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ÚVOD 

Výročnú správu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len FMV EU v Bratislave, resp. fakulta) za rok 2020 v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) a 

§ 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokoval a schválil Akademický senát 

FMV na svojom zasadnutí dňa 31. marca 2021 a prerokovala a schválila Vedecká rada FMV 

dňa 25. 6. 2021. 

 

Správa sumarizuje základné informácie o činnosti fakulty v oblasti pedagogickej 

činnosti, vedy a výskumu, medzinárodných vzťahov a spolupráce, organizačného a 

personálneho rozvoja, systému kvality, podpory študentov a hospodárenia. Uvádzané sú 

najvýznamnejšie udalosti za  rok  2020,  ocenenia,  ktoré  fakulta  získala,  ale  aj  nedostatky a 

výzvy, ktoré sa v jej činnosti vyskytujú. 

 

Viaceré informácie z výročnej správy sú priebežne uvádzané a aktualizované na 

internetovej stránke fakulty http://fmv.euba.sk 

 

 

Bratislava 

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. 

dekan fakulty 

http://fmv.euba.sk/
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1 POSLANIE FAKULTY A JEJ VÝZNAMNÉ AKTIVITY 

V ROKU 2020 

Fakulta medzinárodných vzťahov je jednou zo siedmich fakúlt Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. Vznikla dekrétom rektora Ekonomickej univerzity zo dňa 17. januára 2000. 

Realizuje svoje základné činnosti – vzdelávanie, výskum a transfer poznatkov s prioritným 

zameraním na oblasť medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie. 

Fakulta v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v troch stupňoch vzdelávania: 

• v bakalárskom stupni v študijnom programe medzinárodné ekonomické vzťahy 

študijného odboru ekonómia a manažment; 

• v inžinierskom stupni v študijnom programe hospodárska diplomacia študijného 

odboru ekonómia a manažment; 

•  v doktorandskom stupni v študijnom programe medzinárodné ekonomické vzťahy 

študijného odboru ekonómia a manažment. 

 

Fakulta je súčasťou systému vzdelávacích inštitúcií v rámci Slovenskej republiky, ktoré 

pripravujú  odborníkov   pre  oblasť  medzinárodných  vzťahov.  Položila  základy  tradície     

v príprave vysokokvalifikovaných odborníkov zabezpečujúcich realizáciu zahraničnej politiky 

Slovenskej republiky, s osobitným zameraním na oblasť medzinárodných ekonomických 

vzťahov a hospodárskej diplomacie. Cieľom odbornej prípravy je zvládnutie problematiky 

medzinárodných hospodárskych vzťahov, svetovej ekonomiky, medzinárodného práva, 

medzinárodných politických vzťahov, európskej integrácie, zahraničnej politiky a diplomacie, 

diplomatickej praxe, diplomatického protokolu a pod. Osobitná pozornosť sa okrem odbornej 

prípravy v uvedenej špecializácii venuje jazykovej príprave. Študenti fakulty ovládajú najmenej 

dva svetové jazyky, pričom najmenej jeden ďalší svetový jazyk vedia používať na plynulej 

komunikačnej úrovni. 

Absolventi fakulty nachádzajú uplatnenie v ústredných orgánoch štátnej správy, 

medzinárodných organizáciách, podnikoch so zahraničnou majetkovou účasťou, domácich 

spoločnostiach, médiách a pod., kde sa zameriavajú prevažne na problematiku medzinárodných 

ekonomických vzťahov. Sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa kvalifikácie 

funkcie  odborných  pracovníkov,  ekonómov,  špecialistov  a vedúcich  odborných  útvarov   

v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach vo všetkých odvetviach 

hospodárstva. 

Profil fakulty reflektuje aktuálne potreby našej spoločnosti, t. j. vzdelávanie sa 

zameriava na prípravu odborníkov, ktorí majú jednak reprezentovať záujmy Slovenskej 

republiky v zahraničí, osobitne v Európskej únii – pre potreby domácich inštitúcií aj inštitúcií 

v centrále Európskej únie a na druhej strane správať sa vo svojom profesijnom a občianskom 

živote v súlade s hodnotami, ktoré univerzita vyznáva a presadzuje. Za rovnako významné sa 

považuje poslanie  fakulty pri príprave odborníkov pre potreby hospodárskej diplomacie, ale aj 

hospodárskej praxe – vo verejnom či súkromnom sektore. Jazyková príprava študentov 

umožňuje nielen podstatne širšie uplatnenie v praxi, ale uľahčuje aj možnosť absolvovať časť 

štúdia v zahraničí. 

 
 

 VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY V ROKU 2020 
 

Fakulta medzinárodných vzťahov v roku 2020 pokračovala v plnení svojho prioritného 

zamerania  výučby  a výskumu   v rámci oblasti   medzinárodných   ekonomických   vzťahov a 

tomuto boli následne prispôsobené akademické aktivity. Obmedzenia riadneho fungovania 
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fakulty boli spôsobené protipandemickými opatreniami súvisiacimi s COVID-19. Z toho 

dôvodu sa mnohé plánované podujatia museli zrušiť, presunúť na iný termín alebo preniesť do 

online priestoru. Aj preto v roku 2020 absentovali na fakulte takmer tradičné podujatia na 

rozličné aktuálne témy  s dlhoročnými  partnermi,  vrátane  Ministerstva  zahraničných  vecí  a 

európskych záležitostí SR, Ministerstva obrany SR, Veľvyslanectva Francúzskej republiky   

v Bratislave, Francúzskym inštitútom, Nadáciou Friedricha Eberta, Veľvyslanectvom 

Spolkovej republiky Nemecko, zastúpením Európskej komisie na Slovensku a ďalšími. 

Rovnako boli pozastavené aj extrakurikulárne aktivity pre študentov ako aktivity klubu 

„Club Diplomatique Touristique“, strategické hry, vianočné pohostenie študentov a priateľov 

fakulty „FMV má Vianoce“ a mnohé iné. Študentský parlament FMV ako aj Euroatlantické 

centrum  smerovali  svoje  aktivity  do  online  priestoru  a sústredili  sa  najmä  na  diskusie    

s externými aj internými hosťami. 

Podľa výsledkov procesu komplexnej akreditácie MŠVVaŠ SR bolo Akreditačnou 

komisiou priznané právo uskutočňovať výučbu v schválených študijných programoch 1., 2. a 3. 

stupňa vysokoškolského vzdelávania,  ako  aj  právo  udeľovať  príslušné  akademické  tituly  

v dennej a externej forme štúdia (na 1. stupni štúdia Bc., na 2. stupni štúdia Ing., na 3. stupni 

štúdia PhD.). Študijné programy 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania sú akreditované 

do najbližšej komplexnej akreditácie EU v Bratislave. 

Spomedzi významných vedeckých udalostí, realizovaných fakultou v roku 2020, 

spomeňme dve medzinárodné vedecké konferencie organizované FMV EU v Bratislave: 19. 

ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 

(organizovanej 17. 9. 2020 online formou) „Ekonomické, politické a právne otázky 

medzinárodných    vzťahov    2020“    a 21.    ročník    medzinárodnej    vedeckej  konferencie 

„Medzinárodné vzťahy 2020: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky“  (organizovanej 

3. – 4. 12. 2020 online formou). 

V oblasti pedagogickej činnosti pokračovalo úsilie vedenia o neustále zvyšovanie 

kvality výučby. Z dôvodu procesných chýb však nebolo možné dospieť k výpovedným 

výsledkom hospitácii za uplynulý rok 2020. 

Študenti druhého ročníka druhého stupňa štúdia pod vedením pedagógov a doktorandov 

fakulty zorganizovali 13. ročník modelovej konferencie za účasti veľvyslancov a iných 

významných hostí – taktiež online formou. Modelová konferencia dokazuje inovatívny a na 

prax orientovaný prístup k výučbe na fakulte. 

Fakulta sa zároveň v roku 2020 aktívne podieľala na projektoch schém Horizont 2020, 

VEGA, KEGA, profesijne orientovaných projektov, projektu Vyšehradského fondu, resp. 

spoločného projektu s Českou akadémiou vied (podrobnejšie v časti 4). Za zmienku stojí 

zorganizovanie online konferencie v rámci projektu VEGA, ktorá sa zameriavala na aktuálne 

otázky islamskej ekonomiky a finančníctva. 
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2 ZLOŽENIE RIADIACICH ORGÁNOV A ORGANIZAČNÁ 

ŠTRUKTÚRA FAKULTY 

 
VEDENIE FAKULTY 

 

Dekan: doc. PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD. 

 

Prodekani: Ing. Kristína BACULÁKOVÁ, PhD. 

prodekanka pre zahraničné vzťahy 

Mgr. Samuel GODA, PhD. 

prodekan pre rozvoj 

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc. 

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 

1. prodekanka a štatutárna zástupkyňa 

Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD. 

prodekanka pre vzdelávanie 

Tajomníčka fakulty: Ing. Emília NOVÁKOVÁ 

 

 

 KOLÉGIUM DEKANA 
 

doc. PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD. dekan FMV 

 

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc. prodekanka pre vedu, výskum 

a doktorandské štúdium, vedúca katedry 

medzinárodných ekonomických vzťahov 

a hospodárskej diplomacie 

Ing. Kristína BACULÁKOVÁ, PhD. prodekanka pre zahraničné vzťahy 

Mgr. Samuel GODA, PhD. prodekan pre rozvoj 

Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD. prodekanka pre vzdelávanie 

Ing. Emília NOVÁKOVÁ tajomníčka fakulty 

doc. Ing. Martin GREŠŠ, PhD. predseda Akademického senátu FMV 

doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc. vedúci katedry medzinárodných 

politických vzťahov 

prof. JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc. vedúci katedry medzinárodného práva 
(do 31. 8. 2020) 

Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína BROCKOVÁ, 

PhD., LL.M. vedúca katedry medzinárodného práva 
(od 1. 9. 2020) 

Ing. Leonid RANETA, PhD. zástupca OZPŠaV 

Bc. Gabriela ŠUJANSKÁ zástupkyňa Študentského parlamentu 

FMV (do 6. 12. 2020) 

Katarína STRAUSZOVÁ zástupkyňa Študentského parlamentu 

FMV (od 7. 12. 2020) 
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 AKADEMICKÝ SENÁT 
 

Predseda/níčka: doc. Ing. Martin GREŠŠ, PhD. 

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej 

diplomacie FMV 

 

Členovia: Mgr. Renáta BALCOVÁ 

zástupkyňa zamestnancov 

Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína BROCKOVÁ, PhD., LL.M. 

Katedra medzinárodného práva FMV EU 

PhDr. Peter CSÁNYI, PhD. 

Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV EU 

Ing. Natália GODA 

zástupkyňa študentskej obce FMV EU v Bratislave 

Bc. Michaela GREGOROVIČOVÁ 

zástupkyňa študentskej obce FMV EU v Bratislave 

PhDr. Simona CHUGURYAN, PhD. 

Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV EU 

doc. Milan KURUCZ, CSc. 

Katedra medzinárodných politických vied FMV EU 

Ing. Leonid RANETA, PhD. 

