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Riadenie a rozvoj fakulty
Vedenie Fakulty medzinárodných vzťahov
dekanka: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
prodekan pre pedagogickú činnosť a zahraničné vzťahy: Mgr. Boris Mattoš
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium a rozvoj:
doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
tajomníčka: Ing. Emília Nováková
Kolégium dekanky pracovalo v zložení:
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. – dekanka
Mgr. Boris Mattoš - prodekan pre pedagogickú prácu a pre zahraničné vzťahy
doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. - prodekan pre vedu a výskum a doktorandské
štúdium a pre rozvoj
Ing. Emília Nováková – tajomníčka
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. - predseda AS FMV
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. – vedúci Katedry politológie
prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc. - vedúci Katedry svetovej ekonomiky
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
Zuzana Sládková - predsedníčka študentského parlamentu FMV
Na Fakulte medzinárodných vzťahov pôsobilo5 katedier:

Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov
Katedra politológie
Katedra svetovej ekonomiky
Katedra medzinárodného práva
Katedra humanitných vied

vedúci katedry
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.
JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
doc. PhDr. Milan Márton, CSc.

Akademický senát pracoval počas roka 2004 v tomto zložení:
Predseda:
Členovia:

prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc., prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.
Ing. Martin Grešš, PhD., doc. PhDr. Milan Márton, CSc., PaedDr.
Emília Vokálová, CSc., Mgr. Andrej Pitoňák (do 30.11.2004), Mgr.
Andrej Eštvaník, Zuzana Sládková, Daniel Kuštek, Peter Reťkovský

Vedecká rada Fakulty medzinárodných vzťahov
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc.
doc. PhDr. František Briška, CSc. (do 11/2004)
Ing. Ján Fígeľ (do 11/2004)
prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.
Ing. Ivan Korčok
Ing. Július Kostolný
JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc.

doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc.
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Mgr. Boris Mattoš
doc. PhDr. Milan Márton, CSc.
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
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prof. PhDr. Peter Kulašík, CSc. (od 12/2004)
doc. Ing. Zuzana Lehmannová, CSc.
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. – predsedníčka

prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.
doc. Ing. Dr. Vladimír Valach
PaedDr. Emília Vokálová, CSc.
PhDr. Peter Weiss, CSc.

Pedagogická činnosť
Vyhodnotenie priebehu a organizácie pedagogického procesu
Pedagogický proces na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave v roku 2004 prebiehal vo všetkých piatich ročníkoch denného inžinierskeho
štúdia s celkovým počtom poslucháčov:
 v letnom semestri akademického roka 2003/2004 456 poslucháčov;
 v zimnom semestri akademického roka 2004/2005 446 poslucháčov;
Štruktúra podľa jednotlivých ročníkov je nasledovná:
Ročník

Počet študentov

z toho zahraniční študenti

I.

101

4

II.

122

5

III.

106

4

IV.

61

4

V.

