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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VYSOKEJ ŠKOLE MANAŽMENTU 
 
Názov vysokej  školy: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 
 
Začlenenie vysokej školy:    vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké 
školy ani medzi odborné vysoké školy 
 
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola 
 
Poslanie vysokej školy: hlavným poslaním Vysokej školy manažmentu je ponúkať vzdelávacie 
programy vysokej kvality komukoľvek so schopnosťami, záujmom a predpokladmi na 
vzdelávanie a uskutočňovať vedecko-výskumnú činnosť v rozsahu dostupných zdrojov. 
Vysoká škola manažmentu poskytuje vysokoškolské štúdium s orientáciou na študenta 
prostredníctvom rôznych metód a foriem štúdia so silným akcentom na praktické príklady 
a skúsenosti z praxe. V rámci svojho hlavného poslania je VŠM priekopníkom v poskytovaní 
vysokoškolského štúdia nad rámec verejných zdrojov za finančnej spoluúčasti študentov.  
 
Vedenie vysokej školy: 
 
Rektorka: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., 2. funkčné obdobie, dátum vymenovania 26. 
mája 2018 
Prorektori: 
Prof. Ing. Milan Terek, PhD., prorektor pre vedu a výskum a medzinárodnú spoluprácu, 1. 
funkčné obdobie, dátum vymenovania 1.10.2018 (dovtedy poverená prof. Ing. Soňa 
Ferenčíková, PhD.)  
Denisa Hackett, PhD., MBA, prorektorka pre pedagogické záležitosti, 1. funkčné obdobie, 
dátum vymenovania 1.10.2016 
 
Akademický senát VŠM: 
 

Predseda akademického senátu: doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD., 1. funkčné obdobie od 
mája 2018 
 
Zamestnanecká časť (funkčné obdobie zamestnaneckej časti: 2018 – 2022): 
 
 

meno funkcia 

doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. predseda 

Ing. Renata Janošcová, PhD. podpredseda 

Marek Karais, MSTM  tajomník 

Mgr. Peter Fraňa člen 

Ing. Jaroslav Jambor, PhD. člen 

Branislav Bernadič, PhD., MBA člen 

Eva Konečná člen 

Mgr. Michaela Matejová člen 

Mgr.ValériaMedárová,PhD.MBA člen 

Ing.Andrea Zacharová,PhD.MBA člen 
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Študentská časť (funkčné obdobie študentskej časti: 2018 – 2022): 
 

meno funkcia 

Šimon Minárik podpredseda 

Anna Ganoczyová člen 

Michaela Hornáková člen 

Kristián Juraj Šedivý člen 

Richard Voros člen 
 
 
Vedecká rada VŠM: 
 

meno funkcia oblasť 

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. predseda manažment 
kvality 

prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. podpredseda ekonómia a 
manažment 

Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. člen zahraničné 
vzťahy 

prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. člen znalostný 
manažment 

Denisa Hackett, PhD., MBA člen manažment 

prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. člen znalostný 
manažment 

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. člen manažment 
kvality 

doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. člen marketing 

prof. Ing. Milan Terek, PhD. člen ekonometria 

prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. člen ekonómia 

Mgr. Branislav Zlocha člen marketingový 
manažment 

prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. ext. člen strategický 
manažment a 

marketing 

prof. Ing. Miloš Čambál, PhD. ext. člen priemyselný 
manažment 

prof. Ing. Štefan Slávik, PhD. ext. člen strategický 
manažment 

 
Disciplinárna komisia VŠM pre študentov: 
 

meno zamestnanec/študent 

Denisa Hackett, PhD., MBA zamestnanec 

Mgr. Jozef Šimuth, PhD. zamestnanec 

Ing. PhDr. Zuzana Ondrejová, PhD. zamestnanec 

doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. zamestnanec 

Petrana Erdelská študent 

Ján Blaško študent 

 
 

Súčasti VŠM: Vysoká škola manažmentu je bezfakultnou vysokou školou. 
 
Ostatné súčasti vysokej školy: Vysoká škola manažmentu má svoje pracoviská v Trenčíne 
a Bratislave. 
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Správna rada VŠM: 
 
Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom školy je správna rada. Pôsobnosť správnej 
rady je určená štatútom školy. 
 
Členovia Správnej rady: 
 

meno funkcia 

Ing. Ján Rebro, PhD. MBA predseda 

Mgr. Branislav Zlocha podpredseda 

Ing. Jozef Žiška člen 

JUDr. Alena Lacková člen 

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. člen 

 

 

II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ VŠM ZA ROK 2018 
 
 
Január 2018 

• 30.1.2018 VŠM odštartovala tradičnú Roadshow „Kam na vysokú“ po 6 mestách 
Slovenska. Začínalo sa mestom Trnava. Nasledujúci deň 31.1.2018 sme navštívili 
Nitru. Cieľom akcie je priniesť informácie o škole a možnostiach štúdia priamo do 

regiónov Slovenska od západu po metropolu východu -  Košice. 

 

študijní poradcovia VŠM na RoadShow „Kam na vysokú“ 
 
 
Február 2018 

• V dňoch 1.2.2018 a následne 6.2. až 8.2.2018 VŠM tím navštívil ďalšie krajské mestá. 
V Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach kvalifikovaný tím študijných poradcov 
informoval záujemcov v našom návštevnom stánku o výnimočnostiach štúdia na 

VŠM/CityU vrátane možnosti získania ako slovenského, tak aj  amerického titulu. 
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študijní poradcovia VŠM na RoadShow „Kam na vysokú“ 
 
 

• 13.februára 2018 sa na pôde VŠM v Bratislave uskutočnila ďaľšia hosťovská prednáška 
z cyklu „ VŠM Guest Lecture Series“.  Ing. Vladimír Šurka z firmy TEMPEST 
prednášal na tému: „ Implementácia ERP (podnikových informačných systémov)“.  

• 15.februára 2018 boli vďaka “Dňu otvorených dverí” na Vysokej škole manažmentu 
dvere otvorené pre všetkých ľudí, ktorí mali záujem u nás študovať a dozvedieť sa viac 
o ponúkaných programoch, podmienkach prijatia, priebehu prednášok a rôznych 
aktraktivitách a možnostiach spojených so samotným štúdiom. V rámci dňa boli 
záujemcom o štúdium predstavené študijné programy, podmienky prijatia na jednotlivé 
študijné programy, finančné podmienky štúdia a pod. Záujemcovia mohli navštíviť 
vyučovacie hodiny vedené odborníkmi VŠM/CityU v slovenskom alebo anglickom 
jazyku.  

• 20.februára 2018 sa na pôde VŠM v Bratislave uskutočnila hosťovská prednáška 
z cyklu „ VŠM Guest Lecture Series“ s hosťom Andrejom Csiakim, Manager Ledger 
Analysis & Special Accounting Projects CIAS System, IBM International Services 
Centre s.r.o., ktorý sa podelil so študentami o skúsenosti z oblastí: Prístupy k vývoju 
produktu IS (časti IS, funkcionality IS, upgrade IS a pod.), Agilné techniky plánovania 
vývoja IS (SCRUM a iné),  Obvyklé postupy pri rozpočtovom plánovaní IS v prostredí 
účtovania US GAAP.   

• 28.februára 2018 sa na pôde VŠM v Bratislave uskutočnila ďaľšia hosťovská prednáška 
z cyklu „ VŠM Guest Lecture Series“ s hosťom Jimom Stirlingom, Senior Leadrom 
Pricing Centra IBM na tému:  „Expatriate Management in Practice“ 

 
Marec 2018 
 

• Dňa 3.marca 2018 sa uskutočnila v Salzburgu slávnostná inaugurácia prof. Ing. 
Menbere Workie Tiruneha, PhD., ktorý bol prijatý ako aktívny člen do Európskej 
akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu. Celkom 2000 členov Akadémie je 
rozdelených do ôsmych vedeckých tried, pričom prof. Workie sa stal členom triedy č. 
V – Spoločenské vedy, právo a ekonómia. Medzi členmi tejto prestížnej európskej 
Akadémie sú aj niekoľkí laureáti Nobelovej ceny a tiež pápež Benedikt XVI, ktorý sa 
stal členom ako Kardinál v roku 1992.  
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Apríl 2018 

• Dňa 19. apríla 2018 sa na Vysokej škole manažmentu uskutočnil ďalší zo série Dňa 

otvorených dverí. 

