Samotnej akreditácii predchádzali nasledujúce skutočnosti:
12

Vedenie FMV vypracovalo akreditačný spis fakulty, ktorý bol Akreditačnej komisii
Vlády SR predložený tri mesiace pred akreditáciou fakulty (30. 5. – 1. 6. 2001).
Po obdržaní akreditačného spisu sa dňa 20. 4. 2001 zišli členovia pracovnej skupiny
AK s vedením FMV. Hodnotiaca správa pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Vlády SR o
akreditácii bola prerokovaná na FMV EU v Bratislave.
Podkladom pre akreditáciu boli materiály pripravené v súlade s nariadením vlády SR o
AK č. 422/1990 Zb. v znení neskorších predpisov tak, ako ju požaduje AK v osnove akreditačného spisu.
Pracovná skupina AK mala k dispozícii závery z akreditácie pripravenej pred vznikom
FMV, Prehľad publikačnej činnosti za uvedené obdobie, Akreditačný spis s prílohovou časťou. K dispozícii boli tiež všetky publikácie za hodnotené obdobie (výstavka v priestoroch
fakultnej knižnice).
V dňoch 30. 5. – 1. 6. 2001 sa uskutočnila Akreditácia Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity EU. Ministerstvo školstva SR po vyjadrení Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády SR podľa § 15, ods. 1, písm. g zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov priznala právo FMV EU v Bratislave konať
-

štátne skúšky na dennom inžinierskom štúdiu v študijnom odbore
302 500 Medzinárodné vzťahy,

-

doktorandské štúdium vo vednom odbore 67-21-9 Medzinárodné vzťahy.

1.5 Sociálne zabezpečenie študentov
Oblasť sociálneho zabezpečenia študentov rieši otázky ubytovania študentov, poskytovania štipendií a študentských pôžičiek.
Ubytovanie študentov
Ubytovanie študentov v Študentských domovoch EU v Bratislave upravujú Kritéria
pre ubytovanie študentov v ŠD EU, ktoré schvaľuje Kolégium dekanky v spolupráci so Študentským parlamentom.
Kritériá na ubytovanie študentov v ŠD EU obsahujú tri hlavné hľadiská a to:
1. sociálne postavenie študenta,
2. priemerný prospech študenta,
3. vzdialenosť bydliska študenta od školy
Sociálne postavenie posudzuje individuálne u každého študenta komisia pre ubytovanie s tým, že sú uprednostnení študenti poberajúci sociálne štipendium a ostatní študenti sú
posudzovaní podľa jednotlivých priložených dokladov. Pri sociálnom ubytovaní sa berie do
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úvahy vzdialenosť od miesta bydliska minimálne 70 km a priemerný mesačný príjem na člena
rodiny, ktorý nepresahuje 3200,- Sk. Individuálne sa posudzujú aj ďalšie kritéria (napr. rodičia sú nezamestnaní, dôchodcovia, študenti - siroty, polosiroty, ZŤP a podobne).
Priemerný prospech študenta sa u študentov 2. - 4. ročníka vypočítaval zo známok z
letného semestra predošlého školského roka a zo zimného semestra aktuálneho školského
roka. Prenos skúšok z jedného semestra do druhého sa hodnotí známkou štyri. U študentov 1.
ročníka sa zohľadňujú známky len zo zimného semestra. Zohľadňujú sa aj ďalšie aktivity
(napr. študentská vedecká odborná činnosť, práca v Študentskom parlamente a darcovstvo
krvi).
Pri rozdeľovaní miest v ŠD spolupracuje študijné oddelenie Fakulty medzinárodných
vzťahov spolu so Študentským parlamentom Fakulty medzinárodných vzťahov EU. V školskom roku 2000/2001 neboli FMV EU pridelené miesta pre ubytovanie študentov.
Z celkovej kapacity v ŠD, ktoré patria EU bolo fakulte pre školský rok 2001/2002 pridelených 74 miest. Na základe platných kritérií boli ubytovacie kapacity rozdelené takto:

Ročník
1.
2.
4.
5.
Spolu

Počet miest
10
15
25
24
74

Štruktúra žiadateľov o sociálne a prospechové ubytovanie
Ročník
1.
2.
4.
5.
Spolu

Pridelené ubytovanie
muži
ženy
spolu
5
5
10
4
11
15
10
15
25
10
14
24
29
45
74

Poslucháčom 3. ročníka FMV EU boli pridelené ubytovacie miesta na ich pôvodných
fakultách.
Štipendiá študentov
Štipendiá sa poskytujú v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 106/1996 Zb. z. v znení neskorších predpisov.
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V roku 2001 fakulta dostala sumu 40 000,- Sk na vyplatenie štipendií.

Vyplatená výška štipendií podľa druhov
Druh štipendia
Sociálne
Konkurzné
Mimoriadne sociálne
Spolu

Vyplatená výška
32 000,- Sk
32 000,- Sk

Počet študentov
3
3

Z Domu zahraničných stykov MŠ SR bolo poskytované štipendium 9 zahraničným študentom vo výške 3500,- Sk mesačne. Fakulta v roku 2001 vyplácala študentom len sociálne
štipendium.
Výška sociálne štipendia je nasledovná
1 500,- SK
1 000,- Sk
500,- Sk

keď príjem na 1 člena rodiny je do 2 000, - Sk
keď príjem na 1 člena rodiny je od 2 000,- do 2 500,- Sk
keď príjem na 1 člena rodiny je od 2 500,- do 3 000,- Sk
Rozdelenie sociálnych štipendií podľa ročníkov
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Spolu

Počet študentov
1
2
3

Študentské pôžičky
V roku 2001 si podalo žiadosť 20 študentov na študentskú pôžičku zo Študentského
pôžičkového fondu.
Študentský pôžičkový fond priznal pôžičku všetkým 20 študentom, ktorí sa uchádzali
o pôžičku.

II.

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Vedecko-výskumná činnosť Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzi-

ty v Bratislave sa v roku 2001 realizovala v súlade s koncepčnými zámermi schválenými Ve-
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deckou radou FMV EU v januári 2001. 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 ročnej existencie - kladie dôraz na kvalitu vedecko-výskumnej práce, ktorá napomáha odbornému rastu a získaniu
vyššej kvalifikácie jej pracovníkov.
Odborný rast a vyššia kvalifikácia nie sú len osobnou záležitosťou jednotlivého pedagóga, nie sú len osobnostnými motivačnými faktormi. Kvalifikačná štruktúra pedagogického
zboru fakulty je jedným z objektívnych ukazovateľov jej kvality, čím vo významnej miere
ovplyvňuje jednak jej spoločenský status ako aj príťažlivosť pre študentov.
V súčasnom období fakulta zabezpečuje vzdelávanie a vedeckú výchovu formou:
-

inžinierskeho denného štúdia v odbore „302 500 Medzinárodné vzťahy“,

-

doktorandského štúdia v odbore „67-21-9 Medzinárodné vzťahy“.
Na Fakulte medzinárodných vzťahov EU pôsobia štyri katedry.

Katedra diplomacie a svetových dejín
Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa Katedra diplomacie a svetových dejín FMV
EU zameriava na riešenie úloh, ktoré sú späté s problematikou rozvoja teoretických otázok
diplomacie, medzinárodných ekonomických vzťahov a svetovej ekonomiky. Osobitná pozornosť sa venuje procesom zapájania sa Slovenska do svetových a európskych ekonomických a
politických štruktúr.
V roku 2001 boli výskumné projekty katedry organicky prepojené s jej profiláciou.
Jednotliví pedagogickí pracovníci riešili jeden výskumný projekt VEGA a jeden inštitucionálny projekt. Tieto projekty sú späté s problematikou efektívnejšieho zapájania sa ekonomiky Slovenska do medzinárodnej deľby práce a zdokonaľovania technickej stránky procesov
našej účasti v medzinárodných štruktúrach. Uvedené projekty sú dlhodobého charakteru,
v roku 2001 úspešne prebehli priebežné oponentúry jednotlivých výskumných úloh a v roku
2002 bude katedra pokračovať v riešení týchto projektov.
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Katedra medzinárodného a európskeho práva
Katedra medzinárodného a európskeho 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.

