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1 Úvod  

 

Oblasť vedy a výskumu v rámci Fakulty medzinárodných vzťahov je zameraná na 

základný profil fakulty daný predovšetkým profilom absolventa a aktuálnymi otázkami 

medzinárodných ekonomických, politických vzťahov a medzinárodného práva.  

 

Vo výskumných projektoch je pozornosť venovaná najmä ekonomickým, politickým, 

právnym, bezpečnostným a kultúrnym aspektom medzinárodných vzťahov v európskom i 

svetovom kontexte. Profilácia vedeckovýskumnej činnosti zohľadňuje študijný odbor  FMV 

Medzinárodné ekonomické vzťahy a vedné odbory na FMV.  

 

Témami výskumu sú z vyššie uvedeného dôvodu aj otázky teórie medzinárodných 

ekonomických vzťahov a svetovej ekonomiky, medzinárodných politických vzťahov, 

Európskej únie ako aj  otázky hospodárskej diplomacie.  

 

Dôležitým okruhom skúmaných problémov sú ekonomické, politické, bezpečnostné a 

kultúrne súvislosti migrácie.  

 

Ďalším okruhom sú problémy medzinárodných vzťahov spojených s pozíciou SR ako 

členského štátu EÚ a procesov v medzinárodných vzťahov na globálnej úrovni. Súčasťou tejto 

orientácie je aj analýza kultúrnych a civilizačných aspektov a interkultúrnych vzťahov v 

súčasnom svete. V oblasti medzinárodného práva je akcent kladený na právo EÚ a jeho 

inkorporáciu do práva SR a vybrané otázky práva medzinárodných ekonomických vzťahov. 

 

1.1  Štruktúra tvorivých pracovníkov na fakulte k 31.10.2014      

 V štruktúre tvorivých pracovníkov dosiahla FMV stav, keď  v súlade s internými 

smernicami  EU má 100% pracovníkov minimálne vedecký titul PhD. Tento stav bol 

dosiahnutý dôsledným obsadzovaním nových miest (resp. miest, ktoré vznikli v súvislosti 

s mobilitou pracovníkov) pracovníkmi, ktorí mali dosiahnutý najmenej stupeň PhD. Podiel 

profesorov a docentov bol na celkovom stave tvorivých pracovníkov 37,9%. 

 

Katedra prof. mim. prof. hosť. prof. doc. OA s PhD. OA bez PhD. A Lektori Výsk. prac. Spolu
Index 

2014/2013

KMEVaHD 1 1 - 1,813 9 - - - - 12,813

KMPV 1 1 - 4 4.800 - - - - 10,8

KMP 0,933 - - - 3,8 - - - - 4,733

Spolu 2,933 2 - 5,813 17,6 - - - - 28,346

Tabuľka č. 1.1. : Štruktúra tvorivých pracovníkov na EU v Bratislave v roku 2014 (stav k 31.10.2014)

 



Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave    

4 

 

2   Hodnotenie výskumu fakulty za rok 2014 

 

2. 1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu fakulty ako celku za rok 2014 

 

Výskumné aktivity zapadajú do rámca, ktorý bol schválený Dlhodobým zámerom 

rozvoja FMV v období rokov 2013 - 2017 s výhľadom do roku 2019, ktorý bol schválený VR 

FMV 10. októbra 2013.  

 

Tvoriví pracovníci  FMV riešili 3 projekty VEGA, 1 projekt KEGA, 1 projekt MVP,  1 

projekt bol riešený v rámci grantu Vyšehradského fondu a 1 projekt v rámci  schémy Jean 

Monet.  Novoprijatí pracovníci boli zapojení do vedeckovýskumných tímov už v roku 2013. 

Aktivity Fakulty medzinárodných vzťahov vychádzali z dvoch základných východísk a to zo 

zamerania fakulty, ktoré je dané hlavne profilom absolventa a z aktuálnych otázok 

medzinárodných vzťahov, ktoré boli frekventované i vo výskume v medzinárodnom rámci.  

 

Medzi pravidelné a významné aktivity v rámci vedeckovýskumnej činnosti patria 

vedecké konferencie. Fakulta medzinárodných vzťahov organizuje už tradične jednu 

medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov a jednu 

medzinárodnú vedeckú konferenciu. Fakulta okrem toho pripravila počas roka 2014 

workshopy, semináre a zúčastnila sa na popularizácii vedy a výskumu formou participácie na 

Noci výskumníkov.  

 

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave organizovala 

v roku 2014  výskumné semináre  (zoznam podujatí viď tab. 4.1). 

 

Fakulta medzinárodných vzťahov pokračovala vo vydávaní dvoch recenzovaných 

vedeckých časopisov už so štvrťročnou periodicitou – ide o časopisy Almanach 

a Medzinárodné vzťahy (tab. 4.2.). Časopis Medzinárodné vzťahy je indexovaný v databázach 

ProQuest, EBSCO, DOAJ, EconPapers, RePEc, EconBiz a Index Copernicus. 

 

V oblasti publikačnej činnosti plnili tvoriví zamestnanci a doktorandi povinnosti 

v súlade s internou smernicou 2/2013. Za pozitívne možno označiť zvýšenie počtu prác, ktoré 

boli uverejnené v impaktovaných (karentovaných) časopisoch v Slovenskej republike, ale aj 

v zahraničí.   
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Za najvýznamnejšie publikácie uverejnené v roku 2014 považujeme nasledovné 

publikácie evidované k 31. 1. 2015:  

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 3 (výber) 

AAB01    ČECH, Ľubomír. Nemecká spolková republika a jej zahraničná politika v rokoch 

prvej a druhej vlády "malej koalície" (1969-1974). Recenzenti Jana Lasicová, František 

Škvrnda. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 100 s. [6,70 AH]. ISBN 978-80-

225-3841-1. 

 

AAB02    ADAŠKOVÁ, Daša. Proliferácia zbraní hromadného ničenia a jej vplyv na 

regionálnu bezpečnosť. Recenzenti Ján Liďák, František Škvrnda, Rastislav Kazanský. 1. vyd. 

Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 96 s. [6,62 AH]. ISBN 978-80-225-3857-2. 

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 2 

ABD01    ŠKVRNDA, František. Sociálne  zmeny bezpečnosti v 21. storočí vo svetle 

kritických teórií. In Revolúcia alebo transformácia? - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 

2014. ISBN 978-80-224-1371-8, s. 185-204 [1,65 AH]. VEGA 2/0141/11. 

 

ABD02    KYŠKA, Roland - MATTOŠ, Boris. Digitálna diplomacia: využitie informačno-

komunikačných technológií v diplomatickej praxi. In Diplomacia v ére globalizácie II : 

aktuálne otázky teórie a praxe diplomacie. - Bratislava : PAMIKO, 2014. ISBN 978-80-85660-

09-8, s. 94-106, 123-126. 

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 1 

ACB01    GRANČAY, Martin - DUDÁŠ, Tomáš - GREŠŠ, Martin. Teórie medzinárodných 

hospodárskych vzťahov : vybrané teórie. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Lenka Fojtíková. 1. 

vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 483 s. [32,61 AH]. KEGA 009EU-4/2013. ISBN 

978-80-225-3921-0. 

