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Riadenie a rozvoj fakulty
Vedenie Fakulty medzinárodných vzťahov EU
dekanka: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium:
mim. prof. PhDr. František Škvrnda, CSc.
prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj: JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
prodekan pre pedagogickú prácu: Mgr. Boris Mattoš
tajomník: Ing. Miroslav Kolesár
Kolégium dekanky pracovalo v zložení:
prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. – dekanka
mim. prof. PhDr. František Škvrnda, CSc. - prodekan pre vedu a výskum a
doktorandské štúdium
JUDr. Peter Rusiňák, PhD. - prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
Mgr. Boris Mattoš - prodekan pre pedagogickú prácu
Ing. Miroslav Kolesár – tajomník
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc. - predseda AS FMV EU
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. – vedúci Katedry politológie
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. - vedúci Katedry svetovej ekonomiky
doc. 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 EU
Peter Reťkovský - zástupca Študentského parlamentu FMV EU
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. Víťazoslav Balhar, CSc.
doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
doc. PhDr. Milan Márton, CSc.

Akademický senát pracoval počas roka 2006 v tomto zložení:
Predseda: prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.
Členovia: prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc., PaedDr. Emília Vokálová, CSc., Ing. Martin
Grešš, PhD., doc. PhDr. Milan Márton, CSc., doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., Ing. Tomáš
Dudáš, PhD., Mgr. Andrej Eštvaník, Daniel Kuštek, Peter Reťkovský, Lukáš Pataky.

Vedecká rada Fakulty medzinárodných vzťahov EU:
Predseda : prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Členovia: prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc, Ing. Július Kostolný, JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc.,
prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc., prof. Ing. Zuzana Lehmannová, CSc., doc. PhDr. Ján
Liďák, CSc., doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc., Ing. Ladislav Lysák, DrSc., Mgr. Boris
Mattoš, doc. PhDr. Milan Márton, CSc., doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., doc. JUDr. Stanislav
Mráz, CSc., JUDr. Peter Rusiňák, PhD., mim. prof. PhDr. František Škvrnda, CSc.,
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc., prof. Ing. Eduard Urban, CSc., PaedDr. Emília Vokálová, CSc.,
PhDr. Peter Weiss, CSc., prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
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Pedagogická činnosť
Vyhodnotenie priebehu a organizácie pedagogického procesu:
Pedagogický proces na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave v roku 2006 prebiehal vo všetkých piatich ročníkoch denného inžinierskeho
štúdia s celkovým počtom poslucháčov:
 v letnom semestri akademického roka 2005/2006 556 poslucháčov;
 v zimnom semestri akademického roka 2006/2007 649 poslucháčov;
Štruktúra podľa jednotlivých ročníkov je nasledovná:
Ročník

Počet študentov

z toho zahraniční študenti

I.

206

5

II.

129

7

III.

108

2

IV.

118

5

V.