56

1

Spolu

446

18

V porovnaní s akademickým rokom 2002/2003, kedy na Fakulte medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity študovalo 340 študentov, došlo v akad. r. 2003/2004
k nárastu počtu študujúcich na 425 poslucháčov a v akad. r. 2004/2005 na 446. V počte
zahraničných študentov došlo k poklesu z 23 v akad. r. 2003/2004 na súčasných 18
poslucháčov.
Výučba sa tak ako na ostatných fakultách EU v Bratislave uskutočňovala podľa
koncepcie 5-ročného inžinierskeho štúdia. Pedagogický proces a skúšky prebiehali
v súlade so Študijným a skúšobným poriadkom FMV EU schváleným Akademickým
senátom FMV pre akad. r. 2003/2004 a pre akad. r. 2004/2005.
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.
V roku 2004 pôsobilo na Fakulte medzinárodných vzťahov EU päť katedier:
Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov (KDMV)
Pedagogický proces bol zabezpečovaný počas celého školského roka plynulo.
Katedra zabezpečovala výučbu povinných profilových predmetov na Fakulte
medzinárodných vzťahov EU a tiež na Obchodnej fakulte EU v Bratislave a voliteľných
predmetov na Fakulte hospodárskej informatiky.
Konkrétne na Fakulte medzinárodných vzťahov EU katedra zabezpečovala výučbu
nasledovných predmetov: Medzinárodné hospodárske vzťahy, Európska únia, Úvod do
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diplomacie, Dejiny diplomacie, Zahraničná politika SR, Diplomatický protokol,
Hospodárska diplomacia a diplomatický protokol, Medzinárodné politické vzťahy II,
Dejiny svetového hospodárstva, Inštitúcie Európskej únie (voliteľný predmet), Etiketa
a spoločenské správanie (voliteľný predmet), Vyjednávanie v diplomatickej praxi,
Moderná ekonomika Japonska (voliteľný predmet). Do pedagogického procesu boli
zapájaní interní a externí učitelia. Predmet Moderná ekonomika Japonska už tretí rok za
sebou zabezpečovali profesori z japonských univerzít. Výučbu predmetu Moderná
ekonomika Japonska finančne zabezpečovala Japan Peace Fundation.
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.
Osobitná pozornosť bola venovaná na každom zasadnutí katedry plneniu študijných
povinností externých a interných doktorandov. Výsledkom tohoto snaženia bola
skutočnosť, že v uplynulom roku obhájilo svoju DDP na FMV 6 doktorandov katedry.
Katedra politológie (KP)
Katedra politológie FMV EU zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa
schválených učebných plánov na dennom inžinierskom štúdiu, diaľkovom inžinierskom
štúdiu i na bakalárskom štúdiu na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity. Vo všetkých
formách štúdia prebiehala výučba podľa pravidiel pre kreditný systém, členovia katedry
zabezpečovali výučbu povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Na
Fakulte medzinárodných vzťahov EU Katedra politológie zabezpečovala výučbu
nasledujúcich predmetov: Politológia, Komparácia politických systémov a Demokracia
a ľudské práva (voliteľný predmet). Na ostatných fakultách EU sa zabezpečovala výučba
všetkých vyššie uvedených predmetov a taktiež predmet Medzinárodné vzťahy,
v modifikovanej podobe, uspôsobenej na profiláciu jednotlivých fakúlt Ekonomickej
univerzity.
Učitelia Katedry politológie sa v rámci pedagogického procesu podieľali nielen na
zabezpečovaní priamej pedagogickej činnosti, ale aj na vedení prác ŠVOČ a diplomových
prác a tiež na výchove doktorandov FMV EU.
Katedra humanitných vied (KHV)
Katedra humanitných vied FMV EU realizovala pedagogickú činnosť v súlade
s požiadavkami danými učebnými plánmi a pri voliteľných predmetoch podľa výberu
študentov a kapacít katedry. Výučba bola realizovaná na všetkých fakultách EU
v inžinierskom i bakalárskom štúdiu podľa zaradenia ako povinné, povinne voliteľné
a výberové predmety.
Katedra realizovala výučbu Rétoriky a štylistiky ako povinného predmetu na FMV.
Sociológia a Úvod do logiky myslenia boli realizované ako voliteľné predmety. Na
ostatných fakultách zabezpečovala KHV výučbu nasledujúcich predmetov ako povinne
voliteľných, či voliteľných: Filozofia, Sociológia, Sociologické metódy prieskumu trhu,
Hospodárska sociológia, Metódy vedeckej práce a sociologické štúdie, Rétorika, Úvod do
logiky myslenia, Podnikateľská etika, Etické minimum ekonóma. Podľa špecifiky
predmetu a fakulty sú predmety profilované v súlade s požiadavkami fakúlt. Priebeh
výučby bol pravidelne hodnotený na zasadnutiach katedry.
Zaťaženosť pracovníkov fakulty v procese priamej výučby je vysoká. Normy sú
trvalo prekračované. Podobná situácia bola i v minulých rokoch.
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Katedra svetovej ekonomiky (KSE)
Katedra svetovej ekonomiky FMV EU v roku 2004 pokračovala v rozširovaní
svojej pedagogickej činnosti v snahe o jej vylepšenie. Katedra zabezpečovala šesť
predmetov pre Fakultu medzinárodných vzťahov a Obchodnú fakultu EU. Ťažiskovým
predmetom katedry stále zostáva predmet Svetová ekonomika. V roku 2004 katedra do
vyučovania zaradila dva voliteľné predmety: Globálne problémy dneška a Priame
zahraničné investície. Katedra ďalej pedagogicky zabezpečuje výučbu predmetov:
Komparatívne ekonomické systémy, Medzinárodné organizácie a Rozvojové štáty.
Katedra medzinárodného práva (KMP)
Pracovníci Katedry medzinárodného práva zabezpečovali na Ekonomickej
univerzite v roku 2004 pedagogický proces v predmetoch: Medzinárodné právo,
Medzinárodné právo obchodné, Európske právo a Základy práva EÚ.