 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 2 

ADD01    SZIKOROVÁ, Nóra - GRANČAY, Martin. Determinanty čínskych priamych 

investícií v Afrike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku 

politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic 

policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický 

ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 3, s. 307-325. 
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ADD02    ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Dialóg kultúr – príznak postmoderny? In Filozofia. - 

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. ISSN 0046-385X, 2014, roč. 69, č. 4, s. 355-365. 

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

Počet záznamov: 9 (výber) 
ADE09    LIPKOVÁ, Ľudmila. Ten years of Slovakia's membership in the European 

union. In Pro Publico Bono - public administaration scientific journal. - Budapest : 

Szolgáltató, 2014. ISSN 2063-9058, 2014, no. 3, pp. 91-99. 

 

ADE07    MRÁZ, Stanislav. Muľtilingvističeskij faktor kommunitarnogo prava. In 

Vestnik RGGU : naučnyj žurnal. - Moskva : Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj 

universitet, 2014. ISSN 1998-6769, 2014, no 15, s. 116-122. [VEGA 1/1083/12]. 

 

ADE08    MÁRTON, Milan. Idea kozmopolitizmu v situácii globalizácie. In Acta 

Humanitas : časopis pro společenské vědy. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 

2014. ISSN 1805-2142, 2014, roč. 4, č. 1, s. 78-89. 

 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

Počet záznamov: 1 

ADM01    GRANČAY, Martin. Airline Facebook pages – a content analysis. - Registrovaný: 

Scopus. In European Transport Research Review. - Berlin : Springer Verlag, 2014. ISSN 1867-

0717, september 2014, vol. 6, no. 3, p. 213-223. Dostupné na internete: 

<http://download.springer.com/static/pdf/351/art%253A10.1007%252Fs12544-013-0126-

9.pdf?auth66=1410612897_dd581464f2568ba86061539eea095d71&ext=.pdf>. 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Počet záznamov: 35 (výber) 

AED02    ADAŠKOVÁ, Daša. Prístupy k odzbrojeniu regiónu Blízky východ. In 

Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0678-8, s. 536-

543. VEGA 1/0827/12. 

 

AED12    BROCKOVÁ, Katarína. Dôvernosť v medzinárodnom arbitrážnom konaní. In 

Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých 

prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-

2, s. 33-38 CD-ROM. VEGA 1/1083/12. 

 

AED17    DUDÁŠ, Tomáš. Nové pohľady na eklektickú teóriu priamych zahraničných 

investícií. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník 

vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-

80-225-3886-2, s. 83-89 CD-ROM. 
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AED21    GREŠŠ, Martin. Ekonomické teórie migrácie. In Ekonomické, politické a právne 

otázky medzinárodných vzťahov 2014 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - 

Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3886-2, s. 134-140 CD-ROM. 

 

3 Finančné zdroje vedeckovýskumnej činnosti 

3.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 

Tabuľka č. 3.1.1. : Štruktúra projektov v roku 2014 

Druh projektov FMV 

Projekty EÚ (7.RP, Horizont 
2020)   

Projekty OP VaV a OP 
Vzdelávanie   

Projekty APVV   

Projekty VEGA 3 

Projekty KEGA 1 

Projekty hosp. praxe    

Projekty MVTS   

Inštitucionálne projekty   

Projekty mladých prac. do 30 r.  1 

Iné projekty(nevýskumné) 2 

 

Tabuľka č. 3.1.2. : Získané finančné prostriedky fakúlt EU v Bratislave v roku 
2014 

Druh projektov 

  

FMV 

BV KV Spolu 

Projekty EÚ (7.RP, Horizont 2020)     
 

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie     
 

Projekty APVV     
 

Projekty VEGA 4182   4182 

Projekty KEGA 5070   5070 

Projekty  hosp. praxe      
 

Projekty MVTS     
 

Inštitucionálne projekty     
 

Projekty mladých  prac. do 30 r.  1029   1029 

Iné projekty(nevýskumné) 12008   12008 

SPOLU 22289   22289 
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Tabuľka č. 3.1.3. : Počet podaných  FMV v roku 
2014 

Typ projektov 

  

  

  

Projekty EÚ (7.RP, Horizont 2020)   

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie   

Projekty APVV    

Projekty VEGA 5 

Projekty KEGA 1 

Projekty hosp. praxe    

Projekty MVTS   

Inštitucionálne projekty   

Projekty mladých prac. do 30 r.   

Iné projekty*/výskumné/   

SPOLU 6 

 

 

 

Tabuľka č. 3.1.4. : Finančné prostriedky získané 
na projekty mladých vedeckých pracovníkov 

v rokoch 2013 - 2014 

Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých 
pracovníkov a študentov 3. stupňa štúdia v dennej 

forme v EUR 

  FMV 

Rok 2013 3030 

Rok 2014 1029 

 

 

 

3.2 Informácie o projektoch 

 

FMV EU bola v roku 2014 zapojená do 7 projektov. Išlo o 5 domácich projektov - 3 

projektov VEGA, 1 projekt KEGA, 1 projekt mladých vedeckých pracovníkov a 2 zahraničné 

projekty (Jean Monnet, Vyšehradský fond). Do projektov boli zapojení všetci pedagógovia 

FMV EU. 
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Celkový objem financií pridelený v roku 2014 na projekty bol 22 289 Eur. Každý 

z riešených projektov rešpektoval vedeckovýskumný profil fakulty. Tvoriví zamestnanci FMV 

sa v nich venovali otázkam medzinárodných ekonomických a medzinárodných politických 

vzťahov, medzinárodného práva a diplomacie. Osobitne boli riešené otázky spojené 

s pozíciou nových kľúčových aktérov svetovej politiky (Čína, Turecko), ako aj Európskej únie. 

Komplexný prístup k riešeniu otázok spojených s vedeckým profilom fakulty dopĺňajú 

projekty, ktoré sa venujú takým fenoménom, ako sú migrácia, kultúry, resp. sociálny kapitál 

v medzinárodných vzťahoch (ekonomických, politických).  

 

 Fakulte medzinárodných vzťahov sa podarilo úspešne participovať na projektoch 

rôznych grantových schém a táto skutočnosť podstatným spôsobom prispieva k rozvoju vedy 

a výskumu pracoviska. 
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P. č. Fakulta

Poskytovateľ finančných 

prostriedkov (grantová 

agentúra, objednávateľ)

Grant (G) / 

objednávka (O)

Domáce (D) / 

zahraničné (Z)

Číslo /

identifikácia 

projektu

Priezvisko, meno 

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu 

Názov projektu 
Obdobie riešenia 

projektu (od - do)

Objem dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. do 31.12.

v eur

v kategórii BV

1 FMV VEGA G D 1/1083/12

Mráz 

Stanislav,prof. 

JUDr.,CSc.