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej 

diplomacie FMV EU 

Bc. Gabriela ŠUJANSKÁ 

zástupkyňa študentskej obce FMV EU v Bratislave 

Katarína STRAUSZOVÁ 

zástupkyňa študentskej obce FMV EU v Bratislave 

 

 VEDECKÁ RADA 
 

Predseda: doc. PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD. 

dekan FMV 

 

Interní členovia: Ing. Kristína BACULÁKOVÁ, PhD. 

Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína BROCKOVÁ, PhD., LL.M. 

doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc. 

Mgr. Samuel GODA, PhD. 

doc. Ing. Martin GREŠŠ, PhD. 

Dr. habil. Ing. Eva JANČÍKOVÁ, PhD. 

doc. Milan KURUCZ, CSc. (od 20. 10. 2020) 

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc. 

doc. Mgr. Boris MATTOŠ, PhD. 

prof. JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc. (od 1. 9. 2020 externý člen) 

doc. PhDr. František ŠKVRNDA, CSc. 

Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD. 

Externí členovia: Ing. Oľga ALGAYEROVÁ, MBA 

výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN, Ženeva 

prof. Dr. Attila FÁBIÁN, PhD. 
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rektor Západomaďarskej univerzity v Šoproni 

Ing. Ivan KORČOK 

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD. 

dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici 

doc. Mgr. Sergej VOJTOVIČ, DrSc. 

prodekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA 
 

Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD.  predsedníčka komisie, prodekanka pre 

vzdelávanie 

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc. prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské 

štúdium, vedúca katedry medzinárodných 

ekonomických vzťahov a hospodárskej 

diplomacie 

Ing. Kristína KRUPOVÁ III. stupeň štúdia 

Bc. Lenka SEMANČÍKOVÁ II. stupeň štúdia 

 
 

KATEDRY 
 

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie 

Vedúca katedry: Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc. 

Tajomník katedry: doc. Ing. Martin Grešš, PhD. 

 

Katedra medzinárodných politických vzťahov 

Vedúci katedry: doc. PhDr. Ľubomír ČECH, CSc. 

Tajomník katedry: PhDr. Gilbert Futó, PhD. (do 30. 9. 2020) 

PhDr. Peter Csányi, PhD. (od 1. 10. 2020) 

 
 

Katedra medzinárodného práv 

Vedúci katedry: prof. JUDr. Stanislav MRÁZ, CSc. (do 31. 8. 2020) 

Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína BROCKOVÁ, PhD., LL.M. 
(od 1. 9. 2020) 

Tajomníčka katedry: Ing. Mgr. Dorota Harakaľová, PhD. 
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 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY 
 

Platná a účinná od 26. 3. 2018 
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3 PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave boli v roku 

2020 v platnosti tieto akreditované študijné odbory a programy: 

 

Študijný odbor Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia 

 

Ekonómia a manažment 
Medzinárodné ekonomické 

vzťahy 

1. 

(bakalárske 

štúdium) 

 

denná 

 

Ekonómia a manažment 

 

Hospodárska diplomacia 

2. 

(inžinierske 

štúdium) 

 

denná 

 

Ekonómia a manažment 
Medzinárodné ekonomické 

vzťahy 

3. 

(doktorandské 

štúdium) 

 

denná/externá 

 

Výučba v 1. – 3. roku štúdia I. stupňa štúdia bola realizovaná podľa koncepcie 3- 

ročného bakalárskeho štúdia v študijnom programe Medzinárodné ekonomické vzťahy. Výučba 

v 1. a 2. roku štúdia II. stupňa štúdia bola realizovaná podľa koncepcie 2-ročného inžinierskeho 

štúdia v študijnom programe Hospodárska diplomacia. Výučba na III. stupni štúdia bola 

realizovaná podľa koncepcie 3-ročného denného doktorandského štúdia a 5-ročného externého 

doktorandského štúdia. Externá forma doktorandského štúdia bola v zmysle akreditácie platnej 

od akademického roku 2015/2016 skrátená na 4 roky a týka sa študentov prijatých na externú 

formu štúdia od akademického roku 2015/2016. 

 

KONTROLA PEDAGOGICKÉHO PROCESU 

Obmedzenia riadneho pedagogického procesu spôsobené protipandemickými 

opatreniami súvisiacimi s COVID-19 viedli k zavedeniu dištančnej formy výučby. Vo 

všeobecnosti možno konštatovať, že priebeh pedagogického procesu a skúškové obdobie neboli 

z hľadiska organizačného zabezpečenia narušené. Jednotlivé katedry FMV EU v Bratislave sa 

otázkami priebehu a úrovne pedagogického procesu pravidelne zaoberali na zasadnutiach 

svojich katedier; podobne vedúci katedier hodnotili pedagogický proces na zasadnutiach 

kolégia dekana. 

 

 PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ KATEDIER 

Fakulta  medzinárodných  vzťahov  Ekonomickej  univerzity  v Bratislave  pozostáva   

z troch katedier: katedry medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie, 

katedry medzinárodných politických vzťahov a katedry medzinárodného práva. Ich zapojenie 

do pedagogického procesu bolo nasledovné: 

 

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie 

Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie 

uskutočňovala  výučbu   podľa   schválených   učebných   plánov   v dennom   bakalárskom   a 

inžinierskom, ako aj v dennom a externom doktorandskom štúdiu na Fakulte medzinárodných 

vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a v bakalárskom a inžinierskom/magisterskom 
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štúdiu na ďalších fakultách a súčastiach Ekonomickej univerzity v Bratislave (NHF, OF, FPM, 

FAJ, FHI). Členovia katedry uskutočňovali výučbu týchto povinných a výberových predmetov: 

Výučba v slovenskom jazyku: diplomatický protokol, ekonomika  rozvojových štátov, 

Európska únia 1., Európska únia 2., medzinárodné hospodárske vzťahy, medzinárodné 

obchodné financovanie, negociácie v diplomatickej praxi I., negociácie v diplomatickej praxi 

II., svetová ekonomika, svetová ekonomika II., svetová ekonomika – regionálny aspekt, 

rozvojové štáty – regionálne štúdiá, teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov, tvorba 

a manažment projektov, úvod do diplomacie, ekonomika štátov Európskej únie, európske 

štúdie, manažment rozvojových projektov (VP). 

Výučba v anglickom jazyku: aplikácia teórií v medzinárodných ekonomických 

vzťahoch, Afrika v medzinárodných ekonomických vzťahoch (VP), diplomacia v praxi I. (VP), 

diplomacia v praxi  II.  (VP), ekonomika regiónu: Východná Ázia (VP),  klimatické zmeny     a 

životné prostredie v medzinárodných vzťahoch (VP), medzinárodné finančné inštitúcie (VP), 

medzinárodné obchodné financovanie (VP), priame zahraničné investície vo svetovom 

hospodárstve (VP), svetová ekonomika, svetové poľnohospodárstvo a lesníctvo (VP), 

štrukturálne zmeny v stredoeurópskych ekonomikách (VP). 

Výučba vo francúzskom jazyku: medzinárodné hospodárske vzťahy, svetová 

ekonomika, trh Európskej únie. 

 

Katedra medzinárodných politických vzťahov 

Katedra medzinárodných politických vzťahov uskutočňovala výučbu podľa 

schválených učebných plánov v dennom bakalárskom a inžinierskom štúdiu na Fakulte 

medzinárodných    vzťahov    Ekonomickej     univerzity    v Bratislave     a  v     bakalárskom 

a inžinierskom/magisterskom štúdiu na ďalších fakultách a súčastiach Ekonomickej univerzity  

v Bratislave (NHF, OF, FPM, FHI). Členovia katedry uskutočňovali výučbu týchto povinných 

a výberových predmetov: 

V slovenskom jazyku: filozofia, politológia, sociológia, islam v premenách času (VP), 

kultúry v medzinárodných vzťahoch, medzinárodná politika, medzinárodné organizácie a ich 

orgány, medzinárodné vzťahy politické I., medzinárodné vzťahy politické II., metodika tvorby 

písomných prác, politické systémy krajín postsovietskeho priestoru (VP), politické systémy 

krajín severnej Európy (VP), rozvojové štúdiá (VP). 

V anglickom jazyku: kultúry v medzinárodných vzťahoch (VP). 

Výučba vo francúzskom jazyku: aktívny predaj, stratégia rozširovania distributéra. 

 

Katedra medzinárodného práva (KMP) 

Katedra medzinárodného práva uskutočňovala výučbu podľa schválených učebných 

plánov v dennom bakalárskom a inžinierskom, ako aj v dennom a externom doktorandskom 

štúdiu   na   Fakulte   medzinárodných   vzťahov   Ekonomickej   univerzity   v Bratislave   a   

v bakalárskom a inžinierskom/magisterskom štúdiu na ďalších fakultách (FHI). Členovia 

katedry uskutočňovali výučbu týchto povinných a výberových predmetov: 

V slovenskom jazyku: medzinárodné ekonomické právo, medzinárodné právo 

obchodné, medzinárodné právo verejné, medzinárodné právo verejné II., právo Európskej únie, 

právo v medzinárodných ekonomických vzťahoch, základy práva EÚ. 

 
 

 ŠTÁTNE SKÚŠKY 
 

Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v roku 

2020 konali štátne skúšky a obhajoby záverečných prác na I. a na II. stupni štúdia v zmysle 

harmonogramu pre akademický rok 2019/2020. 
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Bakalársky študijný program Medzinárodné ekonomické vzťahy: 

- štátne skúšky bakalárske 

(svetová ekonomika, medzinárodné vzťahy a obhajoba bakalárskej práce): 

✓ 29. júna – 2. júla 2020 

✓ 24. augusta 2020 

Bakalársky  študijný  program  medzinárodné ekonomické vzťahy úspešne ukončilo 

(štátnymi skúškami) celkovo 117 študentov denného štúdia. 

 

Inžiniersky študijný program Hospodárska diplomacia: 

- štátne skúšky inžinierske 

(svetová ekonomika, medzinárodné vzťahy a obhajoba diplomovej práce): 

✓ 23. júna – 24. júna 2020 

✓ 24. augusta 2020 

Inžiniersky študijný program hospodárska diplomacia úspešne ukončilo (štátnymi 

skúškami) celkovo 46 študentov denného štúdia. 

 

Predmet štátnej skúšky Interkultúrna komunikácia a rokovania v cudzom jazyku 

(IKKaR v CJ) bol realizovaný v týchto termínoch: 

- IKKaR v CJ – písomná časť: 21. január 2020; 

- IKKaR v CJ – ústna časť: 28. – 30. január 2020; 

- IKKaR v CJ – písomná časť: 15. jún 2020; 

- IKKaR v CJ – ústna časť: 18. jún 2020. 