Štátne záverečné skúšky
Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa
v roku 2004 uskutočnili štátne skúšky a obhajoby diplomových prác. V roku 2004 ukončilo
štúdium obhajobou diplomovej práce a štátnymi skúškami 54 absolventov denného
inžinierskeho štúdia, z toho štúdium s vyznamenaním ukončilo 10 absolventov. Štátne
skúšky a obhajoby diplomových prác boli po stránke organizačnej dobre zabezpečené.

Prijímacie skúšky
Na Fakulte medzinárodných vzťahov EU sa v roku 2004 uskutočnili prijímacie
skúšky do 1. ročníka denného inžinierskeho štúdia v odbore Medzinárodné vzťahy. Tieto
sa konali v dňoch 14.-17.6.2004. 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
slovenského jazyka. Testy prijímacích pohovorov sa vyhodnocovali pomocou
skenovacieho zariadenia, čo zabezpečilo objektivizáciu a vylúčilo chybné vyhodnocovanie
testov.
Pozvaní:
565 poslucháčov, z toho 16 cudzincov
Prítomní: 449 poslucháčov, t. j. 79,47%
Neprítomní: 116 poslucháčov, t. j. 20,53%

Vyhovel
Nevyhovel

Spolu

Matematika

1. CJ

2. CJ

Ekonómia

267

328

430

392

369

59,47%

73,05%

95,76%

87,3%

82,18%

182

121

19

57

80

40,53%

26,95%

4,23%

12,69%

17,81%

Na prijatie na FMV EU na denné štúdium bolo potrebné dosiahnuť minimálne 320
bodov z celkových 400, pričom z každého predmetu bolo potrebné získať 51 a viac bodov.
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Celkove po odvolacom konaní u rektora EU a po uskutočnení náhradného termínu
prijímacích skúšok, ktorý bol stanovený na 24.8.2004, bolo dekankou FMV EU prijatých
do 1. ročníka 137 poslucháčov, z toho boli 5 zahraniční študenti: Arménska republika (1),
Bieloruská republika (1), Česká republika (1), Ruská federácia (1) a Ukrajina (1).
Transparentnosť prijímacieho konania monitoroval Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť - SGI. Všetky informácie boli poskytnuté v súlade so zákonom o slobodnom
prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.

Sociálne zabezpečenie študentov
Oblasť sociálneho zabezpečenia študentov rieši otázky ubytovania študentov,
poskytovania štipendií a študentských pôžičiek.
Ubytovanie študentov
Ubytovanie študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Študentských domovoch Ekonomickej univerzity upravujú Zásady prideľovania
ubytovania v Študentských domovoch EU pre študentov FMV EU v Bratislave
v akademickom roku 2004/2005, ktoré boli schválené Kolégiom dekanky v spolupráci so
Študentským parlamentom FMV EU a do ktorých boli zakomponované podmienky
ubytovania udelené rektorom EU.
Kritériá na ubytovanie študentov boli pozmenené a to z hľadiska vzdialenosti, teda
minimálna vzdialenosť sa zvýšila zo 70km od Bratislavy na 80km a z hľadiska priemeru,
kde sa určila horná hranica priemeru 2,5. Študenti, ktorí nespĺňali základné kritériá boli
automaticky vylúčení zo zoznamov študentov žiadajúcich o ubytovanie.
Ďalšou zmenou bolo prideľovanie ubytovania pre študentov poberajúcich sociálne
štipendium. Týmto študentom nebolo automaticky pridelené ubytovanie ešte pred prvým
kolom ubytovávania, ale až pri prvom kole odvolaní. Toto rozhodnutie vyplynulo zo
sťažností študentov, ktorí si ako poberatelia sociálneho štipendia nemohli zvoliť iné
ubytovanie ako na ŠD Prokopa Veľkého. Pri prvom kole ubytovávania, ak splnili všetky
kritériá a dostali ubytovanie, si mohli zvoliť ŠD podľa ich výberu.
Celkový počet žiadostí na ubytovanie v školskom roku 2004/2005 bolo 178 a 166
spĺňalo základné kritériá. Popri študijnom priemere a vzdialenosti od Bratislavy sa
zohľadňujú aj ďalšie aktivity ako napríklad ŠVOČ, práca v ŠP FMV a darcovstvo krvi.
Z celkovej ubytovacej kapacity pre študentov EU, ktorá bola určená pre
akademický rok 2004/2005 počtom miest 2 868, bolo pre Fakultu medzinárodných
vzťahov EU pridelených 135 miest. Podľa zásad prideľovania ubytovania malo byť 20%
miest odpočítaných pre novoprijatých študentov a 10 miest na odvolanie. Pre
novoprijatých študentov bolo nakoniec vyčlenených 40 miest a na odvolanie 20 miest.
Celková úspešnosť ubytovania v r. 2004 bola 75,8%.
Štipendiá študentov
Štipendiá sa poskytujú v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 154 z 15. 3. 2002.
V letnom semestri 2003/2004 bola FMV EU pridelená suma 244 100,- Sk na vyplatenie
štipendií, v zimnom semestri 2004/2005 suma 112 400,- Sk. Celkove v roku 2004 dostala
fakulta 356 500,-Sk na vyplatenie štipendií.