Vybrané aspekty rozvoja 

európskeho medzinárodného 

práva 1.1.2012-31.12.2014 511,00 EUR

2 FMV VEGA G D 1/0827/12

Škvrnda František, 

mim.prof., doc. 

PhDr., CSc.

Vytváranie multipolarity v 

súčasných medzinárodných 

vzťahoch 1.1.2012-31.12.2014 1 464,00 EUR

3 FMV VEGA G D 1/1326/12

Lysák Ladislav, 

Ing., DrSc.

Neoregionalizácia svetovej 

ekonomiky a spoločnosti 1.1.2012-31.12.2014 2 207,00 EUR

4 FMV KEGA G D 009EU-4/2013

Grančay Martin, 

Ing., PhD.

Vypracovanie komplexných 

učebných materiálov k 

predmetu teórie 

medzinárodných hospodárskych 

vzťahov orientovaných na ich 

aplikáciu v súčasnej svetovej 

ekonomike 1.1.2013-31.12.2014 5 070,00 EUR

5 FMV MVP G D 1-1-114-00

Pyteľová Klaudia, 

JUDr., PhD.

Vybrané otázky ozbrojeného 

konfliktu 1.1.2014-31.12.2014 1 029,00 EUR

Tabuľka č. 3.2.1. : Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2014*
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P. č. Fakulta

Poskytovateľ 

finančných 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ)

Grant (G) / 

objednávka 

(O)

Domác

e (D) / 

zahrani

čné (Z)

Číslo /

identifiká

cia 

projektu

Priezvisko, meno 

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu 

Názov projektu 
Obdobie riešenia 

projektu (od - do)

Objem dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. do 31.12.

v eur

v kategórii BV

1 FMV Jean Monet G Z

2011-SK-

199673

Lipková Ľudmila, 

Dr.h.c., prof. Ing., 

CSc.

Integrácia Západného 

Balkánu a Turecka do 

Európskej únie

1.9.2011– 31.8. 

2014 6426,00 Eur

1 FMV Vyšehrádsky fond G Z 21310124

Brocková Katarína, 

Ing., Mgr. , PhD.

Súčasné trendy a 

perspektívy vo vývoji 

obchodných a investičných 

vzťahov medzi Čínou a 

krajinami V4 1.7.2013-30.6.2014 5600,00 Eur

Tabuľka č. 3.2.2. : Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2014

 

 

 

3.4  Motivačné aktivity na podporu VVČ na fakulte 

 

 Fakulta medzinárodných vzťahoch aktívne prispieva k podpore vedeckovýskumných aktivít svojich zamestnancov a doktorandov. Všetci zamestnanci 

a doktorandi majú možnosť (po splnení  príslušných kritérií) publikovať v dvoch stabilne vydávaných vedeckých časopisoch fakulty – Almanach a Medzinárodné 

vzťahy vydávaných štvrťročne. 
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 Medzi ďalšie aktivity určené na prezentáciu výsledkov vedy a výskumu patrí účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách, workshopoch 

a vedeckých seminároch, ktoré fakulta pravidelne organizuje. V prípade medzinárodných vedeckých konferencie sú to dve konferencie každý rok (jedna určená 

doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom v máji  a druhá, určená všetkým pedagogickým zamestnancom a doktorandom v decembri). V zimnom semestri 

akademického roka 2013/14 Fakulta medzinárodných vzťahoch začala pravidelne organizovať výskumné semináre.  

Doktorandi fakulty sú podporovaní finančne na úrovni Ekonomickej univerzity možnosťou participovať na projektoch mladých vedeckých pracovníkov, 

ktorú pravidelne využívajú – príkladom je účasť na konferencií doktorandov EDAMBA 2014.   Ekonomická univerzita zároveň  podporuje doktorandov aj pri 

mobilitách do zahraničia. V mobilitách a študijných pobytoch sú doktorandi podporovaní aj na úrovni fakulty.  

FMV  podporuje  samostatné aktivity študentov pri získavaní štipendijných pobytov a finančne na nich participuje. 
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4  Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce 

 

4.1 Vedecké podujatia v roku 2014 

Tabuľka č. 4.1. : Vedecké podujatia organizované fakultami v roku 2014 

Názov podujatia 
Typ podujatia 
(konferencia, 

workshop, atď.) 

Organizátor/ 
Fakulta 

Dátum konania Cieľová skupina 

 Ovplyvňovanie verejnej mienky vo verejnej diplomacii seminár FMV  12.2.2014 MVP, študenti 

 Transformácia sociálneho kapitálu v procese 
medzikultúrnych vzťahov seminár FMV  19.3.2014 MVP, študenti 

7. Modelová konferencia študentov FMV (simulácia 
multilaterálnych rokovaní) modelová konferencia FMV 28.3.2014 študenti, MVP 

 Ukrajinská kríza ako ďalší krok pri vytváraní multipolarity 
moci v súčasnom svete (historicko-sociologický náčrt) 

seminár FMV  9.4.2014 MVP, študenti 

 Majú ostať alebo odísť? Migrácia a otepľujúci sa svet. seminár FMV  7.5.2014 MVP, študenti 

13. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov FMV EU konferencia FMV 23. - 24. 5. 2014 MVP 

Ekonomické, právne a politické otázky súvisiace  s 
desiatym výročím vstupu SR do EÚ workshop FMV 12.11.2014 študenti, MVP 

15. medzinárodná vedecká konferencia v Smoleniciach 

konferencia FMV 4. -  5. 12. 2014 
vedeckí pracovníci, 
MVP 
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4.2 Vydávanie vedeckých časopisov 

 

Tabuľka č. 4.2. : Vedecké časopisy vydávané fakultami v roku 2013 

Názov časopisu Typ časopisu 
Periodicita 
vydávania 

Obsahové zameranie Jazyk ISSN 

Medzinárodné 
vzťahy 

vedecký časopis 4x ročne 
časopis je zameraný na ekonomické, 
politické, právne a kultúrne aspekty 

medzinárodných vzťahov 

Slovenský 
 (je možné 

publikovať aj v 
anglickom jazyku) 

ISSN 1336-1562 
(tlačené vydanie) 
ISSN 1339-2751 

(online) 

Almanach vedecký časopis 4x ročne 
časopis je zameraný na aktuálne 

otázky svetovej ekonomiky a politiky  

Slovenský 
 (je možné 

publikovať aj v 
anglickom jazyku) 

ISSN 1339-3502  
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4.3 Publikačné výstupy za rok 2014 

 

Fakulta medzinárodných vzťahov kladie dôraz na  počet publikačných výstupov 

v karentovaných (impaktovaných) časopisoch. Štruktúra publikačnej činnosti je znázornená 

v nasledujúcej tabuľke (stav k 31. 1. 2014):  

 

Štatistika publikačnej činnosti za rok 2014 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 3 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 2 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1 

BCI Skriptá a učebné texty 2 

EAI Prehľadové práce 1 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 

2 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 2 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

1 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 9 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 25 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 35 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 7 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 29 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 1 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 24 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

2 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 5 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 3 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 

2 

XXX Nezaradené v SEK 22 

Súčet  181 

 
Predpokladaný počet zatiaľ neregistrovaných príspevkov: 60 
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5  Vedecká výchova študentov 3. stupňa 

 

 

Na FMV EU študovalo k 01. 09. 2014 celkovo 38 doktorandov, z toho 16 v internej a 

22 v externej forme štúdia. V akad. roku 2014/2015 malo prerušené štúdium zatiaľ (k 31. 12. 