Katedra sa podieľala na riešení jedného interného projektu OF EU. Jeho záverečná

oponentúra sa uskutočnila v januári 2002.

Katedra politických a sociálnych vied
Katedry politických a sociálnych vied FMV EU je pedagogicko-výskumným pracoviskom so zameraním na vedné odbory politológia, sociológia, filozofia.
V roku 2001 katedra riešila štyri inštitucionálne projekty a jeden výskumno-vzdelávací
projekt realizovaný v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku. Úspešne prebehli priebežné
oponentúry vedecko-výskumných úloh a záverečná oponentúra jedného inštitucionálneho
projektu. V roku 2002 bude katedra pokračovať v riešení dlhodobých projektov.

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 o oblasť makroekonomiky Slovenskej republiky v európskych integračných procesoch.
Katedra v roku 2001 riešila jeden výskumný program VEGA a taktiež participovala na
jednom internom projekte OF EU.
Základné ciele oboch výskumných úloh stanovené na rok 2001 boli úspešne splnené a
riešenie uvedených projektov pokračuje i v roku 2002.

Organizačné, personálne, materiálno-technické a finančné zabezpečenie
vedy a techniky
Do vedecko-výskumnej činnosti Fakulty medzinárodných vzťahov EU v roku 2001
boli zapojení všetci vedecko-pedagogickí pracovníci (21). Fakulta sa nachádza v štádiu per17

sonálneho budovania. Personálna situácia na FMV EU z hľadiska plnenia výskumných úloh a
najmä potreby zintenzívnenia vedecko-výskumnej činnosti je vyslovene nedostačujúca.
Jednotlivé katedry fakulty v rámci vedecko-výskumnej činnosti spolupracovali
s nasledujúcimi domácimi i zahraničnými vysokými školami či fakultami a vedeckými ústavmi:
Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach,
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
Ruská ekonomická akadémia G. V. Plechanova v Moskve,
Masarykova univerzita v Brne,
Obchodno-podnikatelská fakulta SU v Karvinej,
Slezská univerzita v Opave,
Stredoeurópska univerzita v Budapešti,
Szkola Glowna Handlowa vo Varšave,
Vysoká škola banská – Technická univerzita v Ostrave,
Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave,
Inštitút pre verejné otázky v Bratislave,
Medzinárodný Višegrádsky fond v Bratislave,
Nadácia Milana Šimečku v Bratislave,
Politologický kabinet Slovenskej akadémie vied v Bratislave,
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave,
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave,
Slovenské združenie pre politické vedy v Bratislave,
Středisko mezinárodních studií J. Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů Vysokej
školy ekonomickej v Prahe,
Z rozhodovacích orgánov treba vyzdvihnúť predovšetkým spoluprácu s úradom vlády
SR, s Kanceláriou Národnej rady SR, s Kanceláriou prezidenta SR, s Ministerstvom zahraničných vecí SR, s Ministerstvom financií SR, s Ministerstvom hospodárstva SR, s Ministerstvom životného prostredia SR a s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
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Súčasnú materiálno-technickú vybavenosť pre vedu a výskum na FMV EU možno
charakterizovať ako nedostatočnú. Fakulta momentálne nie je dostatočne vybavená výpočtovou technikou, chýba primerané softvérové vybavenie, rozmnožovacia technika, tlačiarne,
internetové pripojenie. Navyše, fakulta zatiaľ vôbec nie je vybavená obslužným personálom,
ktorý je často pri riešení výskumných úloh nevyhnutný. Uvedené nedostatky vystupujú vypuklo do popredia najmä pri realizácii medzinárodných kontaktov. Rovnako i finančné zabezpečenie vedy a výskumu na fakulte možno hodnotiť ako nedostatočné.
Spolupráca s praxou, najmä s Ministerstvom zahraničných vecí SR, s Ministerstvom
hospodárstva SR, s Ústavom slovenskej a svetovej ekonomiky SAV i s niektorými podnikmi
a ďalšími inštitúciami bola obojstranne prospešná. Z hľadiska rozvoja vedy išlo predovšetkým
o významné zdroje informácií, aktuálnych aj výhľadových materiálov, vrátane prehľadov o
svetovej a slovenskej ekonomike a o prístupových procesoch do euroatlantických štruktúr i do
iných medzinárodných organizácií.
Ďalším prínosom pre Fakultu medzinárodných vzťahov je účasť fundovaných odborníkov z rozhodovacej sféry a hospodárskej praxe pri oponovaní odborných a vedeckých štúdií, ako aj pri vypracovaní recenzných posudkov na vedecko-výskumné projekty.
V neposlednom rade treba spomenúť i aktívnu účasť významných pracovníkov
z rozhodovacej sféry na zasadnutiach Vedeckej rady FMV EU, na medzinárodných vedeckých konferenciách, odborných seminároch i priamo v pedagogickom procese.
Účasť vedúcich pracovníkov na prednáškach pre študentov, vypracovávanie oponentských posudkov na výskumné úlohy, vzájomné konzultácie k tvorbe učebných textov sú veľkým prínosom pre zdokonalenie a skvalitnenie pedagogickej a vedecko-výskumnej práce na
FMV EU.

Dosiahnuté výsledky pri riešení projektov vedy a techniky
2. 1

Štruktúra a výsledky výskumných úloh
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V roku 2001 boli na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave riešené 2 projekty VEGA a 5 projektov interného grantového systému Ekonomickej univerzity (inštitucionálne projekty).
Riešiteľka grantovej úlohy VEGA, ktorej riešenie začalo pred rokom 2001 a nekončilo
v roku 2001, pripravila v októbri 2001 hodnotiacu správu a prostredníctvom Dekanátu FMV
EU bola predložená grantovej agentúre VEGA.
Grantové projekty VEGA
1. Názov úlohy:

Možnosť využitia proexportnej politiky v ekonomike
Slovenska

Číslo projektu:

G 5053

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

Spoluriešiteľ z fakulty:

prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.

Riešiteľské pracovisko:

Katedra diplomacie a svetových dejín FMV

Doba riešenia:

1. 1. 2000 – 31. 12. 2002

Najdôležitejšie výsledky doterajšieho výskumu:
-

uskutočnená analýza systému prostriedkov zahraničnoobchodnej politiky v náväzností na
preferovaný princíp zahraničnoobchodnej politiky v ekonomike Slovenska – najmä spektra aktívnych prostriedkov, ktoré podporujú exportnú výkonnosť ekonomiky,

-

komparatívna

analýza

používania

prostriedkov

zahraničnoobchodnej

politiky

v hospodársky vyspelých štátoch a v tranzitívnych ekonomikách,
-

analýza používania prostriedkov zahraničnoobchodnej politiky v slovenskej ekonomike v
nadväznosti na reguláciu v rámci Svetovej obchodnej organizácie – boli definované prostriedky zahraničnoobchodnej politiky, zhodnotená ich efektívnosť pri zvyšovaní exportnej
výkonnosti ekonomiky Slovenska pri možnosti využitia aktívnej zahraničnoobchodnej politiky, t. j. proexportnej politiky; boli zohľadnené záväzky Slovenska, vyplývajúce
z členstva SR v medzinárodných organizáciách, najmä vo Svetovej obchodnej organizácii
(WTO).

Výstupy riešenia:
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Vysokoškolské učebnice
Lipková, Ľ.: Medzinárodné hospodárske vzťahy. Sprint, Bratislava 2000.
Lipková, Ľ.: Svetové hospodárstvo. Sprint, Bratislava 2000.
Aktívna účasť na konferenciách – domácich
Lipková, Ľ.: Zahraničný obchod Slovenska. Medzinárodná vedecká konferencia „Transformácie slovenskej ekonomiky a otázky zapojenia do Európskej únie. NHF EU, Bratislava
2000.
Lipková, Ľ.: Svetová obchodná organizácia. Acta oeconomicaa cassovia N-3, 2000.
Aktívna účasť na konferenciách – zahraničných
Lipková, Ľ.: Priame zahraničné investície v Slovenskej republike. Medzinárodná vedecká
konferencia. Ruská ekonomická akadémia G. V. Plechanova, Moskva 2000.
Lipková, Ľ.: Privatizácia v Rusku. OPF SU Karviná. Príspevok je odovzdaný do tlače.
Lipková, Ľ.: Súčasná ekonomická situácia v Rusku. EF TU – VŠB Ostrava. Príspevok je odovzdaný do tlače.

