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1. Úvod 
 

1.1 Štruktúra tvorivých pracovníkov FMV v roku 2008 
 

Štruktúra zamestnancov FMV 
OA s PhD. profesori docenti 

DrSc. CSc./PhD. 
OA bez PhD. 

4 6 1 14 7 
 

1.2 Výskumná stratégia fakulty 
 

 Výskumná stratégia fakulty vychádzala z niektorých základných východísk. 
V nadväznosti na predchádzajúce roky je vedeckovýskumná činnosť orientovaná na 
zdokonaľovanie vzdelávacieho procesu, na odborný rast a získavanie vyššej kvalifikácie 
vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty 
 
1.3 Systém hodnotenia výsledkov výskumu na fakulte 
 

FMV hodnotí výsledky výskumu pravidelne v rámci svojej organizačnej štruktúry na 
vedení a kolégiu fakulty, na katedrách a vo Vedeckej rade fakulty.  
 
2. Hodnotenie výskumu fakulty za rok 2008 

 
2.1 Profil výskumu FMV 
 

Profilácia vedecko-výskumnej činnosti zohľadňuje študijný program FMV 
Medzinárodné ekonomické vzťahy a vedné odbory na FMV. Na naplnenie tohto cieľa 
boli orientované vedecko-výskumné aktivity, ktoré v rámci svojej orientácie uskutočnila 
FMV. Táto orientácia sa prejavila  i na konkrétnych grantových projektoch, ktoré sa na 
fakulte riešili. (viď príloha). K 1.9.2007 sa uskutočnila reorganizácia katedier fakulty, 
ktorá aj organizačnou formou doprofilovala zameranie a obsah výskumu na užší okruh 
problémov. Tieto okruhy sa vyprofilovali najmä na otázky teórie medzinárodných 
ekonomických vzťahov a svetovej ekonomiky, ako aj na otázky hospodárskej diplomacie. 
Ďalším okruhom sú problémy medzinárodných vzťahov spojených s pozíciou SR ako 
členského štátu EÚ a procesov v medzinárodných vzťahoch na globálnej úrovni. 
Súčasťou tejto orientácie je aj analýza kultúrnych a civilizačných aspektov 
a interkultúrnych vzťahov v súčasnom svete. 
 
Profil výskumu katedier 
 
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie 

Katedra vznikla zlúčením Katedry diplomacie a medzinárodných ekonomických 
vzťahov a Katedry svetovej ekonomiky. KMEVaHD sa venuje otázkami teórie 
medzinárodných ekonomických vzťahov a svetovej ekonomiky a ich zakotveniu 
v reálnych ekonomických vzťahoch, otázkam európskej integrácie, regionálnej politiky 
a rozvojovej pomoci. V otázkach hospodárskej diplomacie bola venovaná pozornosť 
politickým, právnym, ekonomickým a bezpečnostným aspektom fungovania 
zastupiteľského úradu SR a utvárania modelu jeho riadenia. 
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Katedra medzinárodných politických vzťahov 
 Vzhľadom na pomerne rôznorodý odborný profil učiteľov katedry je aj 
vedeckovýskumná činnosť katedry orientovaná v značnej miere interdisciplinárne 
prepojením politických, ekonomických a kultúrnych aspektov problémov. Takouto 
orientáciou je charakteristický aj  výskum procesov a trendov spojených s pozíciou SR 
v rámci Európskej úrovne a globálnych procesov.  Ďalšou oblasťou je skúmanie 
bezpečnostných aspektov v medzinárodných vzťahoch. Pozornosť je v rámci viacerých 
projektov venovaná i skúmaniu kultúry, civilizačných problémov a problémom 
interkulturality.  
 

       Katedra medzinárodného práva 

Katedra medzinárodného práva realizuje vedeckovýskumnú činnosť v oblasti 
medzinárodného práva, najmä s akcentom na právo Európskej únie a implementáciu 
právneho poriadku európskych inštitúcií do práva Slovenskej republiky. Týmto smerom je 
zameraný i vedeckovýskumný projekt v rámci VEGA. 

 Cieľom výskumu katedier bolo presadenie sa do grantových projektov VEGA, 
organizovanie vedeckých seminárov s účasťou širšej odbornej verejnosti i zo zahraničia, 
ako aj uplatnenie poznatkov z vedy a výskumu v publikačnej činnosti a na podporu 
vzdelávacích aktivít. 
 
2.2 Vyhodnotenie plnenie zámerov výskumu za rok 2008 

 
V oblasti vedeckovýskumnej práce boli aktivity Fakulty medzinárodných vzťahov 

orientované na základný profil fakulty daný profilom absolventa. V projektoch bola 
venovaná pozornosť ekonomickým, politickým, bezpečnostným a kultúrnym aspektom 
medzinárodných vzťahov vychádzajúc z analýz na regionálnej stredoeurópskej 
a globálnej úrovni. 