2014) 10 doktorandov, z toho 2 interní a 8 externých doktorandov. V rámci doktorandského 

štúdia je na FMV EU zapísaných 5 zahraničných študentov (2 v internej forme štúdia  a 3 v 

externej forme štúdia). 

 

V roku 2014 obhájilo dizertačnú prácu 7 doktorandov v študijnom programe 

medzinárodné ekonomické vzťahy, z toho 3 v internej forme štúdia, 4 v externej forme 

štúdia. Dizertačnú skúšku v roku 2014 absolvovalo 9 doktorandov. Na základe výročného 

hodnotenia sa zistilo, že 3 doktorandi nesplnili v uplynulom akademickom roku študijný plán, 

na základe čoho boli vylúčení zo štúdia. Štúdium zanechali 4 doktorandi. 

 

Prijímacie konanie sa na doktorandskú formu štúdia konalo 1. júla 2014. Na internú 

formu štúdia bolo prijatých 7 uchádzačov a na externú 3 uchádzači. Žiaden záujemca nebol 

prijatý v odvolacom konaní.  

 

Publikačnú činnosť tak denných, ako aj externých doktorandov fakulta považuje za 

zodpovedajúcu požiadavkám (pozri tabuľku 5. 16). Väčšinu výstupov doktorandov tvorili 

výstupy z konferencii. Výraznou mierou sa na počte výstupov podieľali príspevky publikované 

vo vedeckých recenzovaných časopisoch. (Uvádzané počty publikácií zohľadňujú aj 

akceptované publikácie zadané do tlače s rokom vydania 2013.  V prípade externých 

doktorandov môže ísť o publikácie, ktoré vykazujú na svojom domovskom pracovisku ako 

zamestnanci.)  
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Akreditované študijné programy

Číslo odboru Názov Názov

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy

Akreditované študijné odbory

Tabuľka č. 5.1. : Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia na fakulte k 31.12.2014

 
 
 

Fakulta Študijný odbor Študijný program
Forma Jazyky

Skratka 

titulu

FMV Medzinárodné ekonomické vzťahy Medzinárodné ekonomické vzťahy
interná, externá

anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, 

ruský PhD.

Tabuľka č. 5.2. : Zoznam akreditovaných študijných programov 3. stupňa štúdia ponúkaných k 1.9.2014*

 
 
 

Tabuľka č. 5.4.: Prijímacie konanie na študijné programy na 3. stupni štúdia v roku 2014* 

Podskupina študijných 
odborov - ekonómia a 

manažment 

Plánovaný 
počet 

Počet 
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis 
Prihlášky/ 

plán 
Prijatie/                

účasť 
Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán            

Denná forma 12 8 8 7 7 0,7 0,9 1,0 0,6 

Externá forma 12 3 3 3 3 0,3 1,0 1,0 0,3 

Spolu 24 11 11 10 10 0,5 0,9 1,0 0,4 

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 
     

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

 ekonómia a manažment 6 6 5 5 54,5 54,5 50,0 50,0 
 Spolu 6 6 5 5 54,5 54,5 50,0 50,0 
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Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí 
     

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok 

Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

 ekonómia a manažment 4 4 4 4 36,4 36,4 40,0 28,6 
 Spolu 4 4 4 4 36,4 36,4 40,0 40,0 
  

 

Tabuľka č. 5.5. : Počet študentov 3. stupňa štúdia vysokej školy k 31.10.2014* 

Fakulta Stupeň štúdia 
Denná forma Externá forma 

SPOLU 
Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci 

FMV 3. 14 2 18 3 37 

SPOLU 3.           

 
 

Tabuľka č. 5.6. : Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave za roky 2012 - 2014 

Rok 

Študenti 3. stupňa štúdia (zo 
SR) 

Študenti 3. stupňa štúdia 
(zahraniční) 

Absolventi 3. stupňa 
štúdia spolu 

Interní Externí Interní Externí 

Rok 2014 14 18 2 3 7 

Rok 2013 10 17 3 3 7 

Rok 2012 14 29 3 3 16 
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Tabuľka č. 5.7. : Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na fakulte (stav k 31.10.2014) 

Forma štúdia / Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Denná forma štúdia 29 27 23 17 13 16 

Externá forma štúdia 50 61 40 32 20 21 

SPOLU 79 88 63 49 33 37 

 
 
 
 

Interní Externí Interní Externí Interní Externí

FMV 14 18 2 3 3 4 18

SPOLU

Absolventi 3. stupňa štúdia za rok 

2014

Tabuľka č. 5.8.: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na jednotlivých fakultách EU v Bratislave k 31.12.2014

k 31.12.2014
Študenti 3. stupňa štúdia zo SR

Zahraniční študenti 3. stupňa 

štúdia

% absolventov na 

celkovom počte 

študentov 3. stupňa 

štúdia
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Riadok Celkový počet

1. 32

2. pre potrebu škol. pracoviska 14

3. pre iné pracoviská 18

4. v dennej forme 14

5. v externej forma 18

6. 8

7. pre potrebu škol. pracoviska 7

8. pre iné pracoviská 1

9. denní študenti 7

10. externí študenti 1

11. štud. 3. stupňa zo škol. pracoviska 0

12. 7

v plánovanom termíne 4

v novourčenom termíne 3

14. 0

15. 5

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

z toho (z r. 15)17.
počet študentov 3. stupňa študujúcich na vlastné 

náklady
4

Tabuľka č. 5.9. : Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2014

z toho (z r. 1)

z toho (z r. 6)

z toho (z r. 12)

z toho (z r. 15)

Počet zahraničných študentov 3. stupňa

16. počet "vládnych štipendistov" 1

Ukazovateľ

Zaradení v 3. stupni štúdia spolu

Novoprijatí na 3. stupeň štúdia

V roku 2014 štúdium 3. stupňa ukončili

13.