 
 

 PREHĽAD ÚSPECHOV A OCENENÍ ŠTUDENTOV FAKULTY 
 

Cena rektora 

Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za akademický rok 2019/2020 získali 

dvaja  absolventi  inžinierskeho  štúdia  na  FMV  EU  v Bratislave,  ktorí  za   celé  štúdium   

v študijnom programe II. stupňa – hospodárska diplomacia dosiahli najlepšie študijné 

výsledky: 

• Ing. Rozkošová Zuzana 

• Ing. Valentényiová Barbora 

 
Cena dekana – I. stupeň štúdia 

Cenu dekana FMV EU v Bratislave za akademický rok 2019/2020 získali 8 absolventi 

bakalárskeho štúdia na FMV EU v Bratislave, ktorí za celé štúdium v študijnom programe 

I. stupňa – medzinárodné ekonomické vzťahy dosiahli najlepšie študijné výsledky: 

1. Bc. Belanská Alžbeta 

2. Bc. Čerňanská Paula 

3. Bc. Gálová Sandra 

4. Bc. Gregorovičová Michaela 

5. Bc. Jakábová Monika 



13  

6. Bc. Kašiarová Martina 

7. Bc. Špacírová Marcela 

8. Bc. Tomaškovičová Jana 

 
Cena dekana – II. stupeň štúdia 

Cenu   dekana   FMV   EU   v   Bratislave   za   akademický   rok   2019/2020   získalo 

7 absolventov  inžinierskeho  štúdia  na  FMV  EU  v Bratislave,  ktorí  počas  celého  štúdia   

v študijnom programe II. stupňa – hospodárska diplomacia dosahovali najlepšie študijné 

výsledky: 

1. Ing. Ballová Lívia 

2. Ing. Bednáriková Barbora 

3. Ing. Ermakova Nika 

4. Ing. Melnyk Denys 

5. Ing. Mikuláková Petra 

6. Ing. Rozkošová Zuzana 

7. Ing. Valentényiová Barbora 

 

 
 PRIJÍMACIE SKÚŠKY 

 

Prijímacie skúšky – I. stupeň štúdia: 

Z dôvodu pandémie koronavírusu boli prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia zrušené na 

všetkých fakultách Ekonomickej univerzity. Uchádzači o štúdium v študijnom programe 

medzinárodné ekonomické vzťahy boli prijatí bez prijímacích skúšok. 

 

Prijímacie skúšky – II. stupeň štúdia: 

Prijatie na II. stupeň denného inžinierskeho štúdia v študijnom programe hospodárska 

diplomacia sa uskutočnilo bez prijímacích skúšok. 

 

 POČTY ŠTUDENTOV 
 

Počet študentov k 31. 10. 2020 

 

 
Stupeň štúdia 

 
Forma štúdia 

Rok štúdia  
Spolu 

1. 2. 3. 

 

 
I. stupeň 

denná (SR) 136 125 144 405 

denná (zahr.) 11 7 11 29 

externá (SR) - - - - 

externá (zahr.) - - - - 

II. stupeň denná (SR) 62 67 - 129 
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 denná (zahr.) 5 8 - 13 

externá (SR) - - - - 

externá (zahr.) - - - - 

 

 

Spolu I. + II. stupeň 

denná (SR) 198 192 144 534 

denná (zahr.) 16 15 11 42 

externá (SR) - - - - 

externá (zahr.) - - - - 

Spolu denná (SR + zahr.) 214 207 155 576 

 

 

Vývoj počtu študentov na 1. a 2. stupni štúdia za roky 2016 – 2020 

 

 
 

Stupeň štúdia 

 
 

Forma štúdia 

Rok 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
1. stupeň 

denná 343 362 439 443 434 

externá 0 0 0 0 0 

spolu 343 362 439 443 434 

z toho cudzincov 21 19 16 22 29 

 

 

2. stupeň 

denná 200 179 133 127 142 

externá 0 0 0 0 0 

spolu 200 179 133 127 142 

z toho cudzincov 17 19 18 15 13 

 

 
Spolu 

denná 543 541 572 570 576 

externá 0 0 0 0 0 

spolu 543 541 572 570 576 

z toho cudzincov 38 38 34 37 42 

 

 

Vývoj počtu absolventov od akademického roku 2015/2016 

 

 

Druh štúdia 

 

Forma štúdia 

Rok 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 

bakalárske 

denná 112 103 61 99 117 

externá 0 0 0 0 0 

spolu 112 103 61 99 117 
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inžinierske 

denná 81 90 93 79 46 

externá 0 0 0 0 0 

spolu 81 90 93 79 46 

bakalárske a inžinierske spolu 193 193 154 178 163 

 

 

Vývoj počtu študentov prihlásených, prijatých a zapísaných do 1. roč. za roky 2016 – 2020 

 

Stupeň 

štúdia 

 
Stav 

Rok 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
1. 

stupeň 

Prihlásení 293 313 366 345 361 

Prijatí 167 187 202 204 225 

Zapísaní do 1. ročníka celkom 148 174 187 179 147 

 

2. 

stupeň 

Prihlásení 135 105 89 115 118 

Prijatí 124 95 73 96 102 

Zapísaní do 1. ročníka celkom 104 83 50 75 67 

 

 
Spolu 

Prihlásení 428 418 455 460 479 

Prijatí 291 282 275 300 327 

Zapísaní do 1. ročníka celkom 252 257 237 254 214 
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4 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ 

ŠTÚDIUM 
V roku 2020 bola vedeckovýskumná činnosť, tak ako aj ostatné činnosti FMV, 

ovplyvnená epidemiologickou situáciou na Slovensku, resp. na celom svete. Napriek 

prekážkam vyplývajúcim z tejto situácie si FMV plnila úlohy vo vede a výskume. 

Vedeckovýskumná činnosť na FMV vychádzala v roku 2020 z Dlhodobého zámeru 

rozvoja FMV na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2024. Aj v roku 2020 boli na FMV 

kľúčovými oblasťami výskumu teoretické a praktické otázky medzinárodných ekonomických 

vzťahov, medzinárodných politických vzťahov, medzinárodného práva, procesy ovplyvňujúce 

činnosť Európskej únie, postavenie regiónu strednej Európy v Európskej únii a vo svetovej 

ekonomike a politike. Profilácia vedeckovýskumnej činnosti zohľadňovala a naďalej 

zohľadňuje vedný a študijný odbor FMV ekonómia a manažment. Z týchto dôvodov sa FMV 

usilovala preferovať zapojenie riešiteľských kolektívov do vedeckovýskumných  domácich     

 i zahraničných projektov. 

V roku 2020 bolo celkovo  podaných,  resp.  z predchádzajúceho  roku  pokračovalo  

27 vedeckovýskumných projektov, z ktorých bolo 22 schválených a 5 nebolo schválených. 

Tvoriví pracovníci   FMV riešili v roku 2020: 1 projekt VEGA a ako spoluriešitelia      

5 projektov, 1 projekt KEGA, 1 projekt Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí 

SR, 1 projekt Horizont 2020 MAGYC, 3 projekty COST, 1 projekt Vyšehradského fondu,       

1 projekt Interreg Slovensko – Rakúsko, 1 projekt ako spoluriešitelia s Akadémiou vied ČR,   

1 projekt mladých vedeckých pracovníkov a ako spoluriešitelia 3 projekty MVP. Fakulta získala 

aj granty NPS, s. r. o., ProFuturion accounting, s.r.o., Swiss Re Management AG, organizačná 

zložka. 

 

PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2020 

Projekty VEGA 

✓ 1/0490/19 Islamský faktor vo svetovej ekonomike, zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. 

Ľubomír Čech, CSc., 2019 – 2021 

✓ 1/0427/20 Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii,  spoluriešitelia   

z FMV doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., PhDr. Gilbert Futó, PhD., PhDr. Simona 

Chuguryan, PhD., PhDr. Peter Csányi, PhD., 2020 – 2022 (FHI) 

✓ 1/0812/19 Spoločenské Tipping Points a udržateľný  ekonomický rast,  spoluriešitelia   

z FMV Ing. Mikuláš Černota, PhD., Ing. Boris Dziura, PhD., 2019 – 2021(REU) 

✓ 1/0864/18 Ad Fontes Cynicorum Socraticorum – pramene a interpretácia 

sokratovského kynizmu, spoluriešiteľ z FMV Mgr. František Škvrnda, PhD., 2018 – 

2020 (FiF UK) 

✓ 1/0094/20 Aristippos a sokratika, spoluriešiteľ z FMV Mgr. František Škvrnda, PhD., 

2020 – 2022 (FiF PU) 

✓ 2/0152/20 Tendencie vývoja súčasného kapitalizmu – protirečenia a konflikty, z FMV 

zástupca zodpovedného riešiteľa doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., 2019 – 2021 

(SAV) 

 

Projekt KEGA 

✓ 015EU-4/2018 Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia, 

zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

✓ MZVP/2020/11 Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych vzťahov 

s výhľadom do roku 2025, zodpovedná riešiteľka Ing. Barbora Janubová, PhD., 1. 5. 

2020 – 31. 12. 2020 
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Zahraničné a medzinárodné projekty 

Horizont 2020 

✓ 822806 MigrAtion Governance and asYlum Crises MAGYC, 16 spoluriešitelia z FMV, 

z toho 9 doktorandov, 1. 11. 2018 – 31. 1. 2022 

 

COST 

✓ CA 17132 European Network for Argumentation and Public Policy AnalYsis (APPLY), 

spoluriešiteľ za FMV Ing. Mikuláš Černota, PhD., 2019 – 2022 

✓ CA 17135 Constitution-making and Deliberative Democracy, spoluriešiteľ za FMV 

PhDr. Peter Csányi, PhD., 2018 – 2022 

✓ CA 15207 Professionalization and Social Impact of European Political Science, 

spoluriešiteľ za FMV PhDr. Peter Csányi, PhD., 2016 – 2020 

 

Vyšehradsky fond 

✓ 22020387 Vysegrad Group Cooperation whit in the EU: Challenging the Rise of 

Euroscepticism, zástupca zodpovedného riešiteľa doc. Ing. Martin Grešš, PhD., 1. 10. 

2020 – 31. 10. 2022, konzorcium univerzít Poľska, Českej republiky, Maďarska a 

Slovenska 

 

Spolupráca Slovensko - Rakúsko 

✓ INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko NFP30504ADS8 Social 

Entrepreneurship Education and Development Hub (SEED Hub), zodpovedná 

riešiteľka Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M., 2020 – 2022 

(participuje aj NHF) 

 

Česká republika, Akademie věd 

✓ Strategie AV21 Globální konflikty a lokální souvislosti, za FMV je vedúcou 

spoluriešiteľov Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M., (participuje 15 

učiteľov a doktorandov) 2017 – 2022 

 

Mladí vedeckí pracovníci – projekty EU v Bratislave 

✓ I-20-104-00 Rozvojová spolupráca Európskej únie s vybranými regiónmi, zodpovedná 

riešiteľka Ing. Natália Zagoršeková, PhD., 2020 

✓ I-20-101-00 Výskum podnikov kreatívneho priemyslu so zreteľom na ich životný cyklus 

v podmienkach SR (FPM), spoluriešiteľka za FMV Ing. Kristína Krupová, 2020 

✓ I-20-102-00 Reflexia spoločenských zmien 21. storočia v dimenziách diplomacie (FAJ), 

spoluriešitelia za FMV Ing. Barbora Janubová, PhD., Ing. Natália Goda, Ing. Jakub 

Szabó, 2020 

✓ I-20-106-00 Sociálna exklúzia a nedôvera spoločnosti (NHF), spoluriešiteľ za FMV Ing. 

Andrej Zrak, 2020 

 

Ostatné projekty 

NPS, s. r. o. 

✓ Zmluva z 18. 11. 2019 Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2020, 

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., 18. 11. 2019 – 7. 5. 2020 

 

ProFuturionaccounting, s. r. o. 