2.
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.
Ing. Zuzana Pupáková
Ing. Martin Grešš

Riešiteľské pracovisko:

Katedra svetovej ekonomiky FMV

Doba riešenia:

1. 1. 2001 – 31. 12. 2003

Výsledky v roku 2001 – v prvom roku riešenia tohto projektu:
-

základná metodológia skúmania (analýzy) postavenia ekonomiky SR v podmienkach európskych integračných procesov,

-

okruhy predmetných otázok postavenia ekonomiky SR v podmienkach prípravy na vstup
do EÚ,

-

hlavné problémy a celková charakteristika vývoja ekonomiky SR,
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-

medzinárodné ekonomické a medzinárodné politické postavenie SR v európskych integračných procesoch,

-

jednotlivé otázky zabezpečenia prípravy ekonomiky SR na vstup do Európskej únie.

Výstupy riešenia:
Vysokoškolské učebnice
Filip, J.: Svetové hospodárske prostredie., Teórie a koncepcie medzinárodného obchodu.,
Neoklasická teória medzinárodného obchodu. In: Baláž, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie.
Bratislava, JAMEX v spolupráci s vydavateľstvom Sprint 2001, s. 17 – 132.
Odborné články a štúdie - domáce
Filip, J.: Otázky rozvoja slovenskej ekonomiky v podmienkach vstupovania SR do EÚ. In:
Almanach Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava,
Ekonóm 2001, s. 61 – 68.

Aktívna účasť na konferenciách – domácich
Filip, J.: Predpoklady zabezpečenia úspešnej bilancie výhod a nevýhod vstupu SR do EÚ.
Medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická
integrácia v Európe“. FMV EU Bratislava, 4. – 5. december 2001.

Projekty interného grantového systému Ekonomickej univerzity
(inštitucionálne projekty)
V roku 2001 bolo na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave riešených 5 projektov interného grantového systému Ekonomickej univerzity
(inštitucionálne projekty). Okrem toho sa niektorí pedagógovia fakulty spolupodieľali na
riešení inštitucionálnych projektov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Projekty ukončené v roku 2001
1.
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Názov úlohy:

Reflexie študentov a absolventov na štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Číslo úlohy:

705/99

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. Jozef Košta, CSc.

Spoluriešitelia:

doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.
Mgr. Angela Tunáková

Číslo úlohy:

705/99

Riešiteľské pracovisko:

Katedra politických a sociálnych vied FMV

Doba riešenia:

1. 1. 1999 – 31. 12. 2001

Termín záverečnej oponentúry: 14. 12. 2001
Výstupy riešenia:
Košta, J., Tunáková, A., Chajdiak, J.: Univerzita očami jej študentov a absolventov. V tlači.

2. Projekt riešený v spolupráci s Obchodnou fakultou EU
Názov úlohy:

Novelizácia Obchodného zákonníka a jej prínos pre prax

Číslo úlohy:

149/00

Zodpovedný riešiteľ:

doc. JUDr. Katarína Válková, CSc.

Spoluriešitelia:

Mgr. Michaela Klenová
JUDr. Iva Lukačovičová

Riešiteľské pracovisko:
Doba riešenia:

Katedra obchodného práva OF
1. 1. 2000 – 31. 12. 2001

Termín záverečnej oponentúry: 08. 01. 2002
Cieľom práce bolo rozpracovanie noviel Obchodného zákonníka, najmä novely č.
11/1998 Z.z. a č. 127/1999 Z. z., ktoré boli obsahovo najrozsiahlejšie.
Výstupy riešenia:

Novely Obchodného zákonníka č. 11/1998 Z. z. a č. 127/1999 Z. z.

Pokračujúce projekty v roku 2001:
1. Názov úlohy:

Analýza postavenia a funkcií hospodárskej diplomacie
v systéme klasickej diplomacie SR
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Číslo úlohy:

706/01

Zodpovedný riešiteľ:

prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.

Spoluriešitelia:

prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc.
Ing. Peter Knapik, PhD.
Ing. Štefan Burda
Ing. Jozef Šesták, CSc.

Riešiteľské pracovisko:

Katedra diplomacie a svetových dejín FMV

Doba riešenia:

1. 1. 2001 – 31. 12. 2003

Termín priebežnej oponentúry: 14. 12. 2001
Rok 2001 bol prvým rokom riešenia predmetnej úlohy, v ktorom sa hlavná pozornosť
venovala štruktúre obsahového zamerania projektu a zberu materiálov a informačných podkladov. Ďalej sa precizovali ciele projektu najmä vo vzťahu jeho využitia v rozhodovacej sfére SR. Ide o Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo zahraničných vecí SR, ktorých
kompetencií sa najviac dotýka problematika koncipovania účinného modelu riadenia hospodárskej diplomacie a riadenia zahraničnej služby SR.
Vzhľadom na existenciu rozdielnych koncepcií v riadení hospodárskej diplomacie a
zahraničnej služby vzniká aktuálna potreba vypracovať teoreticky odôvodnené východiská,
ktoré by sa mali stať základom na rozhodnutie kompetentných orgánov SR v otázke voľby
účinného modelu riadenia hospodárskej diplomacie a zahraničnej služby.

Výstupy riešenia:
Odborné články a štúdie - domáce
Tóth, Ľ.: Diplomatický status a poslanie oficiálneho obchodného zastúpenia štátu v zahraničí.
In: Almanach Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava, Ekonóm 2001, s. 238 – 246.

Aktívna účasť na konferenciách – domácich
Tóth, Ľ.: Ekonomická dimenzia vzťahov medzi štátmi (s osobitným zreteľom na podmienky
SR). Medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická integrácia v Európe“. FMV EU Bratislava, 4. – 5. december 2001.
Pridelené finančné prostriedky na rok 2001 v sume 6.000,- Sk boli vyčerpané.
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2. Názov úlohy:

Medzinárodná úprava menšinových práv a ich aplikácia
v Slovenskej republike

Číslo úlohy:

707/01

Zodpovedný riešiteľ:

doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Spoluriešitelia:

Mgr. Viera Koganová, PhD.
PaedDr. Emília Vokálová, CSc.
PhDr. Soňa Brezníková
PhDr. Peter Barát
Mgr. Peter Kupkovič

Riešiteľské pracovisko:

Katedra politických a sociálnych vied FMV

Doba riešenia:

1. 1. 2001 – 31. 12. 2003

Termín priebežnej oponentúry: 14. 12. 2001
Výstupy riešenia:
Vysokoškolská učebnica
Koganová, V. a kol.: Ľudské práva a slobody demokratickej spoločnosti. Bratislava, Ekonóm
2001.
Odborné články a štúdie – zahraničné
Koganová, V.: Miedzynarodowe regulacje ochrony praw mniejszości narodovych i problematyka ich aplikacji na Słowacji. In: Studia i prace. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001,
s. 150 – 161.
Liďák, J.: Słowacja a Unia Europejska. In: Studia i prace. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001, 115 - 129.
Vokálová, E.: Porównanie modeli finansowania kościołów w wybranych państwach postkomunistycznych ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej. In: Studia i prace. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001, s. 162 - 170.
Odborné články a štúdie – domáce
Brezníková, S.: Postavenie a práva žien na Slovensku. In: Almanach FMV 2001. Bratislava
2001, s. 46 – 53.
Koganová, V.: Právo na život a problematika eutanázie. In: Almanach FMV 2001. Bratislava
2001, s. 92 – 107.
Liďák, J.: Ohniská medzinárodného napätia a zdroje možných kríz v postkomunistickej Európe. In: Almanach FMV 2001. Bratislava 2001, s. 158 – 169.
Vokálová, E.: Pozícia cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike po roku
1989. In: Almanach FMV 2001. Bratislava 2001, s. 263 – 275.
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Aktívna účasť na konferenciách – zahraničných
Liďák, J.: Problematika chudoby v procese globalizácie. „Globalizácia –sociálne, ekonomické
a politické konzekvencie“. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa , 25. – 26. október 2001.

