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RIADENIE A ROZVOJ FAKULTY 
 
Vedenie Fakulty medzinárodných vzťahov 
doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.(dekanka),  doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. (prodekan pre peda-
gogickú činnosť a rozvoj), Mgr. Viera Koganová, PhD. (prodekanka pre vedu, výskum 
a doktorandské štúdium), Mgr. Jozef Košta, CSc. (prodekan pre zahraničné vzťahy  do 
23.4.2003 doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. – od 1.5.2003 poverený vedením úseku), Ing. 
Emília Klobušníková (tajomníčka fakulty). 
 
Kolégium dekanky pracovalo v zložení: 
doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. (dekanka), doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. (prodekan pre peda-
gogickú prácu a pre rozvoj), Mgr. Viera Koganová, PhD. (prodekanka pre vedu a výskum a 
doktorandské štúdium), doc. PhDr. Franišek Škvrnda, CSc.  (poverený funkciou prodekana 
pre zahraničné vzťahy), Ing. Emília Klobušníková  (tajomníčka fakulty),  prof. JUDr. Ľudovít 
Tóth, CSc. (predseda AS FMV), prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. (vedúci Katedry svetovej eko-
nomiky), JUDr. Stanislav Mráz, CSc.(vedúci Katedry medzinárodného práva), doc. PhDr. 
Milan Márton, CSc. (vedúci Katedry humanitných vied) 
Mgr. Miroslav Kupkovič  (predseda ZO OZ PŠ a V pri FMV), Alexandra Čišková  (predsed-
níčka študentského parlamentu FMV) 
 
Na Fakulte medzinárodných vzťahov pôsobilo5 katedier: 
Katedra diplomacie a medzinár. vzťahov – ved. katedry: doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 
Katedra politológie - vedúci katedry: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. 
Katedra svetovej ekonomiky - vedúci katedry: prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. 
Katedra medzinárodného práva - vedúca katedry: doc. JUDr. Katarína Válková, CSc. – do 
28.2.2003, vedúci katedry: JUDr. Stanislav Mráz, CSc. – od 1.5.2003 
Katedra humanitných vied - vedúci katedry: doc. PhDr. Milan Márton, CSc. 
 
Dňa 16.9.2003 2003 sa uskutočnili voľby do Akademického senátu, kde boli zvolení: 
Predseda:   prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. 
Podpredsedovia: PaedDr. Emília Vokálová, CSc., Mgr. Boris Mattoš 
Členovia:prof. Ing. V. Balhar, CSc., prof. Ing. J. Filip, CSc. Ing. M. Grešš, doc. PhDr. M. 
Márton, CSc., Mgr. A. Pitoňák, Z. Sládková, D.Kuštek, P.Reťkovský 
       
Vedecká rada Fakulty medzinárodných vzťahov 
prof. Ing. V. Balhar, CSc., prof. Ing. J.Filip, CSc., Mgr. V. Koganová, PhD, prof. Ing. Z. 
Lehmannová, CSc., doc. PhDr. J. Liďák, CSc., doc. Ing. Ľ. Lipková, CSc.,Ing. L. Lysák, 
DrSc., doc. PhDr. M. Márton, CSc., doc. Ing. E. Mikelka, CSc., JUDr. S. Mráz, CSc., doc. 
PhDr. F. Škvrnda, CSc., prof. JUDr. Ľ. Tóth, CSc., doc. Ing. Dr. V. Valach, PhDr. P. Weiss, 
CSc., JUDr. Ing. J. Králik, CSc. 
 
Dňa 9. decembra 2003 sa uskutočnili voľby dekana fakulty na nové funkčné obdobie 2004 
– 2008, v rámci ktorých bola zvolená doterajšia dekanka doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 
 
PEDAGOGICKO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 
 
Vyhodnotenie priebehu a organizácie pedagogického procesu 

Pedagogický proces prebiehal na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univer-
zity v Bratislave v  roku 2003 vo všetkých piatich ročníkoch denného inžinierskeho štúdia 
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s celkovým počtom poslucháčov v LS šk. r. 2002/2003  321  a v ZS šk. r. 2003/2004  433 
poslucháčov. Štruktúra podľa jednotlivých ročníkov je nasledovná:  

 

Ročník Počet študentov Zahraniční študenti 
I. 133 8 
II. 118 4 
III. 73 6 
IV. 56 1 
V. 53 4 
Spolu: 433 23 