 

• Dňa 25.4.2018 sa na Vysokej škole manažmentu uskutočnil v poradí už 10. ročník 
konferencie "Manažment v 21.storočí: problémy a východiská" pod názvom Služby 
v digitálnej ére: problémy a perspektívy. Cieľom 10. ročníka konferencie bolo 
upriamiť akademickú diskusiu na rôzne oblasti služieb v digitálnej ére,  možnosti ich 
rozširovania, zdokonaľovania, a problémové oblasti s tým spojené. Služby tvoria 
najdôležitejší, podstatný a stabilný príspevok k hrubému domácemu produktu 
vo vyspelých ekonomikách i na Slovensku. Konferencia sa zameriavala na oblasť 
finančných služieb, ich digitalizáciu a dopad na firmy a osobnú klientelu, ďalej na ICT 
sektor a vzdelávanie v digitálnom prostredí a základné problémy spolu s  návrhmi 
na riešenia v danej oblasti, ako aj na služby v špecifických oblastiach podporujúcich 
biznis alebo osobnostný rozvoj. Zámerom konferencie bolo vytvoriť priestor 
pre diskusiu venovanú otázkam služieb, ich inovácií a využitiu znalostného 
manažmentu a vzdelávania na ich zdokonaľovanie.  

• Ďalší rozvoj pedagógov VŠM - pedagógovia Peter Kročitý a Renata Janošcová 
absolvovali úspešne kurz Database Foundations“ a „Databaze Design and 
Programming with SQL“. Získanie „Certificate of Completion“ v rámci ORACLE 
ACADEMY ich oprávňuje vyučovať tieto témy a využívať učebné materiály, LMS, 
cloud DBS a ďalšie zdroje ORACLE pre svojich študentov v predmetoch zameraných 

na databázové a informačné systémy. 

Máj 2018 
 

• 15.mája 2018 sa na pôde VŠM v Bratislave uskutočnila ďaľšia hosťovská prednáška 
z cyklu „ VŠM Guest Lecture Series“ na tému: „ The Need for Cognitive Security“, 
prednášajúcim bol Dr. Rand Waltzman, Senior Information Scientist RAND 
Corporation, Santa Monica, CA, USA.  

• 22. mája 2018 sa uskutočnila v  Prezidentskom paláci v Bratislave slávnostná 
inaugurácia, na ktorej prezident Slovenskej republiky vymenoval do funkcie rektorky 
VŠM prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD.  pre druhé funkčné obdobie (2018-2022). 
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inaugurácia rektorky VŠM u prezidenta Slovenskej republiky 

 
 

Jún 2018 

• V piatok, 28. júna sa v bratislavskom Istropolise konala slávnostná promócia  

absolventov ročníka 2017/2018. 

 

promócia absolventov VŠM, jún 2018 
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August 2018  

• Počas mesiaca august prebiehala na pôde VŠM Akadémia podnikania – séria 12 

bezplatných prednášok z oblasti finančnej gramotnosti a podnikania.  

September 2018  

• V septembri 2018 sa na Vysokej škole manažmentu / City University of Seattle 
programs v Trenčíne členovia akademického zboru a ďalší pracovníci VŠM / CityU 
zúčastnili na každoročnom pracovne-programovom stretnutí, zvanom Fall Academic 
Training (F.A.T. alebo Orientation). Vypočuli si komplexné zhrnutie akademických 
výsledkov z uplynulého školského roka a program úloh, ktoré bude VŠM riešiť v 

nastávajúcom školskom roku 2018/2019.  

Október 2018 
 

• V termíne od 18. – 19. októbra sa na pôde VŠM v Trenčíne uskutočnil ďalší ročník 
medzinárodného „International Workshop on Knowledge Management“ so zameraním na 
tému „Knowledge in measurement, evaluation and interpretation“.  
 
 

 
 
 

• V dňoch 9.- 11.10.2018 sa v Bratislave v NTC konal už tradičný veľtrh pomaturitného 
vzdelávania Academia-Vapac, na ktorom mala tiež svoje zastúpenie aj VŠM/CityU of 
Seattle. VŠM študijní poradcovia informovali návštevníkov, vo veľkej miere najmä 
stredoškolákov, z celého Slovenska o možnostiach štúdia na VŠM/CityU, o 
podmienkach prijatia a o ďalších náležitostiach štúdia 
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výstavný stánok VŠM na veľtrhu Academia-Vapac 

 
• Dňa 25.10.2018 sa uskutočnil posledný Deň otvorených dverí v roku 2018. 

Záujemcovia mali jedinečnú možnosť zúčastniť sa na prednáškach  vedených nielen 
slovenskými, ale aj zahraničnými lektormi. 
 

 
deň otvorených dverí na VŠM 

• Budova Vysokej školy manažmentu/CityU of Seattle v Bratislave získala 3. miesto v 
súťaži energetickej efektívnosti budov EFEKTIA 2018. V rámci technologickej 
prestavby budovy na "SMART BUILDING" sa podarilo dosiahnuť úsporu elektrickej 
energie až o -30%. Týmito inováciami prispievame k trvalo udržateľnému životnému 
prostrediu a udávame trend vytvárania školských budov, ktoré sú citlivé k životnému 

prostrediu a znižujú uhlíkovú stopu. 
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November 2018 

• V novembri 2018 privítala VŠM v rámci projektu Minierasmus študentov stredných 
škôl, ktorí mali počas troch dní možnosť absolvovať štúdium a prednášky u 
renomovaných odborníkov VŠM a City University of Seattle. Okrem možnosti 
zúčastniť sa na výučbe mali študenti aj príležitosť stretnutia s úspešnými absolventami 
VŠM/CityU of Seattle, ktorí pretavujú svoje nadobudnuté vedomosti do rozbehu 
vlastnej firmy a projektov. 

• 19. novembra 2018 sa VŠM zúčastnila akcie "Networking Night" na FIIT STU, kde 
sme mali možnosť priblížiť stredoškolákom možnosti a výhody štúdia na VŠM/CityU 
Programs. Networking Night je ambiciózne podujatie, ktorého cieľom je priviesť na 
jedno miesto poskytovateľov príležitostí – firmy, neziskové organizácie, vysoké školy 
- a študentov stredných a vysokých škôl. Mimo výstavy príležitostí od vystavovateľov 
sa v rámci podujatia uskutoční ešte sprievodný program - panelové diskusie na 
zaujímavé témy. 
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• 21.11.2018 sa na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne uskutočnilo podujatie 
"Inovatívne podnikanie", ktoré bolo organizované spolu so Slovak Business Agency. 

• 30. novembra 2018 sa na pôde VŠM konalo pod záštitou Nadácie profesora Kassaya 
na podporu vedy a vydelávania stretnutie spojené s odovzdávaním ocenení. Na tejto 
udalosti sa zúčastnil rad významných osobností z oblasti vedy a vzdelávania a praxe. 
Ocenení boli zlatou medailou bývalý predseda SAV Dr.h.c. mult.prof. Ing. Štefan 
Luby, DrSc.,  súčasný predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., bývalý rektor 
VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., súčasná rektorka VŠM prof. Ing. 
Edita Hekelová, PhD., predseda Správnej rady VŠM Ing. Ján Rebro, PhD., MBA 

a podpredseda Správnej rady VŠM Mgr. Branislav Zlocha. 

 

odovzdávanie ocenení na VŠM 
 
 

III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ 
 

a. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne poskytovala v roku 2018 bakalárske, 
magisterské a doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika 
a manažment podniku, v programe podnikový manažment. Väčšina programov je 
ponúkaných dennou aj externou formou, v slovenskom aj anglickom jazyku.  