Aktívna účasť na konferenciách – domácich
Liďák, J.: Zjednotená Európa a problémy migrácie. Medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická integrácia v Európe“. FMV EU Bratislava,
4. – 5. december 2001.
Koganová, V.: Ochrana ľudských práv prostredníctvom Európskej únie. Medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická integrácia
v Európe“. FMV EU Bratislava, 4. – 5. december 2001.
Koganová, V.: Stav ľudských práv v SR. Príspevok na medzinárodnom seminári „Rešpektovanie ľudských práv - pevný pilier demokracie“, organizovaný Úradom vlády SR. Bratislava
10. december 2001.
Vokálová, E.: Problematika náboženských siekt v integrovanej Európe. Medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická integrácia v Európe“.
FMV EU Bratislava, 4. – 5. 12. 2001.
Pridelené finančné prostriedky na rok 2001 v sume 5.000,- Sk boli vyčerpané.
3.
Názov úlohy:

Význam

komunikácie

pre

postavenie

štátu

v medzinárodných vzťahoch
Číslo úlohy:

708/01

Zodpovedný riešiteľ:

PaedDr. Emília Vokálová, CSc.

Spoluriešitelia:

Ing. Roden Oravec

Riešiteľské pracovisko:

Katedra politických a sociálnych vied FMV
Katedra diplomacie a svetových dejín FMV

Doba riešenia:

1. 1. 2001 – 31. 12. 2002

Termín priebežnej oponentúry: 14. 12. 2001
Rok 2001 bol prvým rokom riešenia úlohy Význam komunikácie pre postavenie štátu
v medzinárodných vzťahoch. Hlavná pozornosť bola venovaná štúdiu materiálov za účelom
vytypovania príslušnej teoretickej a odbornej literatúry k príslušnej téme, jej zhromažďovaniu

26

a získavaniu. Keďže téma uvedeného projektu úzko súvisí o. i. aj s integračnými snahami
Slovenskej republiky do európskych štruktúr, riešitelia hľadali aj dostupné zdroje informácií
na príslušných inštitúciách a zastupiteľstvách.
Výstupy riešenia:
Odborné články a štúdie - domáce
Oravec, R.: Európska integrácia z pohľadu Svätej stolice. In: Almanach Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava, Ekonóm 2001, s. 211 – 215.
Vokálová, E.: Pozícia cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike po roku
1989. In: Almanach FMV 2001. Bratislava 2001, s. 263 – 275.
Pridelené finančné prostriedky na rok 2001 v sume 5.000,- Sk boli vyčerpané.

4.
Názov úlohy:

Sociálne a ľudské kontexty trhovej spoločnosti v súčasnosti

Číslo úlohy:

709/01

Zodpovedný riešiteľ:

doc. PhDr. Milan Márton, CSc.

Spoluriešitelia:

PhDr. Peter Greguš, CSc.
PhDr. Jana Barátová

Riešiteľské pracovisko:

Katedra politických a sociálnych vied FMV

Doba riešenia:

1. 1. 2001 – 31. 12. 2003

Termín priebežnej oponentúry: 14. 12. 2001
Rok 2001 bol prvým rokom riešenia úlohy Sociálne a ľudské kontexty trhovej spoločnosti v súčasnosti. Cieľom bolo vymedzenie základných východísk a rámcov problematiky,
štúdium literatúry, jej rešeršovane a ďalšie prípravné práce. V rámci realizácie cieľov boli
realizované viaceré výstupy riešiteľov projektu.
Výstupy riešenia:
Odborné články a štúdie - domáce
Márton, M.: K vzťahu ekonomickej racionality, národného a globálneho. In: Almanach Fa
kulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava,
Ekonóm 2001, s. 202 – 210.
Márton, M.: Homo oeconomicus v kontexte zmien civilizácie. In: Filozofia a doba. Bratislava,
Ekonóm 2001.
Greguš, P.: Výzvy 21. storočia a pluralita ľavicových ideológií. Zborník Filozofickej fakulty
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v Prešove. 2001.
Greguš, P.: Utópia a antiutópia. Monografická štúdia pripravená do tlače.
Aktívna účasť na konferenciách – domácich
Márton, M.: Poznámky k ekonomickej racionalite v období transformácie. Medzinárodný
vedecký seminár „Metodologické otázky analýzy v úlohách teórie a spoločenskej praxe Slovenskej republiky 2001.“ Nadácia Národohospodár NHF EU Bratislava, 12. jún 2001.
Márton, M.: Globalizácia a niektoré hodnotové kontexty. Častá, september 2001.
Márton, M.: Poznámky k hodnotovému pozadiu integrácie. Medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická integrácia v Európe“.FMV EU
Bratislava, 4. – 5. december 2001.
Greguš, P.: Použitie analógie v spoločenských vedách. Medzinárodný vedecký seminár „Me
todologické otázky analýzy v úlohách teórie a spoločenskej praxe Slovenskej
republiky
2001.“ Nadácia Národohospodár NHF EU Bratislava, 12. jún 2001.
Greguš, P.: Historický pohľad na sociálny štát. Vedecká konferencia „Vývoj a perspektívy
sociálneho štátu na Slovensku.“ Inštitút pre solidárnu spoločnosť. Bratislava, 13. jún 2001.
Greguš, P.: Miesto zjednotenej Európy vo svete 21. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická integrácia v Európe“. FMV EU
Bratislava, 4. – 5. december 2001.
Barátová, J.: Ženy v slovenskej politike cez kontext integrácie Európy. Medzinárodná vedec
ká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická integrácia v Európe“.
FMV EU Bratislava, 4. – 5. december 2001.
Pridelené finančné prostriedky na rok 2001 v sume 5.000,- Sk boli vyčerpané.
5. Projekt riešený v spolupráci s Obchodnou fakultou EU
Názov úlohy:

Svetová ekonomika v európskom integračnom procese

Spoluriešiteľ:

prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.

Riešiteľské pracovisko:

Katedra medzinárodného obchodu OF
Katedra svetovej ekonomiky FMV

Výsledky v roku 2001:
-

metodológia hodnotenia stavu a vývoja ekonomického komplexu,

-

metodológia hodnotenia ekonomického komplexu v medzinárodnej dynamickej komparatívnej analýze,

-

zobrazenie celkového stavu a vývoja ekonomického komplexu SR,
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-

porovnanie ekonomického komplexu SR s ekonomickými komplexmi ČR, Maďarska a
Poľska,

-

porovnanie ekonomického komplexu SR s Európskou úniou,

-

závery analýzy.

Ostatné vedecké projekty
1.
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.

Doba riešenia:

1997 – 2002
Projekt je súčasťou programu Teaching citizenship education, č. 2000 –
076.0,

schválený

National

Endownment

for

Democracy

vo

Washingtone D. C.
Výstupy riešenia:
Vysokoškolské učebnice
Koganová, V. a kol.: Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti. Bratislava,
Ekonóm 2001.
Odborné články a štúdie - domáce
Koganová, V.: Právo na život a problematika eutanázie. In: Almanach Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava, Ekonóm 2001, s. 92 – 107.
Koganová, V.: Medzinárodná úprava ochrany práv dieťaťa a jej aplikácia v SR. Bratislava,
RAABE máj 2001.