✓ Zmluva z 21. 11. 2019 Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2020, 

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., 21. 11. 2019 – 7. 5. 2020 
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Swiss Re Management AG, organizačná zložka 

✓ Zmluva z 20. 1. 2020 Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2020, 

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., 20. 1. 2020 – 7. 5. 2020 

 
 

PREHĽAD VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV A ZÍSKANÉ FINANČNÉ 

PROSTRIEDKY NA ICH RIEŠENIE 

 

Prehľad o počte projektov a získaných finančných prostriedkov v rokoch 2000 – 2020 

Rok 
Počet 

projektov 
Finančné prostriedky 

2000 2 - 

2001 8 - 

2002 8 4 447 € 

2003 6 2 124 € 

2004 7 1 958 € 

2005 8 16 796 € 

2006 10 45 807 € 

2007 10 29 642 € 

2008 10 15 899 € 

2009 10 50 114 € 

2010 12 69 448 € 

2011 10 12 845 € 

2012 11 22 711 € 

2013 12 23 576 € 

2014 11 22 289 € 

2015 11 76 235 € 

2016 16 60 189 € 

2017 13 75 868 €1
 

2018 16 69 514 €2
 

2019 20 87 795€3
 

2020 22 32 965 €4
 

Spolu 233 720 222 € 

1  Údaje sú bez 3 projektov VEGA, 1 projektu KEGA a 1 projektu MVP. 
2 Údaje sú bez 4 projektov VEGA, 1 projektu KEGA a 1 projektu MVP. 

3 Údaje sú bez 5 projektov VEGA a 1 projektu MVP. 
4 Údaje sú bez 4 projektov VEGA a 3 projektov MVP. 
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Štruktúra výskumných projektov riešených v rokoch 2015 – 2020 

Typ projektov 
Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Projekty EÚ (6. a 7. RP) 0 1 1 1 3 4 

Projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 0 

Projekty APVV + AV 0 0 0 0 0 0 

Projekty VEGA 3 2 51 51 61 61 

Projekty KEGA 1 1 12 22 1 1 

Projekty hosp. praxe (spol.obj.) 0 0 0 0 0 0 

Projekty MVTS 0 0 0 0 0 0 

Inštitucionálne projekty 0 0 0 0 0 0 

Projekty mladých prac. do 35 r. 0 1 23 23 23 44 

Iné projekty 5 9 3 6 8 7 

Spolu 9 14 11 16 20 22 

1 Na 3 (2017), 4 (2018), 5 (2019), 4 (2020) projektoch pridelených iným fakultám/ústavu EU sme participovali.  
2 Na 1 projekte KEGA pridelenom inej fakulte sme participovali. 
3 Na 1 projekte MVP pridelenom inej fakulte sme participovali. 
4 Na 3 projektoch MVP pridelených iným fakultám sme participovali. 

 

Získané finančné prostriedky na riešenie výskumných projektov v rokoch 2015 – 2020 

Typ projektov 
Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Projekty EÚ (6. a 7. RP) 0 01 65 745€ 55 316€ 55 627€ 12 704 € 

Projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 0 

Projekty APVV + AV 0 0 0 0 0 0 

Projekty VEGA 2 844 € 3 276 € 2 556 €1
 667 €1

 6 355€1
 4 704 €1

 

Projekty KEGA 4 912 € 3 894 € 0 4 114 €1
 3 735€ 3 457 € 

Projekty hosp. praxe (spol.obj.) 0 0 0 0 0 0 

Projekty MVTS 0 0 0 0 0 0 

Inštitucionálne projekty 0 0 0 0 0 0 

Projekty mladých prac. do 35 r. 0 1 277 € 1 375 €2
 1 472 €2

 1 731 € 2 2 000 € 2 

Iné projekty 68 479 € 51 742 € 6 192 € 7 945 € 20 347 € 10 100 € 

CELKOM 76 235 € 60 189 € 75 868 € 69 514€ 87 795 € 32 965 € 

1 Neuvádzame finančné prostriedky pridelené iným fakultám, resp. iným inštitúciám. 
2 Neuvádzame finančné prostriedky pridelené iným fakultám. 

 

VEDECKÉ KONFERENCIE ORGANIZOVANÉ FAKULTOU V ROKU 

2020 A ĎALŠIE VEDECKOVÝSKUMNÉ AKTIVITY 
Medzi pravidelné a významné aktivity vedeckovýskumnej činnosti patrí usporadúvanie 

vedeckých konferencií. Fakulta medzinárodných vzťahov organizuje už tradične jednu 

medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov – v roku 

2020 sa  konal online formou cez MS Teams už 19. ročník (dňa 17.  9.  2020) pod názvom 
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Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020 a jednu medzinárodnú 

vedeckú konferenciu, ktorej 21. ročník sa konal online formou 3. a 4. decembra 2020 pod 

názvom Medzinárodné vzťahy 2020: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Z oboch 

konferencií      boli  publikované     recenzované  zborníky.  Zborníky  Medzinárodné  vzťahy  

z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie z rokov 2012 (anglická verzia), 2013, 

2014, 2015, 2017, 2018, ako aj zborník Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných 

vzťahov 2015 boli zaradené do databázy WoS (ročník 2019 sa nachádza zatiaľ v procese 

indexácie). 

Zaužívanou, mimoriadne pozitívne hodnotenou akciou, do ktorej sú zapojení najmä 

študenti 2. ročníka 2. stupňa, bola v roku 2020 už 13. modelová konferencia FMV, ktorej 

záverečné rokovanie sa v súvislosti s celosvetovou koronakrízou nekonalo, ale výsledky 

dvojsemestrálnej práce študentov, doktorandov a učiteľov boli zúročené v konferenčnej brožúre 

a v zborníku výstupov z jednotlivých sekcií. Novinkou 13. ročníka bolo vo februári 

zorganizovanie špeciálneho podujatia Malí diplomati pre žiakov Základnej školy Sokolíkova  

v Bratislave. 

Doktorandi sa každý rok aktívne zúčastňujú aj na medzinárodnej vedeckej konferencii 

EDAMBA, ktorej už 23. ročník zorganizovala EU v Bratislave dňa 27. októbra 2020. Za FMV 

sa zúčastnilo na online rokovaní 13 doktorandov, z toho 4 externí. Best Paper Award EDAMBA 

2020 získal z FMV Ing. Tomáš Kajánek. Výstupom je zborník príspevkov spravidla indexovaný 

v databáze WoS. 

 

HABILITAČNÉ KONANIE A VYMENÚVACIE KONANIE ZA PROFESOROV 

FMV nemá práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie 

profesorov. 

V roku 2020 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici habilitoval PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., v odbore medzinárodné 

vzťahy. Titul docent mu bol udelený dňa 15. 12. 2020. 
 

FMV NENAVRHLA V ROKU 2020 UDELENIE ČESTNÉHO TITULU Dr. h. c. 
 

FMV NENAVRHLA V ROKU 2020 UDELENIE ČESTNÉHO TITULU 
PROFESOR EMERITUS 

 

VEDECKÉ ČASOPISY 

V roku 2020 pokračovala FMV vo vydávaní dvoch vedeckých časopisov: XVIII. 

ročníka Medzinárodných vzťahov (ISSN 1336-1562 tlačené vydanie, ISSN 1339-2751 online) 

a XV. ročníka Almanachu – aktuálnych otázok svetovej ekonomiky a politiky (ISSN 1339- 

3502). 

Časopis Medzinárodné vzťahy – Slovak Journal of International Relations je už 

niekoľko rokov etablovaný v databázach ako ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, 

RePEc, Index Copernicus a EconBiz. Medzinárodná vedecká rada časopisu je zložená zo 

zástupcov 18 štátov z piatich kontinentov a jej členmi sú renomovaní odborníci z oblasti 

medzinárodnej ekonómie, medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva. 

V časopise Medzinárodné vzťahy bolo v roku 2020 publikovaných 20 vedeckých statí. 

Celkom sa na ročníku 2020 podieľalo 26 autorov a okrem Slovenska to boli autori z ďalších 8 

štátov. Podiel statí v anglickom jazyku predstavoval 55 %. Niektoré publikované články mali 

významné interdisciplinárne črty. Hlavnou redaktorkou časopisu je Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila 

Lipková, CSc., a výkonným redaktorom je Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD. 

Hlavným redaktorom časopisu  Almanach  –  Aktuálne  otázky  svetovej  ekonomiky a 

politiky je doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., výkonnou  redaktorkou  Mgr. Eva Vlková.   

V roku 2020 mala redakčná rada 21 členov, z toho bolo 9 zo zahraničia (8 z Európy a 1 
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z Japonska). Časopis  v roku  2020 vyšiel štyrikrát. Publikovaných  bolo 23 statí (publikovalo 

25  autorov),  z toho  bolo  publikovaných  20  príspevkov  v slovenskom  jazyku  a 3  boli      

v anglickom jazyku. V Almanachu publikovalo 12 učiteľov a doktorandov FMV, resp. EUBA 

a 11 autorov z iných pracovísk. Príspevky sa venovali nielen problematike medzinárodných 

ekonomických vzťahov, ale zaoberali sa aj ostatnými ekonomickými, politickými, 

filozofickými,  právnymi  a spoločenskými  problémami  súčasného  sveta,  jeho  históriou      

a predstavami o budúcnosti. 

Od januára 2019 je Fakulta medzinárodných vzťahov spoluvydavateľom 

medzinárodného vedeckého časopis Journal of Comparative Politics (JCP). Časopis je 

vydávaný  konzorciom  troch   stredoeurópskych   univerzít   –   Ekonomickou   univerzitou    

v Bratislave, Fakultou medzinárodných vzťahov, Slovensko; University of Ljubljana, Slovenia; 

Alma Mater Europaea – European Centre Maribor, Slovenia. 

Časopis vychádza dvakrát ročne, v januári a júli. Články publikované v JCP sú 

abstrahované a indexované v nasledujúcich bibliografických databázach: Scopus, WoS 

Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, EBSCO, International Political Science 

Abstracts, ProQuest Political Science, International Bibliography of Social Sciences (IBSS), 

JournalSeek, UlrichsWeb, Universal Impact Factor, databáza I2OR. 

Členom redakčnej rady je doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., a jedným z hlavných 

editorov je PhDr. Peter Csányi, PhD. V roku 2020 boli v JCP zverejnené 2 príspevky z FMV 

(1 učiteľa a 1 doktoranda). 
 

ŠVOČ 

Pre fakultné kolo ŠVOČ vypísalo 18 učiteľov a doktorandov 35 tém, na ktoré sa 

prihlásili 3 študentky (2 študentky druhého stupňa štúdia a 1 študentka prvého stupňa štúdia). 

Práce odovzdali 3 študentky. 

 

Prehľad ocenených študentov na fakultnom kole ŠVOČ 11. 6. 2020 

Umiestnenie Súťažiaci, názov práce Vedúci práce Recenzent 

 

1. 

Bc. Ivana Pápayová: Miesto a 

úloha hnutia Taliban pri riešení 

súčasnej bezpečnostnej situácie 

v Afganistane 

 

doc. PhDr. Ľubomír 

Čech, CSc. 

 

PhDr. Simona 

Chuguryan, PhD. 