Vedenie venovalo pozornosť i kvalifikačnému rastu pracovníkov,  ktorý považuje za 
základ ďalšieho rozvoja fakulty. Fakulta bola v roku 2008 zapojená do riešenia 7 
projektov VEGA, čo predstavuje nárast oproti roku 2007, realizoval sa i 1 inštitucionálny 
grant mladých učiteľov a vedeckých pracovníkov. V aplikovanom výskume bol 
dokončený 1 projekt, ktorý predstavoval užšie prepojenie vedeckovýskumnej činnosti 
s problematikou zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR. 

Fakulta trvale venuje pozornosť zvyšovaniu kvality doktorandského štúdia, 
publikačnej činnosti doktorandov a včasnému dokončovaniu najmä interného 
doktorandského štúdia. 

 
Silné stránky výskumu na FMV v roku 2008 
- fakulta v roku 2008 udržiavala a posilňovala svoju pozíciu vo vedeckej 

a akademickej komunite, najmä cez vedecké semináre, ktoré organizovala, 
resp. na ktorých sa zúčastňovali, doma aj v zahraničí, jej pracovníci, 

- prezentácia výsledkov na národnej a medzinárodnej úrovni. V porovnaní 
s priemerom ostatných rokov došlo k nárastu v publikačnej činnosti, 

- vysoko úspešné ukončovanie doktorandského štúdia, najmä interného, 
- vydávanie 2 vedeckých časopisov. 
Slabé stránky 
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- podávanie projektov na výzvy 7. RP a APVV, ktoré si vyžadujú vytvorenie 
väčších, i medzinárodných tímov a sú spojené s vysokou administratívnou 
záťažou, 

- rozdiely v publikovaní výsledkov výskumu u jednotlivých pracovníkov, 
- infraštruktúra pre vedeckovýskumnú činnosť, ktorú je potrebné skvalitniť, 
- nízke možnosti motivácie najvýkonnejších pracovníkov vo vede a výskume. 

  
3. Zameranie výskumu fakulty na rok 2009 
 
3. 1 Obsahové zameranie výskumu fakulty na rok 2009 
 
 Fakulta v roku 2009 bude pokračovať v hlavných smeroch výskumu z roku 2008, čo 
je dané hlavne pokračujúcimi projektmi  VEGA. Pôjde hlavne o analýzu migračnej 
politiky Európskej únie v jej ekonomických kontextoch a medzinárodnú migráciu 
z hľadiska politických, sociálnych a kultúrnych kontextov, analýzu medzinárodných 
vzťahov v podmienkach globalizujúceho sa sveta s dôrazom na sociologické, 
politologické, sociálno-ekonomické a bezpečnostné problémy. Vzťah medzinárodného 
práva a európskeho práva bude predmetom výskumu 1 projektu VEGA. Vzťah kultúrnej 
plurality, interkultúrnej komunikácie a interkultúrnych kompetencií je predmetom 
výskumu ďalšieho tímu, ktorý spolupracuje s ďalšími pracoviskami v rámci EU, ako aj 
mimo univerzity (UK Bratislava). 

Fakulta plánuje v roku 2009 realizovať 2 konferencie, ktoré sa realizujú pravidelne 
každý rok: 

8. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov „Ekonomické, politické a právne 
otázky medzinárodných vzťahov“ v LS akademického roka 2008/9 

10. medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné vzťahy 2009“ v decembri 
2009. 

Predpokladá sa i realizácia vedeckých konferencií v rámci pokračujúcich projektov 
VEGA. 

 
3. 2 Zameranie výskumu podľa katedier 
 
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie 
Katedra bude v roku 2009 realizovať 2 projekty VEGA, ktoré sú pokračujúce so 

začiatkom realizácie v roku 2008 (Migračná politika Európskej únie – zodpovedný 
riešiteľ prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. a Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom 
hospodárstve – zodpovedný riešiteľ Ing. Ladislav Lysák, DrSc.). Do súťaže o udelenie 
interného grantu je prihlásený 1 projekt mladých vedeckých pracovníkov. Katedra 
realizuje výskum v profilovej oblasti fakulty na medzinárodné vzťahy a do výskumu na 
katedre sú zapojení takmer všetci interní doktorandi fakulty, či už v projektoch VEGA 
alebo projektu mladých vedeckých pracovníkov. 

 
Katedra medzinárodných politických vzťahov 
KMPV bude v roku 2009 realizovať 3 úlohy v rámci grantových projektov VEGA 

(Medzinárodné vzťahy v podmienkach postmodernej spoločnosti globalizujúceho sa sveta 
– zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., Medzinárodná migrácia 
v európskom kontexte – zodp. riešiteľ doc. PhDr. Ján  Liďák, CSc., Kultúrna pluralita, 
interkultúrna komunikácia a vytváranie interkultúrnych kompetencií – zodp. riešiteľ doc. 
PhDr. Milan Márton, CSc.). Je podaná i jedna prihláška do grantového projektu KEGA 
(doc. PhDr. Marta Zagoršeková, CSc.) 
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Katedra medzinárodného práva 

Katedra medzinárodného práva bude i v roku 2009 pokračovať vo svojej 
vedeckovýskumnej orientácia, ktorá je daná i projektom VEGA so zodpovedným riešiteľom 
prof. JUDr. Stanislavom Mrázom, CSc.: Vzťah medzinárodného práva a európskeho práva. 
Výsledky výskumu budú publikované v časopisoch a na konferenciách, ale aj študijnej 
literatúre pre študentov EU. 

4. Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 
 
Tabuľka č. 4.1.1: Štruktúra projektov riešených v r. 2005 – 2008 
Typ projektov r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 

Projekty EÚ ( 6 a 7. RP) 0 0 0 0 
Projekty ŠPVaV 0 0 0 0 
Projekty APVV + AV 0 1 1 1 
Projekty VEGA 4 5 5 7 
Projekty KEGA 1 1 1 1 
Projekty hosp. praxe  0 0 0 0 
Projekty MVTS 0 0 0 0 
Inštitucionálne projekty 4 1 3 1 
Projekty mladých prac. do 30 r. 2 2 0 1 
Iné projekty* 0 0 0 0 
*participácia na projektoch iných univerzít. Identifikačné listy musia byť vyplnené aj za všetky 

projekty kategórie „Iné projekty“ 

Tabuľka č. 4.1.2: Získané finančné prostriedky z riešenia výskumných projektov 

Získané finan čné prostriedky (v tis. SK) 
2005 2006 2007 2008 Typ projektov 

BV KV BV KV BV KV BV KV 

Projekty EÚ (6 a 7.RP) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Projekty ŠPVaV 0 0 0 0 0 0 0 0 
Projekty APVV + AV 0 0 342 0 147 0 100 0 
Projekty VEGA 343 86 563 358 366 221 283 50 
Projekty KEGA 41 0 53 0 80 0 0 0 
Projekty hosp. praxe  0 0 0 0 0 0 0 0 
Projekty MVTS 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inštitucionálne projekty 37 0 55 71 25 91 31 0 
Projekty mladých prac. do 30 r.  40 45 26 38 19 50 15 0 
Iné projekty 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finančné prostriedky spolu  461 131 1039 467 637 362 429 50 
*BV - bežné výdavky 

*KV - kapitálové výdavky 
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Tabuľka č. 4.1.3: Štruktúra projektov podľa pracovísk EU v Bratislave v r. 2008 
Druh projektov  NHF OF FHI FPM PHF FMV ÚJ CĎV CTVŠ ÚMP Spolu  

Projekty EÚ (6 a 7.RP)            0           
Projekty ŠPVaV            0           
Projekty APVV + AV            1           
Projekty VEGA            7           
Projekty KEGA            1           
Projekty hosp. praxe             0           
Projekty MVTS            0           
Inštitucionálne projekty            1           
Projekty mladých prac. do 30 r.             1           
Iné projekty*            0           
*participácia na projektoch iných univerzít 
 
 
Tabuľka č. 4.1.4: Získané finančné prostriedky fakúlt EU v Bratislave v r. 2008   

Získané finan čné prostriedky v r. 2008 (v tis.) 

NHF OF FHI FPM PHF FMV SEK ÚJ CĎV CTVŠ   

BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV 

Projekty EÚ (6. a 7.RP)                     0 0                 

Projekty ŠPVaV                     0 0                 

Projekty APVV + AV                     100 0                 

Projekty VEGA                     283 50                 

Projekty KEGA                     0 0                 

Projekty  hosp. praxe                      0 0                 

Projekty MVTS                     0 0                 

Inštitucionálne projekty                     31 0                 

Projekty mladých  prac. do 30 r.                      15 0                 

Iné projekty                     0 0                 

Spolu:                     429 50                 

 
 
Tabuľka č. 4.1.5: Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov    
Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracov níkov a študentov 

3. stup ňa štúdia v dennej forme do 30 rokov (v tis. Sk) 

NHF OF FHI FPM PHF FMV Spolu: 
  

BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV 

Rok 2005                     40 45     
Rok 2006                     26 38     
Rok 2007                     19 50     
Rok 2008                     15 0     
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Tabuľka č. 4.1.6: Projekty ESF riešené v rokoch 2005 – 2008 (počet projektov) 
Projekty ESF 2005 2006 2007 2008 

Projekty ESF, v ktorých je  
EU v Bratislave koordinátor 1 1 1 1 

Projekty ESF, v ktorých je 
EU v Bratislave participant 0 0 0 0 

Projekty ESF spolu 1 1 1 1 
 

Tabuľka č. 4.1.7: Získané finančné prostriedky z projektov ESF v rokoch 2005 – 
2008 (v tis. Sk)  
Projekty ESF 2005 2006 2007 2008 

Projekty ESF, v ktorých je 
EU v Bratislave koordinátor 0 746 130 668 572 655 310 

Projekty ESF, v ktorých je  
EU v Bratislave participant 0 0 0 0 

Projekty ESF spolu 0 746 130 668 572 655 310 

 

5. Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce 
5.1  Vedecké konferencie v roku 2008 

 Na fakulte sa v roku 2008 uskutočnili 5 vedeckých konferencií. Všetky akcie boli 
organizované fakultou a jednotlivé katedry sa na nich podieľali rôznym spôsobom 
a rozsahom.  