Odborné články a štúdie – zahraničné
Koganová, V.: Miedzynarodowe regulacje ochrony praw mniejszości narodovych i problematyka ich aplikacji na Słowacji. In: Studia i prace. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
2001, s. 150 – 161.
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Aktívna účasť na konferenciách – domácich
Koganová, V.: Život ako najvyššia hodnota a problematika eutanázie. Medzinárodná vedecká
konferencia „Kvalita života a ľudské páva“, organizovaná Katedrou vzdelávania dospelých a
sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v dňoch 2. – 3. apríla 2001 pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Príspevok je odovzdaný do tlače.
Koganová, V.: Ochrana ľudských práv prostredníctvom Európskej únie. Medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická integrácia
v Európe“. FMV EU Bratislava, 4. – 5. december 2001.
Koganová, V.: Stav ľudských práv v SR. Príspevok na medzinárodnom seminári „Rešpektovanie ľudských práv - pevný pilier demokracie“. Bratislava 10. december 2001.

Vedecká výchova
Doktorandské štúdium
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 25. júna 2001 priznalo Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave právo na konanie doktorandského štúdia, dizertačných
skúšok a na udeľovanie vedecko-akademických hodností PhD. vo vednom odbore doktorandského štúdia 67-21-9 Medzinárodné vzťahy.
Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium sa konali 21. septembra 2001. Fakulta
medzinárodných vzťahov prijala na doktorandské štúdium v školskom roku 2001/2002 spolu
29 doktorandov, z toho 4 denných a 25 externých. Z uvedeného počtu 3 doktorandi zrušili
doktorandské štúdium a jeden doktorand prešiel z externej doktorantúry na dennú. Zároveň
z Obchodnej fakulty EU prestúpilo na FMV EU 7 externých doktorandov. K 31. 12. 2001 na
FMV EU pôsobí spolu 33 doktorandov, z toho 28 externých a 5 denných (pozri tab. č. 1).
Doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. je školiteľkou 12 doktorandov, z toho 7 sú doktorandmi FMV a 5 OF, prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. je školiteľom 10 doktorandov, z toho 5
sú doktorandi FMV a 5 OF, prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. je školiteľom 9 doktorandov, z toho
sú 5 doktorandi FMV a 4 doktorandi OF, prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. je školiteľom 3
doktorandov FMV, Ing. Ladislav Lysák, DrSc. je školiteľom 5 doktorandov FMV, doc. PhDr.
Ján Liďák, CSc. je školiteľom 5 doktorandov FMV a doc. PhDr. Milan Márton je školiteľom
3 doktorandov FMV.
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Školitelia

Spolu

FMV EU

OF EU

doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

12

7

5

prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.

10

5

5

prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.

9

5

4

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

5

5

doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

5

5

prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc.

3

3

doc. PhDr. Milan Márton, CSc.

3

3

Habilitácie a inaugurácie
Fakulta medzinárodných vzťahov EU podala návrh na priznanie práva habilitácie docentov a inaugurácie profesorov vo vednom odbore „Medzinárodné vzťahy“. Návrh bol schválený vo Vedení Ekonomickej univerzity 6. februára 2002.

Medzinárodná vedecká konferencia
Fakulta medzinárodných vzťahov EU v dňoch 4. – 5. decembra 2001 zorganizovala
v poradí už druhú medzinárodnú vedeckú konferenciu – „Medzinárodné vzťahy 2001Ekonomická a politická integrácia v Európe“, ktorá sa konala pod záštitou podpredsedníčky
vlády pre európsku integráciu.
Konferencie sa aktívne zúčastnilo spolu 52 odborníkov, z toho 14 zo zahraničia, 20
vedecko-pedagogických pracovníkov FMV EU a 9 doktorandov FMV EU.
Konferencia bola pozitívne hodnotená jednotlivými účastníkmi konferencie, ako
z hľadiska organizačného, tak i jej obsahového zamerania.
Zborník príspevkov z uvedenej konferencie je odovzdaný do tlače.
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ŠVOČ
26. apríla 2001 FMV EU po prvýkrát zorganizovala fakultné kolo ŠVOČ, ktorého sa
zúčastnilo 10 študentov. Víťazmi fakultného kola ŠVOČ boli:
1. miesto – Bobková Katarína – Masové porušovanie ľudských práv počas existencie
Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945 (vedúca práce: Mgr. Viera Koganová, PhD.)
2. miesto – Borbáčová Andrea – Postavenie Chile vo svetovom hospodárstve (vedúca práce:
doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.)
3. miesto – Majer Tomáš – Postavenie Nórska vo svetovom hospodárstve (vedúca práce:
doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.)
– Sládková Zuzana – Izraelsko-palestínsky konflikt (vedúci práce: Ing. Roden
Oravec)

Celouniverzitného kola ŠVOČ sa zúčastnili Katarína Bobková, Tomáš Majer a Zuzana
Sládková, pričom 5. miesto obsadilo Katarina Bobková a 6. miesto Zuzana Sládková.
22. ročníka medzinárodnej študentskej vedeckej odbornej činnosti konanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity prof. Ing. Vojtecha Kollára, CSc. sa zúčastnili štyria študenti: Andrea Borbáčová, Július Filo, Tomáš Majer a Zuzana Sládková. Umiestnenie študentov bolo nasledovné: 2. miesto obsadili Andrea Borbáčová a Tomáš Majer a 3. miesto obsadili
Július Filo a Zuzana Sládková.
Na záver možno konštatovať, že Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave má zatiaľ za sebou len ročnú, vcelku však úspešnú činnosť, i napriek už
spomínaným obmedzeným finančným prostriedkom. Všetci vedecko-pedagogickí pracovníci
sú zapojení do vedecko-výskumnej činnosti. Vedenie fakulty bude osobitný dôraz klásť na
zapojenie mladých doktorandov do vedecko-výskumnej práce. I naďalej budeme vytvárať
osobitný priestor pre prezentovanie a publikovanie výsledkov vedy a výskumu. Ako sme už
uviedli, fakulta zaviedla pravidelné usporadúvanie medzinárodných vedeckých konferencií a
prednášok veľvyslancov pôsobiacich na zastupiteľských úradoch v Slovenskej republike ako
aj iných významných odborníkov, a tiež vydávanie almanachu najvýznamnejších vedeckých
a odborných prác.
V rámci možností vedenie fakulty bude podporovať vysielanie našich pracovníkov na
vedecké semináre, sympóziá, konferencie a kongresy doma i v zahraničí, a taktiež na študent32

ské a učiteľské mobility. Rezervy našej práce vidíme najmä v oblasti riešenia medzinárodných vedeckých a výskumných projektov.
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30. Schönwiesner, R.: Výroba a predaj motorových vozidiel v Kórejskej republike: Analýza
rokov 1999 a 2000. 4th International Student Science Conference – EDAMBA. Ekonomická univerzita v Bratislave, Nové Zámky 6. 4. 2001.
31. Siska, M.: Humanitárna intervencia. 4th International Student Science Conference – EDAMBA. Ekonomická univerzita v Bratislave, Nové Zámky 6. 4. 2001.
32. Šutiaková, Z.: Bezpečnosť ako faktor budovania európskej identity. Medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická integrácia
v Európe“. FMV EU Bratislava, 4. – 5. 12. 2001.
33. Tóth, Ľ.: Ekonomická dimenzia vzťahov medzi štátmi (s osobitným zreteľom na podmienky SR). Medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická integrácia v Európe“. FMV EU Bratislava, 4. – 5. 12. 2001.
34. Uličná, L.: Hlavné ideológie politickej ekonómie medzinárodných vzťahov. 4th International Student Science Conference – EDAMBA. Ekonomická univerzita v Bratislave, Nové Zámky 6. 4. 2001.
35. Vokálová, E.: Problematika náboženských siekt v integrovanej Európe. Medzinárodná
vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická integrácia
v Európe“. FMV EU Bratislava, 4. – 5. 12. 2001.
36. Zolcerová, V.: Stav negociácií SR o vstupe do EÚ ku koncu roku 2001. Medzinárodná
vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a politická integrácia
v Európe“. FMV EU Bratislava, 4. – 5. 12. 2001.
37. Zubaľová, Ľ.: Význam negociácie jednotlivých kapitol pre vstup tranzitívnych ekonomík
do EÚ. Medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2001 – Ekonomická a
politická integrácia v Európe“. FMV EU Bratislava, 4. – 5. 12. 2001.