88

2

649

21

Spolu
Poznámka: Stav k 31.12.2006

Výučba v III. – V. ročníku sa uskutočňovala podľa koncepcie 5-ročného
inžinierskeho štúdia (študijný program: Medzinárodné vzťahy), študenti v I. roku štúdia
boli prijatí na 3-ročné bakalárske štúdium v študijnom programe Medzinárodné
ekonomické vzťahy. V II. roku štúdia pokračovala výučba v študijnom programe
Medzinárodné ekonomické vzťahy. Pedagogický proces a skúšky prebiehali v súlade so
Študijným a skúšobným poriadkom FMV EU schváleným Akademickým senátom FMV
pre jednotlivé stupne štúdia pre akad. r. 2005/2006 a pre akad. r. 2006/2007.
Vo všeobecnosti možno 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 2006 pôsobilo na Fakulte medzinárodných vzťahov EU päť katedier:
Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov (KDaMV)
Hodnotenie pedagogického procesu na pravidelných zasadnutiach katedry bolo
v prevažnej miere pozitívne, pedagogický proces bol zabezpečovaný počas celého
kalendárneho roka plynulo.
KDaMV zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa schválených
učebných plánov a zabezpečovala výučbu povinných, povinne voliteľných i voliteľných
predmetov: Dejiny diplomacie, Diplomatický protokol, Ekonomika rozvojových štátov,
Ekonomika SR, Ekonomika štátov EÚ, Etiketa a spoločenské správanie, Európska únia I.
a II., Hospodárska diplomacia a diplomatický protokol, Inštitúcie EÚ, Kohézna politika
a štrukturálne fondy EÚ, Medzinárodné hospodárske vzťahy I. a II., Medzinárodné vzťahy
politické II., Medzinárodný platobný styk, Organizácia spojených národov, Sociológia
medzinárodných vzťahov, Spoločnosť a ekonomika štátov Latinskej Ameriky,
Spravodajské služby a bezpečnosť sveta, Vyjednávanie v diplomatickej praxi a Zahraničná
politika SR a nové predmety: Agenda a písomnosti v diplomatickej praxi, Diplomacia
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v inštitúciách EÚ, Ropa vo svetovom hospodárstve, Rozvojová pomoc a Spoločnosť a
ekonomika štátov Blízkeho východu.
V cudzích jazykoch katedra zabezpečuje výučbu predmetu Svetová ekonomika
v rámci frankofónneho štúdia a voliteľné predmety na FMV EU: Medzinárodné
organizácie vo svetovej politike a ekonomike a Súčasná východná Ázia v anglickom
jazyku.
Katedra politológie (KP)
Katedra politológie FMV EU zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa
schválených učebných plánov na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity. Vo všetkých
formách štúdia prebiehala výučba podľa pravidiel pre kreditný systém. Katedra
zabezpečovala výučbu povinných, povinne voliteľných i voliteľných predmetov, konkrétne
na Fakulte medzinárodných vzťahov EU predmety: Komparácia politických systémov a
Politológia a dva nové voliteľné predmety: Medzinárodná migrácia v európskom kontexte
a Komparácia medzinárodného systému ochrany ľudských práv.
Na ostatných fakultách EU bola zabezpečovaná výučba všetkých vyššie uvedených
predmetov a taktiež predmet Medzinárodné vzťahy, v modifikovanej podobe, uspôsobenej
na profiláciu jednotlivých fakúlt EU.
Výučba na jednotlivých fakultách i študijných odboroch na fakultách si vyžaduje
permanentnú inováciu obsahu všetkých vyučovaných predmetov a aktualizáciu ich náplne,
v súlade s požiadavkami a výsledkami vedeckovýskumnej činnosti učiteľov, čo prispelo ku
kvalitatívnemu zvýšeniu úrovne pedagogického procesu. Vplyv na kvalitu výučby malo
hodnotenie kvality pedagogického procesu formou hospitácii jednotlivých učiteľov a tiež
účasť odborníkov z politicko-spoločenskej praxe vo vyučovacom procese.
Katedra humanitných vied (KHV)
Katedra humanitných vied FMV EU realizovala pedagogickú činnosť v súlade
s požiadavkami danými učebnými plánmi a pri voliteľných predmetov 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 predmetu Kultúry v medzinárodných vzťahoch,
Rétoriky a štylistiky ako povinných predmetov na FMV EU. Filozofia, Sociológia a Úvod
do logiky myslenia boli realizované ako voliteľné predmety. Na ostatných fakultách KHV
zabezpečovala výučbu týchto 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 špecifika predmetu a fakulty sú
predmety profilované v súlade s požiadavkami fakúlt. Priebeh výučby bol pravidelne
hodnotený na zasadnutiach katedry.
Pracovníci katedry výrazne prekračovali normy pre pedagogickú činnosť. Nárast
spôsobil najmä zvýšený počet poslucháčov v 1. ročníku.
Katedra svetovej ekonomiky (KSE)
Katedra svetovej ekonomiky FMV EU v roku 2006 pokračovala v zabezpečovaní
predmetov pre Fakultu medzinárodných vzťahov a pre Obchodnú fakultu. Ťažiskovým
predmetom katedry je predmet Svetová ekonomika, zabezpečovaný pre obe spomínané
fakulty a je v permanentnom rozvoji. KSE pedagogicky zabezpečovala ďalej výučbu
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týchto predmetov: Dejiny svetového hospodárstva, Medzinárodné organizácie a voliteľný
predmet Priame zahraničné investície.
KSE FMV EU venovala sústavnú pozornosť kvalitatívnym aspektom úrovne
pedagogickej práce a na vedecko-výskumnom úseku plnenia úloh projektu VEGA.
Katedra medzinárodného práva (KMP)
Pedagógovia Katedry medzinárodného práva FMV EU v roku 2006 zabezpečovali
výučbu týchto predmetov: Medzinárodné právo obchodné, Medzinárodné právo verejné,
a predmet Právo EÚ s výučbou na štyroch fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave
(FMV, OF, NHF a FPM).
Členovia jednotlivých katedier 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 doktorantov FMV EU.