Počet predčasne ukončených študentov 3. stupňa
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Tabuľka č. 5.10. : Podiel riadne skončených štúdií na 3. stupni štúdia na celkovom počte začatých štúdií na 3. stupni štúdia v 
danom akademickom roku k 31.12.2014* 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina študijných 
odborov 

Stupeň 
dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 
štúdia 

2013 / 
2014 

2012 / 
2013 

2011 / 
2012 

2010 / 
2011 

2009/ 
2010 

2008 / 
2009 

  3. interná 4;0 4;0 4;2 9;8 11;8 8;5 

  3. externá 3;0 7;0 10;0 13;0 13;1 14;2 

 
 

 
 
 

 

Tabuľka č. 5.11. : Absolventi 3. stupňa štúdia vrátane zahraničných absolventov na EU v Bratislave za rok 2014 

Študijný odbor 3. stupňa štúdia (aj číslo odboru) 
Počet absolventov 

Z toho počet zahraničných 
absolventov 

Interní Externí Interní Externí 

3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy 3 4 1 1 

SPOLU 3 4 1 1 
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Docenti Profesori Docenti Profesori

Medzinárodné ekonomické 

vzťahy
4 5 5 1

Študijný odbor/študijný 

program 3. stupňa štúdia

Počet interných školiteľov Počet externých školiteľov

Tabuľka č. 5.12. : Počet interných a externých školiteľov pre jednotlivé študijné programy k 31.12.2014

 
 
 
 

Tabuľka č. 5.13. : Miera zaťaženia školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2014 

Indikátor   

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2014 16 

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2014 21 

Počet školiteľov na fakulte 15 

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia / školiteľ 1,06 

Počet denných a externých študentov 3. stupňa štúdia / školiteľ 1,4 

 
 

 

Tabuľka č. 5.14.: Informácie o dizertačných prácach predložených na obhajobu na fakulte v roku 2014* 

Typ práce 
Počet 

predložených 
záverečných prác 

Počet 
obhájených 

Fyzický počet 
školiteľov 

záverečných prác 

Fyzický počet školiteľov 
záverečných prác bez PhD. 

Fyzický počet 
školiteľov 

záverečných prác 
(odborníci z praxe) 

Dizertačná 7 7 5 0 0 
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Tabuľka č. 5.16. : Počet študentov 3. stupňa štúdia fakulty uhrádzajúcich školné (akademický rok 2013/2014)* 

Forma 
štúdia 

Stupeň 
štúdia 

Počet 
študentov, 
ktorým 
vznikla v ak. 
roku 
2013/2014 
povinnosť 
uhradiť 
školné 

Z toho počet študentov,  Počty študentov, Počet 
žiadostí 
o zníženie 
školného 

Počet žiadostí 
o odpustenie 
školného 

ktorým vznikla 
povinnosť 
uhradiť školné v 
externej forme 

ktorým vznikla 
povinnosť uhradiť 
školné za 
prekročenie 
štandardnej dĺžky 
štúdia 

cudzincov, 
ktorí 
uhrádzajú 
školné 

ktorým bolo 
školné 
odpustené 

ktorým 
bolo 
školné 
znížené 

Denná 
forma 

3. 3   1 2 1 1 1 1 

Externá 
forma 

3. 23 16 5 2 0 9 2 7 

SPOLU 3. 26 16 6 4 1 10 3 8 

 
 
 
 

Tabuľka č. 5.17. : Počet absolventov 3. stupňa štúdia, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2013/2014 

Fakulta Stupeň štúdia 
Denná forma Externá forma 

SPOLU 
Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci 

FMV 3. 2 1 3 1 7 
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6 Kvalifikačný rast, habilitačné a inauguračné konanie na 

fakulte 

  

 V roku 2014 sa nerealizovalo habilitačné ani inauguračné konanie. 

 

7  Čestný titul Dr. h. c. EU v Bratislave navrhovaný fakultou 

  

 Fakulta nenavrhla v roku 2014 čestný titul Dr. h. c.  

 

8  Čestné tituly „profesor emeritus“ na EU v Bratislave 

navrhnuté fakultou 

  

Fakulta nenavrhla v roku 2014 čestné tituly „profesor emeritus“. 

 

9  ŠVOČ na fakulte 

 

V roku 2014 sa do Študentskej vedeckej a odbornej činnosti prvého a druhého stupňa 

štúdia na fakulte zapojilo 17 študentov so 17 prácami.  Práce  boli posudzované v dvoch 

kolách a komisie ocenili vysokú odbornú pripravenosť jednotlivých súťažiacich študentov, 

ktorých práce spĺňali požadovanú kvalitatívnu úroveň. Bc. Ivana Chovancová sa stala 

víťazkou aj univerzitného kola ŠVOČ: 

 

Umiestnenie
Stupeň 

štúdia
Meno a priezvisko Fakulta

Študijný 

program
Ročník Názov práce Vedúci práce

1. 2. Bc. Ivana Chovancová FMV
Hospodárska 

diplomacia
1.

Index RCA a 

komparatívne 

výhody Slovenskej 

republiky

Ing. Martin Grančay, PhD.

2. 2. Bc. Marcel.Čas FMV

Hospodárska 

diplomacia 2.

Úvod do 

postkeynesiánskej 

ekonómie Ing. Nóra Szikorová, PhD.

3. 2. Bc. Natália Hlavová FMV

Hospodárska 

diplomacia 2

Vplyv etnickej 

príslušnosti lídrov 

na politický vývoj 

Nigérie PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

Tabuľka č. 9.1. : Prehľad ocenených na fakultnom kole ŠVOČ FMV v roku 2014

 
 



Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave    

25 

 

10  Medzinárodné výskumné aktivity fakulty 

 

 

          Fakulta medzinárodných vzťahov bola v roku 2014 zapojená do dvoch medzinárodných 

projektov (Vyšehradský fond, schéma Jean Monnet). Fakulta v roku 2014 využila všetky 

dostupné (limitované) možnosti na realizáciu projektov študentských a učiteľských mobilít. 

Počet zúčastnených študentov a učiteľov oproti roku 2013 výrazne stúpol. Pri realizácii 

zahraničných ciest si fakulta zachovala v zásade nezmenenú intenzitu, a to v počte 

pedagógov, ktorí sa v zahraničí zúčastnili na vedeckých konferenciách a rovnako v počte 

zahraničných pedagógov, ktorí v roku 2014 absolvovali vedecko-výskumné, resp. študijné 

pobyty na fakulte. V roku 2014 boli na fakulte tiež realizované prednášky a vystúpenia 

zahraničných predstaviteľov. Z hľadiska aktivít  na medzinárodnej úrovni sa fakulta 

zameriava na spoluprácu najmä s partnerskými inštitúciami v ČR, Maďarsku, Poľsku a na 

Ukrajine. Pokračovala spolupráca s Taipejskou reprezentačnou kanceláriou v Bratislave. 

Spolupráca sa sústreďuje na výmenné pobyty, účasť na medzinárodných konferenciách, 

publikačnú činnosť. Príkladom úspešnej spolupráce je spoluorganizovanie a financovanie 

projektu „Ekonomika regiónu východná Ázia“, v rámci ktorého sú realizované prednášky 

domácich a zahraničných lektorov. 

 

V rámci programu ERASMUS  sa v roku 2014 zúčastnili učiteľskej mobility 3 

pedagógovia: Mgr. Boris Mattoš, PhD. –  Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika, 

University of Applied Sciences Eisenstadt, Rakúsko, Ing. Nóra Grančay, PhD. – Univerzita 

v Maribore, Slovinsko, Mgr. Daša Adašková, PhD. – Masarykova univerzita v Brne, Česká 

republika. Zamestnaneckej mobility v rámci programu Erasmus sa v roku 2014 zúčastnila Ing. 