2. 
Sandra Gálová: Životná úroveň 

v štátoch Západnej Afriky (analýza 

vybraného ukazovateľa) 

Ing. Natália 

Zagoršeková, PhD. 

Ing. 

MykhayloKunychka, 
PhD. 

3. 
Bc. Lucia Kočanová: Obchodné 

vzťahy Číny s krajinami V4 

doc. Ing. Martin 

Grešš, PhD. 

Dr. h. c. prof. Ing. 

Ľudmila Lipková, 

CSc. 

 
FMV mala v roku 2020 organizovať medzifakultné celoslovenské kolo ŠVOČ. Po 

prvotných konzultáciách s 9 fakultami, resp. katedrami, sme v súvislosti s koronakrízou boli 

nútení 27. 3. 2020 súťaž zrušiť. 

 

ČLENSTVO PEDAGÓGOV VO VEDECKÝCH/AKADEMICKÝCH RADÁCH, 

REDAKČNÝCH RADÁCH A TÍMOCH UNIVERZÍT 

 

a) Členstvo vo vedeckých/akademických radách: 
Dr. habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, PhD., LL.M 

✓ členka Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 
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doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc. 

✓ člen Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 

 

Ing. Kristína Baculáková, PhD. 

✓ členka Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 

 

doc. Ing. Martin Grešš, PhD. 

✓ člen Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 

 

Mgr. Samuel Goda, PhD. 

✓ člen Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 

 

Dr. habil. Ing. Eva Jančíková, PhD. 

✓ členka Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 

 

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. 

✓ predseda Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 

✓ člen Vedeckej rady EU v Bratislave 

 

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

✓ členka Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov, Vysoká škola ekonomická 

v Prahe 

✓ členka Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

✓ členka Vedeckej rady Fakulty sociálno-ekonomický vzťahov, Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

✓ členka  Vedeckej  rady  Vysokej   školy  ekonómie   a manažmentu verejnej správy 

v Bratislave 

✓ členka Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov, EU v Bratislave 

✓ členka Vedeckej rady EU v Bratislave 

 

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. 

✓ člen riadiaceho grémia Akcie Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní 

✓ člen Vedeckej rady EU v Bratislave 

✓ člen Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 

 

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 

✓ člen Vedeckej rady European Association for Security, Krakow 

✓ člen Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 

 

Mgr. Tetyana Zubro, PhD. 

✓ členka Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 

 

b) Členstvo v redakčných radách časopisov: 
PhDr. Peter Csányi, PhD. 

hlavný editor medzinárodného vedeckého časopisu Journal of Comparative Politics 

(časopis je zaradený v databázach SCOPUS, WOS a ďalších) 
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doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc. 

✓ posudzovateľ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

✓ člen redakčnej rady Societas et Res Publica – medzinárodný internetový časopis, 

vydávaný Fakultou sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

✓ člen redakčnej rady Medzinárodné vzťahy – Slovak Journal of International 

Relations 
✓ člen redakčnej rady Almanach – Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky 

✓ člen vedeckej rady internetového časopisu ECOLETRA 

✓ člen redakčnej rady Новый исторический вестник, Pоссийский 

государственный гуманитарный университет – Ruská štátna univerzita 

humanitných vied, Ruská federácia (časopis je zaradený v databáze SCOPUS) 

 

doc. Ing. Martin Grešš, PhD. 

✓ člen redakčnej rady časopisu Siločiary 

 

Dr. habil. Ing. Eva Jančíková, CSc. 

✓ členka redakčnej rady Almanach – Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky 

 

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. 

✓ člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Journal of Comparative 

Politics (časopis je zaradený v databázach SCOPUS, WOS a ďalších) 

✓ člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Politologické fórum, 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

✓ hlavný redaktor časopisu Almanach – Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky 

 

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

✓ členka redakčnej rady Revista moldoveneasca de dreptinternational si relatii 

internationale, Moldavsko 

✓ členka redakčnej rady časopisu Mižnarodni vidnosini Užhorodskej národnej 

univerzity 
✓ členka redakčnej rady časopisu Regionalni studii, Užhorodská univerzita 

✓ členka redakčnej rady časopisu Sociálno-ekonomická revue, Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

✓ hlavná redaktorka časopisu Medzinárodné vzťahy – Slovak Journal of International 

Relations 
✓ členka redakčnej rady Almanach – Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky 

✓ členka redakčnej rady Ekonomičeskij žurnal, Moskva 

✓ členka redakčnej rady časopisu The EURASEANS, Journal of global – economic 

dynamics, Thajsko 

 

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. 

✓ člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Acta Oeconomica 

Pragensia, Vysoká škola ekonomická v Prahe 

✓ člen redakčnej rady Moldavian Journal of International Law and International 

Relations 

✓ člen redakčnej rady Humanities and Social Sciences Latvia, University of Latvia 

 

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 

✓ člen redakčnej rady Almanach – Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky 



24  

✓ člen redakčnej rady Medzinárodné vzťahy – Slovak Journal of International 

Relations 

✓ člen redakčnej rady časopisu Zagadnienia spoleczne/Social Issues, Bialystok 

✓ člen Redakčnej rady časopisu Studia Politica Slovaca, Ústav politických vied SAV 

v Bratislave 
 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

Na FMV EU študovalo k 31. 10. 2020 celkovo 25 doktorandov, z toho 13 v internej a 

12 v externej forme štúdia. Traja doktorandi mali prerušené štúdium. 

V rámci doktorandského štúdia bolo v akademickom roku 2020/2021 na FMV EU 

zapísaných 8 zahraničných študentov (v externej forme štúdia). 

Dizertačnú skúšku v roku 2020 absolvovali 2 doktorandi. Doktorandské štúdium 

úspešne ukončili 2 doktorandi (obidvaja v internej forme štúdia). 

Jeden doktorand štúdium zanechal. 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2020/2021 sa konalo 

3. 7. 2020. Prihlásilo sa 5 uchádzačov, prijatí boli 5 uchádzači, z toho 4 na internú a 1 na externú 

formu štúdia. 

 

Akreditované študijné odbory, študijné programy a vývoj počtu doktorandov za roky 

2015 – 2020 

FMV má po komplexnej akreditácii rozhodnutím z 30. 10. 2015, následne 18. 6. 2018 

pre denné a 30. 11. 2018 pre externé štúdium akreditovaný študijný odbor ekonómia a 

manažment v slovenskom, ruskom a anglickom jazyku bez časového obmedzenia do najbližšej 

komplexnej akreditácie. 

 

Vývoj počtu doktorandov v rokoch 2015 – 2020 

 

Rok 

 

Doktorandi zo SR 
 
Spolu zo 

SR 

 

Zahraniční doktorandi Spolu 

zahraniční 

 
Spolu 

doktorandi 
Interní Externí Interní Externí 

2015 15 13 28 2 3 5 33 

2016 15 17 31 2 3 5 37 

2017 8 10 18 2 1 3 21 

2018 9 6 15 0 3 3 18 

2019 12 5 17 0 5 5 22 

2020 13 4 17 0 8 8 25 

 
 

Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia k 31. 12. 2020 podľa ročníkov, resp. roku štúdia 

 
Študenti 3. stupňa 

štúdia 

zo SR 

Študenti 3. stupňa 

štúdia 

(zahraniční z EÚ) 

Študenti 3. stupňa 

štúdia 

(zahraniční mimo 

EÚ) 

 
Študenti 3. stupňa štúdia 

spolu 

Denní Externí Denní Externí Denní Externí Denní Externí 

1. ročník 4 1 0 0 0 0 4 1 

2. ročník 4 2 0 0 0 0 4 2 

3. ročník 5 1 0 3 0 1 5 5 
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4. ročník 0 0 0 2 0 0 0 2 

5. ročník 0 0 0 0 0 2 0 2 

SPOLU 13 4 0 5 0 3 13 12 

 

Absolventi doktorandského štúdia v roku 2020 

 

Študijný odbor 3. stupňa 

štúdia 

 
Počet absolventov 3. stupňa 

štúdia za rok 2018 spolu 

Z toho počet 

zahraničných 

absolventov (z EÚ) 

Z toho počet 

zahraničných 

absolventov (mimo 

EÚ) 

Denní Externí Denní Externí Denní Externí 

ekonómia a manažment 2 0 0 0 0 0 

 

Počet interných a externých školiteľov doktorandského štúdia v roku 2019 

Študijný odbor/študijný program 3. 

stupňa štúdia 

Počet interných školiteľov Počet externých školiteľov 

Docenti Profesori Docenti Profesori 

ekonómia a manažment 8 1 0 0 

 

Doktorandi sa v roku 2020 aktívne podieľali aj na vedeckovýskumnej činnosti fakulty, 

či už zapojením sa do riešenia projektov alebo aktívnou účasťou na mnohých fakultných, resp. 

celouniverzitných aktivitách. 

 

KNIŽNICA FMV 

Knižnica FMV EU v Bratislave v roku 2020 rozvíjala svoju činnosť a plnila úlohy       

v súlade so svojím zriaďovacím poriadkom. Jej činnosť bola orientovaná na zabezpečenie 

knižnično-informačných služieb študentom a pedagogickým pracovníkom, ale tiež iným 

záujemcom, ako aj na riešenie viacerých knižničných úloh. Knižnica FMV EU v Bratislave     

v spolupráci s ostatnými fakultnými knižnicami EU v Bratislave využíva knižnično-informačný 

systém Slovenskej ekonomickej knižnice (SEK), v rámci ktorého participuje na internej 

databáze evidencie publikačnej činnosti. 

Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2020 je 4 945 knižničných jednotiek, ktoré sú 

evidované podľa štandardných knižničných pravidiel. Knižničný fond je pravidelne 

doplňovaný publikáciami v rámci medzifakultnej výmeny, z dotačných prostriedkov, projektov, 

grantov a darov. 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ FMV V ROKU 2020 

V oblasti publikačnej  činnosti  plnili  tvoriví  zamestnanci  a  doktorandi  povinnosti   

v súlade s internou smernicou EU v Bratislave č. 1/2016 

 

Súhrn publikačnej činnosti za roky 2016 – 2020 (rok 2020 – stav k 31. 5. 2021) 
  2016 2017 2018 2019 2020 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

 
2 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie vydané doma 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

domácich vydavateľstvách 
 

1 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
1 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných 

časopisoch 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  
3 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných 
časopisoch 

 
19 

 
9 

 
3 

 
37 

 
46 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných 

časopisoch 

 
27 

 
32 

 
30 

 
29 

 
26 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

 
 

24 

 
 

19 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

10 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
 
 

1 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

2 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách 

 
2 

 
3 

 
2 

 
12 

 
9 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 
 

38 
 

55 
 

32 
 

43 
 

14 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
13 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 

 
6 

 
7 

 
28 

 
5 

 
37 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 

 
74 

 
50 

 
41 

 
48 

 
97 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahr. konferencií 0 0 0 2 0 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 0 0 0 0 0 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách  
1 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

BAB Odborné monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané 

v domácich vydavateľstvách 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

BCI Skriptá a učebné texty 0 1 1 0 2 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 0 0 0 0 0 

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch 

a encyklopédiách vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných 
časopisoch 