 
VII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 

"Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2008" 

Termín konania: 06. 06. 2008 
Miesto konania: Bratislava 
Organizátor: FMV EU  
Počet účastníkov: 55 (zahraniční účastníci z ČR a Poľska) 
Obsahové zameranie: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vztahov v 
roku 2008 
Z rokovania konferencie vyšiel zborník 
 

III. medzinárodná vedecká konferencia  
„Rozvojová pomoc 2008“ 

Termín konania: 09. 10. 2008 
Miesto konania: Bratislava 
Organizátor: FMV EU 
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Počet účastníkov: 35 (zahraniční účastníci z ČR) 
Obsahové zameranie: Aktuálne otázky medzinárodnej rozvojovej pomoci a 
spolupráce a vzťahy medzi rozvinutými a rozvojovými štátmi 
Z rokovania konferencie vyšiel zborník 

 

Vedecká konferencia 
Diplomatická služba členského štátu EÚ v procese európskej integrácie 

Termín konania: 14. – 15. 5 2008 
Miesto konania: Bratislava 
Organizátor: FMV EU v spolupráci s nadáciou Friedrich ebert stiftung 
Počet účastníkov: 70 (zahraniční účastníci z Čiech a Nemecka) 
Obsahové zameranie: Dôležitosť a úloha diplomatických služieb v členských krajinách EÚ 
v procece európskej integrácie 
Z rokovania konferencie vyšiel zborník 

 
Vedecká konferencia 

"MEDZIKULTÚRNY DIALÓG - NÁSTROJ STABILITY A ROZVOJA  
EURÓPSKEHO PRIESTORU" 

Termín konania: 13. 10.  2008 
Miesto konania: Bratislava 
Organizátor: FMV, Kultúrny kontaktný bod Slovensko, Národné osvetové centrum 
Počet účastníkov: 65 
Obsahové zameranie: otvorený dialóg o pripravenosti Slovenska aktívne participovať na 
rozvoji medzikultúrnych vzťahov, politiky susedstva a vzájomného uznania odlišných identít 
občanov EÚ. 

Výstup z konferencie: zborník  

 
9. medzinárodná vedecká konferencia 

Medzinárodné vzťahy 2008 „Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky“ 

Termín konania: 04. - 05. 12 2008 
Miesto konania: Smolenice 
Organizátor: FMV EU  v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku 
Počet účastníkov: 101 (zahraniční účastníci z ČR a Poľska, Bulharska) 
Obsahové zameranie: Rokovanie prebiehalo bolo v 6 sekciách, ktoré boli zamerané na 
diskusiu k problémom riešených v rámci jednotlivých grantov VEGA, KEGA 
a Aplikovaného výskumu. Okrem toho sa na konferencii uskutočnili 4 panelové diskusie. 
Výstup z konferencie: pripravuje sa vydanie zborníka abstraktov a vydanie zborníka na CD 
nosičoch, ktoré bude obsahovať plné znenie všetkých príspevkov. 
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5.3 Výsledky výskumu za rok 2008 

Prehľad publikačnej činnosti na FMV EU v Bratislave 

Oblasť publikačnej činnosti 
Počet 

- vysokoškolské učebnice (počet/AH) 
/ACA, ACB/ 

   3 

- skriptá a učebné texty (počet/AH) /BCI/    4 

- vedecké monografie (počet/AH) 
    /AAA, AAB/ 

   0 

       - práce vo vedec. časopisoch  karentovaných doma a v zahraničí 
/ADC, ADD/ 

   1 

- práce vo vedec. časopisoch nekarentovaných doma  v zahraničí 
     /ADE, ADF/ 

  45 

- v odborných. časopisoch, recenzovaných  a nerecenzovaných  
vedeckých zborníkoch nekonferenčných  / ABA, ABB, ABC , ABD, 
ACC, ACD, BDC, BDD, BDE, BDF, AEC, AED, AEE, AEF/ 

  74 

- príspevky publikované v zborníkoch na zahraničných 
konferenciách  /AFA, AFC, BEC, BEE/ 

  24 

- príspevky publikované v zborníkoch na domácich  
konferenciách  /AFB, AFD, BED, BEF/ 

135 

- odborné práce, iné knižné publikácie a odborné vystúpenia 
      /BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK,  BDA, BDB,BFA,BFB, BGG,  BGH, 
EAI, EAJ,  EDI,  GHG, GII/ 