5

Vyplatená výška štipendií podľa druhov
Letný semester 2003/2004
Druh štipendia
Vyplatená
Počet
výška
študentov
Sociálne
244 100,- Sk 23
Konkurzné
Mimoriadne sociálne
Spolu
244 100,- Sk 23

Zimný semester 2004/2005
Vyplatená
Počet
výška
študentov
112 400,- Sk 18
112 000,- Sk 18

Dom zahraničných stykov MŠ SR poskytoval štipendium 16 zahraničným
študentom. Fakulta medzinárodných vzťahov EU v roku 2004 vyplácala študentom len
sociálne štipendium.
Rozdelenie sociálnych štipendií podľa ročníkov
Ročník
Počet študentov LS 2003/2004
1.
9
2.
12
3.
2
4.
5.
Spolu
23

Počet študentov ZS 2004/2005
2
6
10
18

Študentské pôžičky
V roku 2004 si podalo žiadosť 6 študentov na študentskú pôžičku zo Študentského
pôžičkového fondu. Študentský pôžičkový fond priznal pôžičku 6 študentom, ktorí sa
uchádzali o pôžičku.

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť
Prehľad projektov riešených na FMV v roku 2004
Druh:
Inštitucionálne projekty
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Projekty hospodárskej praxe – štátne objednávky “C”
Projekty medzinárodnej spolupráce
Iné

Počet:
4
1
0
0
0
2

Interné grantové projekty EU
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
Názov:
Súvislosti a dôsledky vstupu SR do EÚ a NATO
Doba riešenia:
1. 1. 2003 – 31. 12. 2004
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladimír Hniličan
Názov:
Návrh strednodobej stratégie hospodárskej politiky SR
Doba riešenia:
1. 1. 2003 – 31. 12. 2005
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.
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(spoluriešiteľ: PhDr. Miloslav Haas, CSc.)
Reflexia študentov a absolventov na štúdium na Ekonomickej
univerzite v Bratislave
Doba riešenia:
1. 1. 2002 – 31. 12. 2004
Interný grantový projekt mladých učiteľov a vedeckých pracovníkov EU
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Csabay
Názov:
Súvislosti a dôsledky a riziká vstupu SR do NATO a EÚ
Doba riešenia:
1. 1. 2004 – 31. 12. 2005
VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Názov:
Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej
republiky na jej realizácii
Doba riešenia:
1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Štátny program výskumu a vývoja (medzirezortný program 028)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.
Názov:
Ideové zdroje a línie slovenskej politiky
Doba riešenia:
1. 11. 2003 – 31. 8. 2005
Vedecko-výskumný projekt, realizovaný v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Viera Koganová, PhD.
Názov projektu:
Výchova k ochrane ľudských práv a slobôd
Doba riešenia:
od 2001 do 2004

Názov:

Absolventi doktorandského štúdia k 31.12. 2004
Odbor doktorandského štúdia
67- 21 – 9 – Medzinárodné vzťahy