 
31 

 
24 

 
25 

 
6 

 
1 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných 

zborníkoch 

 
6 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných 

zborníkoch 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 4 5 7 7 1 

EAI Prehľadové práce knižné 1 1 1 0 0 
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EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 2 2 3 2 2 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v 

časopisoch a zborníkoch 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného 

charakteru 
 

6 
 

8 
 

4 
 

6 
 

4 

GHG Práce zverejnené na internete 1 0 0 0 4 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť 

do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
 
 

9 

 
 

0 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

0 

XXX Nezaradené 3 2 0 1 1 

Súčet  270 235 209 223 279 
 

Štatistika: skupiny kategórií publikačnej činnosti za rok 2020 (stav k 31. 5. 2021) 

Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, 

ABA, ABB, ABC, ABD) 

 
5 

Skupina A2 Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, 
EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI) 

 
8 

Skupina B Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, 

BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ) 

 

2 

Skupina C Publikácie, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v 
databázach WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 

 
12 

Skupina D Ostatné publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, 

AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, 

BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, 

BGH, CBA, CBB, CDE, CDF) 

 

 

243 

Skupina X Nezaradené 9 

Súčet  279 
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5 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A SPOLUPRÁCA 
Činnosť FMV v oblasti internacionalizácie sa realizuje v súlade s internými 

koncepčnými dokumentmi, osobitne v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja FMV pre obdobie 

rokov 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2024 prerokovaným Vedeckou radou fakulty a 

prerokovaným a schváleným Akademickým senátom FMV. Proces internacionalizácie  FMV  

v oblasti vzdelávania je smerovaný predovšetkým na intenzívnejšie zapojenie do 

medzinárodných programov v študentských (vrátane doktorandských) a učiteľských 

mobilitách, založených na bilaterálnych i multilaterálnych dohodách, a v oblasti 

internacionalizácie výskumu a vývoja na získanie grantu z prostriedkov EÚ a efektívne 

zapojenie sa do medzinárodných vedeckovýskumných projektov. 

Strategickým smerovaním fakulty je podporovať aj naďalej záujem a motiváciu na 

rozsiahlejšie zapojenie vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty do učiteľských mobilít, 

zefektívniť a stimulovať participáciu učiteľov a katedier na medzinárodných výskumných 

projektoch a úlohách a podľa potreby praxe a študentských mobilít nastaviť ponuku predmetov 

vyučovaných v cudzích jazykoch. 

Žiaľ, tak ako všetky iné oblasti života, aj internacionalizácia na fakulte bola v roku 2020 

poznačená negatívnym vývojom pandémie koronavírusu, ktorá ovplyvnila priebeh 

študentských, učiteľských a zamestnaneckých mobilít, ako aj samotnú realizáciu zmlúv 

o dvojitých diplomoch. 

Jednou z pôvodných hlavných priorít fakulty v roku 2020 bolo aj naplnenie kapacity 

anglického študijného programu na druhom stupni (Economic Diplomacy) a jeho propagácia  

v zahraničí. Hoci sa v roku 2020 kapacita programu nenaplnila, fakulta zaznamenala zvýšený 

záujem o tento program zo strany zahraničných uchádzačov, a preto predpokladá využitie 

potenciálu programu v akademickom roku 2021/2022. V roku 2020 mala fakulta vyslať aj 

prvých študentov v rámci tzv. dvojitých diplomov, a to na University of Latvia, Riga. Kvôli 

nepriaznivej pandemickej situácii však tieto pobyty boli zo strany študentov zrušené. Fakulta 

preto verí,  že  v nasledujúcom  akademickom  roku  sa  aktívne  rozvinie  spolupráca  nielen  

s Rigou, ale aj s Kyiv National Economic University, z ktorej študenti majú záujem zúčastniť 

sa programu dvojitého diplomu práve na Fakulte medzinárodných vzťahov. 

 

BILATERÁLNA SPOLUPRÁCA 

 

Aj bilaterálna spolupráca bola v roku 2020 ovplyvnená celosvetovou situáciou, napriek 

tomu pokračovala  v pozitívnom  smere.  Aktuálne stále prebieha  rokovanie 

o spolupráci Fakulty medzinárodných vzťahov s University of Geneva o spoločnej organizácii 

konferencií zameraných na problematiku inteligentných miest a trvalej udržateľnosti a ďalších 

možnostiach vzájomnej kooperácie. V roku 2020 sa mali konať v Bratislave 2 workshopy pod 

záštitou tejto budúcej spolupráce, z dôvodu pandémie však boli prípravy a rokovania prerušené. 

Významnými partnermi fakulty v roku 2020 aj naďalej zostali Vysoká škola ekonomická  

v Prahe, Obchodně podnikatelská fakulta Slezskej univerzity v Opave, VŠB TU v Ostrave, 

Inštitút  politických  vied  Sciences  Po  v  Paríži,  Západomaďarská  univerzita v Šoproni, 

univerzita v Akureyri a Univerzita aplikovaných vied v Eisenstadte. Okrem toho nadviazala 

fakulta v roku 2020 spoluprácu a partnerstvá s viacerými významnými 

podnikateľskými subjektmi, a to predovšetkým so spoločnosťami Swiss Re, Tesco či Fruits 

s.r.o. Aj v roku 2020 pokračovala spolupráca s China CEE Institute v Budapešti. Významnou 

súčasťou internacionalizácie fakulty je jej dlhoročná spolupráca s Taipejskou reprezentačnou 

kanceláriou,    najmä     v     rámci     realizácie     medzinárodnej     vedeckej     konferencie    

v Smoleniciach, kde sa tradične jeden z panelov venuje problematike ekonomického a 

politického diania v ázijskom regióne. Regiónu Východnej Ázie je venovaný aj predmet 

vyučovaný v anglickom jazyku. 
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Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave sa zapojila do propagácie programu 

ERASMUS+ a vyslala študentov na obe edície programu Central Europe Connect, ktorý 

zastrešujú Ekonomická univerzita v Bratislave, Wirstchaftsuniversität Wien a Warsaw School 

of Economics. Fakulta v roku 2020 využila všetky dostupné, ale vzhľadom na prebiehajúcu 

pandémiu aj veľmi limitované, možnosti na realizáciu projektov študentských a učiteľských 

mobilít. Žiaľ, zamestnanecké mobility boli po februári 2020 kvôli nepriaznivej situácii 

presunuté – nominácie pedagógov aj nepedagogických zamestnancov však zostali ponechané. 

 

ŠTUDENTSKÉ MOBILITY 

 

Rok 2020 sa niesol v znamení pandémie, ktorá spôsobila zásadný obrat v spôsobe 

realizácie študentských mobilít. Tie boli následkom vypuknutia pandémie buď zrušené, alebo 

prešli do online podoby. Viacerí študenti, ktorí na mobilitu vycestovali na začiatku roku 2020 

boli nútení vrátiť sa do domovskej krajiny. V tomto smere sa fakulta podieľala na koordinácii 

návratu, ako aj hladkého priebehu online výučby doma i v zahraničí tak, aby študenti v mobilite 

mohli pokračovať. Situácia sa stabilizovala v druhej polovici roka, kedy už väčšina univerzít 

prešla  na  online  výučbu.  Študenti  preto  v prevažnej  miere  zostali  v domovskej  krajine    

a mobilitu absolvovali odtiaľ. Je však nutné uviesť, že väčšina študentov mobilitu zrušila. 

V  roku  2020  bolo  na  študijný  pobyt  v  zahraničí  v  rámci  študentských  mobilít    

v jednotlivých programoch nominovaných 74 študentov  denného štúdia  FMV, t.  j.  12,9 %   

z celkového počtu študentov FMV študujúcich na všetkých 3 stupňoch štúdia v dennej forme. 

V roku 2020 prebehli celkovo 2 kolá výberových konaní, a to vo februári a septembri. Počet 

nominovaných študentov v jednotlivých kolách predstavoval 60/14. Počet nominovaných 

študentov takmer úplne pokryl kapacitu udelenú fakulte. Možno teda kontinuálne pozorovať 

rast záujmu o zahraničné študijné pobyty zo strany študentov. Fakulta naďalej kládla dôraz na 

dodržiavanie Zásad pre absolvovanie výmenného pobytu. V roku 2019 došlo k úprave týchto 

zásad, pričom pribudli body týkajúce sa vzdania sa študijného pobytu z iných ako vážnych 

(prevažne zdravotných) dôvodov. Cieľom tejto zmeny je eliminácia nového trendu – 

vzrastajúceho počtu študentov, ktorý sa po nominácii pobytu vzdávajú. Takýto študent sa 

následne podľa aktuálne platných zásad nebude môcť uchádzať o žiaden ďalší pobyt prípadne 

stáž počas celej dĺžky štúdia na príslušnom stupni štúdia. 

 

ŠTUDENTSKÉ STÁŽE 

 

Fakulta pravidelne nominuje študentov aj na ERASMUS stáže, nominovanie je možné 

aj po stanovenom termíne, nakoľko kapacity nie sú naplnené. Univerzita prešla v roku 2019 na 
nový systém nominácie študentov na stáže – výzvy budú vyhlásené štyrikrát ročne počas vopred 

stanovených  termínov.   Záujem  o  stáže  je  však  kontinuálne  nízky.   Na  stážový  pobyt    

v rámci programu ERASMUS + boli v roku 2020 nominovaní celkom 4 študenti FMV.1 

 

DOMÁCE STÁŽE SO ZAHRANIČNÝM PRESAHOM 

 STÁŽ na ZASTÚPENÍ EK NA SLOVENSKU 

V rámci domácich stáží sa v novembri 2019 uskutočnilo aj výberové konanie na 

absolvovanie stáže na Zastúpení EK na Slovensku na celý kalendárny rok 2020. Po ústnych 

pohovoroch a posúdení písomných podkladov študentov fakulta nominovala 9 uchádzačov, 

dokumenty boli postúpené priamo EK. Stáže boli kvôli pandémii pozastavené až do odvolania. 
 

 

 

 

1 Na akademický rok 2020/2021 celkovo 8 študentov. 
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 STÁŽ na MZVaEZ 

V júli 2020 sa uskutočnilo aj výberové konanie na absolvovanie krátkodobej študentskej 

stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Po ústnych pohovoroch a 

posúdení písomných podkladov študentov fakulta nominovala 15 študentov. 

 

UČITEĽSKÉ A ZAMESTNANECKÉ MOBILITY 

 

V roku 2020 sa realizovali na FMV celkovo 3 učiteľské a 17 zamestnaneckých mobilít. 

V rámci učiteľských a zamestnaneckých mobilít navštívili pedagógovia a zamestnanci FMV 

Rakúsko (Fachhochschule Burgenland– Eisenstadt), Fínsko (University of Helsinki), 

Chorvátsko (University of Pula, University North, Varaždin), Bulharsko (Sofia). Niektorí 

učitelia a zamestnanci absolvovali vďaka voľným kapacitám mobilitu viackrát, 4 mobility boli 

presunuté. 