    1 

- ostatné (AFH, DAI, FAI)   19 

      Spolu 306 
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6. Štúdium 3. stupňa štúdia a kvalifikačný rast 
 
Tabuľka č. 6.1:  Akreditované odbory, v ktorých fakulta uskutočňuje štúdium 3. 
stupňa  

Akreditované vedné odbory Akreditované študijné odbory a 
programy 3. stup ňa štúdia 

číslo 
odboru  Názov číslo 

odboru  Názov 

 67-21-9  Medzinárodné vzťahy  3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy  
        
 

Tabuľka č. 6.2: Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na EU za roky 2005 - 2008 

Študenti 3. stup ňa štúdia  
 zo SR 

Zahrani ční študenti  
3. stup ňa štúdia Roka 

Interní Externí Interní Externí 

Absolventi  
3. stup ňa 

štúdia 
spolu 

Rok 2005 21 65 4 0 5 
Rok 2006 29 76 4 0 7 
Rok 2007 16 43 3 4 14 
Rok 2008 17 39 3 5 11 
 

Tabuľka č. 6.3: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na fakultách EU v Bratislave  

Študenti 3. 
stup ňa štúdia  

zo SR 

Zahrani ční 
študenti  
3. stup ňa 

štúdia 

Absolventi 
3. stup ňa 

štúdia  
za rok 2008 k 31.12.2008 

Interní  Externí  Interní  Externí  Interní  Externí  

% absolventov  
na celkovom  

počte 
študentov 3. 

stup ňa štúdia  

NHF               
OF               
FHI               
FPM               
PHF               
FMV 17 39 3 5 8 3 17,02 

Spolu:               
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Tabuľka č. 6.4: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2008 

Riadok Ukazovate ľ Celkový po čet 
1. Zaradení v 3. stupni štúdia spolu 56 
2. pre potrebu škol. pracoviska 1 
3. pre iné pracoviská 0 
4. v dennej (internej forme)  20 
5. 

z toho 
(z r. 1) 

v externej forma 44 
6. Novoprijatí na 3. stupe ň štúdia 20 
7. pre potrebu škol. pracoviska 0 
8. pre iné pracoviská 0 
9. denní (interní) študenti  8 
10. externí študenti  14 
11. 

z toho 
( z r. 6) 

štud. 3. stup ňa z prac. škol. prac. 0 
12. V roku 2008 štúdium 3. stup ňa ukon čili 11 

v plánovanom termíne 8 13. z toho 
(z r. 12) v novour čenom termíne 3 

14. Počet zrušených štud. 3. stup ňa 12 
15. Počet zahrani čných študentov 3. stup ňa 8 

16. z toho 
(z r. 15) počet "vládnych štipendistov" 

1 

17. z toho 
(z r. 15) 

počet študentov 3. stup ňa študujúcich 
na vlastné náklady 1 

Pozn.: v riadku 1. a 6. nie sú zahrnutí zahraniční občania 
 

Tabuľka č. 6.5: Absolventi 3. stupňa  štúdia na EU v Bratislave za rok 2008 
Odbor 3. stup ňa štúdia Počet absolventov 

 67-21-9 Medzinárodné vzťahy 3 
 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy 8 
Spolu   
*Pozn.: Počet absolventov vo všetkých formách štúdia bez zahraničných absolventov 
 

Tabuľka č. 6.6: Zahraniční absolventi 3. stupňa štúdia za rok 2008 
Odbor 3. stup ňa štúdia 

(aj číslo odboru) 
Počet zahr. 
absolventov 

  interní  externí  
 67-21-9 Medzinárodné vzťahy 1   
 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy 1   
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Tabuľka č. 6.7:  Štruktúra školiteľov na fakulte 
Odbor  

3.stup ňa štúdia 
Počet interných 

školite ľov 
Počet externých 

školite ľov Počet školite ľov celkom 

 Medzinárodné vzťahy 9 3 12 
 Medzinárodné 
ekonomické vzťahy 

8 13 21 

        
 

Tabuľka č. 6.8:  Štruktúra za ťaženia školite ľov v roku 2008 

Indikátor   

Počet denných študentov 3.  
stup ňa k 31.12.2008 20 

Počet externých študentov 
3. stup ňa k 31.12.2008 44 

Počet školite ľov na fakulte 21 

ID/ školite ľa 0,95 

ID + ED/ školite ľa   
3,05 

Počet absolventov 3. 
stup ňa štúdia 
v dennej forme  

  
8 

 
 
Tabuľka č. 6.9: Publikačné výstupy študentov 3. stupňa 

Typ publikácie* Študenti 3. stup ňa  v 
dennej forme štúdia 

Študenti 3. stup ňa v 
externej forme štúdia 

Monografie, u čebnice, 
vysokoškolské u čebné texty    0,9 2 

State vo vedeckých 
časopisoch (karentované) 0 0 

Nekarentované / domáce / 
zahrani čné      0/19 0 

State v odborných časopisoch 
domáce / zahrani čné           0/19,25 1/0 

Príspevky v zborníkoch z 
konferencií (v zahrani čí) 5 3,3 

Príspevky v zborníkoch z 
konferencií (domáce)  71,5 7 

*Autorstvo uvádzať podielovým spôsobom (u dvoch autorov 1/2, u troch 1/3 apod. 
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7. Habilitačné a inauguračné konanie 