Aktívna účasť na konferenciách – zahraničných
1. Koganová, V.: Vývoj straníckeho systému Slovenskej republiky v procese formovania
občianskej spoločnosti. Medzinárodná vedecká konferencia „Perspektivy občanske společnosti v integrující se Evropě“, organizovaná Centrem pro evropská studia při Katedře
občanské výchovy PdF Masarykovy univerzity v Brně, 29. 5. 2001.
2. Kordoš, M.: Vzaimnye targovye otnošenia meždu SŠA (USA) i Slovackoj respublikoj
(SR). In: Innostrannye investicii v mirovoj ekonomike – 14-ye meždunarodnye Plechanovskie čtenia. REA G. V. Plechanova Moskva 17. – 20. 4. 2001.
3. Kordoš, M.: From the problematic aspects of the Slovak Republic to be ready to join the
EU. In: Enlargement of the EU and Globalism – Regionalism and Europe. Jan Masaryk
Center of International Studies, VŠE Praha 3. 4. 6. 2001.
4. Liďák, J.: Problematika chudoby v procese globalizácie. „Globalizácia – sociálne, ekonomické a politické konzekvencie“. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 25. – 26. 10.
2001.
5. Lipková, Ľ.: Privatizácia v Rusku. OPF SU Karviná, 2001.
6. Lipková, Ľ.: Súčasná ekonomická situácia v Rusku. EF TU – VŠB Ostrava, 2001.
7. Mattoš, B.: Slovenská republika a jej očakávania z plánovaného vstupu do EÚ. Seminár
Spolkovej centrály pre politické vzdelávanie „Visegrádske štáty v európskej politike“.
Brűhl (SRN) 15. – 19. 10. 2001.
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Iné publikované práce
1. Mattoš, B.: Nedoriešený exprezident. In: Domino-fórum č. 33, s. 8.
2. Mattoš, B.: Slušnosť a ohľaduplnosť kupujú všetko. In: Domino-fórum č. 46, s. 5.

Ostatné nepublikované výstupy – recenzie
1. Liďák, J.:

Oravec, R.: Úvod do diplomacie. Bratislava 2001.

2. Liďák, J.:

Koganová, V.: Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti.
Bratislava 2001.

3. Liďák, J.:

Kupkovič, M., Oravec, R.: Medzinárodné vzťahy – vybrané texty a do
hovory k štúdiu. Bratislava 2001.

4. Liďák, J.:

Ištok, R.: Analýza politických regiónov v politicko-geografickom a
geopolitickom kontexte. Recenzný posudok na habilitačnú prácu. Habi
litačné konanie sa uskutočnilo na Fakulte politických vied a medziná
rodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici 2001.

5. Liďák, J.:

Recenzia na zborník: Ideológie na prahu 3. tisícročia. Filozofická fa
kulta v Prešove, Prešovská univerzita, Prešov 2001.

6. Válková, K., Schultz,I.: Právny systém v Slovenskej republike. Súvaha, Bratislava
2001.
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III. ZAHRANIČNÉ VZŤAHY
V roku 2001 sa spolupráca so zahraničím rozvíjala predovšetkým po nasledovných
štyroch líniách.
Po prvé sa vzhľadom na rozbeh činnosti fakulta opierala o organizačnú a metodickú
pomoc Oddelenia zahraničných vzťahov EÚ a zároveň naplno využila ponuku zahraničných
pobytov študentov, ktorých zabezpečenie (okrem výberu) je v jeho kompetencii. Tak mohlo
už v uvedenom roku vycestovať 9 študentov našej fakulty prostredníctvom medzinárodného
programu Sokrates na študijné pobyty do zahraničia. Naši študenti sa zúčastnili jednosemestrálnych pobytov na univerzitách vo Francúzsku, Španielsku, Rakúsku a Nemecku.
Po druhé fakulta pozitívne reaguje na ponuky iných domácich i zahraničných inštitúcií pre zahraničné pobyty našich študentov i zamestnancov. Takto sa nám v uvedenom roku
podarilo po spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR vyslať dvoch našich študentov
na Letnú univerzitu do Marseille vo Francúzsku, kde sa zúčastnili fóra študentov s politikmi
na tému „Odysea rozšírenia Európy“.
Po tretie sa fakulta usiluje vybudovať si vlastné kontakty a vzťahy s príbuznými fakultami alebo katedrami v zahraničí.
Už koncom roku 2000 sa preto formou kontaktného listu formulovaného menom dekanky oslovilo viac ako 30 univerzít, resp. fakúlt podobného zamerania vo svete. Informovali
sme ich stručne o vzniku a zameraní fakulty a ponúkli im tiež spoluprácu.
Žiaľ, reakcia na túto našu iniciatívu bola veľmi slabá. Odpovedala nám len asi pätina
oslovených, pričom väčšina spiatočných listov mala buď len zdvorilostný charakter. Čo je
zvlášť nepotešujúce, okrem jednej výnimky nám neodpovedala ani jedna z oslovených univerzít v susedných krajinách, s ktorými by boli kontakty omnoho ľahšie a možno aj potrebnejšie. Táto skutočnosť nás poučila, že budovanie medzinárodných kontaktov bude proces
zdĺhavejší, v ktorom sa pravdepodobne budeme musieť viac spoliehať jednak na inštitucionalizované kontakty vytvárané v európskom priestore predovšetkým inštitúciami EU (a tieto
budeme musieť intenzívne využívať aj na vybudovanie kontaktov fakulty) a jednak na osobné
kontakty pedagógov na pôde rôznych medzinárodných konferencií, seminárov a iných stretnutí. Jednoducho, ukazuje sa, že fakulty tvoria vždy konkrétni ľudia a v mnohom práve od
nich závisia konkrétne medzinárodné kontakty a spolupráca.
Napriek takýmto reakciám sme v priebehu uplynulého roka pokračovali v nadväzovaní
kontaktov s príbuznými fakultami či katedrami v zahraničí. Z iniciatívy veľvyslanca Slovenskej republiky v Kórejskej republike Ing. Petra Sopka sa začala rozvíjať spolupráca so Se42