Štátne záverečné skúšky
Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa
v roku 2006 konali štátne skúšky a obhajoby diplomových prác. Štúdium ukončilo
obhajobou diplomovej práce a štátnymi skúškami 48 absolventov denného inžinierskeho
štúdia.

Prijímacie skúšky
V dňoch 19. – 22. júna 2006 sa na Fakulte medzinárodných vzťahov EU
uskutočnili prijímacie skúšky do 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v študijnom
programe Medzinárodné ekonomické vzťahy. Postupovalo sa podľa Zásad prijímacieho
konania schválených Akademickým senátom FMV EU. Prijímacie skúšky sa konali
písomnou formou a to z predmetov: matematika, 1. cudzí jazyk, 2. cudzí jazyk, základy
ekonómie a ekonomiky.
Testy prijímacích pohovorov sa vyhodnocovali pomocou skenovacieho zariadenia,
čo zabezpečilo objektivizáciu a vylúčilo chybné vyhodnocovanie testov.
Pozvaní:
478 poslucháčov, z toho 9 cudzincov;
Prítomní: 399 poslucháčov, t. j. 83,5 %
Neprítomní: 79 poslucháčov, t. j. 16,5 %

Vyhovel
Nevyhovel

Spolu
229
(57,4 %)
170
(42,6 %)

Matematika Ekonómia
259
326
(81,7 %)
(64,9 %)
140
73
(35 %)
(18,3 %)

1. CJ
378
(94,7 %)
21
(5,3 %)

2. CJ
372
(93,2 %)
27
(6,8 %)

Na prijatie na FMV EU na denné štúdium bolo potrebné dosiahnuť minimálne 204
bodov z celkových 400, pričom z každého predmetu bolo potrebné získať 51 a viac bodov.
Po odvolacom konaní u rektora EU boli dekankou FMV EU do 1. ročníka prijatí 2
poslucháči.

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť
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Prehľad projektov riešených na FMV v roku 2006
Druh:
Inštitucionálne projekty
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Projekty hospodárskej praxe – štátne objednávky “C”
Projekty medzinárodnej spolupráce
Iné