  
V súlade s § 84 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa plánu komplexných akreditácií vykonávaných 
Akreditačnou komisiou, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky bola vykonaná 
komplexná akreditácia činností Vysokej školy manažmentu v Trenčíne (VŠM) v roku 2014. 
Dňa 24.8.2015 jednomyseľným hlasovaním Akreditačná komisia odporučila ministrovi 
školstva priznať VŠM práva pre uskutočňovanie všetých študijných programov, o ktoré škola 
požiadala. Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 30.10.2015 (rozhodnutie ministra 
č. 2015-18854/46539:2-15AO, 2015-18854/46550:3-15AO a 2015-18854/46553:4-15AO) 
škola môže poskytovať vzdelávanie v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch: 
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V júli 2014 získala VŠM akreditáciu a právo uskutočňovať spoločný študijný program    
magisterského štúdia podnikového manažmentu v kombinácii s MBA (Master of Business 
Administration) pre dennú a externú formu štúdia. 
Popri procesoch akreditácie, VŠM, ako jediná zo súkromných vysokých škôl na Slovensku, 
úspešne absolvovala v roku 2007 projekt inštitucionálnej evaluácie, ktorý uskutočnila 
European University Association (EUA). Predmetom inštitucionálneho hodnotenia bola 
samotná vysoká   škola, jej celkový rozvoj.stav, organizácia, zamestnanci, manažment, 
študenti, absolventi, výsledky i   uvažovaný ďalší rozvoj. 

 
b. Väčšina študentov študuje v bakalárskom programe, v študijnom programe     

podnikový manažment. Z 544 bakalárskych študentov študovalo v dennej forme 333 
študentov. Počet žien študujúcich  na 1. stupni bol 274. 
Na 2. stupni študovalo v roku 2018 149 študentov. Z nich 64 študovalo dennou formou. 
Počet žien študujúcich na 2. stupni  bol 79.  
K 31.12.2018 študovalo na VŠM v doktorandskom štúdiu v programe podnikový 
manažment 12 externých študentov, z toho 6 zahraniční.  
Celkovo 7,2 % študentov sú študenti s inou štátnou príslušnosťou. Vývoj počtu 
študentov je možné sledovať v tabuľkách č. 1 a 1a prílohy. 

 
c. VŠM je od roku 2007 zapojená do programu Európskej únie Erasmus, následne od roku 

2014 v jeho inovovanej verzii v programe Erasmus+, ktorý je zameraný na 
modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo 
svete. V rámci programu sa študenti a zamestnanci inštitúcie zúčastňujú výmenných 
pobytov v partnerských inštitúciách, ktorých je aktuálne 26.   
V akademickom roku 2017/2018 vycestovalo do partnerských inštitúcii 17 študentov 
bakalárskych programov a 1 študentka magisterského programu absolvovala pracovnú 
stáž (z toho 15 žien), do partnerských škôl v krajinách Česká republika (1), Portugalsko 
(2), Španielsko (6), Nemecko (1), Belgicko (1), Taliansko (1), Fínsko (3) a Litva (1). 
Magisterská študentka absolvovala pracovnú stáž vo Veľkej Británii. Jeden 
z bakalárskych študentov absolvoval pobyt v rámci sesterskej pobočky City University 
of Seattle. 
Prijali sme  7 bakalárskych študentov zo Španielska a 1 z Fínska (z toho 4 ženy).  

 
d. Bakalárske programy VŠM sú prístupné pre absolventov stredných škôl s maturitou, 

bez nutnosti absolvovania prijímacieho konania. Podobne aj do magisterského 
programu môžu byť prijatí absolventi akreditovaného bakalárskeho programu bez 
prijímacieho testu. Jediné obmedzenie je pre štúdium v anglickom jazyku, kde je okrem 
zdokladovania predchádzajúceho štúdia nutné zdokladovať aj znalosť anglického 
jazyka na požadovanej úrovni. V prílohe v tabuľkách č. 3a, 3b, a 3c   sú uvedené počty 
prihlásených študentov a počty študentov, ktorí na štúdium nastúpili.  
VŠM sa každoročne zúčastňuje veľtrhu pomaturitného vzdelávania, kde tak isto ako aj 
zástupcovia iných vysokých škôl zo Slovenska ale aj zo zahraničia, sprostredkuje 
informácie o možnostiach štúdia záujemcom zo stredných škôl, ktorí chcú pokračovať 

Por. 
číslo 

Názov študijného 
 programu 

Stupeň 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Dĺžka štúdia 
(v rokoch) 

Akademický 
titul 

1. podnikový manažment 1. denná 3 Bc. 

2. podnikový manažment 1. externá 4 Bc. 

3. podnikový manažment 2. denná 2 Mgr. 

4. podnikový manažment 2. externá 2,5 Mgr. 

5. podnikový manažment 3. denná 3 PhD. 

6. podnikový manažment 3. externá 4 PhD. 
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v štúdiu na vysokej škole. VŠM organizuje v mesiacoch október, február a apríl Deň 
otvorených dverí na VŠM a tiež priamo kontaktuje zástupcov stredných škôl. Študentov 
končiacich ročníkov pozývame na osobné stretnutia na pôde VŠM. V prípade väčšieho 
záujmu študentov z niektorej strednej  školy odprezentovali zástupcovia  VŠM 
informácie o podmienkach štúdia a o škole priamo na strednej škole. 
 

e. Štátne skúšky na VŠM 2018 uskutočnili v marci, júni, septembri a decembri. V marci 
- 27.3.2018 - zložili štátnu skúšku a tým úspešne ukončili štúdium bakalárskeho 
programu 2 študenti, magisterské štúdium úspešne ukončilo 9 študentov 
a doktorandské štúdium úspešne ukončil 1 študent. V júni - 5.6.2018 - úspešne ukončili 
štúdium 2 doktorandi; 18.6. – 21.6.2018 zložili štátnu skúšku a tým úspešne ukončilo 
štúdium bakalárskeho programu 42 študentov, magisterské štúdium úspešne ukončilo 
38 študentov. V septembri - 6.9.2018 - úspešne ukončil štúdium 1 doktorand. V 
decembri - 18.12.2018 - štátnu skúšku zložilo a úspešne ukončilo bakalárske štúdium 
20 študentov, magisterské štúdium úspešne ukončilo 11 študentov. Celkovo v roku 
2018 úspešným vykonaním štátnych skúšok štúdium na VŠM ukončilo 126 
absolventov, z toho 64 bakalárov, 58 magistrov a 4 doktorandi.  
 

f. S podporou vedenia VŠM bol založený hokejový tím Gladiators, ktorý  umožňuje 
študentom vďaka flexibilným formám vyučovania (a športovým štipendiám) športovať 
a študovať zároveň. Gladiators úspešne reprezentujú školu v Európskej univerzitnej 
hokejovej lige EUHL. 
 

 
hokejový tím Gladiators 

 
g. V roku 2018 bol jeden študent ocenený pochvalou rektorky za vypracovanie  

mimoriadne kvalitnej diplomovej  práce v akademickom roku 2017/2018. 2 študenti 
dostali pochvalu rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu.  
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IV. INFORMÁCIA O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne ponúka popri ucelenom vysokoškolskom štúdiu v rámci 
programov celoživotného vzdelávania vzdelávacie programy a kurzy pre verejnosť. Tieto 
vzdelávacie programy sú určené najmä pre tých študentov, ktorí sa rozhodli doplniť si 
vzdelanie popri zamestnaní, či štúdiu na inej vysokej škole. Škola realizuje večerné kurzy 
skupinovou aj individuálnou formou, ktoré prebiehajú na pôde Vysokej školy manažmentu, 
ako aj podnikové kurzy priamo v sídlach organizácií. Programy pre verejnosť sú súčasťou 
akademického života na Vysokej škole manažmentu a sú dôkazom správnosti filozofie 
vzdelávania pre všetkých, čoho výsledkom je aj rastúci záujem o tieto programy z radov 
jednotlivcov i organizácií. Medzi účastníkov týchto programov patria zamestnanci súkromných 
i štátnych organizácií, ale aj študenti pripravujúci sa na skúšky z anglického jazyka, na pobyt 
v anglicky hovoriacich krajinách, či záujemcovia, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu v angličtine, 
manažmente, vo výpočtovej technike, v účtovníctve, komunikácii a pod. 
 