 V roku 2008 sa  ukončilo habilitačné konanie PhDr. Oľgy Plávkovej, CSc., ktoré bolo 
započaté v roku 2007. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB sa 
uskutočnila habilitácia doc. PhDr. Jána Liďáka, CSc. Habilitačné konanie na PFVaMV UMB 
v Banskej Bystrici začal aj PhDr. Peter Weiss, CSc. 

10. ŠVOČ na fakulte 

V roku 2008 sa do študentskej vedeckej a odbornej činnosti na fakulte zapojilo 6 študentov so 6 
prácami (v roku 2007 to bolo 12 študentov s 10 prácami). Samotná súťaž prebehla v dvoch kolách. 
V prvom kole sa práce podľa ich zamerania rozdelili do dvoch tematických okruhov – sekcií: 
Medzinárodné ekonomické vzťahy a Medzinárodné politické vzťahy. 

Tri najlepšie práce z každej sekcie postúpili do celofakultného kola. Na prvých troch 
miestach skončili práce: 

1. miesto: Fecková Martina  „Postavenie a perspektívy ropy vo svetovom 

                                                   hospodárstve“ 

  vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.  

2. miesto: Gaži Michal   “Pakt stability a rastu“ 

  vedúci práce:  prof. Ing. Ľudmila Lipková ,CSc. 

3. miesto: Orčíková Eva  „Euro a vstup Slovenska do eurozóny“ 

  vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák,DrSc. 

11. Záver 

 Všetci pracovníci FMV boli v uplynulom roku 2008 zapojení najmä do projektov 
VEGA, ale aj do jednej úlohy v aplikovanom výskume a interného grantu pre mladých 
vedeckých pracovníkov. V roku 2008 FMV vykázala vyšší počet výstupov v publikačnej 
činnosti, ako obvykle dosahovala v uplynulých rokoch. Základnou orientáciou pre rok 2009 
by malo byť zvyšovanie kvality vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a prezentácie 
výsledkov v karentovaných vedeckých časopisoch doma, v zahraničných vedeckých 
časopisoch a vytváranie personálnych a organizačných predpokladov na zapojenie do 
výskumných projektov so zahraničím a získanie vyššieho objemu finančných prostriedkov. 
FMV venovala pozornosť aj spolupráci s inými akademickými pracoviskami a s decíznou 
sférou, najmä formou ich účasti na konferenciách a spolupráci vo VR FMV, ale aj cez 
pôsobenie v iných vedeckých radách. 

 
Príloha 1 

1. Prehľad projektov riešených v r. 2008 a pokračujúcich do roku 2009 
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1. Názov projektu:  Vzťah medzinárodného práva a európskeho práva 

Zodpovedný riešiteľ:  prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. 

IDENTIFIKA ČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU  
1. Číslo projektu: VEGA 1/4563/07 
2. Názov projektu: Vzťah medzinárodného práva a európskeho práva 
3. Vedúci projektu: prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. 
4. Spoluriešitelia: JUDr. Peter Rusiňák, PhD., JUDr. Roman Jurík, PhD. (do r. 
2008), JUDr. Halina Martyniv, PhD., JUDr. Lucia Hurná, PhD., JUDr. Ing. Milan 
Budjač, Ing. Leonid Raneta, JUDr. Ivana Mrázová (od r. 2009), Mgr. Klaudia Pyteľová 
(od r. 2009) 
5. Doba riešenia: 2007 – 2009 
6. Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: kapitálové výdavky – 50 000,- Sk 

                                                                              bežné výdavky – 51 000,- Sk 

7. Dosiahnuté výsledky riešenia: 
a)  za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného 

grantu. Kvantifikácia výstupov: 
-     monografie: 0 
- učebnice a učebné texty: 0 
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,    
      zahraničné/domáce): 5 
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,  
      zahraničné/domáce): 0 
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce    
      a ostatné): 
o  zborníky v printovej podobe: 5 
o  zborníky v elektronickej podobe: 4 
- vyžiadané prednášky na konferenciách 
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2. Názov projektu:  Migračná politika Európskej únie 

Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

IDENTIFIKA ČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU  
1. Číslo projektu: VEGA 1/0802/08 
2. Názov projektu: Migra čná politika Európskej únie  
3. Vedúci projektu: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 
4. Spoluriešitelia: Dudáš Tomáš, Ing., PhD., Csabay Marek, Ing. PhD., Grešš 

Martin, Ing., PhD., Hurná Lucia, JUDr., PhD., Jurík  Roman, JUDr., PhD., 
Lipková Beáta, Ing., PhD. Mattoš Boris, Mgr., Rusiňák Peter, JUDr., PhD., 
Greššová Mária, Ing., Phd., Ondrušek Miloš, PhDr., Ing., PhD., Markovič 
Andrej, Ing. 