Počet:
3
5
1
0
0
1

Interné grantové projekty EU
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Oľga Plávková, CSc.
Reflexie a hodnotenie kvality štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Doba riešenia: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Interné grantové projekty mladých učiteľov a vedeckých pracovníkov EU
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Csabay
Súvislosti a dôsledky a riziká vstupu SR do NATO a EÚ
Doba riešenia:
1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Jana Hošková
Analýza európskych integračných procesov a ich pôsobenie vo vybraných politikách EÚ
Doba riešenia: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006
VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej republiky na jej
realizácii
Doba riešenia:
1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc.
Miesto ekonomiky SR v EÚ a vzťahy s tretími štátmi (osobitne RF a SNŠ)
Doba riešenia: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
Pozícia a rola malých štátov v súčasných medzinárodných vzťahoch (sociologické a
politologické aspekty)
Doba riešenia: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.
Bezpečnostné riziká v medzinárodných vzťahoch na počiatku 21. storočia
Doba riešenia: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Eduard Urban, CSc.
Progresívne tendencie vývoja stratégií medzinárodného marketingu
Doba riešenia: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
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KEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
Medzinárodná bezpečnosť – vysokoškolská učebnica
Doba riešenia: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Iné
Projekt aplikovaného výskum u
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty fungovania zastupiteľského úradu
SR
Doba riešenia: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Absolventi doktorandského štúdia k 31.12. 2006
Odbor doktorandského štúdia
67- 21 – 9 – Medzinárodné vzťahy

Počet absolventov
7

Pedagógovia FMV publikovali v roku 2006 celkom 140 materiálov, z toho 11 v skupine
A2, 115 v skupine C.

Členstvo učiteľov vo vedeckých radách a tímoch iných univerzít
a orgánov v SR a v zahraničí
Členstvo vo vedeckých radách
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická Praha
Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela,
Banská Bystrica

Počet
1
1
1

Členstvo v iných tímoch
Akademická rada Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých
Budejoviciach
Správna rada SFPA
Ústav európskych štúdii a medzinárodných vzťahov FSEV UK
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV

Počet

Členovia komisií pre obhajoby doktorandských dizertačných prác na iných
univerzitách
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1