Ponuka programov pre verejnosť v roku 2018 
 
• Všeobecná angličtina 
• Obchodná angličtina 
• Intenzívne kurzy 

• Príprava na TOEFL 
 
V. INFORMÁCIA O VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI VŠM 
 
Celkové zameranie vedecko-výskumnej činnosti VŠM 
 
Vedecko-výskumná činnosť na VŠM je prioritne zameraná na nasledujúce tematické celky, 
pričom sa v budúcnosti bude čoraz viac koncentrovať na najmodernejšie a najpálčivejšie 
oblasti súvisiace s technologickou a digitálnou revolúciou a zmenami, ktoré prináša: 
 

• Podnikový manažment 

• Znalostný manažment 

• Globalizačné trendy, medzinárodná ekonomika, obchod a podnikanie a ich vplyv na 
postavenie a rozvoj Slovenska, vplyv digitalizácie na medzinárodný pohyb kapitálu a 
tovarov 

• Modernizácia a zdokonaľovanie podnikového manažmentu, manažment inovácií, 
manažment kvality, trendy v manažmente v súvislosti s nástupom Industry 4.0 

• Digitalizácia ekonomiky, zdieľaná ekonomika, nové trendy v podnikaní a zriaďovaní 
start-upov, v marketingu, v riadení ľudských zdrojov, v ich vzdelávaní a rozvoji, vplyv 
nástupu novej generácie do manažmentu a na pracovný trh 

• Zvyšovanie kvality súkromného vysokoškolského vzdelávania v SR  

• Skvalitňovanie pedagogického procesu v odboroch podnikového a znalostného 
manažmentu využívaním informačných a komunikačných technológií ako aj 
prehlbovaním a skvalitňovaním obsahu vyučovaných predmetov 

 
Medzinárodné konferencie a workshopy 
 
Dňa 25.apríla 2018 sa na Vysokej škole manažmentu v Bratislave uskutočnil 10. ročník série 
medzinárodných konferencií „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská“ 
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s tematickým zameraním „Služby v digitálnej ére: problémy a perspektívy”  -  pod vedením 
predsedkyne vedeckého výboru prof. Ing. Edity Hekelovej, PhD. a predsedkyne programového 
výboru prof. Ing. Sone Ferenčíkovej,  PhD.. Hlavným cieľom konferencie bolo upriamiť 
akademickú diskusiu na výmenu znalostí a skúseností z oblasti služieb v digitálnej 
ére,  možnosti ich rozširovania, zdokonaľovania, a problémové oblasti s tým spojené.  
 
Rokovanie konferencie prebiehalo v rámci plenárneho zasadnutia a v troch sekciách: 
 

- Digitalization and Financial system 
- ICT sector and education in digital era: pressing problems and possible solutions 
- Services in specific areas: non-profit, culture, health care, quality management, 

transport and logistics etc. 
 
Príspevky z konferencie boli publikované v elektronickom zborníku “Manegement Challenges 
in the 21th Century” – Services in the Digital Era: Problems and Prospects                                  
ISBN 978 – 80 – 89306 – 36 – 7. Kvalita príspevkov ako aj diskusia na konferencii poukázali 
na rastúcu kvalitu výskumu a výskumnej orientácie VŠM, ako aj rastúci záujem študentov o 
danú problematiku. 
 
Ďalším, už tradičným podujatím pod patronátom VŠM je International Workshop on 
Knowledge Management. 
 
V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa v budove VŠM v Bratislave uskutočnil už 13. ročník 
vedeckého podujatia International Workshop on Knowledge Management IWKM 2018, a 
to pod patronátom prof. Ing. Jozefa Hvoreckého, PhD (s co-chairom Ing. R. Janošcovou, PhD.).  
Na aktivitách workshopu participovalo 40 účastníkov z 5 krajín (ČR, Fínsko, Nemecko, SR a 
USA), ako aj množstvo študentov.  
 
Podujatie prebiehalo pod predsedníctvom rektorky VŠM prof. Ing. Edity Hekelovej, PhD. 
Workshop bol sprevádzaný „Job Fair“, ktorý prebiehal simultánne v oboch univerzitných 
kampusoch: v Bratislave a Trenčíne. Kľúčovou témou vedeckej časti workshopu bola téma 
„Knowledge: measurement, evaluation and interpretation“.  Úvodný seminár „Data Mining 
Tools and Measurement Data Analysis“ viedol prof. Ing. Petr Berka, PhD. z VŠE Praha.  
Panelová diskusia „Measuring Quality of Universities’ Functions“ prezentovala ten istý 
problém z iného uhla pohľadu. 
 
Workshop zahŕňal prezentácie výsledkov vedeckej práce účastníkov z ČR, Fínska, Nemecka, 
Saudskej Arábie a zo SR.  
 
„Job Fair“ umožnil študentom VŠM záskať informácie o pracovných možnostiach v HELLA 
Slovakia Front-Lighting, s.r.o. Kočovce, ON Semiconductor Slovakia, a. s. Piešťany, TRW 
Automotive (Slovakia) s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, and ADIENT Slovakia s.r.o. Bratislava.  
 
Obe uvedené podujatia predstavujú už tradičný príspevok vedecko-akademickej komunity 
VŠM k diskusii o najpálčivejších problémoch ekonomického a podnikateľského prostredia 
v SR, ale i v zahraničí. Jedno podujatie už má 13. ročnú históriu, ďalšie 10. ročnú históriu, čo 
je potrebné vzhľadom na dĺžku existencie, čo je potrebné vzhľadom na dĺžku existencie VŠM 
hodnotiť veľmi pozitívne. V porovnaní s uplynulými rokmi obe podujatia vzbudili pomerne 
veľký záujem aj u firiem, ktoré buď prezentovali svoje zameranie a výsledky, alebo 
demonštrovali čoraz živší záujem spolupracovať s akademickou sférou vo výskume či výchove 
študentov vo forme príspevkov na konferencii a účasťou v diskusiách. 
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Granty a výskumné úlohy riešené na VŠM v roku 2018 
 
V roku 2018 sa učitelia VŠM podielali na nasledovných projektoch: 

 
Domáce výskumné projekty 
 
Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA č. 1/0562/18: Vzájomná prepojenosť 
medzi ľudským kapitálom a informačnými a komunikačnými technológiami.  
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM 
Meno hlavného riešiteľa: doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. 
Ďalší riešitelia z VŠM: Ing. Renáta Janošcová, PhD.; Ing. Andrea Zacharová, PhD.; MBA, 
Mgr. Jozef Šimúth, PhD.; Peter Kročitý, PhD., MBA. 
 
Doba riešenia: 2018 – 2020 
 
Medzinárodné výskumné projekty 

1. Názov výskumnej úlohy: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers 
(5C), 

Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta 

Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of 
Management, UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko 

Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z Európy, USA, Kanady, Latinskej 
Ameriky, Ázie, Austrálie a Afriky 

Meno riešiteľa za SR a VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 
Ďalší riešitelia z VŠM: Denisa Hackett, PhD., MBA 
 
Doba riešenia: 2011 –  2019 
 

2. Názov:  Teaching the Theory & Practice of International Business, 
Strategy,  Leadership & Management, and Research of FDI/Innovation Districts-CEE 

 
Koordinátor: Professor Arthur Rubens 
  
Grantová agentúra:  J. William Fulbright Commission for Educational Exchange in the 
Slovak Republic & the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) 
Číslo grantu: 17-12-02 
  
Trvanie: 09/2017 – 12/2017, 09/2018 – 10/2018 
Miesto: VŠM 
Koordinátor za VŠM: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 
 
Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM 
 

1. Názov grantového projektu a číslo: Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú 
ekonomiku, APVV-15-0666 

 
Inštitúcia, kde je riešený: Slovenská akadémia vied 
Riešitelia z VŠM: Prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. 
Doba riešenia projektu: 07/2017 - 12/2019  
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2. Názov grantového projektu a číslo: VEGA číslo 1/0393/16 „Európska únia v 

pokrízovom období – makro a microeconomické aspekty“. 

Inštitúcia, kde je riešený: Ekonomická univerzita v Bratislave 
Meno hlavného riešiteľa: prof. Ing. Eva Muchová, PhD. 
Riešitelia z VŠM: Prof. Ing. Milan Terek, PhD. 