 
V porovnaní so šk. r. 2001/2002, kedy na Fakulte medzinárodných vzťahov počet študen-

tov bol 292, došlo v šk. r. 2002/2003 k nárastu počtu študujúcich na FMV EU na 321 poslu-
cháčov a v šk. r. 2003/2004 je počet študujúcich 433. Je potrebné zdôrazniť, že došlo aj 
k nárastu počtu zahraničných študentov z 19  v šk. r. 2002/2003 na súčasných 23 posluchá-
čov.  
Výučba sa tak ako na ostatných fakultách EU v Bratislave uskutočňovala podľa koncepcie 5-
ročného inžinierskeho štúdia založeného na kreditnom systéme štúdia. Pedagogický proces a 
skúšky prebiehali v súlade so Študijným a skúšobným poriadkom FMV EU pre kreditný sys-
tém štúdia schváleným Akademickým senátom FMV pre šk. r. 2002/2003 a pre šk. r. 
2003/20043. 
 Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že priebeh pedagogického procesu a skúšobné-
ho obdobia nebol z hľadiska organizačného zabezpečenia narušený. Pozitívne možno hodno-
tiť aktivity všetkých katedier FMV EU, ktoré sa otázkami priebehu a úrovne pedagogického 
procesu pravidelne na svojich zasadnutiach zaoberajú a pedagogický proces vyhodnocujú.  
     V roku 2003 pôsobilo na Fakulte medzinárodných vzťahov päť katedier. 
 
Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov 

Pedagogický proces bol zabezpečovaný počas celého školského roka plynulo. Katedra 
zabezpečovala výučbu povinných profilových predmetov na Fakulte medzinárodných vzťa-
hov EU a tiež na Obchodnej fakulte EU v Bratislave a voliteľných predmetov na Fakulte hos-
podárskej informatiky.  

Konkrétne na Fakulte medzinárodných vzťahov EU katedra zabezpečovala výučbu nasle-
dovných predmetov: Medzinárodné hospodárske vzťahy, Úvod do diplomacie, Dejiny diplo-
macie, Zahraničná politika SR, Diplomatický protokol, Hospodárska diplomacia 
a diplomatický protokol, Medzinárodné hospodárske vzťahy I, Medzinárodné politické vzťa-
hy II, Dejiny svetového hospodárstva, Etiketa a spoločenské správanie (voliteľný predmet), 
Vyjednávanie v diplomatickej a konzulárnej praxi (voliteľný predmet), Moderná ekonomika 
Japonska (voliteľný predmet). Do pedagogického procesu boli zapájaní interní a externí učite-
lia. Predmet Moderná ekonomika Japonska už tretí rok za sebou zabezpečovali profesori 
z japonských univerzít. Výučbu predmetu Moderná ekonomika Japonska finančne zabezpe-
čovala Sasakawa Peace Fundation. 
 Katedra venovala v uplynulom  roku veľkú pozornosť  na  svojich zasadnutiach  ok-
rem pravidelného hodnotenia pedagogického procesu aj  obsahovej inovácii jednotlivých 
predmetov a ich miestu v učebnom pláne FMV.  Pozornosť bola venovaná i tým aktuálnym 
otázkam, ktoré vyplývajú z jej odborného zamerania a pôsobenia na študentov. Ďalej sa sú-
stredila pozornosť na ďalšie skvalitňovanie pedagogického procesu riešením niektorých prob-
lémov.  Učitelia Katedry diplomacie a medzinárodných vzťahov sa v rámci pedagogického 
procesu podieľajú nielen na zabezpečovaní priamej pedagogickej činnosti, ale sú i vedúcimi 
diplomových prác a školiteľmi doktorandov na FMV EU i OF EU v Bratislave. 
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Katedra politológie 
 V roku 2003 sa katedra politológie  zamerala na plnenie úloh, ktoré pre jej členov vy-
plynuli zo zmeneného názvu i postavenia katedry v rámci štruktúry Fakulty medzinárodných 
vzťahov EU 

Katedra politológie zabezpečovala výchovno – vzdelávaciu činnosť podľa schvále-
ných učebných plánov na dennom inžinierskom štúdiu, diaľkovom inžinierskom štúdiu i na 
bakalárskom štúdiu okrem FMV EU i na všetkých ostatných fakultách Ekonomickej univerzi-
ty (NHF, OF, FPM, FHI). Vo všetkých formách štúdia prebiehala výučba podľa pravidiel pre 
kreditný systém, členovia katedry zabezpečovali výučbu povinných, povinne voliteľných a 
voliteľných predmetov. Konkrétne na Fakulte medzinárodných vzťahov EU Katedra politoló-
gie zabezpečovala výučbu nasledovných predmetov : Politológia, Medzinárodné vzťahy poli-
tické, Komparácia politických systémov, Demokracia a ľudské práva (voliteľný predmet). 