 

ŠTATISTIKY MOBILÍT 

 

Vyslaní študenti do zahraničia za roky 2010-2012 
ROKY 

druh projektu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202
 

ERASMUS 58 59 70 68 86 66 68 69 81 110 74 

CEEPUS 2 1 1 1 1 1 3 2 0 0 0 

Dvojitý diplom       1 0 0 2(2020) 0 

Iný program       8 11 1 0 0 

Stáž EÚ       5 9 0 0 0 

Stáž CERN       1 0 0 0 0 

Iné 33 48 30 9 6 2 3 4 2 0 0 

CELKOM 93 108 101 78 93 69 89 95 84 112 74 

 

Vyslaní zamestnanci a vyučujúci do zahraničia za roky 2010-2020 
ROKY 

druh projektu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ERASMUS 5 5 6 5 3 6 6 12 5 (7)3 10 20 

CEEPUS     1    0 0 

Iné    1 3 5 5  1 0 

CELKOM 5 5 6 6 7 11 11 12 5 11 20 

 

Prijatí zamestnanci a vyučujúci zo zahraničia za roky 2010-2020 
ROKY 

druh projektu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ERASMUS 2 3 1 1  1 3 5 1 3 0 

CEEPUS        0 2 0 0 

Iné 3 1  1 1 2 7 1 2 1 0 

CELKOM 5 4 1 2 1 3 10 6 5 4 0 

 

 

 

 
2 Nominovaní študenti, mobility sa v dôsledku pandémie rušili alebo presúvali do online priestoru. 
3 Vyslaní z celkového počtu nominovaných. 
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6 ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ FAKULTY, 

ROZPOČET A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ 

ZABEZPEČENIE FAKULTY 

 Organizačný a personálny rozvoj 
 

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2020 

pozostávala zo štyroch organizačných útvarov, v rámci ktorých pôsobili zamestnanci podľa 

týchto kategórií (evidenčný stav k 31. 12. 2020): 
 

 
 KATEGÓRIA ZAMESTNANCOV 

     Z toho   

Číslo 

útvaru 

Názov pracoviska P/ 

MP 

D OA A Spolu DrSc. CSc., 

PhD. 

THP Spolu 

105001 Dekanát        8 8 

105002 KMEVaHD 1 3 11*
  15  15 1 16 

105003 KMPV  3 9  12  12 1 13 

105004 KMP  1 3  4 - 4  4 

Spolu  1 7 23  31  31 10 41 

* z toho 1 zamestnankyňa čerpala v priebehu r. 2020 MD 

 

 
 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov FMV 
 

 

 

 
profesor 

docent 

OA 

THP 

23 

 

 

Podiel profesorov na celkovom počte učiteľov predstavoval 3,2 % a podiel docentov 

22,6 %. Pedagogický proces zabezpečovalo aj 23 odborných asistentov s titulom PhD., čo 

predstavuje 74,2 % podiel z učiteľov na FMV. V roku 2020 zabezpečovalo pedagogický proces 

aj 13 doktorandov v dennej forme štúdia a v priebehu roka 2020 boli udelené 2 akademické 

tituly philosophiae doctor (v dennej forme štúdia). 

10 
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Na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v roku 

2020 uskutočnili tieto výberové konania na obsadenie funkčných miest vysokoškolských 

učiteľov: 

 
Dátum Funkčné miesto Počet Z toho: uzatvorená PZ 

   KMEVaHD KMPV KMP  

13.7.2020 OA 4 2 2  3 

23.9.2020 OA 1  1  1 

23.9.2020 docent 1  1  1 

22.10.2020 OA 1 1   1 

 

Na základe výsledkov výberových konaní a odporúčaní výberovej komisie bola 

opätovne uzatvorená pracovná zmluva s 3 zamestnancami (1 na funkčné miesto docent a 2 na 

funkčné miesto odborný asistent). 

V priebehu roku 2020 sa uskutočnili 2 výberové konania na funkcie vedúcich 

zamestnancov, a to na miesto vedúceho katedry medzinárodného práva a miesto vedúceho 

študijného oddelenia. Tieto funkcie boli na základe výsledkov výberového konania obsadené 

uchádzačmi, ktorých odporučila výberová komisia. 

Pracovný pomer v roku 2020 ukončili z dôvodu skončenia pracovného pomeru na dobu 

určitú dvaja zamestnanci. Ďalší dvaja zamestnanci skončili pracovný pomer dohodou. 

Bez výberového konania boli na dobu určitú a na skrátený úväzok prijatí traja uchádzači. 

 

Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2015 – 2020 

 
Rok 

Kategória učiteľov 

prof. 
mim. 

prof. 
doc. OA 

OA s CSc. 
resp. PhD. 

OA bez CSc. 

resp. PhD. 
Spolu 

2015 3 2 4 22 22 0 31 

2016 3 2 3 21 21 0 29 

2017 3 2 7 19 19 0 31 

2018 2 2 7 19 19 0 30 

2019 1 1 7 20 20 0 29 

2020 1 0 7 23 23 0 31 

 

Vývoj počtu učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra za roky 2015 – 2020* 
 

Rok 

Kategória učiteľov 

prof. mim. prof. doc. OA A Lektor Spolu 

2015 2,93 2 3,81 20,87 0 0 29,61 

2016 3 2 2,7 20,1 0 0 27,8 

2017 
3 2 6,7 18,6 0 0 30,3 

2018 
2 2 6,7 19 0 0 29,7 

2019 
1 1 6,7 20 0 0 28,7 

2020 
1 0 7 21,3 0 0 29,3 

* Poznámka: Prepočítaný stav podľa úväzkov 
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Veková štruktúra učiteľov na Fakulte medzinárodných vzťahov k 31. 12. 2020 
Vek do 25 r. 25 – 34 r. 35 – 44 r. 45 – 54 r. 55 – 64 r. nad 65 r. Spolu 

Počet 0 11 12 2 2 4 31 

% podiel 0 35,5 38,7 6,5 6,5 12,8 100 

 
Veková štruktúra učiteľov na FMV - percentuálne vyjadrenie 

 

 

 
 

6,5 

13,8 0 
6,5 

 

 
35,5 

 

 
 

do 25 r. 

25 - 34 r. 

35 - 44 r. 

45 - 54 r. 

55 - 64 r. 

nad 65 r. 

 

 

38,7 

 

 

 
 

 Rozpočet Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 
 

Na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti si FMV EU v Bratislave vytvárala vlastný 

rozpočet, a to v súlade so schváleným celouniverzitným rozpisom rozpočtu na rok 2020, ktorý 

bol schválený Akademickým senátom EU v Bratislave dňa 29. apríla 2020. 

Na základe  ustanovenia §  89 ods. 2  zákona č.  131/2002  Z.  z. o vysokých  školách    a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŠVVaŠ SR poskytuje 

verejnej vysokej škole formou dotačnej zmluvy štyri základné druhy dotácií: 

- dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, 

- dotáciu na výskumnú, vývojovú činnosť, 

- dotáciu na rozvoj vysokej školy, 

- dotáciu na sociálnu podporu študentov. 

 

Verejná vysoká škola dostáva dotácie formou bežného a kapitálového transferu. 

 

Rozpočet Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave bol 

stanovený podľa programovej štruktúry rozpočtu nasledovne: 

 

Tabuľka – Finančné prostriedky pridelené FMV EU v Bratislave na bežné výdavky v r. 2020 

 
 Bežné výdavky (600) 860 823,50 € 
Program 077 Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora 

študentov VŠ 
 

Podprogram 077 11 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prevádzky VŠ 682 260,- € 

 - mzdy a platy (610) 662 260,- € 

- tovary a služby (630) 20 000,- € 

Podprogram 077 12 Vysokoškolská veda a technika  

Prvok 077 12 01 Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 123 422,50 € 
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 Tovary a služby (630) – projekty mladých vedeckých 

pracovníkov 

2000,- € 

 Tovary a služby (630) – zahraničné pracovné cesty 649,- € 
 Bežné transfery (640) – štipendiá doktorandov 120 773,50 € 

Podprogram 077 15 Štipendiá 55 141,- € 

 - sociálne štipendiá 27 641,- € 
 - motivačné štipendiá 27 500,- € 

 

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave nemala 

pridelené v roku 2020 žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky (700). 

Svoju činnosť pokrývala fakulta aj mimodotačnými prostriedkami. 

 

 Materiálno-technické zabezpečenie Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave 
 

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave má pre potreby 

riadiacej, organizačnej, pedagogickej aj vedeckovýskumnej činnosti k dispozícii 54 ks 

počítačov v celkovej hodnote 28 974,24 €, 56 ks monitorov v celkovej hodnote 4 991,78 €, 58 

ks tlačiarní v celkovej hodnote 11 070,67 €,  34 ks notebookov v hodnote 19 144,60 €, 16 ks 

DTP v celkovej hodnote 12 215,62 € a 7 kopírovacích strojov v hodnote 24 751,78 €. 

Celková hodnota krátkodobého hmotného a nehmotného majetku FMV činila 86 937,01 

€ a dlhodobého hmotného a nehmotného majetku činí 146 760,25 €. Spolu hodnota majetku 

FMV činila 233 697,26 €. 

V priebehu roka 2020 Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave podala návrh 

na  vyradenie  morálne  zastaraného,  technicky  opotrebovaného,  nefunkčného  dlhodobého  a 

krátkodobého majetku v celkovej hodnote 3 562,03 €. Išlo o 3 ks tlačiarní, 1 ks scanner, ako aj 

ostatný opotrebovaný alebo poškodený inventár. Na základe rozhodnutia vyraďovacej komisie 

bol tento majetok z dôvodu morálneho, technického opotrebovania, nehospodárnosti 

prevádzkovania, nefunkčnosti, či nerentabilnosti ďalších opráv vyradený. 

Stav technického vybavenia Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity 

v Bratislave k 31. 12. 2020 je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

 
Útvar PC Monitor Tlačiareň Notebook Datavideoprojektor Kopírovací 

stroj 

Dekanát 20 16 15 7 7 3 

KMEVaHD 15 19 22 12 6 2 

KMPV 15 17 15 11 3 1 

KMP 4 4 6 4 0 1 

Spolu 54 56 58 34 16 7 

 

V dôsledku rýchleho zastarania informačnej techniky sa fakulta každoročne snaží o jej 

modernizáciu a obnovenie, v závislosti od výšky jej disponibilných finančných prostriedkov.  

V roku 2020 FMV obstarala z dotačných a mimodotačných prostriedkov 7 ks PC, 2 nové 

monitory, 5 ks tlačiarní a 14 ks notebookov. 

 

V závislosti od roku obstarania je stav technického vybavenia takýto: 
Typ nové 1 – 2 ročné 3 – 4 ročné 5 – 6 ročné 7 a viac Spolu 

PC 7 5 2 4 36 54 

Monitor 2 5 2 4 43 56 

Tlačiareň 5 6 2 1 44 58 

Notebook 14 10 2 4 4 34 

Datavideoprojektor 0 2 2 5 7 16 
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Grafy: Percentuálne vyjadrenie zastaranosti technického vybavenia: 
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7 SYSTÉM KVALITY 

Systém kvality Fakulty medzinárodných vzťahov EU je založený na Systéme kvality 

Ekonomickej  univerzity  v Bratislave.  Jeho  hlavnými  dokumentmi  sú  Interná  smernica   č. 