jong University v Soule. Uvedená univerzita je ochotná prijímať poslucháčov Ekonomickej
univerzity na jedno, resp. dvojsemestrálne študijné pobyty.
Sejong University prejavila záujem o podpísanie dvojstarannej zmluvy o spolupráci a výmene
študentov s Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
FMV aj v roku 2001 pokračovala v rozvoji spolupráce s Ruskou ekonomickou akadémiou
G.V. Plechanova, ktorá podobne ako Sejong University prijíma na jednosemestrálne študijné
pobyty našich poslucháčov.
Do tohto kroku možno napokon zaradiť aj tie iniciatívy fakulty, ktoré sa týkajú zamestnancov - ich pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti. V roku 2001 fakulta umožnila
účasť viacerým svojim zamestnancom na vedeckých konferenciách alebo odborných stážach
v zahraničí.
Fakticky aj recipročne k týmto iniciatívam fakulta rozbehla organizovanie vedeckých
konferencií so zahraničnou účasťou, čím tiež chce rozšíriť zahraničné vzťahy, ktoré by v budúcnosti mohli viesť i k dlhodobejším kontaktom na inej úrovni (výmena študentov, pedagógov, spoločná vedecko-výskumná činnosť a pod.).
Napokon po štvrté fakulta od začiatku svojej činnosti dáva priestor i vlastným iniciatívam študentov i zamestnancov pre ich pobyty v zahraničí a pozitívne reaguje na takéto iniciatívy zo zahraničia.
Už v roku 2001 boli na takýchto pobytoch (semestrových i ročných) 4 študenti. Išlo o
pobyty v USA a Maďarsku.
Na záver úvodu spomeňme ešte krátko personálnu situáciu v útvare zahraničných vzťahov
FMV.
Pre chorobu prodekana Mgr. Jozefa Koštu, CSc. viedol útvar od 1. januára do 30. júna
2001 Ing. Roden Oravec. Prodekan J. Košta nastúpil do zamestnania 1. júla 2001. Agendu
zahraničných vzťahov fakulty viedla do 1. októbra (pričom v mesiaci septembri už len neformálne) Ing. Pősová, od 1. októbra nastúpila na jej miesto na skrátený úväzok študentka ročníka denného štúdia našej fakulty E. Ozoráková.
V druhej časti správy informujeme jednak o jednotlivých aktivitách útvaru zahraničných vzťahov FMV a jednak o ostatných medzinárodných aktivitách na pôde FMV.
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Študentské mobility
V školskom roku 2000/2001, v letnom semestri, vycestovalo prostredníctvom programu Sokrates 9 študentov našej fakulty na zahraničné študijné pobyty (mená a názvy navštívených univerzít pozri v prílohe).
Pre školský rok 2001/2002 sa v rámci daného programu kvóta študentov pre našu fakultu v rámci celej školy znížila na 6 študentov. Výber študentov pre tieto pobyty zabezpečil
útvar v máji 2001.
V auguste 2001 nás oslovil personálny odbor Ministerstva zahraničných vecí SR a
žiadal nás o výber 2 študentov, ktorí by sa mali zúčastniť na fóre študentov s politikmi EU v
Marseille vo Francúzsku koncom septembra. Uvedenej akcie sa zúčastnili 2 študenti FMV
EU.
V mesiaci október 2001 zabezpečil zas útvar výber 5 študentov pre program CELE
(Certifikát z európskeho práva a ekonómie), ktorý finančne podporuje Ministerstvo zahraničných vecí Holandska, ktorý prebieha na EÚ s dobou implementácie október 2001 - január
2003. Vybraní študenti z našej fakulty prešli úspešne konkurzom na pôde našej univerzity a v
súčasnosti sa zúčastňujú na tomto programe.
Učiteľské mobility
Učiteľské mobility by mali tvoriť významnú zložku zahraničných aktivít fakulty. Žiaľ,
momentálna situácia tomu zatiaľ nezodpovedá. V školskom roku 2000/2001 nám v rámci
školy a v rámci programov Sokrates - Erasmus bola určená kvóta 4 miesta. Fakulta neobsadila
ani jedno miesto.
Dvojstranné vzťahy
Popri aktivitách prostredníctvom programov Sokrates-Erasmus udržiava každá fakulta
aj osobitné dvojstranné zahraničné vzťahy. Naša fakulta zatiaľ takéto osobitné vzťahy udržiava prostredníctvom jej Katedry politických a sociálnych vied s niekoľkými univerzitnými a
výskumnými inštitúciami v Poľsku. Kým v minulosti to bola realizácia spoločného výskumu,
v roku 2001 sa spolupráca obmedzila na vzájomnú účasť na vedeckých konferenciách (pozri
nižšie).
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Vedecko-výskumná spolupráca
V januári 2001 sa ukončila spolupráca na medzinárodnom výskume Euromove, na
ktorom zo strany našej fakulty participovali Mgr. J. Košta CSc. a Mgr. A. Tunáková. Ukončil
sa totiž výskum, ktorý bol financovaný rakúskou stranou, pričom rakúska strana informovala,
že napriek záujmu všetkých zúčastnených strán vo výskume pokračovať, sa im nepodarilo
zabezpečiť potrebné financie. K ukončenému výskumu možno poznamenať, že pod gestorstvom EU bol publikovaný medzinárodný zborník textov z tohto výskumu v anglickom jazyku.

Účasť na vedeckých konferenciách v zahraničí
K tejto zahraničnej aktivite treba konštatovať, že jednotlivé vycestovania zabezpečuje
jednak útvar zahraničných vzťahov fakulty a jednak ich zabezpečujú buď iné útvary EÚ alebo
aj mimoškolské, či dokonca zahraničné inštitúcie. Súvisí to s tým, že niektoré sa uskutočňujú
napríklad po línii riešených výskumných úloh, grantov a pod. Všetky zahraničné pobyty pracovníkov fakulty uvádzame v prílohe.
Zahraničné prijatia
Do tohto bodu zaraďujeme len tie zahraničné návštevy, ktoré boli prijaté na našej fakulte výlučne kvôli rozhovoru alebo odbornej diskusii v užšom rámci.
Útvar zahraničných vzťahov fakulty zabezpečoval v tomto roku 1 takéto zahraničné
prijatie.
V októbri 2001 sme na pôde fakulty prijali 5 člennú delegáciu Čínskej akadémie vied,
ktorú viedol profesor Li Maosheng, zástupca riaditeľa Centra pre finančné štúdie Čínskej akadémie vied. Delegáciu prijal Mgr. J. Košta CSc., prodekan pre zahraničné veci FMV a profesor V. Balhar, ktorí v diskusii priblížili hosťom činnosť fakulty a odpovedali na ich otázky.
Zahraničné prijatia spojené s verejnou akciou
V tomto bode uvádzame prijatia nadväzujúce na prijatia uvedené v predchádzajúcom
bode.
Na fakulte sa uskutočnilo v tomto roku viacero prijatí, ktoré sa spájali s nejakou verejnou akciou s účasťou zahraničných odborníkov.
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Boli to predovšetkým prednášky a diskusie zahraničných odborníkov organizované
pre študentov a pedagógov fakulty.
Takto sme prijali napríklad dvojčlennú japonskú delegáciu zo St. Paul University (podrobnejšie pozri v prílohe).
Najväčšou akciou tohto druhu však bola nepochybne decembrová vedecká konferencia
„Medzinárodné vzťahy 2000 - Krajiny V4 pred vstupom do EÚ“, poriadaná na pôde fakulty,
na ktorej sa zúčastnilo 10 účastníkov z Českej republiky a 3 z Poľskej republiky. Akcia trvala
dva dni a všeobecne sa hodnotila ako veľmi úspešná.
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PRÍLOHY
Príloha č. 1 – Študentské mobility – uskutočnené

Sokrates 2000/2001

UNIVERZITA /
/ KRAJINA

MENO

ROČNÍK

Čukovič Richard

5

Université Paris XII Val de
Marne, Francúzsko

2. - 6./ 2001

Marônková Barbora

5

Université Paris XII Val de
Marne, Francúzsko

2. - 6./ 2001

Pavlovská Viktória

5

University d´Aix Marseille,
Francúzsko

2. – 5. / 2001

5

Université Paris XII Val de
Marne, Francúzsko

2. – 7. / 2001

Schmidtová Patrícia

5

University d´Aix Marseille,
Francúzsko

2. – 7. / 2001

Stanová Tatiana

5

University of Granada,
Španielsko

2. – 5. / 2001

Lojová Adriana

5

University of Granada,
Španielsko

2. – 7. / 2001

Csabay Marek

5

Wirtschaftsuni. Wien,
Rakúsko

2. - 6. / 2001

5

Handelshochschule Leipzig,
SRN

3. – 7. / 2001

Kraščeničová Hana

Pavlík Andrej

DÁTUM

Prebiehajúce:
Jančařík Martin

4

Mikoláš Martin

4

Hošková Jana

4

Kvačkajová Katarína

4

Trošoková Soňa

4

Pašiak Martin

4

Wirtschaftsuni. Wien,
Rakúsko
I. S. C. T. E. Lisabon,
Portugalsko
Universität Mannheim,
SRN
I. S. C. T. E. Lisabon,
Portugalsko
Martin Luther Universität,
Halle, SRN
I. S. C. T. E. Lisabon,
Portugalsko
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2. – 6. / 2002
2. – 6. / 2002
2. – 6. / 2002
2. – 6. / 2002
2. – 6. / 2002
2. – 6. / 2002

Certifikát z Európskeho práva a ekonómie – CELE
Barnabáš Balázs – 5. ročník
Borovský Tomáš – 3. ročník
Ivanov Chavdarov Milen – 4. ročník
Korytárová Katarína – 4. ročník
Zahradníková Zuzana – 4. ročník
Účastníci podujatí organizovaných MZV SR:
Draškovič Zoran – 2. ročník – Letná univerzita Marseille* 2001 – 28. – 30. 9. 2001
Prno Michal – 2. ročník – Letná univerzita Marseille 2001 – 28. – 30. 9. 2001
* „Odysea rozšírenej Európy“
Príloha č. 2