Hodnotenie pedagogického procesu na pravidelných zasadnutiach katedry bolo 
v prevažnej miere pozitívne. Ak vznikli ojedinelé nedostatky z hľadiska dodržiavania harmo-
nogramu výučby a vyučovacieho času, boli vždy na katedre operatívne riešené. 

V roku 2003 bola zaťaženosť pedagogických pracovníkov Katedry politológie, rovna-
ko ako v predchádzajúcich rokoch, mimoriadne vysoká. Táto skutočnosť sa prejavila aj 
v priamej pedagogickej činnosti neustálym vysokým prekračovaním stanoveného počtu hodín 
na učiteľa.  Učitelia Katedry politológie sa v rámci pedagogického procesu podieľajú nielen 
na zabezpečovaní priamej pedagogickej činnosti, ale sú aj vedúcimi diplomových prác a ško-
liteľmi doktorandov na FMV EU. 

  
Katedra humanitných vied 
     Katedra sa orientovala na plnenie úloh, ktoré vyplynuli z jej postavenia na FMV EU 
a úloh, ktoré má pri výučbe na iných fakultách Ekonomickej univerzity. 
 Katedra humanitných vied realizovala pedagogickú činnosť v súlade so schválenými 
učebnými plánmi, na všetkých fakultách EU v inžinierskom i bakalárskom štúdiu. Katedra 
zabezpečovala výučbu predmetov, ktoré sú v učebných plánoch fakúlt zaradené ako povinné, 
povinne voliteľné, či výberové. 

Pracovníci katedry na Fakulte medzinárodných vzťahov realizovali výučbu týchto pred-
metov: Rétorika a štylistika, Kultúry v medzinárodných vzťahoch, Sociológia (voliteľný 
predmet), Úvod do logiky myslenia (voliteľný predmet). Ostatné vyučované predmety sú za-
radené do učebných plánov a profilované v súlade s požiadavkami jednotlivých fakúlt. Kated-
ra na svojich zasadnutiach pravidelne hodnotila priebeh výučby.  
 Zaťaženosť pracovníkov Katedry humanitných vied FMV EU v procese priamej výuč-
by bola vysoká. Svedčí o tom aj fakt, že u niektorých pracovníkov je priama výučba nad  
dvojnásobkom normy, pričom u všetkých sú aj zvýšené normy trvale prekračované. Podobná 
situácia bola pri výučbe i v minulých rokoch.  
 
Katedra svetovej ekonomiky 
     Ťažiskom činnosti Katedry svetovej ekonomiky FMV EU v roku 2003 bolo zabezpečova-
nie pedagogického procesu na Fakulte medzinárodných vzťahov  EU a Obchodnej fakulte EU 
na dennom i  na štúdiu popri zamestnaní. Konkrétne zabezpečovala pedagogický proces na 
FMV v predmetoch: Svetová ekonomika, Komparatívne ekonomické systémy, Medzinárodné 
organizácie, Rozvojové štáty (voliteľný predmet), Globálne problémy dneška (voliteľný 
predmet). 

Všetky tieto predmety boli a sú riadne akreditované a tvoria dôležitú súčasť študijného 
programu a zamerania odbornej kvalifikácie absolventov Fakulty medzinárodných vzťahov 
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EU. Na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity zabezpečovala KSE výučbu v predmete -  
Svetová ekonomika na dennom štúdiu i ŠPZ.  