1
1
1
Počet
1

1

Medzinárodná spolupráca a zahraničná činnosť
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Činnosť FMV v oblasti internacionalizácie sa realizuje v súlade s internými
koncepčnými dokumentmi, osobitne v súlade s Koncepciou rozvoja zahraničných vzťahov
FMV prerokovanej 22.9.2006 vo Vedeckej rade fakulty, z ktorej vyplynuli pre rok 2006
o.i. nasledujúce úlohy:
• v spolupráci s ÚMV EUBA preskúmať možnosti podania vlastného projektu
v rámci programu Tempus.
• navrhnúť OZV EUBA uzavretie nových bilaterálnych SOCRATES/ERASMUS
zmlúv zohľadňujúcich špecifiká FMV v oblasti študentských a učiteľských
mobilít.
• iniciovať záujem učiteľov
FMV o prednáškové pobyty v rámci programu
SOCRATES/ERASMUS – učiteľské mobility.
• využívať možnosti vyplývajúce z uzatvorených bilaterálnych zmlúv na
posilňovanie medzinárodnej spolupráce pri organizovaní vedeckých konferencií.
• v spolupráci s ÚMP a OZV zabezpečiť prednášku o možnostiach a kritériách
výberu pre zahraničné pobyty študentov FMV
V roku 2006 pokračoval priaznivý trend zvyšovania počtu študentov a pedagógov
zúčastnených na výmenných pobytoch v rámci študijných resp. učiteľských mobilít.
Študijný pobyt v zahraničí v rámci študentských mobilít v jednotlivých programoch
absolvovalo 82 študentov FMV denného inžinierskeho štúdia. Referát zahraničných
vzťahov FMV pripravil 10.10.2006 informačné stretnutie o možnostiach štúdia v zahraničí
pre študentov FMV za účasti zástupcov OZV EUBA a SAIA. Zároveň zorganizoval
21.11.2006 stretnutie so študentmi FMV, ktorí už absolvovali zahraničné pobyty v rámci
študentských mobilít a požiadal ich, v záujme zabezpečenia širšej informovanosti
o zahraničných pobytoch, o vyplnenie príslušného dotazníka. Pre program CEEPUS
2006/2007 nominovala FMV 14 študentov.
V rámci programu SOCRATES/ERASMUS sa v roku 2006 zúčastnili učiteľskej
mobility štyria pedagógovia, dvaja pedagógovia sa zúčastnili na kurze „English for
Professionals“ na Univerzite v Hyderabade (India) na základe štipendia poskytnutého
indickou vládou. V rámci programu Leonardo da Vinci sa dvaja pedagógovia zúčastnili na
študijnom pobyte organizovanom v spolupráci s ICEP v Portugalsku (program zameraný
na výmenu expertov v oblasti hospodárskej diplomacie).Jeden pedagóg prednášal na
Slezskej univerzite v Opave v odbore Dejiny svetového hospodárstva a jeden pedagóg
absolvoval v dňoch 2.10.-27.10.2006 výskumný pobyt na Paris Lodron Universitat
Salzburg v Salzburgu.
Na zahraničných pobytoch a konferenciách sa v roku 2006 zúčastnilo 6 pedagógov
(absolvovali celkom 15 pobytov). Traja učitelia sa sa zúčastnili na výučbe predmetov
v cudzích jazykoch na EU v rámci čiastočného frankofónneho resp. anglofónneho štúdia,
jeden pôsobil v rámci Letnej školy Ústavu jazykov (nemecký jazyk) organizovanej
v spolupráci s rakúskymi a nemeckými lektormi. V rámci celouniverzitného projektu
Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov (v rámci ESF) sa po spracovaní
pedagogickej dokumentácie predmetov a absolvovaní integrovaných školení zapojí od
akademického roka 2007/2008 do výučby v cudzích jazykoch ďalších osem učiteľov FMV
V prvom polroku 2006 bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi FMV
a Taipejskou reprezentačnou kanceláriou v Bratislave na realizáciu kurzu „Súčasná
východná Ázia“. Na základe iniciatívy FMV bola podpísaná 14.11.2006 bilaterálna
zmluva medzi EUBA a Univerzitou Malta zameraná na učiteľskú mobilitu v rámci
programu Socrates/Erasmus v akademickom roku 2006/2007. FMV iniciovala
prostredníctvom OZV podpis bilaterálnych dohôd medzi EUBA a ďalšími 25 univerzitami
zameraných na študentskú a učiteľskú mobilitu. Návrh na uzavretie bilaterálnej zmluvy
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o spolupráci bol predložený z iniciatívy FMV Univerzite v Opole (PR), Czenstochowskej
polytechnike (PR), Užhorodskej univerzite (Ukrajina) a Univerzite v Orenburgu (RF).
FMV iniciovala účasť EUBA v programe MultiMedia Technologies in University
Education v rámci programu TEMPUS, ktorého koordinátorom je Univerzita v Orenburgu
(RF).
Dekanka FMV EU, prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., sa zúčastňovala zasadnutí
Vedeckej rady Fakulty mezinárodních vztahů Vysokej školy ekonomickej v Prahe
a Vedeckej rady Obchodně podnikateľskej fakulty Slezskej univerzity v Karvinej.
FMV pokračovala aj v roku 2006 v tradícií stretnutí študentov a pedagógov so
zahraničnými diplomatmi. Dňa 26.4.2006 sa uskutočnila prednáška J.E. p. José Vieira
Branco, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Portugalskej republiky v SR, dňa
19.4.2006 prednáška J.E. p.Rudolphe „Skip“ Vallee, mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca USA v SR a dňa 7.12.2006 prednáška veľvyslankyne Jej Veličenstva
Spojeného kráľovstva a Veľkej Británie a severného Írska v SR Judit Anne Macgregor.
FMV kladne reagovala na ponuku MZV SR zapojiť sa do obnovy činnosti Slovenskej
asociácie pre OSN. Viacero zástupcov FMV EUBA bolo zvolených na ostatnom Valnom
zhromaždení asociácie do jej riadiacich orgánov.
V rámci programu UNESCO vykonali v dňoch 26.10 - 27.12.2006 študijný pobyt na
FMV traja pedagógovia z Univerzity v Bagdade.