 
Doba riešenia projektu: 2016 - 2019  

 
Iní vedecké a výskumné aktivity 
 
Viacerí učitelia VŠM boli v roku 2018 členmi vedeckých rád, redakčných rád vedeckých 
časopisov, technických a odborových komisií. Viacerí sa zúčastnili práce v programových 
a organizačných výboroch vedeckých konferencií. Niektorí sa aktívne zúčastnili na viacerých 
odborných seminároch a workshopoch, bez publikačných výstupov. Väčšina učiteľov 
vykonávala aj posudzovateľskú činnosť. 
 
VŠM je od roku 2007 zapojená do programu Európskej únie Erasmus, následné od roku 2014 
v jeho inovovanej verzii v programe Erasmus+, ktorý je zameraný na modernizáciu a 
zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. V rámci programu 
sa študenti a zamestnanci inštitúcie zúčastňujú výmenných pobytov v partnerských 
inštitúciách, ktorých je aktuálne 26.V akademickom roku 2017/18 vycestovalo do partnerských 
inštitúcií 18 študentov a 11 zamestnancov (7 učitelia a 4 zamestnanci absolvovali školenia). 
 
Prepojenosť vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti učiteľov a doktorandov,  výstupy a 
kvalita publikačnej činnosti 
 
Štatistika publikácií: 
 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach: 2 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 2 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 1 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 13 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 26 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 2 
AFL Postery z domácich konferencií: 3 
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 2 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 2 
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 5 
 
Spolu: 58 
 
Pri analýze publikačnej činnosti za rok 2018 je potrebné podčiarknúť nasledovné fakty: 
 
Podľa štatistiky publikácií sú v roku 2018 najkvalitnejšími výstupmi ADM - vedecké práce 
v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WoS alebo Scopus (2 – Beňo, 
Ferenčíková), AEC - vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (2 – Janošcová, Kubička) a AFC - publikované príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách (13 – rôzni autori). 

 
V decembri 2018 získala prof. Ferenčíková ocenenie „Best Paper Award Certificate“ od 
redakčnej rady časopisu Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR) 



Page 20 of 43 
 

za publikovaný článok „Internationalization of small and medium-sized entreprises from 
Central and Eastern Europe: theoretical framework“.  

 
Podrobný prehľad publikačnej činnosti podľa autorov je prílohou tejto správy.  
 
VI. HABILITAČNÉ A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV 

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne nedisponuje právami na uskutočňovanie habilitačného 
a inauguračného konania. 

 
VII. ZAMESTNANCI VŠM 
 
K októbru 2018 vyučovalo v programoch Vysokej školy manažmentu celkom 39 
vysokoškolských pedagógov, z toho 33 učiteľov bolo zamestnaných na plný pracovný úväzok.  
Počet profesorov, docentov, učiteľov s vedeckou hodnosťou a bez vedeckej hodnosti bol 
nasledovný: 
 

 Celkový počet Plný úväzok Kratší úväzok 
profesori 4 4 0 
docenti 4 3 1 
PhD. 18 17 1 
bez vedeckej hodnosti 13 9 4 

 
 
Mobility učiteľov 
 
VŠM využíva na mobility zamestnancov Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 
mládež a šport: Erasmus +. VŠM má od roku 2007 schválenú Chartu Erasmus, na základe čoho 
žiada každý rok o grant na mobilitu zamestnancov. V roku 2018 bolo vyslaných 11 
zamestnancov, ktorí vycestovali v rámci výučby a školenia učiteľov na zahraničné školy, 
s ktorými má naša inštitúcia podpísané bilaterálne dohody (Portugalsko, Španielsko, 
Taliansko, Fínsko), čo predstavovalo spolu 66 osobodní. V rámci programu Erasmus mobilita 
výučba boli prijaté 2 osoby zo zahraničných škol (Česká republika), čo predstavovalo 10 
osobodní. 
 
VIII. PODPORA ŠTUDENTOV 
 
Štipendiá  
 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne realizuje svoje vzdelávacie aktivity za úhradu – cestou 
školného a ďalších poplatkov spojených s výkonom a zabezpečením štúdia. Výška školného je 
stanovená so zreteľom na kúpnu silu občanov SR. S cieľom umožniť vzdelanie čo najširšiemu 
okruhu záujemcov, VŠM vytvára rôzne úľavy formou zliav a štipendií pre študentov zo 
sociálne slabších skupín. V záujme pokrytia nákladov na ich štúdium podniká konkrétne kroky 
na získanie sponzorov zo strany podnikov pôsobiacich v SR, ako i krajanských organizáciách 
a spolkoch v USA. 
   
Škola zriadila štipendijný fond s cieľom podpory nadaných študentov so sociálne slabších 
rodín. Okrem štipendií udeľovaných školou majú študenti pri splnení štátom stanovených 
podmienok zabezpečený prístup k sociálnym štipendiám, či motivačným štipendiám. Navyše, 
mnohí študenti si nachádzajú sponzorov zo strany firiem, ktoré im hradia školné zo zdrojov 
určených na rozvoj ľudských zdrojov. V oblasti sociálnej podpory študentov bol 
zrekonštruovaný internát školy v Trenčíne, čím sa skvalitnili ubytovacie služby pre 
mimotrenčianskych študentov. 
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Vďaka poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky, pridelila VŠM 56 študentom motivačné štipendium za výborné 
študijné výsledky v roku 2017/2018. 4 študenti splnili podmienky na poskytovanie sociálneho 
štipendia. 
 
Kariérne centrum 
 
VŠM zriadila Kariérne centrum v rámci ponuky služieb študentom. Jednou z hlavných funkcií 
centra je zhromažďovať kontakty na študentov, ktorí majú záujem o zamestnanie 
a sprostredkúvať pracovné ponuky od zamestnávateľov. Kariérne centrum Vysokej školy 
manažmentu / City University of Seattle je prvým miestom kontaktu kam sa študenti obracajú 
pri hľadaní zamestnania. Okrem trvalého zamestnania ponúka Kariérne centrum aj práce na 
skrátený pracovný uväzok, brigády a aktuálne tiež „internshipy“ (študentské stáže za kredity). 
Práve „internshipy“ vo firmách sa stávajú veľmi lákavou súčasťou ponuky centra, ktoré si touto 
cestou získavajú talenty a budúcich pracovníkov. Spolupráca s firmami je nadväzovaná osobne 
a priebežne počas akademického roka, a to prostredníctvom veľtrhov a následne formou 
priamej prezentácie firiem na škole, prípadne poskytnutím informačných materiálov 
potenciálnym záujemcom. VŠM úspešne spolupracuje so spoločnosťami ako CulCharge, Allan 
Lloyds, IBM, Jacob Fleming, Pedersen & Partners, Microsoft Slovakia, KPMG, J&T banka, 
AT&T a mnohými ďalšími spoločnosťami, vrátane členov AMCHAM (Americkej obchodnej 
komory na Slovensku). 
 
Študentské poradenské centrum 
 
Študentské poradenské centrum poskytuje a sprostredkúva odborné poradentsvo študentom 
Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle. Cieľom študentského poradenského 
centra je pomôcť študentom s problémami ako je napr. adaptácia na život na vysokej škole, 
neúspešnosť v štúdiu a pri skúškach, tréma, neschopnosť sústrediť sa, zvládanie stresu, riešenie 
konfliktov a pod. Poradenský vzťah, ktorý sa medzi študentom a poradcom vytvára, sa 
vyznačuje otvorenosťou a dôverou, so zárukou diskrétnosti. Študentské poradenské centrum 
organizuje pre študentov aj sériu seminárov zameraných na témy ako efektívne metódy štúdia, 
profesionálna komunikácia, zvládanie konfliktov a techniky presvedčovania, aktívne 
vyhľadávanie práce a pod. Koordinátorom poradenského centra je Mgr. Jozef Šimúth, PhD. 
 