Na zasadnutiach katedry pravidelne venovala pozornosť dodržiavaniu konzultačných 
hodín a dodržiavaniu stanoveného rozvrhu.  V tejto súvislosti možno konštatovať, že na KSE 
sa sledovali a zabezpečili všetky základné parametre či predpoklady pedagogického procesu 
vo vyučovaných predmetoch: sylaby, zoznam literatúry, okruhy skúšobných otázok, zoznam 
prednášok, stanovené konzultácie a termíny skúšok.  
 Neustále obsahové inovovanie výuky predmetov považujeme na KSE za prirodzené a 
absolútne potrebné so zreteľom dynamiky vývoja svetového hospodárstva a tiež rozvoja teo-
retických názorov. Takisto ide o ideové inovácie s využitím výskumov v danej oblasti a naj-
novších informácií. V prípade predmetov špecializácie na KSE je to naliehavá požiadavka, no 
jej naplnenie predpokladá, okrem iného, určité rozšírenie časového rozsahu výuky a interne-
tové technické možnosti.  V roku 2003 sa veľmi zreteľne, predovšetkým v zimnom semestri, 
zvýšila pedagogická zaťaženosť KSE.  
 
Katedra medzinárodného práva 
 Pracovníci Katedry medzinárodného práva zabezpečovali v roku 2003 na Fakulte me-
dzinárodných vzťahov EU pedagogický proces v predmetoch: Právo medzinárodného obcho-
du; Medzinárodné právo verejné, Právo Európskej únie , Diplomatické a konzulárne právo. 

Na Fakulte podnikového manažmentu EU a na Obchodnej fakulte EU zabezpečovali pra-
covníci katedry v roku 2003 výučbu predmetu Právo Európskej únie.  
 
Štátne záverečné skúšky 

Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v roku 
2003 uskutočnili štátne skúšky a obhajoby diplomových prác. V roku 2003 ukončilo obhajo-
bou diplomovej práce a štátnymi skúškami 36 absolventov denného inžinierskeho štúdia, 
z toho ukončilo štúdium s vyznamenaním 9 absolventov. Štátne skúšky a obhajoby diplomo-
vých prác boli po stránke organizačnej dobre zabezpečené. 
 
Prijímacie skúšky 
 Na Fakulte medzinárodných vzťahov EU sa v  roku 2003 sa uskutočnili prijímacie 
skúšky do 1. ročníka denného inžinierskeho  štúdia. Tieto sa konali v dňoch 16.-20.6.2003. 
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 spô-
sob možno považovať za veľmi pozitívny, ktorý zabezpečuje: 

 objektivizáciu a vylučuje chybné vyhodnocovanie testov; 
 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). 
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Celkové výsledky prijímacích pohovorov na FMV  
 

Pozvaní:  336 poslucháčov, z toho 13   cudzincov  
Prítomní: 273 poslucháčov, t. j. 81,3 % 
Neprítomní: 63 poslucháčov, t. j. 18,7 % 

 
 Spolu Matematika 1. CJ 2. CJ Ekonómia 

150 143 199 172 155 Vyhovel 

54,9 52,3 72,9 63,0 56,7 
123 130 74 101 118 Nevyhovel 
45,1 47,7 27,1 37,0 43,2 

 Na prijatie na FMV EU na denné štúdium bolo potrebné dosiahnuť minimálne 235 
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 26.8.2003, bolo prijatých dekankou FMV EU do 
1. ročníka 159 poslucháčov, z toho  9   zahraniční študenti – Azerbajdžanská republika (1), 
Bulharska republika (2), Česká republika (1), Ukrajina (4), Uzbecká republika (1). 
 
Sociálne zabezpečenie študentov 
 Oblasť sociálneho zabezpečenia študentov rieši otázky ubytovania študentov, posky-
tovania 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 Štu-
dentským parlamentom. 
Kritériá na ubytovanie študentov v ŠD EU obsahujú tri hlavné hľadiská a to: sociálne posta-
venie študenta, priemerný prospech študenta, vzdialenosť bydliska študenta od školy. 