Spolupráca s hospodárskou praxou
Fakulta medzinárodných vzťahov EU aj v roku 2006 rozvíjala spoluprácu s
hospodárskou praxou. Spolupráca sa uskutočňovala dvoma spôsobmi - jednak účasťou
osobností hospodárskej praxe v pedagogickom procese, členstvom 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 2006 pôsobili na našej fakulte pracovníci z ČSOB,
Ministerstva školstva SR, Ministerstva zahraničných vecí. Pri organizovaní stáži a praxe v
roku 2006 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.

Organizačný a personálny rozvoj fakulty
Na Fakulte medzinárodných vzťahov sa v priebehu roku 2006 organizačná
štruktúra nezmenila. Skladala sa so šiestich útvarov: dekanát a 5 katedier. Stav
pedagogických zamestnancov na katedrách je uvedený k 31.12.2006 v nasledovnej
tabuľke.
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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.
PhD. DrSc.
4
4
1
1
7
6
0
0
0
1
1
5
2
0
1
1
0
0
3
3
0
0
0
2
2
3
1
0
0
0
1
1
3
2
0
5
5
5
5
21
14
0

Spolu
12
6
4
5
4
31

Okrem učiteľov pôsobilo na FMV aj 9 THP (vrátane dekanky fakulty). Z toho boli
4 s vysokoškolským vzdelaním, 1 s bakalárskym vzdelaním a 4 so stredoškolským
vzdelaním.
Zoznam študentov, ktorým bolo v roku 2006 priznané motivačné štipendium:
V letnom semestri akademického roka 2005/2006 bolo na FMV EU v súlade
s príslušnou vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky vyplatené prospechové
štipendium 48 študentom v celkovej sume 345 000,- Skk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Babušiaková Zuzana
Benčová Ľubomíra
Cséfalvayová Judit
Čaplová Alexandra
Debnárová Ľubica
Dobiášová Katarína
Dubčáková Zuzana
Dudinská Ivana
Ďurníková Ivana
Hagarová Veronika
Hanková Božidara
Harnúšková Adriána
Holzerová Petra
Hrivíková Silvia
Hůlková Natália
Kadvoltová Lucia
Kállová Božena

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Kleštincová Lucia
Klvanová Eva
Klvanová Jana
Kurhajcová Martina
Leitnerová Mária
Majerčíková
Ľudmila
Masaryková Michala
Mieresová Jana
Mikulajová Silvia
Mikulaninec Ľubov
Minárik Martin
Mišíková Marianna
Petrušková Jana
Piecková Veronika
Podlucká Kristína
Pospíchalová Petra

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Prochotská Jana
Přívara Andrej
Puškárová Paula
Reťkovský Peter
Šaturová Ivana
Ščešňaková Andrea
Šiška Peter
Thomasová Gabriela
Thomková Jana
Urbancová Michaela
Vašková Miriama
Veselá Veronika
Vöröš Marek
Zubeková Ivana
Žilkayová Barbara

V zimnom semestri akademického roka 2006/2007 bolo na FMV EU v súlade
s príslušnou vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky vyplatené prospechové
štipendium 53 študentom v celkovej sume 390 000,- Skk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Babušiaková Zuzana
Baráthová Ágnes
Beňová Daniela
Cintulová Miroslava
Cséfalvayová Judit
Debnárová Ľubica
Dobiášová Katarína
Domonkos Štefan
Dubčáková Zuzana
Ďurníková Ivana

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gáborová Zuzana
Grančay Martin
Gregová Sidónia
Hagarová Veronika
Hrvoľová Kristína
Janečková Martina
Kadvoltová Lucia
Karelová Eva
Klvanová Eva
Klvanová Jana

21. Kobza Matúš
22. Kostovčáková
Zuzana
23. Kovalčíková Jana
24. Kovalčíková Naďa
25. Licková Jana
26. Medňanský
Alexander
27. Melicherová
Dominika
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Melíšek Richard
Mičková Jozefína
Mieresová Jana
Mikulajová Silvia
Mikulaninec Ľubov
Mikulová Stanislava
Parimuchová Jana
Pecková Ivana
Podleiszeková Soňa
Poláková Zuzana
Puškárová Paula

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Reťkovský Peter
Rybárová Eva
Skačanová Klára
Smolárová Zuzana
Ščešňáková Andrea
Šiška Peter
Štefančíková
Michaela
46. Štukovský Andrej
47. Thomková Jana
48. Urbancová Michaela

49.
50.
51.
52.
53.