IX. PODPORNÉ ČINNOSTI VŠM 
 
Služby strediska informačných systémov 

 
Ako potvrdili aj posledné výsledky komplexnej akreditácie, materiálno-technické 
zabezpečenie štúdia na VŠM je primerané a zodpovedá požiadavkám kladeným na 
zabezpečenie akreditovaného vysokoškolského štúdia. V súlade s dlhodobou stratégiou školy 
a dlhodobým zámerom VŠM sa vybavenie trvale skvalitňuje a obnovuje. Škola disponuje 
knižnicou, študovňami s prístupom na internet, dostatočnou výpočtovou technikou 
s bezdrôtovým prístupom na internet v budovách v Bratislave a Trenčíne, dostupnou 
základnou študijnou literatúrou, učebnicami, monografiami (v niektorých prípadoch 
vypracovaných zamestnancami VŠM) a zahraničnými vedeckými časopismi, vrátane on-line 
prístupu k databázam vedeckej a odbornej literatúry.  
Nasledujúce tabuľky ukazujú vybavenie VŠM informačným a telekomunikačnými 
technológiami: 
 
 

Bratislava 
Počet pracovných staníc – zamestnanci 60 
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Počet notebookov – zamestnanci 25 
Počet pracovných staníc – študenti 64 
Počet serverov  5 
Počet tlačiarní 12 
Počet projektorov 15 

 

Trenčín 
Počet pracovných staníc – zamestnanci 24 
Počet notebookov – zamestnanci 8 
Počet pracovných staníc – študenti 45 
Počet serverov  4 
Počet tlačiarní 6 
Počet projektorov 8 

 
Väčšina učební je vybavená dátovými projektormi a dve aj elektronickými tabuľami. VŠM má 
uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Microsoft. Jej multilicenčný program Campus 3 
umožňuje využívať najnovšie produkty, ktoré sú zahrnuté v tejto licenčnej zmluve. Jedná sa 
o operačné systémy pracovných staníc, serverov, mailový systém Exchange a aplikačný 
software (MS Office a pod.) Študenti maju vytvorené osobné mailboxy v cloudovom systéme 
Office 365. Pre potreby online štúdia sa používa LMS systém MOODLE pre štúdium v 
slovenčine a Blackboard pre štúdium v angličtine. V Trenčíne bolo vybudované štúdio na 
tvorbu videomateriálu rôzneho zamerania s cieľom rozvoja metodológií online štúdia. 
Audiovizuálne materiály, ktoré tu vznikajú či už zo strany učiteľov, alebo študentov sa 
postprodukčne spracovávajú vo videostrižni a následne sú distribuované internetovými 
kanálmi študentom. 
 
Knižnica 
 
Pracovisko knižnice v Bratislave vedie Bc. Albert Ivančík, pracovisko v Trenčíne Daniela 
Divílková. Knižničný fond je spoločný a informácie o jeho obsahu sú v spoločnej databáze, 
ktorá je prístupná cez internet. Fond knižnice presiahol začiatkom roku 2018 počet 20 000 
titulov. Je to súhrnný údaj za obidve pobočky. Spolu je to viac ako 27 000 knižničných 
jednotiek. Takmer všetky tituly sa nakupujú v 2 kópiách , aby študenti a vyučujúci v oboch 
pobočkách mali zabezpečený porovnateľný komfort v prístupe k informačným zdrojom 
knižnice. 

 
knižnica Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 
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Prehľad fondu  
 
VŠM má knižnice v obidvoch budovách – v Trenčíne aj v Bratislave. Knižničný fond je 
spoločný a informácie o jeho obsahu sú v spoločnej databáze, ktorá je prístupná cez internet. 
V ďalšej tabuľke sú počty knižničných jednotiek podľa druhov: 
 
 

Tabuľka 1:  Počty knižničných titulov podľa druhov (stav k 31.12.2018): 
 

knihy 18 352 

CD + DVD 639 

on-line zdroje 381 

materiály s dočasnou platnosťou 928 

referenčné zdroje 752 

diplomové práce 2 573 

 

metodické materiály 743 

 

periodiká 124 

 
 
Knižný a časopisecký fond sa priebežne dopĺňajú. V rozpočte VŠM je pre potreby 
zabezpečenia vedecko-výskumnej práce vyčlenený fond, z ktorého sa pokrývajú tieto 
akvizície. 
 
Vývoj fondu  
 
Za rok 2018 knižnica získala spolu 178 výtlačkov, z čoho väčšinu - 153 tvorili publikácie 
v slovenskom a českom jazyku pre slovenský program v podnikovom manažmente. Knižnica  
odoberá tlačené periodiká s ohľadom na požiadavky študentov v slovenských programoch, 
najmä magisterského a postgraduálneho stupňa a vyradila niektoré odborné časopisy 
v anglickom jazyku, nakoľko sú dostupné aj v on-line forme. Keďže relevantných on-line 
zdrojov je v slovenskom alebo českom jazyku málo, sústreďuje sa knižnica hlavne na 
študentov slovenských programov všetkých stupňov a objednáva nové tituly. V súčasnosti má 
knižnica vo svojej zbierke 124 rôznych časopisov, pokrývajúce všetky oblasti 
v rámci podnikového manažmentu, z ktorých 32 titulov je v slovenskom alebo českom jazyku.  
 

Internetové zdroje  
 

Informačné zdroje knižnice významnou mierou rozširujú on-line databázy článkov 
a elektronických kníh. Prístup je poskytovaný registrovaným študentom zadarmo 
prostredníctvom portálu City University. Každý študent si môže vytvoriť vlastný účet 
a pristupovať na databázy chráneným prístupom z ľubovoľného počítača, takže nie je 
obmedzovaný otváracími hodinami knižnice. Články, referenčné informácie a elektronické 
knihy priamo podporujú odborné zameranie všetkých študijných programov. 
 
Pre študentov slovenských programov knižnica ponúka na knižničnej webovej stránke okrem 
voľne dostupných a čiastočne voľne dostupných aj licencované databázy, ktoré zabezpečujú 
iné inštitúcie, akými sú napr. Slovenská národná knižnica, Centrum vedecko-technických 
informácií, Slovenská akadémia vied a iné. 
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Vrámci predplatného tlačených periodík má knižnica jednoužívateľské licencie na prístup do 
elektronického archívu 5 odborných časopisov vydávaných na Slovensku alebo v Českej 
republike. Prostredníctvom on-line databáz má taktiež prístup k elektronickým formám 
amerických periodík. 
 
Tabuľka 2:   Zoznam databáz 
 

ABI/INFORM Complete International Security & Counter Terrorism Reference Center 

Academic Video Online Kanopy 

Accounting and Tax   Mental Measurements Yearbook 

ACM Digital Library Mint Global 

American FactFinder Morningstar Investment Research Center 

Books24X7 NetAdvantage 

Business Source Complete Point of View 

Checkpoint ProQuest Career & Technical Education 

Counseling and Psychotherapy Transcripts ProQuest Computing 

Counseling and Therapy in Video ProQuest Criminal Justice 

Credo Reference ProQuest Dissertations & Theses 

Criminal Justice in Video ProQuest Education Journals 

CultureGrams ProQuest Family Health 

DataUSA ProQuest Health Management 

DSM-5:PsychiatryOnline Premium ProQuest Newspapers 

Ebrary  ProQuest Research Companion 

EBSCO E-books ProQuest Research Library 

EDGAR ProQuest Social Science Journals 

Education in Video PsycBOOKS 

Education Source Psychology & Behavioral Sciences Collection 

eLibrary Curriculum Edition Psychology Collections 

ERIC  Psychotherapy.net 

Flipster PsycTESTS 

Gale Virtual Reference Library PubMed 

Global Business & Economics in Video Sage Knowledge 

Global Issues in Context Sage Research Methods 

Hoover’s Company Profiles Security Management Practices 

IBISWorld Statista 

IEEE Computer Society Testing & Education Reference Center 

 
 
Knižnica začala v roku 2009 katalogizovať on-line zdroje, aby prepojila vyhľadávania v on-
line katalógu s tlačenými zdrojmi a zjednodušila možnosť vyhľadať relevantné internetové 
zdroje. 
 
Knižnica má vytvorené a pravidelne udržiavané webové stránky v angličtine aj v slovenčine.  
 