Sociálne postavenie  posudzuje individuálne u každého študenta komisia pre ubytova-
nie s tým, že sú uprednostnení študenti poberajúci sociálne štipendium a ostatní študenti sú  
posudzovaní podľa jednotlivých priložených dokladov. Pri sociálnom ubytovaní sa berie do 
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. rodi-
čia 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 

81,3%

18,7%
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krvi). Pri rozdeľovaní miest v ŠD spolupracuje študijné oddelenie Fakulty medzinárodných 
vzťahov spolu so Študentským parlamentom Fakulty medzinárodných vzťahov EU. Z celko-
vej kapacity v ŠD, ktoré patria EU bolo fakulte pre školský rok 2003/2004 pridelených   99  
miest ( pre porovnanie uvádzame údaje aj za školský rok 2002/2003). Na základe platných 
kritérií boli ubytovacie kapacity rozdelené takto: 

Šk. r. 2002/2003 Šk. r. 2003/2004 
Ročník 
 

Počet miest  
 

Ročník 
 

Počet miest 

1. 24 1. 24 
2. 18 2. 36 
3. 17 3. 17 
4. 12 4. 12 
5. 22 5. 10 
Spolu 93 Spolu 99 

 
Štruktúra žiadateľov o sociálne a prospechové ubytovanie v šk. r. 2003/2004 

Pridelené ubytovanie  
Ročník muži ženy Spolu 
1. 8 16 24 
2. 12 24 36 
3. 3 14 17 
4. 4 8 12 
5. 4 6 10 
Spolu 31 68 99 

 
                   Štruktúra ubytovaných zahraničných študentov v šk. r. 2003/2004 

Pridelené ubytovanie  
Ročník muži ženy Spolu 
1. 2 2 4 
2. 1 1 2 
3. 1 1 2 
4. 2 - 2 
5. 2 2 4 
Spolu 8 6 14 

 
Štipendiá študentov  

Štipendiá sa poskytujú v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 154 z 15. 3. 2002. 
V letnom semestri 2003 fakulta dostala sumu 172 100,- Sk na vyplatenie štipendií, 

v zimnom semestri 2003 sumu 109 000,- Sk. Celkove v roku 2003 dostala fakulta 281 100,- 
Sk na vyplatenie štipendií. 

 
Vyplatená výška štipendií podľa druhov 

 Letný semester 2003 Zimný semester 2003 
Druh štipendia Vyplatená 

výška 
Počet študen-
tov 

Vyplatená 
výška 

Počet študen-
tov 

Sociálne 172 100,- Sk 14 109 000,- Sk 20 
Konkurzné - - - - 
Mimoriadne sociálne - - - - 
Spolu 172 100,- Sk 14 109 000,- Sk 20 
Dom zahraničných stykov MŠ SR  poskytoval štipendium 23 zahraničným študentom.  

 Fakulta v roku 2003 vyplácala študentom len sociálne štipendium. 
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Výška sociálneho štipendia je nasledovná 

2 000,- SK  keď príjem na 1 člena rodiny je do 2 700, - Sk 
1 500,- Sk keď príjem na 1 člena rodiny je od 2 700,- do 3 200,- Sk 
1 000,- Sk keď príjem na 1 člena rodiny je od 3 200,- do 3 700,- Sk  

 
Rozdelenie sociálnych štipendií podľa ročníkov 

Ročník Počet študentov  - LS 2003 Počet študentov - ZS 2003 
1. 10 8 
2. 2 10 
3. 1 2 
4. - - 
5. 1 - 
Spolu 14 20 

 
Študentské pôžičky 

 V roku 2003 si podalo žiadosť 19 študentov na študentskú pôžičku zo Študentského 
pôžičkového fondu.  Študentský pôžičkový fond priznal pôžičku 17 študentom, ktorí sa uchá-
dzali o pôžičku.   

 
 

VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
       Vedecko-výskumná činnosť Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzi-
ty v Bratislave sa v roku 2003 realizovala v súlade s koncepčnými zámermi schválenými Ve-
deckou radou FMV EU vo februári 2003. Hlavný akcent bol kladený na úzke prepojenie ve-
decko-výskumnej činnosti s pedagogickou prácou s cieľom hlbšie rozvíjať študijné a vedné 
odbory fakulty, ako aj širšie zapájať vedecko-výskumný potenciál fakulty do riešenia aktuál-
nych problémov medzinárodných vzťahov.  

Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov 
       Výskumná činnosť  pracovníkov katedry sa zameriava najmä  na problematiku medzi-
národných  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 stano-
vené na rok 2003 boli úspešne splnené. 
 
Katedra humanitných vied 
       Katedra humanitných vied vznikla 1. septembra 2002 po rozdelení Katedry politic-
kých a sociálnych vied. Pracovníci katedry riešili dva výskumné projekty interného grantové-
ho systému EU. Projekty boli zamerané najmä na sociálne a ľudské kontexty trhovej spoloč-
nosti v súčasnosti a taktiež reflexie študentov a absolventov na štúdium na EU. Uvedené pro-
jekty sú dlhodobého charakteru, v decembri roku 2002 úspešne prebehli ich priebežné opo-
nentúry. 
 