5. Doba riešenia: 2008 – 2010 
6. Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 65 000,- Sk 
7. Dosiahnuté výsledky riešenia: 

a)  za rok 2008. (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu. 
Kvantifikácia výstupov: 
-     monografie: 0 
- učebnice a učebné texty: 0 
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,    
      zahraničné/domáce): 3 
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,  
      zahraničné/domáce): 2 
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce    
      a ostatné):  
o  zborníky v printovej podobe: 11 
o  zborníky v elektronickej podobe: 0 
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3. Názov projektu: Medzinárodné vzťahy v podmienkach postmodernej 
spoločnosti globalizujúceho sa sveta (sociologické 
a politologické aspekty sociálno-ekonomických 
a bezpečnostných problémov) 

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 

IDENTIFIKA ČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU  
1. Číslo projektu: VEGA č. 1/0826/08 
2. Názov projektu: Medzinárodné vzťahy v podmienkach postmodernej spoločnosti 
globalizujúceho sa sveta (sociologické a politologické aspekty sociálno-ekonomických a 
bezpečnostných problémov) 
3. Vedúci projektu: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 
4. Spoluriešitelia: Ing. Ladislav Lysák, DrSc., doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc., PhDr. 
Peter Weiss, CSc., Ing Vladimír Hniličan, Ing. Ivana Raslavská, Ing. Zuzana 
Kálmánová, Ing. Miloš Ondrušek, Ing. Ruben Stepanjan. 
5. Doba riešenia: 2008 - 2010 
6. Finančné prostriedky pridelené za rok 2008:  42.000 Sk 
7. Dosiahnuté výsledky riešenia: za rok 2008 (pokračujúci projekt). 

Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu. Kvantifikácia výstupov: 
-     monografie: 0 
- učebnice a učebné texty. 0 
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,    
      zahraničné/domáce):  2 
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,  
      zahraničné/domáce) 2 
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce    
      a ostatné): 
o  zborníky v printovej podobe 10 
o  zborníky v elektronickej podobe 2 
- vyžiadané prednášky na konferenciách: 2 
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4. Názov projektu: Kultúrna pluralita, interkultúrna komunikácia a vytváranie 
iterkultúrnych kompetencií  

Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Milan Márton, CSc. 

IDENTIFIKA ČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU  
1. Číslo projektu: VEGA 1/0561/08 
2. Názov projektu: Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna k omunikácia 
                                       a vytváranie interkultúrnych kompetencií 
3. Vedúci projektu: doc. PhDr. Milan Márton, CSc. 
4. Spoluriešitelia: Plávková Oľga, doc., PhDr., CSc., Benická Janka, doc., Mgr., 
PhD., Bláhová Mária, PhDr., Klavec Jozef, PhDr., CSc., Delgadová Elena, PhDr., 
Hulajová Ľubica, Mgr.  
5. Doba riešenia: 2008 - 2010 
6. Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 9. 000 Sk 
7. Dosiahnuté výsledky riešenia: 

a)  za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného 
grantu. Kvantifikácia výstupov: 
-     monografie: 0 
- učebnice a učebné texty: 0 
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,    
      zahraničné/domáce): 0 
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,  
      zahraničné/domáce): 0 
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce    
      a ostatné):  
o  zborníky v printovej podobe: 5 
o  zborníky v elektronickej podobe: 4 
- vyžiadané prednášky na konferenciách   
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5. Názov projektu:  Medzinárodná migrácia v európskom kontexte 

Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. 

IDENTIFIKA ČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU  
1. Číslo projektu: VEGA 1/0408/08 
2. Názov projektu: Medzinárodná migrácia v európskom kontexte 
3. Vedúci projektu:  doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. 
4. Spoluriešitelia: Márton, Milan, doc., PhDr., CSc., Koganová, Viera, Mgr., PhD., 
Vokálová Emília, PaedDr., CSc., Greguš Peter, PhDr., CSc., Plávková Oľga, doc., 
PhDr., CSc., Brezníková Soňa, PhDr., Barátová Jana, PhDr., Barát Peter, PhDr., 
Kupkovi č Miroslav, Mgr.   
5. Doba riešenia: 2008-2010 
6. Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 17. 000 Sk 
7. Dosiahnuté výsledky riešenia: 
a)  za rok 2008. (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu. 
Kvantifikácia výstupov: 
-     monografie 
- učebnice a učebné texty 
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,    
      zahraničné/domáce) 4 
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,  
      zahraničné/domáce) 
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce    
      a ostatné): 10 
o  zborníky v printovej podobe 
o  zborníky v elektronickej podobe 

- vyžiadané prednášky na konferenciách 
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6. Názov projektu: Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 

IDENTIFIKA ČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU  
1. Číslo projektu: VEGA 1/0862/08 
2. Názov projektu: Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve 
3. Vedúci projektu: Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 
4. Spoluriešitelia: Balhar Víťazoslav, Prof., Ing. CSc., Škvrnda František, Doc., 

PhDr. CSc., Dudáš Tomáš, Ing. PhD., Grešš Martin, Ing. PhD., Žúdel Branislav, 
Ing. PhD., Stepanyan Ruben, Ing. PhD., Mizera Radoslav, Ing. 