Katarína Cséfalvayová, PhD. – Miquel Lacomba Architects, Palma de Mallorca, Španielsko a 

Ing. Martin Grančay, PhD. – Univerzita v Maribore, Slovinsko.  

 

Fakulta medzinárodných vzťahov v rámci rozvoja vedy a výskumu podporuje aktívnu 

participáciu pedagógov a výskumných pracovníkov na zahraničných vedeckých fórach: 

 Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. (Česká republika – zasadnutie Vedeckej rady FMV 

VŠE v Prahe  a Vedeckej rady Obchodně podnikatelskej fakulty Slezskej univerzity 

v Opave; Tunisko – Hammamet, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii; Ruská 

federácia – Moskva, Ruská ekonomická univerzita G. V. Plechanova, účasť na 

medzinárodnej vedeckej konferencii; Ukrajina – Kyjev, Alfred Nobel University 

Dnipropetrovsk, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii); 

 prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. (Tunisko – Hammamet, účasť na medzinárodnej vedeckej 

konferencii; Ruská federácia – Moskva, Ruská štátna humanitná univerzita, účasť na 

medzinárodnej vedeckej konferencii); 
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 Mgr. Boris Mattoš, PhD. (Tunisko – Hammamet, účasť na medzinárodnej vedeckej 

konferencii); 

 Ing. Eva Jančíková, PhD. (Tunisko – Hammamet, účasť na medzinárodnej vedeckej 

konferencii; Česká republika – Karviná, Slezská univerzita v Opavě, prednášanie a účasť 

na workshope; Macedónsko – Skopje, University of Sts. Cyril and Methodius, 

Prednáškový pobyt v rámci programu CEEPUS); 

 Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD. (Taiwan – Taipei, prednáškový pobyt, Chorvátsko – 

Záhreb, Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Chorvátsku, účasť na príprave 

medzinárodného projektu, Portugalsko – Faro, účasť na medzinárodnom workshope, 

Francúzsko – Paríž, účasť na medzinárodnom workshope); 

 Ing. Mikuláš Černota, PhD. (Portugalsko – Faro, účasť na medzinárodnom workshope, 

Tunisko – Hammamet, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii); 

 Ing. Leonid Raneta, PhD. (Tunisko – Hammamet, účasť na medzinárodnej vedeckej 

konferencii); 

 Ing. Martin Grančay, PhD. (Lotyšsko – Riga, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii, 

výskumný pobyt, Čína – Shenzen, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii); 

 Ing. Nóra Grančay, PhD. (Čína – Shenzen, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii); 

 Doc. Ing. Martin Grešš, PhD. (Ukrajina – Kyjev, Alfred Nobel University Dnipropetrovsk, 

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii, Tunisko – Hammamet, účasť na 

medzinárodnej vedeckej konferencii, Česká republika – Karviná, Slezská univerzita 

v Opavě, prednášanie a účasť na workshope); 

 JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD. (Poľská republika – Lodž, účasť na medzinárodnej vedeckej 

konferencii); 

 Mgr. Ing. Katarína Brocková, PhD. (Tunisko – Hammamet, účasť na medzinárodnej 

vedeckej konferencii); 

 Ing. Ľubila Harakaľová, PhD. (Tunisko – Hammamet, účasť na medzinárodnej vedeckej 

konferencii); 

 Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. (Česká republika – Praha, účasť na medzinárodnej 

vedeckej konferencii, Čelakovice, účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii). 

 

Významnou súčasťou medzinárodných aktivít fakulty sú aj členstvá vo vedeckých 

radách, resp. redakčných radách mimo územia Slovenskej republiky: 

 

A/ Členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov:   

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

 členka redakčnej rady Acta academica karviniensia, Obchodně podnikatelská fakulta 

v Karvinej  
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 členka redakčnej rady Czech Hospitality and Tourism Papers,  Vysoká škola hotelová 

Praha 

 členka Vedeckej redakcie edičného strediska, Slezská univerzita v Opave  

 členka redakčnej rady časopisu Acta Moraviae, Evropský polytechnický institut Kunovice  

 členka redakčnej rady časopisu Mižnarodni vidnosini Užhorodskej národnej univerzity  

 členka redakčnej rady Regionalni studii, Užhorodská univerzita  

 

Prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.:  

 člen redakčnej rady  Kwartalnik kolegium  Ekonomiczno-spolecznego studia i prace, 

Szkola Glowna Handlowa  vo Varšave  

 člen redakčnej rady Auspicia vedecký časopis Filozofického ústavu Akadémie vied ČR 

a Vysokej školy evropských a regionálních studií, České Budějovice  

 člen redakčnej rady vedeckého časopisu Historická sociologie Historical Sociology, ktorý 

vydáva v spolupráci FF UK Praha a ARC Kolín  

 

PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.  

 člen redakčnej rady medzinárodného časopisu Journal of Comparative Politics vydáva 

University of Ljubljana  

 

B/ Členstvo vo vedeckých/akademických radách v zahraničí: 

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

 členka Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov, Vysoká škola ekonomická v Prahe  

 členka Vedeckej rady  Obchodně podnikatelskej fakulty v Karviné,  Slezská univerzita 

v Opavě  

 

mim. prof. PhDr. František Škvrnda, CSc.   

 člen Vedeckej rady European Association for Security,  Krakow  

 

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. 

 člen Akademickej rady, Vysoká škola evropských a regionálních studií  České Budějovice 

(B) 

 člen Vedeckej rady ARC Kolín 
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11  Uskutočnené rozvojové aktivity na podporu vedy 

a výskumu    

 

 Fakulta medzinárodných vzťahov pravidelne organizuje a podporuje aktivity na 

oboznamovanie sa s databázami, ktorými disponuje SEK EU. FMV zabezpečuje činnosť 

vlastnej knižnice,  kde je možné aj prezenčne študovať a je vybavená aj pripojeniami na 

internet.  

Fakulta vytvárala aj v roku 2014 predpoklady  pre výskum a rozvoj v súlade s profilom 

fakulty postupným doplňovaním pedagogického zboru o vlastných absolventov 

doktorandského štúdia. Vzhľadom na relatívne krátku existenciu fakulty (od roku 2000) je 

táto skutočnosť významným faktorom umožňujúcim ďalší rozvoj FMV. Za dôležité rozvojové 

aktivity v oblasti vedy a výskumu na úrovni fakulty možno označiť štvrťročné vydávanie 

dvoch recenzovaných vedeckých časopisov a organizovanie dvoch vedeckých konferencií. 

Okrem toho fakulta pripravila v akademickom roku 2013/2014  semináre: 

 Vnútroodvetvový obchod a odvetvová koncentrácia exportu - existuje vzťah? 

 SEPA a jej vplyv na finančný sektor 

 Odrážajú globálne indexy národnej konkurencieschopnosti národnú 

konkurencieschopnosť reálne? 

 Ovplyvňovanie verejnej mienky vo verejnej diplomacii 

 Transformácia sociálneho kapitálu v procese medzikultúrnych vzťahov 

 Ukrajinská kríza ako ďalší krok pri vytváraní multipolarity moci v súčasnom svete 

(historicko-sociologický náčrt) 

 Majú ostať alebo odísť? Migrácia a otepľujúci sa svet. 