Katedra medzinárodného  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 uskutoč-
ňovala v rámci vedných odborov medzinárodné právo a európske právo. Zapájala sa najmä do 
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riešenia problémov implementácie právneho poriadku medzinárodných a európskych inštitú-
cií do práva Slovenskej republiky.  
 
Katedra politológie 
       Katedra politológie vznikla 1. septembra 2002 po rozdelení Katedry politických a so-
ciálnych vied. Katedra politológie FMV EU je pedagogicko-výskumným pracoviskom so za-
meraním na vedný odbor politológia. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venovala na-
jmä medzinárodnej úprave práv národnostných menšín a jej aplikácii v Slov. republike  
 
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 proce-
soch.  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.  

  
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 zabezpe-
čenia vedecko-výskumnej činnosti došlo k posilneniu o dvoch pracovníkov (Ing. Vladimír 
Hniličan, Mgr. Andrej Eštvaník).  
  Treba spomenúť i aktívnu účasť významných pracovníkov z decíznej sféry na zasad-
nutiach Vedeckej rady FMV EU, na medzinárodných vedeckých konferenciách, odborných 
seminároch.  
     Materiálno-technická vybavenosť pre vedu a výskum na FMV EU, možno charakteri-
zovať ako nedostačujúcu. Fakulta momentálne nie je dostatočne vybavená výpočtovou tech-
nikou, chýba primerané softvérové vybavenie, tlačiarne, internet. Rovnako i finančné zabez-
pečenie 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. 
 
Vedecké  časopisy 

Fakulta medzinárodných vzťahov vydáva dva vedecké časopisy. Od roku 2001 sa kaž-
doročne vydáva Almanach.  Fakulta tiež vydáva od roku 2003 vedecký časopis Medzinárodné 
vzťahy. V uplynulom roku boli vydané dve čísla. 
 
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 pre-
rušené štúdium.  K  31.12.2003 študovalo na FMV EU 65 doktorandov, z toho bolo 11 inter-
ných, 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 zhodno-
tenie celkového stavu a úrovne vedeckej výchovy doktorandov, plnenie časového harmono-
gramu 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. Doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. je školiteľkou 2 doktorandov,  
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prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. je školiteľom 2 doktorandov, doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. má 4 
doktorandov, prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc 1 doktoranda,  prof. Ing. Víťazoslav Balhar, 
CSc. 3 doktorandov, doc. Dr. Ing. Vladimír Valach 1 doktoranda, doc. JUDr. Daniela Nováč-
ková, CSc. 1 doktoranda  a doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. je školiteľom 6 doktorandov 
FMV EU. 

 
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“. 
 
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 rieše-
ným 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), Konferen-
cia 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).  
 
 
ČLENSTVO UČITEĽOV VO VEDECKÝCH RADÁCH A TÍMOCH I-
NÝCH UNIVERZÍT A ORGÁNOV V SR A V ZAHRANIČÍ 
 
doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc . členka VR FMV VŠE    v Prahe, členka SOK pre vednom 

odbore  doktorandského štúdia MEV, členka SOK pre 
vedný odbor  doktorandského štúdia   Svetová ekonomi-
ka . 

 prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. - člen Vedeckej rady, Obchodno-podnikateľská fakulta 
Karviná,  Slezská univerzita    Opava 
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. - člen Slov. spoločnosti pre polit. vedy, člen VR FPVaMV  
UMB v Banskej Bystrici, člen SOK pre doktorandské štúdium vo vednom odbore Medziná-
rodné vzťahy  na FPV a MV UMB v Banskej Bystrici, člen Správnej rady SFPA, člen pra-
covnej skupiny Akreditačnej komisie Vlády SR. 
Mgr. Viera Koganová, PhD. - členka Slov. združenia pre politické vedy. 
doc. PhDr. Milan Márton, CSc.  - člen výboru Slovenského filozofického združenia pri SAV 
JUDr. Stanislav Mráz, CSc.  - člen VR PF UK UMB  v Banskej    Bystrici, predseda Slov. 
spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV v Bratislave. 
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. -  predseda SOK pre vedný  odbor doktorand. štúdia  MEV.  
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÁ ČINNOSŤ 
 