Počet absolventov
7

Prehľad publikačnej činnosti FMV za rok 2004
Spolu
Vedecké monografie
Odborné knižné publikácie
Kapitoly v knihách
Učebnice knižné
Učebné texty (skriptá a prednášky)
Učebné texty pre semináre, cvičenia
Iné
Vedecké práce v karentovaných vedeckých časopisoch
Vedecké práce v nekarentovaných vedeckých časopisoch zahraničných
Vedecké práce v nekarentovaných vedeckých časopisoch domácich
Odborné práce v zahraničných recenzovaných časopisoch
Odborné práce v domácich recenzovaných časopisoch
Recenzie v odborných časopisoch
Preklady publikácií
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch
Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch
Spolu

Z toho v
tlači
2
0
0,5
0
0
0
3
0
2,5
0
4
0
38
0
0
0
8, 83
7,5
36,5
6
0
0
3
1
4
0
0
0
16,5
7
0
0
73,5
47,5
6
0
198,33
69
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Členovia vedeckých rád na iných univerzitách
Členstvo vo vedeckých radách
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická Praha
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela,
Banská Bystrica
Obchodno-podnikateľská fakulta Karviná, Slezská univerzita Opava

Počet
1
1

Členovia komisií pre obhajoby doktorandských dizertačných prác na iných
univerzitách
Akadémia Policajného zboru, Bratislava
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela,
Banská Bystrica
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Počet

1

1
1
1

Medzinárodná spolupráca a zahraničná činnosť
Najrozsiahlejšiu oblasť zahraničných stykov fakulty v roku 2004 predstavovali
študentské mobility. V priebehu roka 2004 bolo v rôznych formách zapojených do
študentských mobilít 56 študentov, ktorí boli v 14 krajinách.
Semester
LS ak. roka 2003/2004
ZS ak. roka 2004/2005
Počet študentov
39
17
Počet krajín
13
8
V roku 2004 pedagógovia FMV EU uskutočnili celkove 3 študijné cesty: do
Rakúska (Institut für Betriebswirtschaftslehre des Aussenhandels vo Viedni), Kanady (na
pozvanie ODACE - Organization of Development Aid for Central Europe) a do
Portugalska (Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa v Lisabone).
Veľmi pozitívne možno hodnotiť účasť pedagogických pracovníkov FMV EU na
zahraničných konferenciách, ktoré napomáhajú ich kvalifikačnému rastu a tiež prezentácii
fakulty.
Štatistika účasti pedagógov FMV EU na konferenciách v zahraničí:
Krajina
Počet účastí na zahraničnej konferencii
Počet zúčastnených
Česká republika
10
6
Holandsko
5
5
Južná Kórea
1
1
Maďarsko
3
3
Poľsko
6
3
Rakúsko
5
3
Ukrajina
1
1
Na základe článku 3 spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky a Ministerstvom školstva Bulharskej republiky sa uskutočňuje 3-mesačný
štipendijný výskumný pobyt (december 2004 – február 2005) Georgi Chankova Georgieva,
pedagóga Katedry medzinárodných vzťahov Univerzity národného a svetového
hospodárstva v Sofii.
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V rámci pravidelného cyklu prednášok predstaviteľov diplomatického zboru sa na
pôde fakulty uskutočnili dve prednášky vedúcich zastupiteľských úradov v Slovenskej
republike: veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie Rudolfa Stauba a veľvyslankyne
Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Uty Mayer-Schalburgovej.
Na základe partnerskej spolupráce so svojimi prednáškami vystúpili Dr. Milan
Jazbec, štátny tajomník Ministerstva obrany Slovinska, s témou „Globalizing European
Security Processes“, prof. r. iur. Dr. h. c. Rolf Stober z Univerzity v Hamburgu s témou
„Die Europäische Gemeinschaft als Integrationshebel für die Wirtschaft der
Mitgliedsstaaten“ a Stephen S. Poloz, významný kanadský ekonóm.
Na 5. medzinárodnej vedeckej konferencii FMV EU Medzinárodné vzťahy 2004
vo Virte bolo 32 zahraničných účastníkov, prevažne z Českej republiky a Poľska.
Pre rozšírenie možností štúdia študentov Fakulty medzinárodných vzťahov EU v
odbore medzinárodné vzťahy na zahraničných vysokých školách v rámci programu
Socrates/Erasmus boli podpísané bilaterálne zmluvy s partnerskými univerzitami.
Bilaterálna spolupráca so zahraničím zostáva naďalej prioritným cieľom pre rok 2005.