Valková Petra
Vašková Miriam
Veselá Veronika
Vöröš Marek
Zacharová Zuzana

V roku 2006 bolo na FMV EU v súlade s príslušnou vyhláškou Ministerstva
školstva Slovenskej republiky vyplatené prospechové štipendium 53 študentom v celkovej
sume 390 000,- Skk, motivačné štipendium 55 študentom v celkovej výške 164 000,-Skk.

Významné aktivity fakulty
K najvýznamnejším aktivitám Fakulty medzinárodných vzťahov v roku 2006
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 Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky“ 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 a zintenzívniť výmenu študentov a pedagógov v rámci
študentský a učiteľských mobilít prostredníctvom komunitárnych programov. Fakulta
zintenzívnila informačnú činnosť o možnostiach štúdia v zahraničí a iniciovala jej
rozšírenie prostredníctvom kompetentných útvarov EU. 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.
V roku 2006 pokračovala úspešná spolupráca s Reprezentatívnou kanceláriou
Taiwanskej republiky v Slovenskej republike, ktorá poskytla fakulte grant na realizáciu
voliteľného predmetu „Súčasná východná Ázia“. Projekt sa úspešne realizuje.
Od mája 2006 fakulta realizuje vzdelávací projekt „Rozvojová pomoc“ za podpory
Trustového fondu UNDP a Ministerstva zahraničných vecí SR. Jeho cieľom je aplikovať v
praxi vysokoškolské osnovy so zameraním na otázky rozvojovej pomoci a spolupráce a
globálne rozvojové otázky.
Rozvíja sa spolupráca s hospodárskou praxou. Jej hlavným poslaním je zabezpečiť
prax pre študentov a zabezpečiť výučbu vybraných predmetov kvalifikovanými
odborníkmi pôsobiacimi v praxi.
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FMV za zapojila do projektu ESF zameraného na riadenie kvality práce. V jeho
rámci a s cieľom vyššej miery aktualizácie zintenzívnila svoju informačnú činnosť úpravou
internetovej stránky fakulty, osobitne v časti štúdium a zahraničné vzťahy.
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.

Hlavné zámery rozvoja fakulty na rok 2007
1. Inovovať obsah a zdokonaľovať štruktúru učebných programov v všetkých troch
stupňoch štúdia - v bakalárskom, inžinierskom i doktorandskom.
2. Venovať väčšiu pozornosť doktorandskému štúdiu – najmä organizácii interného
doktorandského štúdia.
3. Pripraviť učebné texty pre tie vyučované predmety, ktoré doposiaľ nie sú pokryté
študijnou literatúrou v súlade s Edičným plánom Fakulty medzinárodných vzťahov na
rok 2007.
4. Pokračovať vo zvyšovaní kvalifikačnej úrovne učiteľov fakulty, ukončiť
doktorandské štúdium a uskutočniť habilitácie niektorých učiteľov.
5. Zvýšiť kvalitu pedagogického procesu aplikovaním moderných metód výučby.
6. Zvyšovať kvalitu vedecko-výskumnej práce publikovaním výstupov z vedeckovýskumnej práce vo vedeckých časopisoch. Sústrediť pozornosť na publikované
výstupy v karentovaných časopisoch.
7. Pripraviť na schválenie nové výskumné projekty.
8. Pripraviť návrh medzinárodnej vedeckej spolupráce.
9. Aktívnejšie zapojiť učiteľov do medzinárodných učiteľských mobilít.
Prehľad publikačnej činnosti FMV za rok 2006

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

0
0
2
2
3
0
1
0
2
24
1
17
6
0
16
0
113
7
194

Z toho v
tlači
0
0
0
0
1
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
40
0
61
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