2/2011 Monitorovanie a hodnotenie kvality na EU v Bratislave zo dňa 31. 3. 2011, Interný 

manuál zabezpečovania a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave, Pravidlá na priebežné 

zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností na EU 

v Bratislave a Štatút Rady  kvality  EU  v Bratislave.  Zástupcom  FMV  v Rade  kvality  EU v 

Bratislave je prodekan, zmocnenec pre kvalitu, Mgr. Samuel Goda, PhD. Členmi fakultnej rady 

kvality sú prodekan, zmocnenec pre kvalitu, jeden zástupca z každej katedry a zástupca 

Študentského parlamentu FMV. 

Hlavnou súčasťou systému kvality je zabezpečovanie pravidelného hodnotenia 

študijných programov a predmetov vyučovaných na fakulte. Hodnotenie sa vykonáva 

minimálne raz za dva roky pre každý študijný program a predmet. Hodnotia sa tieto indikátory: 

▪ obsahové zameranie predmetu, jeho zaradenie do študijného plánu, 

▪ forma a rozsah výučby, 

▪ význam predmetu pre naplnenie profilu absolventa, 

▪ kvalita, aktuálnosť a dostupnosť študijnej literatúry, 

▪ prepojenie predmetu s výskumom. 

V kalendárnom  roku   2019   boli   realizované   dve   kolá   hodnotenia   predmetov   a 

vyučujúcich – jedno v rámci akademického roka 2019/2020 a druhé kolo v akademickom roku 

2020/2021. Tieto hodnotenia – hospitácie, pre pretrvávajúce procesné nedostatky pri ich 

vykonávaní však neposkytli v r. 2020 dostatočnú výpovednú hodnotu. Potreba reformovania 

systému hospitácii však bola prerokovaná na online zasadnutiach vedenia, ako aj na úrovni 

katedier. 

Do systému kvality sú zapojení aj študenti FMV, a to prostredníctvom online ankety, 

ktorej správa  spadá  pod  Centrum  na  zabezpečenie  a podporu  kvality  EU  v  Bratislave.   

V kalendárnom roku 2019 prebehlo prvé kolo prieskumu za akademický rok 2019/2020 (letný 

semester – 20. 4. – 3. 5. 2020) a druhé kolo v akademickom roku 2020/2021 (zimný semester 

– 23. 11. – 29. 11. 2020). Študenti mali možnosť anonymne sa vyjadriť ku kvalite každého 

predmetu absolvovaného v uplynulom semestri a ku kvalite každého pedagóga. Prípadné 

negatívne hodnotenia pedagógov je potrebné riešiť pohovormi s vedúcimi katedier alebo 

dekanom a to na periodickej báze (vždy na konci semestra). Po retrospektívnej analýze sa 

niektoré opatrenia na odstránenie nedostatkov nejavia v praxi ako úplne dostatočné. Študenti 

opakovane poukazujú na nedostatky týkajúce sa najmä prístupu niektorých vyučujúcich, 

vrátane vyučujúcich FMV, nielen počas semestrálnej výučby, ale najmä počas prípravy a 

priebehu skúšok. Vedenie FMV EUBA bude na tieto sťažnosti reflektovať. Nakoľko nie všetky 

v minulosti navrhnuté opatrenia sa ukázali ako efektívne, bude ich potrebné prehodnotiť. 

Medzi opatrenia, ktoré by mohli ďalej zvyšovať mieru nadobúdania vedomostí a rozvoja 

zručností na fakulte, bolo odporučené častejšie písanie priebežných písomných testov pre 

dosiahnutie systematickejšej prípravy a zlepšenie stupňa osvojenia látky študentmi, 

stimulovanie schopnosti kritického myslenia študentov prostredníctvom diskusií na aktuálne 

ekonomické, politické a právne témy, vhodné kombinovanie prednášok a cvičení pri 

jednotlivých predmetoch z hľadiska ich formy i obsahu, preberanie aktuálnych tém, 

dodržiavanie sylabov a ich inovácia v zmysle aktuálnych trendov, ako aj prispôsobenie obsahu 

skúšok prebraným témam počas semestra. 

Hodnotiť kvalitu nadobúdania vedomostí a rozvoja študentov doktorandského štúdia možno 

prostredníctvom ich publikačnej činnosti. Študenti doktorandského štúdia však prioritne 

potrebujú budovať svoje výskumné a metodologické kapacity – FMV EUBA bude ich potreby 

reflektovať. 
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8 PODPORA ŠTUDENTOV (štipendiá a voľnočasové aktivity) 

Sociálna podpora študentov vysokých škôl 

 

Dotácia na sociálnu podporu študentov sa poskytuje podľa tretej hlavy zákona 

o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Sociálna podpora je realizovaná priamou   

a nepriamou formou. 

 

Nepriama forma: 

- stravovanie a ubytovanie podľa možností s poskytnutím príspevku na náklady spojené so 

stravovaním a ubytovaním, 

- finančná a organizačná podpora športových, kultúrnych činností a pastoračných centier. 

 

A) SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM 

Priznávanie sociálneho štipendia študentom Fakulty medzinárodných vzťahov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave sa riadi zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách   

v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho 

štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov a Štipendijným poriadkom 

EU v Bratislave (účinným od 1. 1. 2012) v znení Dodatku č. 1 (účinným od 1. 6. 2013) 

a Dodatku č. 2 (účinným od 22. 4. 2014). 

Pri priznávaní sociálnych štipendií sa postupuje aj podľa súvisiacich zákonov ako sú 

napríklad: 

– zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

– zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

– zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, 

– zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, 

– zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov, 

– zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

V prvom polroku 2020 dostávalo sociálne štipendium 18 študentov, v druhom polroku 

2020 (od nového akademického roka) bolo podaných 18 žiadostí o priznanie sociálneho 

štipendia. Z toho 10 študentom bolo sociálne štipendium priznané, 3 študentom nebolo sociálne 

štipendium udelené z dôvodu nesplnenia zákonom stanovených kritérií, 2 študentom bolo 

zastavené konanie. V prípade 3 študentov nebolo do konca roka 2020 ukončené konanie, 

nakoľko k žiadosti nedoručili všetky potrebné doklady. Celkovo bola v roku 2020 na sociálnych 

štipendiách vyplatená suma 25 290 eur, z toho v prvom polroku 2020 to bolo 

17 780 eur a v druhom polroku 2020 to bolo 7 510 eur. 

Pri posudzovaní žiadostí o sociálne štipendium sa na FMV EU uplatňuje systém 

osobných konzultácií, mailovej a telefonickej komunikácie a spracovanie požadovaných 

dokladov sa uskutočňuje na základe individuálnych sociálnych pomerov študenta. 
 
 

 Sumy priznaných štipendií v roku 2020 

Január 3 230,00 eur 

Február 1 820,00 eur 

Marec 2 400,00 eur 

Apríl 2 110,00 eur 

Máj 4 470,00 eur 

Jún 3 750,00 eur 

Júl 0,00 eur 
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August  0,00 eur 

September  0,00 eur 

Október  2 550,00 eur 

November  2 890,00 eur 

December  2 070,00 eur 

Spolu  25 290,00 eur 

 

 

B) MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM 

Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave boli v roku 2020 

pridelené finančné prostriedky na motivačné štipendiá vo výške 27 500,- €. Fakulta pri ich 

priznávaní postupovala v zmysle pravidiel pre priznávanie motivačného štipendia študentom 

EU. Celkový počet odmenených študentov, ktorým sa priznalo motivačné štipendium, 

predstavovalo najviac 10 % študentov zapísaných na prvom a druhom stupni štúdia. Na FMV 

to predstavovalo maximálne 55 študentov. 

Motivačné štipendium sa vyplácalo v roku 2020 v dvoch termínoch (júl a november). 

V mesiaci   júl      bolo   vyplatené   motivačné   štipendium   za   ukončené   štúdium   

s vyznamenaním a za šport a reprezentáciu školy. Návrh na vyplatenie štipendií vo výške 

5 750,- € pre 20 študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia bol prerokovaný na zasadnutí 

vedenia. Návrh na vyplatenie motivačného štipendia za dosiahnutý vážený študijný priemer 

prerokovalo vedenie fakulty na zasadnutí dňa 22. októbra 2020 vo výške 20 750,- € pre 33 

študentov, ktorí dosiahli priemer do 1,24. Dňa 22. októbra 2020 vedenie rozhodlo aj o vyplatení 

štipendia za prezentáciu Ekonomickej univerzity v Bratislave v športovej činnosti. 

Vyplatená bola čiastka 1 000,- € pre 2 študentov. 

V rámci štipendijného fondu prerokovalo vedenie FMV rozdelenie 4 600,- €. Tieto 

prostriedky sa použili na vyplatenie štipendií študentom,  ktorí  sa zapojili  do  súťaže ŠVOČ a 

získali 1. až 3. miesto (600,- € pre 3 študentov) a 10 študentom bola vyplatená sociálna výpomoc 

v zlej životnej situácii v rodine (4 000,- €). 

 

C) UBYTOVANIE ŠTUDENTOV 

Prideľovanie ubytovacích miest sa na Fakulte medzinárodných vzťahov EU riadi 2 

základnými   dokumentmi   prijatými    Ubytovacou    komisiou    Ekonomickej    univerzity   

v Bratislave: 

1. Zásadami prideľovania ubytovania v študentských domovoch pre ak. rok 2020/2021 

2. Harmonogramom ubytovania pre ak. rok 2020/2021 

 

Fakulte medzinárodných vzťahov bolo z celkového počtu 2 230 ubytovacích miest 

pridelených 198 ubytovacích miest. Toto rozdelenie sa uskutočňuje pomerne na základe počtu 

študentov zapísaných na štúdium na jednotlivých fakultách EU v Bratislave v predchádzajúcom 

akademickom roku bez študentov s trvalým bydliskom v Bratislave a študentov, ktorých 

vzdialenosť miesta bydliska na univerzitu nedosahovala 50 kilometrov. 

 

Tabuľka č. 1: Počet ubytovacích miest podľa jednotlivých študentských domovov 

Študentský domov počet miest 

Dolnozemská cesta 19 

Starohájska 4 25 

Starohájska 8 16 

Vlčie Hrdlo 33 

Ekonóm 26 
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Prokopa Veľkého (HOPA) 33 

Hroboňova (DOPA) 46 

 
198 

 

 

Tabuľka č. 2: Štatistika ubytovania podľa jednotlivých ročníkov 
 

Ročník 

 

P. prijatých žiadostí 

 

P. pridelených miest 
P. odmietnutých 

miest 

 

Prijaté odvolania 
Vyhovené 

odvolania 

      

1. ročník 81 45 36 19 19 

2. ročník 53 23 30 14 13 

3. ročník 63 28 35 18 18 

4. ročník 32 18 14 7 7 

5. ročník 23 10 13 2 2 

Spolu 252 124 128 60 60 

* tabuľka bez 

ZŤP/zahraničných 

 

Zahraniční/ZŤP 

 
Počet prijatých žiadostí 

 
Počet pridelených miest 

Počet odmietnutých 

miest 

 
Prijaté odvolania 

Vyhovené 

odvolania 

 
Celkovo 

36 36 0 0 0 36 

 

* Z celkového počtu 198 voľných miest sme obsadili 188 miest. 

Zahraniční študenti boli ubytovaní na ubytovacích kapacitách EUBA pre zahraničných 

študentov, mimo 198 miest, t. j. 188 miest bolo pridelených len slovenským študentom. 