 Najrozsiahlejšiu oblasť zahraničných stykov fakulty v roku 2003 predstavovali štu-
dentské mobility. V priebehu roka 2003 bolo v rôznych formách zapojených do študentských 
mobilít zapojených 51 študentov, ktorí boli v 14 krajinách. Z toho bolo v letnom semestri šk. 
roku 2002 – 2003 v mobilitách zapojených 34 študentov v 12 krajinách a v zimnom semestri 
2003 – 2004 ich bolo 17 v 7 krajinách. 
 Druhou najvýznamnejšou oblasťou aktivít v oblasti zahraničných stykov boli učiteľské 
mobility.  Na fakulte uskutočnila v letnom semestri 2002 – 2003 prednáškový blok doc. I. 
B. Mogileva z MGIMO Moskva. V zimnom semestri 2003 – 2004 uskutočnili prof. Ishikawa, 
prof. Rhodes a pani Cho prednáškový blok o modernej ekonomike Japonska a fakultu navští-
vili T. Isačenková z MGIMO v Moskve,  E.  Zabrodskaja, učiteľka slovenského jazyka na 
MGIMO a Wadie Abunassar, riaditeľ Medzinárodného strediska pre konzultácie v Haife (Iz-
rael). V tomto roku sa neuskutočnilo ani jedno vycestovanie učiteľa v rámci prebiehajúcich 
programov.  
Na medzinárodnej vedeckej konferencii fakulty vo Virte bolo 37 účastníkov z ČR, Poľska 
a ČR. Na vedeckých konferenciách v zahraničí (ČR, Rakúsko, Poľsko) sa zúčastnili celkom 6 
pedagógovia fakulty.  
 Tretiu oblasť zahraničných stykov fakulty predstavovalo rozvíjanie zmluvnej spolu-
práce. Bola podpísaná nová zmluva s univerzitou v Lavale (Kanada). V štádiu príprav sú ná-
vrhy zmlúv s Technickou univerzitou v Lisabone, Univerzitou Chuo v Tokiu. Pokračuje prí-
prava zmluvnej spolupráce s ďalšími zahraničnými vysokými školami a univerzitami (Portu-
galsko, Sankt Peterburg - RF, Bari – Taliansko) 
     Zahraničné styky fakulty nie sú dosiaľ na takej úrovni, ako by sa to predpokladalo na Fa-
kulte medzinárodných vzťahov. Tento stav je podmienený krátkym časom fungovania fakul-
ty, ale jeho prekonanie vyžaduje aj zvýšenie aktivít pedagógov fakulty v tejto oblasti. 
V budúcnosti by sa dôraz mal položiť na komplexné a vyvážené uskutočňovanie zahranič-
ných stykov vo všetkých základných oblastiach, pričom do popredia ako priority vystupujú: 
príprava výučby vybraných predmetov v anglickom jazyku, zapojenie do medzinárodných 
programov (projektov), zvýšenie zapojenia pedagógov do mobilít. 
 
 
SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 
         
          Fakulta medzinárodných vzťahov EU, podobne ako v minulých rokoch, aj v roku 2003 
spolupracovala s hospodárskou praxou. Spolupráca sa uskutočňovala dvoma spôsobmi - jed-
nak účasťou osobností hospodárskej praxe v pedagogickom procese  a druhú formu predsta-
vovala spolupráca s inštitúciami a ich pracovníkmi pri absolvovaní praxe a krátkodobých stáži 
poslucháčov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. 
          V pedagogickom procese v roku 2003 pôsobili na našej fakulte pracovníci z UNI ban-
ky, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva financii SR a tiež  z Asociácie bánk Slo-
venska. Pri organizovaní stáži a praxe v roku 2003 Fakulta medzinárodných vzťahov EU spo-
lupracovala s nasledujúcimi inštitúciami: Ministerstvo zahraničných vecí SR, Úrad vlády SR, 
Kancelária prezidenta SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo do-
pravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, 
Štatistický úrad SR, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. 
        Zároveň sa uskutočnili krátkodobé stáže na našich zastupiteľských úradoch konkrétne: 
Zastupiteľský úrad Kodaň,  Zastupiteľský úrad Oslo,  Zastupiteľský úrad Varšava  Slovenská 
misia OBSE vo Viedni.     
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ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY 
 