 Ekonomické, právne a politické otázky súvisiace  s desiatym výročím vstupu SR do EÚ 
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12  SWOT analýza VVČ a doktorandského štúdia fakulty  

SILNÉ STRÁNKY 

 pravidelné zapájanie sa všetkých 
zamestnancov a väčšiny doktorandov  
do vedeckovýskumných projektov na 
národnej úrovni (VEGA, KEGA, MVP) 

 organizácia vedeckých konferencií a 
seminárov  pedagógov i doktorandov,  

 prezentácia výsledkov na národnej 
i medzinárodnej úrovni, 

 úspešné ukončovanie interného 
doktorandského štúdia  v štandardnej 
dobe 

 výrazný priestor na publikovanie v 2 
vedeckých časopisoch, ktoré FMV 
vydáva, 

 zapájanie doktorandov do publikovania 
v zahraničných časopisoch 
i karentovaných, ich účasť na 
zahraničných konferenciách, 
prezentácie v anglickom jazyku aj na 
domácich konferenciách 

 FMV má 100% pedagogických 
pracovníkov s titulom min. PhD.  

 organizovanie výučby voliteľných 
predmetov v cudzom jazyku s vysokou 
účasťou študentov 

SLABÉ STRÁNKY 

 fakulta je málo zapojená do výskumných aktivít 
v zahraničných projektových schémach, 

 napriek zlepšeniu pretrváva relatívne nízka 
úroveň publikovania v časopisoch s vysokým 
impactom doma a v zahraničí, 

 relatívne atomizovanie výskumu, ktoré je spojené 
aj s interdisciplinaritou profilu fakulty, 

 rozdiely v publikovaní výsledkov u jednotlivých 
pracovníkov 
 

PRÍLEŽITOSTI 

 zdokonaliť systém prípravy výskumných 
projektov s cieľom predkladať najmä 
projekty v rámci zahraničných 
grantových schém, 

 využiť výskumný a jazykový potenciál 
pracovníkov na zapájania sa alebo 
koordináciu pri riešení najmä projektov 
v spolupráci so zahraničím 

 možnosti integrovania do európskeho 
akademického a výskumného priestoru 

 participáciou na zahraničných 
projektoch možnosť získania vyššieho 
objemu finančných prostriedkov 

OHROZENIA 

 nízka saturovanosť výskumných aktivít 
finančnými prostriedkami, čo limituje aj 
publikovanie v zahraničných impaktovaných 
časopisoch 

 relatívne nízke možnosti motivovania za výsledky 
výskumnej činnosti, 

 prebyrokratizovanosť a časté zmeny v legislatíve 
týkajúcej sa školstva, 

 nejednotnosť až protichodnosť hodnotenia 
publikačných aktivít z úrovne MŠVVaŠ SR 

 výrazný pokles štipendijných miest pre interných 
doktorandov. 

 slabé finančné ohodnotenie učiteľov, ktoré  
sťažuje stabilizáciu mladých perspektívnych 
pracovníkov 
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13  Zameranie výskumu fakulty na rok 2015 

 

13.1 Obsahové zameranie výskumu fakulty na rok 2015  

  

  Cieľom fakulty v oblasti vedy a výskumu bude reflektovať a kriticky hodnotiť trendy 

a najnovšie výsledky výskumu v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov, 

medzinárodných politických vzťahov, medzinárodného práva vrátane ich teórie, ako aj 

procesy ovplyvňujúce činnosť Európskej únie a postavenie regiónu strednej Európy 

v Európskej únii a vo svetovej ekonomike a politike. Fakulta sa bude zároveň profilovať ako 

jedno z rešpektovaných centier vedeckovýskumnej činnosti v uvedených oblastiach. 

Vzhľadom na charakter výskumu bude fakulta preferovať zapojenie riešiteľských kolektívov 

do takých úloh a projektov, ktoré majú interdisciplinárny a interinštitucionálny charakter. 

 

 Fakulta bude podporovať dialóg medzi odborníkmi z vyššie uvedených oblastí 

výskumu prostredníctvom medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov, ktoré na 

svojej pôde pravidelne uskutočňuje. Tvoriví zamestnanci fakulty budú mať aj naďalej 

možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v pravidelne vydávaných vedeckých 

časopisoch fakulty Medzinárodné vzťahy a Almanach, ktorých periodicita sa 

v predchádzajúcom období zvýšila, čo je dôkazom ich   stabilného  postavenia vo vedeckej 

komunite na území Slovenskej republiky a v zahraničí. 

 

Obsahové zameranie výskumu Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave bude vychádzať z plánu rozvoja FMV v období rokov 2013 - 2017 s 

výhľadom do roku 2019, ktorý bol schválený VR FMV 10. októbra 2013.  

Základnou orientáciou  bude  zvyšovanie kvality vedeckovýskumnej a publikačnej 

činnosti, prezentácie výsledkov v karentovaných (indexovaných) vedeckých časopisoch a v 

zahraničných vedeckých časopisoch. Pozornosť bude sústredená na vytváranie personálnych 

a organizačných predpokladov, na zapojenie do výskumných projektov so zahraničím a na 

získanie vyššieho objemu finančných prostriedkov.   

Logickou orientáciou výskumu budú prioritné oblasti výskumu Slovenskej republiky a 

Európskej únie definované v programe Horizont 2020 -  v prípade Fakulty medzinárodných 

vzťahov pôjde o oblasti definované v častiach excelentná veda a spoločenské výzvy.   
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Prílohy: 

 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

 

Číslo projektu:  1/1083/12 

Názov projektu:  Vybrané aspekty rozvoja európskeho medzinárodného práva 

                                       súkromného 

Vedúci projektu:  prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. 

Spoluriešitelia:  Mgr. Ing. Katarína Brocková, PhD., JUDr. Lucia Hurná, PhD. 

JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD., Mgr. Tetyana Zubro, PhD., Mgr.   Dorota 

Harakaľová 

Doba riešenia:  1.1.2012 – 31.12.2014 

Finančné prostriedky pridelené na rok 2014: 511,- Eur 

Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): Základným cieľom projektu je 

na základe stanovených vedeckých postupov a metodológie charakterizovať a identifikovať 

predmet, základné zásady, normy  a subjekty európskeho medzinárodného práva 

súkromného. V rámci plnenia cieľa projektu pozornosť sa sústredí na štúdium a komparáciu 

domácej a zahraničnej literatúry, dostupných právnych predpisov a dokumentov. Ďalším 

cieľom projektu je  skúmanie nástrojov a prostriedkov rozvoja európskeho zmluvného práva, 

otázok určenia rozhodného práva pre zmluvné i mimozmluvné záväzky, vybraných aspektov 

fungovania medzinárodnej arbitráži, procesu unifikácie a harmonizácie právnych poriadkov 

členských štátov EÚ v súkromnoprávnej oblasti. Posledným cieľom je zhodnotenie miesta a 

úlohy európskeho medzinárodného práva súkromného v európskom práve a v 

medzinárodnom práve vo všeobecnosti. 