Tabuľka 3: Počítadlá prístupov na web stránky knižnice za rok 2018: 
 

prístup na on-line databázy z knižničnej stránky 1 982 

prehliadanie on-line katalógu knižnice  4 196 

 
Technické vybavenie knižnice  
 
Knižnica začala používať od roku 2009 knižničný systém DAWINCI od spoločnosti SVOP 
spol.s.r.o. Systém má modulovú stavbu, je parametrizovateľný a pokrýva všetky činnosti 
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knižnice. Zároveň poskytuje aj prístup na on-line verziu katalógu na internete. On-line katalóg 
je v dvoch jazykových modifikáciach – anglickej a slovenskej. Software je pravidelne 
aktualizovaný, pričom sa zohľadňujú rovnako požiadavky používateľov ako aj nové knižničné 
pravidlá. 
 
Knižničné prírastky sú spracovávané do katalógu podľa Anglo-amerických katalogizačných 
pravidiel, na odbornú klasifikáciu sa používa Deweyho desatinné triedenie. Knižnica je 
začlenená do Slovenskej národnej bibliografie. Odborné pracoviská knižnice v Trenčíne a v 
Bratislave pracujú v reálnom čase. Na komunikáciu s čitateľmi a posielanie upomienok priamo 
z knižničného systému sa používa elektronická pošta.  
 
Počítačové vybavenie pre návštevníkov knižnice pozostáva z 11 počítačov v pobočke 
Bratislava. V hlavnej knižnici v Trenčíne je k dispozícii 17 počítačov. Všetky počítače sú 
multimediálne, tlač je v oboch knižniciach zabezpečená sieťovou tlačiarňou, ktorá slúži i pre 
pracovníkov knižnice. Kopírovacie a skenovacie služby poskytujú pracovníci knižnice alebo 
asistenti. Táto služba je obmedzená výhradne na kopírovanie a skenovanie knižničných 
materiálov. 
 
Služby knižnice - prehľad  
 
Pracovníci knižnice poskytujú používateľom nasledovné služby : 

- prezenčné a absenčné výpožičky 
- odborná pomoc pri vyhľadávaní 
- školenie efektívneho vyhľadávania na internetu  
- on-line prístup na špecializované plnotextové databázy článkov a elektronických kníh 
- inštruktáže pre skupiny študentov zostavené podľa požiadaviek vyučujúcich o 

používaní knižničných zdrojov, katalógu, internetu a technického vybavenia 
- príprava bibliografie a zoznamu zdrojov na internete k jednotlivým predmetom  
- vypracovanie zvláštnych výpožičných pravidiel pre limitované zdroje podľa potrieb 

vyučujúcich 
- kopírovanie z knižničných zdrojov 
- skenovanie dokumentov a doručovanie elektronickou poštou 
- medziknižničné výpožičky 

 
Štatistika poskytnutých služieb 

  
Tabuľka 4: Poskytnuté služby podľa druhov za rok 2018: 
 

rok 2018 
evidovaní používatelia 1 095 

návštevnosť 1293 

absenčné výpožičky 6750 

vrátené materiály 6238 

výpožičky z archívu  9 

medziknižničná služba (v rámci VŠM) 104 

referenčné otázky 4927 

telefonické otázky 1429 

elektronické otázky 986 

inštruktáže (skupinové,individuálne) 24 

workshopy (skupinové, individuálne) 29 

prezenčné výpožičky 531 

kopírovanie a tlač 5937 

skenovanie 1682 
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Knižnica Vysokej školy manažmentu sa so svojou výnimočnou zbierkou anglickej odbornej 
literatúry dostala do povedomia odbornej verejnosti, čo sa prejavuje aj nárastom žiadostí 
o medziknižničnú výpožičnú službu z iných knižníc. 
 

Aktivity knižnice 
 
Pracovníci knižnice pravidelne navštevujú knižné výstavy a podujatia, na ktorých sa prezentujú 
dodávatelia a distribútori odbornej literatúry. Okrem získania informácií o nových 
dodávateľoch je tu možnosť prezrieť si vystavované knihy a lepšie posúdiť vhodnosť nákupu. 
Tiež je dôležité udržiavať osobné kontakty s osvedčenými dodávateľmi a využiť možnosť 
zliav, aké sa zvyčajne ponúkajú na výstavach.  
 
Knižniční zamestnanci sa taktiež každý rok zúčastňujú na odborných seminároch, či už 
zameraných na akademické knižnice, katalogizáciu, on-line zdroje, knižničný marketing, alebo 
knižničný softvér. 
 
Aj v roku 2018 pokračuje knižnica v evidovaní publikačnej činnosti. Ku koncu roka 2018 je 
v evidencii 1082 záznamov.  
 
Knižnica vrámci rozširovania služieb začala používať ďalší komunikačný nástroj, ktorým je 
LIVE CHAT, a taktiež sa začlenila do súborného katalógu Infogate. 
 
Študijné materiály 
 

Učebné materiály na predmety v angličtine (BSBA a MBA) 
Väčšina oficiálnych titulov, ktoré si študenti predmetov v anglickom jazyku musia zaobstarať 
k štúdiu, sú zahraničné, finančne náročné učebnice, ktorých dostupnosť na slovenskom trhu je 
obmedzená. Preto VŠM zaviedla "Academic Resource Fee System“ (systém poplatkov za 
akademické zdroje), vďaka ktorému majú všetci študenti prístup ku kompletnému 
učebnicovému servisu za prijateľné ceny. Tento systém znižuje náklady študentov na samotné 
štúdium, tým že ich odbremeňuje od nákupu finančne náročnej zahraničnej literatúry na každý 
predmet.  
 
Učebné materiály na predmety v slovenčine (Bc. a Mgr.) 
Od začiatku akademického roku 2014/2015 škola zaviedla novú formu poskytovania učebníc. 
Na základe 3-mesačnej platby dostane študent prístup do celého portfólia učebníc v 
elektronickej forme, teda nielen na učebnice predmetov, ktoré si zaregistroval. Služba je 
poskytovaná prostredníctvom firmy Wolters Kluwer, s.r.o., pričom prístup je možný z 
akéhokoľvek miesta v režime online/offline po nainštalovaní aplikácie WK eReader na 
zariadenia typu počítač alebo tablet. 
 
Oblasť propagácie školy 
 
Návštevy na školách 
V priebehu roka 2018 boli realizované kontakty so strednými školami v regiónoch západného, 
stredného, či východného Slovenska, ktoré boli organizované pracovníkmi študijného 
poradenstva a študijných oddelení v Bratislave a Trenčíne. V rámci návštev škôl boli popri 
študentoch končiacich ročníkov informovaní o možnostiach štúdia tiež riaditelia a študijní 
poradcovia na stredných školách. 
 
Veľtrh pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA 
V októbri 2018 sa uskutočnil v NTC veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia, na ktorom 
Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle už tradične prezentovala svoje 
vzdelávacie programy v rámci svojho prezentačného stánku ako aj v rámci informačných 
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seminárov. Celkom blo distribuovaných vyše 6,000 informačných letákov a materiálov 
propagujúcich programy školy.  
 
Veľtrh RoadShow „Kam na vysokú“ 

Kam na vysokú je prezentačná výstava pomaturitného a celoživotného vzdelávania určená pre 
končiacich študentov stredných škôl. Vysoké školy môžu návštevníkom výstavy prezentovať 
svoje študijné odbory a informovať žiakov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa 
v praxi. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie 
inštitúcie. V mesiacoch január a február sa VŠM zúčastnila RoadShow „Kam na vysokú“, 

ktorej súčasťou je 6 krajských miest Slovenska. 

Dni otvorených dverí 
Vysoká škola manažmentu v roku 2018 uskutočnila v Bratislave a Trenčíne celkom 3 dni 
otvorených dverí (február, apríl, október). Súčasťou dní otvorených dverí bola prehliadka 
knižnice, vyučovacích priestorov, laboratórií a študijného oddelenia. Obohatením programu 
boli ukážky prednášok zahraničných vyučujúcich na vybrané témy manažmentu, marketingu a 
Európskej únie. Obohatením dní otvorených dverí boli tiež zaujímavé prednášky absolventov 
štúdia,  či študentského spolku CityU Club, ktorý organizuje rôzne spoločenské a odborné 
akcie. 
 