5. Doba riešenia: 2008 – 2010 
6. Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 29 000,- Sk 
7. Dosiahnuté výsledky riešenia: 

a)  za rok 2008. (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu. 
Kvantifikácia výstupov: 
-     monografie: 0 
- učebnice a učebné texty: 0 
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,    
      zahraničné/domáce): 0  
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,  
      zahraničné/domáce) 
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce    
      a ostatné):  
o  zborníky v printovej podobe: 9 
o  zborníky v elektronickej podobe: 0 

- vyžiadané prednášky na konferenciách 
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2. Projekty ukončené v roku 2008 
 

1.  Názov projektu: Progresívne tendencie vývoja stratégií medzinárodného 
marketingu  

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Martin Grešš, PhD., ( prof. Ing. Eduard Urban, CSc.) 

Doba riešenia:   1. 1. 2006 – 31. 12. 2008 

IDENTIFIKA ČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU  
1. Číslo projektu: VEGA 1/3773/06 
2. Názov projektu: Progresívne tendencie vývoja stratégií medzinárodného 

marketingu 
3. Vedúci projektu: Ing. Martin Grešš, PhD. 
4. Spoluriešitelia:  
5. Doba riešenia: 2006 – 2008 
6. Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 70 000,- Sk 
7. Dosiahnuté výsledky riešenia: 

  b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) 
výskumného grantu. Kvantifikácia výstupov: 
-     monografie: 3 
- učebnice a učebné texty: 0 
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,    
      zahraničné/domáce): 5 
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,  
      zahraničné/domáce):  
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce  
      a ostatné):  
o  zborníky v printovej podobe: 11 
o  zborníky v elektronickej podobe 
- vyžiadané prednášky na konferenciách 
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1.  Názov projektu: Vybrané sociálno-ekonomické aspekty trvalo udržateľného 
rozvoja v integrujúcom sa svetovom hospodárstve v procese 
plnenia cieľov Summitu Zeme 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslav Mojžiš 

IDENTIFIKA ČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU  
1. Číslo projektu: 2319204/08 
2. Názov projektu: Vybrané sociálno-ekonomické aspekty trvalo udržateľného 

rozvoja v integrujúcom sa svetovom hospodárstve v procese plnenia cieľov 
Summitu Zeme 

3. Vedúci projektu: Ing. Miroslav Mojžiš 
4. Spoluriešitelia: Ing. Lucia Gálova, Ing. Zuzana Kálmanová, Ing. Radoslav 

Mizera, Ing. Branislav Žúdel   
5. Doba riešenia: január 2008 – december 2008 
6. Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 15 000,- Sk 
7. Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ: 

a)  za rok 2008. (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu. 
Kvantifikácia výstupov: 
-     monografie: 0 
- učebnice a učebné texty: 0 
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,    
      zahraničné/domáce): 5  
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,  
      zahraničné/domáce) 
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce    
      a ostatné):  
o  zborníky v printovej podobe: 7 
o  zborníky v elektronickej podobe: 0 

- vyžiadané prednášky na konferenciách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 22

Názov projektu:  Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty  

    fungovania zastupiteľského úradu SR 

Zodpovedný riešiteľ:  JUDr. Peter Rusiňák, PhD. 

IDENTIFIKA ČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU  
1. Číslo projektu: AV/4/011/06 
2. Názov projektu: Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty 
                                 fungovania  zastupiteľského úradu SR. 
3. Vedúci projektu: JUDr. Peter Rusiňák, PhD. 
4. Spoluriešitelia: prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc., prof. Ing. Ján Porvazník, CSC., 

doc. PhDr.František Škvrnda, CSc., mim. prof., doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., 
doc. Milan Kurucz, CSc., doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc., Ing. Marek Csabay, 
PhD, PhDr. Erik Pajtinka, PhD., Mgr. Boris Mattoš 

5. Doba riešenia: 2006 – 2008 
6. Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 100 000. Sk 
7. Dosiahnuté výsledky riešenia: 

  b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) 
výskumného grantu. Kvantifikácia výstupov: 
-     monografie 
- učebnice a učebné texty - 1 
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,    
      zahraničné/domáce) - 10 
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,  
      zahraničné/domáce) - 3 
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce  
      a ostatné): 18 
o  zborníky v printovej podobe - 2 
o  zborníky v elektronickej podobe 
- vyžiadané prednášky na konferenciách 

 