Účasť na vedeckých konferenciách v zahraničí

MENO
Lipková Ľ,
doc. Ing., CSc.
Lipková Ľ,
doc. Ing., CSc.
Koganová V.,
Mgr., PhD.
Liďák J.,
doc. PhDr., CSc.
Lipková Ľ,
doc. Ing., CSc.
Balhar V.,
prof. Ing. CSc.
Príloha č. 3

NÁZOV KONFERENCIE
ORGANIZÁTOR
KRAJINA
Konferencia o rozvoji obchodu v ČR 2001
ČR

DÁTUM
5. – 6. 2. 2001

Fórum 2000 Foundation

ČR

14. – 17. 10. 2001

Fórum 2000 Foundation

ČR

14. – 17. 10. 2001

Szkola Glowna Handlowa
Hospodárska politika
v tranzitívnych ekonomikách
Ministerstvo obchodu a priemyslu ČR

PR

25. – 26. 10. 2001

ČR

8. – 9. 11. 2001

ČR

12. – 14. 11. 2001

Francúzsko

28. 9. – 29. 10.2001

Iné vycestovania do zahraničia

Krčová E.,
JUDr., CSc.
Oravec R., Ing.

Vedeckovýskumný študijný
pobyt – Université Paris –
L´institut des hautes études
Internationales
University of Limerick

Lipková Ľ,
doc. Ing., CSc.

University of Aveiro
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Írsko

29. 5. – 3. 6. 2001

Portugalsko 2. 6. – 12. 6. 2001

Príloha č.4

Zahraničné prijatia

október 2001
5 členná delegácia Čínskej akadémie vied, viedol ju profesor Li Maosheng, zástupca riaditeľa
Centra pre finančné štúdie Čínskej akadémie vied.
Prijal Mgr. J. Košta, CSc.
19.11.2001
Poľský veľvyslanec na Slovensku – Jan Komornicki
Prijala doc. Ing. Ľ.Lipková, CSc.
22. -23.11.2001
2 členná japonská delegácia, St.Paul University
Prijala doc. Ing. Ľ. Lipková, CSc.
26.11.2001
prof. Dr. hab. Jedrzej Krakowski
riaditeľ Centra Európskych štúdií Sliezskej Univerzity v Katoviciach
Prijal doc. PhDr. J. Liďák, CSc.
4.-5.12.2001
účasť na konferencii – zahraniční hostia
SGH – Warsaw School of Economics, Poľsko
Mgr. Boguslav Pytlik
Prof. Joachim Osinski
Dr. Izabela Zawislinska
OPF SU Karviná
Ing. Marian Lebiedzik
Ing. Pavlína Pellešová, PhD
Ing. Monika Piskorzová
Ing. Pavel Nezval, PhD
Bc. Jiří Kaleba

Kat. politologie FSS MU Brno

Mgr. Lubomír Kopeček

VŠB TU Ostrava

doc. PhDr. František Varadzin, CSc

VŠB TU Ostrava
Ekonomická fakula

Ing. Lenka Foltíková, PhD

EF VŠB – TU Ostrava

Ing. Boris Navrátil, CSc
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Kat. národohospodárska

Ing. Zuzana Kučerová

Príloha č.5 Akcie fakulty so zahraničnou účasťou
DRUH AKCIE

TÉMA

DÁTUM

prednáška pre študentov
2 členná
japonská delegácia

„Vzostup a pád japonskej ekonomiky
a riešenie na podnikovej úrovni“

22.-23.11.20001

poľský veľvyslanec
na Slovensku

„ Predvstupová stratégia
Poľska do EU“

19.11.2001

prof. Dr.hab. J.Krakowski

medzinárodná
konferencia

„Na ceste do Eurolandu alebo
Eurofederácie? Poľská diskusia
o menovej integrácii“

26.11.2001

Medzinárodné vzťahy 2001
„Ekonomická a politická integrácia
v Európe„

4.-5.12.2001

Doplnenie k prílohám:
Katedra svetovej ekonomiky:
Zahraničné vycestovania: 4
Ing. Tomáš Dudáš - Praha, Česká republika
Ing. Marcel Kordoš - Praha, Česká republika

Katedra politických a sociálnych vied:
Zahraničné vycestovania: 4
doc. PhDr. Ján Liďák CSc. - Brno, Česká republika
Mgr. Viera Koganová CSc. - Brno, Česká republika
Mgr. Jozef Košta CSc. - Viedeň, Rakúsko
Mgr. Angela Tunáková - Viedeň, Rakúsko
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IV. ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY
4.1 Organizačné členenie fakulty
Vedenie Fakulty medzinárodných vzťahov
DEKANKA:
doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Prodekan pre pedagogickú činnosť a rozvoj:
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.
Prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium:
Mgr. Viera Koganová, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy:
Mgr. Jozef Košta, CSc.
Tajomníčka:
Emília Klobušníková

Na Fakulte medzinárodných vzťahov pôsobia 4 katedry:
Katedra diplomacie a svetových dejín
vedúca katedry: doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Katedra politických a sociálnych vied
vedúci katedry: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.
Katedra svetovej ekonomiky
vedúci katedry: prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.
Katedra medzinárodného a európskeho práva
vedúca katedry: doc. JUDr. Katarína Válková, CSc.
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4.2 Personálny rozvoj fakulty
Vývoj a stav zamestnancov na fakulte dokumentuje nasledovná tabuľka:
Vývoj fyzického stavu zamestnancov na fakulte v roku 2001
Kategórie zamestnancov

Stav k 1.1.2001 Stav k 31.12.2001

Pedagogickí pracovníci

21

22

Vedecko-výskumní zamestnanci

3

2

TH zamestnanci

3

5

Spolu

27

29

Na fakultu boli v roku 2001 prijatí títo zamestnanci:
-

na základe výberového konania:

Ing. Martin Grešš
JUDr. Erika Krčová, CSc.
Mgr. Andrej Pitoňák
doc. JUDr. Katarína Válková, CSc.
PhDr. Peter Weiss, CSc.
-

na základe pohovoru:

Jana Eliašová
Ing. Eva Jančíková
JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc.
Eva Ozoráková
Materskú dovolenku čerpá:
Ing. Angela Daničová
Základnú vojenskú službu vykonáva:
Ing. Tomáš Dudáš
Čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy:
Ing. Roden Oravec
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Pracovný pomer v roku 2001 rozviazali títo zamestnanci:
Ing. Peter Knapik, PhD.
JUDr. Erika Krčová, CSc.
Mgr. Angela Tunáková
Súčasný fyzický stav pedagogických zamestnancov podľa jednotlivých katedier uvádza nasledovná tabuľka:
(stav k 31.12.2001)
Katedra

počet pedagogických pracovníkov

diplomacie a svetových dejín

8

politických a sociálnych vied

10

svetovej ekonomiky

2

medzinárodného a európskeho práva

2

Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov fakulty:
Kategória

počet

profesori

3

docenti

4

odborní asistenti

12

asistenti

3
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ZÁVER
Predložená správa o činnosti Fakulty medzinárodných vzťahov odzrkadľuje, dokumentuje a sumarizuje výsledky činnosti fakulty za rok 2001 na jednotlivých úsekoch.
Celková činnosť fakulty bola v roku 2001 organizovaná v súlade s plánom hlavných
úloh FMV a na základe úloh z Kolégia rektora, resp. Kolégia dekanky. Plnenie jednotlivých
úloh bolo riadené a kontrolované dekankou na zasadnutiach Kolégia dekanky, ktoré sa uskutočnilo podľa harmonogramu jedenkrát mesačne a zasadnutiach vedenia fakulty, ktoré sa
uskutočňovalo raz týždenne.
Záverom možno konštatovať, že úlohy postavené pre rok 2001 sme splnili s prispením
všetkých pracovníkov a funkcionárov fakulty.
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