Spolupráca s hospodárskou praxou
Fakulta medzinárodných vzťahov EU aj v roku 2004 rozvíjala spoluprácu s
hospodárskou praxou. Spolupráca sa uskutočňovala dvoma spôsobmi - jednak účasťou
osobností hospodárskej praxe v pedagogickom procese, vo vedeckej rade fakulty a v
redakčnej rade fakultného časopisu Medzinárodné vzťahy. Druhú formu predstavovala
spolupráca s inštitúciami a ich pracovníkmi pri absolvovaní praxe a krátkodobých stáži
poslucháčov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity.
V pedagogickom procese v roku 2004 pôsobili na našej fakulte pracovníci z ČSOB,
Ministerstva školstva SR, Ministerstva financií SR a tiež z Asociácie bánk Slovenska. Pri
organizovaní stáži a praxe v roku 2004 Fakulta medzinárodných vzťahov EU
spolupracovala s nasledujúcimi inštitúciami: Ministerstvo zahraničných vecí SR, Úrad
vlády SR, Kancelária prezidenta SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo
zdravotníctva SR, Štatistický úrad SR, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
Zároveň sa uskutočnili krátkodobé stáže poslucháčov fakulty na zastupiteľských
úradoch SR v zahraničí.

Organizačný a personálny rozvoj fakulty
Evidenčný stav učiteľov na jednotlivých katedrách Fakulty medzinárodných vzťahov EU
k 31.12.2004.
Katedra
KDaMV
KP
KSE
KMP
KHV
Spolu

profesor
docent
odbor. asistent
asistent
spolu
z toho:
spolu
z toho
spolu
z toho
CSc. DrSc.
CSc. DrSc.
CSc. DrSc.
3
3
1
1
6
3
1
0
0
1
1
5
2
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
2
0
0
1
1
3
2
0
4
4
3
3
16
9
4

Spolu
11
6
3
3
4
27

9

Vývoj fyzického stavu zamestnancov na fakulte v roku 2004
Kategórie zamestnancov
Pedagogickí pracovníci
Vedecko-výskumní zamestnanci
Nepedagogickí zamestnanci
Spolu

Stav k 1.1.2004
23
4
6
33

Stav k 31.12.2004
26
2
5
33

Významné aktivity fakulty
K najvýznamnejším aktivitám Fakulty medzinárodných vzťahov v roku 2004 okrem
plnenia základného poslania fakulty, t.j. vzdelávania, treba uviesť aktivity z oblasti
vedeckovýskumnej činnosti, zahraničných vzťahov a spolupráce s hospodárskou praxou.
V oblasti vedeckovýskumnej práce
za najvýznamnejšie pokladáme
pravidelné
usporadúvanie medzinárodných vedeckých konferencií, ktorých názov je totožný s
nosnou témou vedeckovýskumného a pedagogického zamerania „Medzinárodné vzťahy“,
každoročné usporadúvanie medzinárodných konferencií doktorandov a vydávanie dvoch
vedeckých periodík
„Almanach“ a „Medzinárodné vzťahy“. Osobitne pozitívne
hodnotíme vydávanie vedeckého časopisu „Medzinárodné vzťahy“, ktorý je doposiaľ
jediným časopisom daného obsahového zamerania v Slovenskej republike. Uvedený
vedecký časopis sa dostáva do povedomia nielen slovenskej odbornej verejnosti, ale i v
Českej republike v Poľsku, na Ukrajine apod.
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
zabezpečovanie 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, SGH vo
Varšave. Problém v ďalšom pokračovaní spolupráce spočíva v neekvivalentnosti výmeny,
vzhľadom k nezáujmu študentov zo zahraničných partnerských univerzít absolvovať
časť štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Rozvíja sa spolupráca s hospodárskou praxou. Jej hlavným poslaním je
zabezpečiť
prax pre
študentov a
zabezpečiť výučbu
vybraných predmetov
kvalifikovanými odborníkmi pôsobiacimi v praxi.
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.
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