 

 

 

 

 

 



Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave    

32 

 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

 

Číslo projektu: VEGA 1/0827/12 

Názov projektu: Vytváranie multipolarity v súčasných medzinárodných 

vzťahoch 

Vedúci projektu: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 

Spoluriešitelia: PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., doc. PhDr. Lubomír Čech, CSc. Mgr. Simona 

Chuguryan, PhD. 

Doba riešenia: 2012 - 2014 

Finančné prostriedky pridelené na rok 2014: 1 464,- Eur 

Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

V roku 2013 sa výskum zameriaval na skúmanie vybraných teoretických a metodologických 

aspektov procesov vytvárania multipolarity v súčasných medzinárodných vzťahoch. Dôraz 

bol položený na precizovanie prístupov k vytváraniu mulitpolartiy v rámci jednotlivých teórií 

a paradigiem medzinárodných vzťahov s dôrazom na kritické teórie. Zároveň jednotliví 

spoluriešitelia ďalej upresňovali parciálne oblasti, témy a problémy, ktoré súvisia s procesmi 

vytvárania multipolarity v súčasných medzinárodných vzťahoch.  

 

 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

 

Číslo projektu: 1-14-114-00 

Názov projektu: Vybrané otázky ozbrojeného konfliktu 

Vedúci projektu: JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD. 

Spoluriešitelia: Mgr. Dorota Harakaľová, Ing. Nina Galanská 

Doba riešenia: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014 

Finančné prostriedky pridelené na rok 2014: 1029 Eur 

Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): Porovnanie a vymedzenie 

hlavných prístupov k ozbrojeným konfliktom z pohľadu právneho, politického, sociálneho. 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

 

Číslo projektu: 009EU-4/2013 

Názov projektu: Integrácia západného Balkánu a Turecka do Európskej únie 

Vedúci projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Marta Zágoršeková, Ing. Nóra Szikorová, PhD., Ing. Martin 

Grančay, PhD., Ing. Veronika Fodorová, PhD. 

Doba riešenia: 01. 09. 2011 – 31. 08. 2014; 

Finančné prostriedky pridelené na rok 2013: 6426 Eur 

Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): Výučba predmetu Integrácia 

západného Balkánu a Turecka do Európskej únie na FMV EUBA v rokoch 2011-2014 

a vykonávanie s tým spojeného výskumu. 

 

 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

 

 

Číslo projektu:  Vyšehradský fond 21310124 

Názov projektu: Súčasné trendy a perspektívy vo vývoji obchodných a investičných vzťahov 

medzi Čínou a krajinami V4 

Vedúci projektu: Ing. Mgr. Katarína Brocková, PhD., LL.M. 

Spoluriešitelia: JUDr. Klaudia Pyteľová, PhD., JUDr. Lucia Hurná, PhD., Ing. Martin Grančay, 

PhD., doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. 

Doba riešenia: 07/2013- 06/2014 

Finančné prostriedky pridelené na rok 2014: 5600 Eur 

Publikačný výstup: Zborník „CURRENT TRENDS AND PERSPECTIVES IN DEVELOPMENT OF 

CHINA - V4 TRADE AND INVESTMENT „ 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

 

 

Číslo projektu: 1/1326/12 

Názov projektu: Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti 

Vedúci projektu: Ladislav Lysák 

Spoluriešitelia: Tomáš Dudáš, Martin Grešš, Leonid Raneta 

Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 

Finančné prostriedky pridelené na rok 2014: 2207,- € 

Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  

Celosvetový vývoj  ekonomiky a spoločnosti jednoznačne potvrdzuje fundamentálnu 

závažnosť a vysokú aktuálnosť vedeckého skúmania a transferu poznatkov do teoretickej 

oblasti a rovnako tak do hospodárskej a spoločenskej praxe. 

Poznatky výskumného kolektívu vo forme publikácií v samostatných článkoch,  štúdiách 

a v zborníkoch z vedeckých konferencií /b.8/, sú k dispozícii vedecko-výskumnej a edukačnej 

societe i širšej verejnosti  v printovej i elektronickej forme. 

Vo veľkej miere sú využívané aj vo učebných procesoch. Potvrdzuje to záujem o účasť na 

kolokviách k vybraným problémom neoregionalizácie na európskom, ázijskom, africkom 

i americkom kontinente.  

Osobitnú pozornosť a potrebu hlbšieho skúmania si vyžaduje eurázijský región. Strety 

záujmov USA, EÚ a Ruskej federácie.    
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

 

Číslo projektu: 009EU-4/2013 

Názov projektu: Vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetu teórie 

medzinárodných hospodárskych vzťahov orientovaných na ich aplikáciu v súčasnej svetovej 

ekonomike 

Vedúci projektu: Ing. Martin Grančay, PhD. 

Spoluriešitelia: Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., doc. Ing. Martin Grešš, PhD., doc. Ing. 

Tomáš Dudáš, PhD., Ing. Nóra Szikorová, PhD. 

Doba riešenia: 1.1.2013 – 31.12.2014 

Finančné prostriedky pridelené na rok 2014: 5070,- Eur 

Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): Hlavným cieľom projektu bolo 

zabezpečenie modernej výučby spĺňajúcej svetové štandardy predmetu teórie 

medzinárodných hospodárskych vzťahov, ktorý je kľúčovým predmetom bakalárskeho štúdia 

na mnohých slovenských univerzitách - umožnenie jednoduchého pochopenia teórií 

študentom, u ktorých sú teórie veľmi často zaznávanou, neobľúbenou súčasťou výučby. 

Zmyslom úsilia projektového tímu je, aby študenti porozumeli významu teórií pre súčasnú 

svetovú ekonomiku a aby ich vedeli samostatne aplikovať v praxi, aj na podmienky 

Slovenskej republiky. Operatívnym cieľom predkladaného projektu bolo vypracovanie 

modernej, komplexnej učebnice z teórií medzinárodných hospodárskych vzťahov, ktorá je 

zameraná na aplikáciu teórií v súčasnej svetovej ekonomike a na Slovenskú republiku. 

Učebnica bude pozostáva z troch základných častí venovaných (a) teóriám medzinárodného 

obchodu, (b) teóriám zahraničných investícií a (c) teóriám medzinárodnej migrácie. V rámci 

každej časti sú jednoduchou, "easylearning" formou podrobne analyzované jednotlivé teórie, 

a to najskôr na základe ich teoretického vysvetlenia, grafického vysvetlenia a následne 

aplikačného vysvetlenia významu týchto teórií v súčasnej svetovej ekonomike, s uvedením 

príkladov aj pre Slovenskú republiku. Súčasťou učebnice je CD príloha s textovou časťou. 

Súčasťou projektu bolo vypracovanie vedeckej monografie na tému histórie formulácie 

princípu komparatívnych výhod, ktorá úzko súvisí so skúmanou problematikou a na 

Slovensku jej nie je venovaný dostatočný priestor. 
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