Stav učiteľov na jednotlivých katedrách Fakulty medzinárodných vzťahov  EU k 31.12.2003 
 

Katedra profesor   docent   odbor. asistent   asistent Spolu 
  spolu z toho: spolu z toho spolu z toho    
    CSc.  DrSc.   CSc. DrSc.   CSc. DrSc.     
KDaMV 3 3 2 2 3 2 2 10 
KP 0 0 1 1 5 2 0 6 
KSE 1 1 0 0 1 1 1 3 
KMP 0 0 0 0 1 1 1 2 
KHV 0 0 1 1 3 2 0 4 
Spolu 4 4 4 4 13 8 4 25 
 
Vývoj fyzického stavu zamestnancov na fakulte v roku 2003 
Kategórie zamestnancov Stav k 1.1.2003 Stav k 31.12.2003 
Pedagogickí pracovníci 
Vedecko-výskumní zamestnanci 
TH zamestnanci 

28 
2 
6 

25 
4 
7 

Spolu 36 36 
  
Okrem pedagogických zamestnancov pôsobili na Fakulte medzinárodných vzťahov aj 4 ve-
deckovýskumní pracovníci, z toho 2 s vysokoškolským vzdelaním, 1 s bakalárskym vzdela-
ním a 1 s úplne stredným vzdelaním a 7 technicko-hospodárskych pracovníkov. 
 
VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY 
K najvýznamnejším aktivitám Fakulty medzinárodných vzťahov v roku 2003 okrem  plnenia 
základného poslania fakulty, t.j.   vzdelávania,  nesporne treba radiť  aktivity z oblasti vedec-
kovýskumnej činnosti,  zahraničných vzťahov a  spolupráce s hospodárskou praxou. 
V oblasti vedeckovýskumnej práce  za najvýznamnejšie pokladáme  pravidelné usporadúva-
nie medzinárodných vedeckých  konferencií, ktorých názov  je totožný  s nosnou témou  
„Medzinárodné vzťahy“,   každoročné usporadúvanie  medzinárodných  konferencií dokto-
randov a  vydávanie  dvoch vedeckých periodík  „Almanach“ a „Medzinárodné vzťahy“. O-
sobitne pozitívne hodnotíme vydávanie vedeckého časopisu „Medzinárodné vzťahy“, ktorý je 
doposiaľ jedným časopisom daného obsahového zamerania  v Slovenskej republike. 
V oblasti zahraničných vzťahov  sa fakulte podarilo  od jej vzniku nadviazať  niekoľko  
zmluvných vzťahov, ktoré   nie sú zatiaľ príliš početné, ale  majú veľký význam   pre zabez-
pečovanie zahraničných študijných pobytov študentov. Osobitne  treba vyzdvihnúť   účasť  
študentov FMV EU v Bratislave na Sejong University v Soule, Kórejská republika,  Ruská 
ekonomická   akadémia G.V. Plechanova v Moskve a MGIMO v Moskve. Problém v ďalšom 
pokračovaní spolupráce spočíva v neekvivalentnosti výmeny, vzhľadom k nezáujmu  študen-
tov  zo zahraničných  partnerských univerzít  absolvovať časť štúdia  na Ekonomickej univer-
zite v Bratislave.  V oblasti zahraničných vzťahov v prepojení na   pedagogický proces sa už 
tretí rok  realizovala výučba predmetu „Moderná ekonomika Japonska“ profesormi  
z japonských univerzít. Každoročne   uvedenú akciu  finančne podporila Sasakawa Peace 
Fundation. 
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Rozvíja sa  spolupráca s hospodárskou  praxou. Jej hlavným poslaním je  zabezpečiť  prax pre  
študentov a  zabezpečiť výučbu  vybraných predmetov kvalifikovanými odborníkmi pôsobia-
cimi v praxi. Významní odborníci  z praxe  sú  členmi Vedeckej rady fakulty. 
Vo všetkých uvedených oblastiach bude fakulta i v budúcom období intenzívne pokračovať 
v začatých aktivitách a bude rozvíjať   ďalšie  aktivity, ktoré  budú viesť k zvýšeniu  kvality 
jej vedeckovýskumnej a pedagogickej práce.  
 

 
 

 

 
 
 