Tlačené médiá 
VŠM v priebehu roka 2018 uskutočnila viacero prezentácií a kampaní v rámci 
špecializovaných tematických príloh so zameraním na vysoké školy a to ako v denníkoch 
SME, Hospodárske noviny a pod. 
 
Internet – sociálne siete 
V roku 2018 VŠM uskutočnila produktovo zamerané kampane (zamerané na jednotlivé 
programy) na sociálnej sieti Facebook, pričom sa podarilo vygenerovať vysoký CTR, ktorý je 
potrebné konvertovať na prihlášky a študentov v ďalších etapách „student life“ cyklu. Význam 
internetu každoročne stúpa, čo sa prejavuje tiež na odpovediach študentov, ktorí sa vyjadrujú 
o zdroji, odkiaľ sa dozvedeli o programoch VŠM v rámci prijímacieho procesu. Už v apríli 
2012 VŠM vytvorila na Facebooku svoju stránku, pričom počet fanúšikov presiahol už počet 
5,000. V roku 2013 pridala VŠM novú Facebook stránku venovanú hokejovému tímu „City 
University Gladiators“, ktorý sa stal členom Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL). 
Obe FB stránky sa tešia vysokej návštevnosti a odozve zo strany ich užívateľov. 
 
Videá 
Počas roka 2018 VŠM nakrútila viacero videí a to ako s cieľom podpory študijných on-line 
programov, tak na propagáciu školy v spolupráci s hráčskou asociáciou ľadového hokeja 
SIHPA. 
 
E-marketing 
V priebehu celého roka 2018 VŠM/CityU programs relaizovala e-marketingovú kampaň. VŠM 
aktívne využíva reklamný systém Google AdWords, ktorý umožňuje, aby sa reklama 
zobrazovala vo vyhľadávaní na Google a na sieti jeho partnerských webov vo forme pay-per-
click. 
Reklama VŠM sa zobrazí v časti Sponzorované odkazy vo výsledkoch vyhľadávania na 
google.sk alebo google.com. Odkazy sú relevantné k výrazu, ktorý používateľ zadal do 
vyhľadávača. Výrazy sú v tomto prípade „kľúčové slová", ktoré sme si zvolili a odrážajú nielen 
našu aktuálnu ponuku, ale aj značku VŠM (podpora poznateľnosti značky). Marketingové 
oddelenie tak reaguje na rôzne udalosti ako ocenenia školy, úspechy študentov, maturitné 
obdobie, DOD atď. a podľa toho smeruje reklamu a kľúčové slová na určité segmenty 
užívateľov. 
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Spolupráca so zahraničnými “recruitment agentúrami” 
 
S cieľom nahradenia výpadku domácich študentov v dôsledku domáceho demografického 
vývoja v minulom období VŠM nadviazala viaceré kontakty so zahraničnými agentúrami. 
Nakoľko však procesy týkajúce sa prechodného pobytu zahraničných študentov na Slovensku 
podliehajú vysoko prísnemu a zložitému režimu, zatiaľ sa nám nedarí vo väčšom počte prilákať 
zahraničných študentov na Slovensko (na škole študuje cca 8% zahraničných študentov).  
 
X. ROZVOJ VŠM 
 
V roku 2018 Vysoká škola manažmentu realizovala resp. pokračovala niekoľkými projektami 
rozvoja školy.  
 
V roku 2018 VŠM pokračovala s projektom podpory študentov ako prostredníctvom 
kariérneho centra, tak ponukou internshipov a študentských stáží. Cieľom týchto aktivít je na 
pôde školy pomôcť končiacim študentom a začínajúcim firmám lepšie sa adaptovať na 
profesionálnu kariéru po ukončení štúdia.  
 
Taktiež v roku 2018 pokračoval projekt obnovy priestorov budovy školy v Bratislave a to 
vďaka grantu USAID. V rámci prác sú zrekonštruované učebne, toalety, vestibul budovy, či 
technické zázemie vrátane inštalácií LED osvetlenia. Uvedené investície prispievajú k 
skvalitneniu študijného prostredia pre študentov a pracovného prostredia pre pedagogických 
zamestnancov. 
 
V rámci aktívneho rozvoja PR, VŠM/CityU v Trenčíne pokračovala aj v roku 2018 v účasti 
rámci nadnárodného projektu EUHL (Európska univerzitná hokejová liga). Hráči VŠM 
figurujú v univerzitnom hokejovom mužstve Gladiators Trenčín, ktoré je zostavené v rámci 
mestskej spolupráce s TNUAD. V akademickom roku 2017/2018 odohrali Gladiátori 
v spomínanej súťaži svoju piatu sezónu. Nielen, že vďaka tejto hokejovej aktivite je umožnené 
väčšmi školu zviditeľniť, ale tiež začala ako prvá oficiálne spolupracovať s hokejovým 
mužstvom pôsobiacim v najvyššej slovenskej súťaží – s HK Dukla Trenčín. Vzájomná 
spolupráca nemá len hokejový charakter, ale tiež je snahou hráčom – študentom prispôsobiť 
vyučovanie tak, aby sa mohli súčasne venovať športu a vzdelávaniu na VŠM/CityU programs 
v Trenčíne.  
 
 

XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY VŠM  

Medzinárodná spolupráca Vysokej školy v pedagogickej oblasti sa opiera predovšetkým 
o spoluprácu so City University of Seattle v USA a partnerskými univerzitami v Európe, 
s ktorými buduje VŠM úzke vzťahy ako na úrovni programu ERASMUS, tak na vedecko-
výskumnej úrovni. 
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Sídlo centrály City University of Seattle v Seattle 

 
 

V rámci spolupráce s City University of Seattle po úspešnom absolvovaní trojročného 
bakalárskeho štúdia na Vysokej škole manažmentu a získaní (slovenského) bakalárskeho 
diplomu môže študent po absolvovaní štvrtého ročníka získať aj bakalársky stupeň 
vysokoškolského vzdelávania akreditovaný v USA, ktorý mu udelí City University of Seattle 
v USA. Od roku 2007 majú študenti VŠM možnosť absolvovať časť štúdia na niektorej z 
pobočiek City University of Seattle v USA za rovnakých finančných podmienok, ako na 
Slovensku. Rovnako je medzinárodná spolupráca realizovaná aj prostredníctvom pôsobenia 
zahraničných lektorov v pedagogických a výskumných procesoch školy. 
 
VŠM má rozvinuté vzťahy s firmami s medzinárodnou pôsobnosťou, vďaka ktorým je 
umožnené úzke prepojenie teórie a praxe. 

Už v roku 2006 podpísala VŠM multilicenčnú zmluvu s firmou Microsoft Slovakia, ktorou sa 
zabezpečuje používanie najnovších verzií softwaru MS Windows a MS Office. Zmluva sa 
každoročne obnovuje a obohacuje o nové produkty. 
 
Prostredníctvom svojho Kariérneho centra, VŠM úspešne spolupracuje s viacerými firmami na 
vytváraní možností študentských stáží a pracovných miest pre absolventov. Kariérne centrum 
pritom pôsobí ako prostredník medzi študentským parlamentom VŠM a podnikateľskou 
komunitou. Vďaka tomu vzniklo množstvo kontaktov predovšetkým s oddeleniami ľudských 
zdrojov firiem ako CulCharge, AT & T, Philip Morris, Soitron, Lear Corporation, T-mobile, 
Orange Slovakia, Procter and Gamble, IBM, Zurich, HIC Consulting, PriceWaterhouse 
Coopers, či Kooperativa. 
 
XII. SYSTÉM KVALITY 
 
Vysoká škola manažmentu v spolupráci so City University of Seattle realizuje systém kvality 
na niekoľkých úrovniach, a to ako na úrovni manažmentu vysokej školy, na úrovni 
vzdelávacích činností a tvorivej a vedecko-výskumnej činnosti. 
 
Manažment VŠM 
 
Na manažérskej úrovni systému kvality vysokej školy, táto je zabezpečovaná prostredníctvom 
vedenia a Správnej rady školy, ktoré zabezpečujú adekvátny dohľad a kontrolu. V roku 2007 
VŠM absolvovala komplexnú evaluáciu Európskou asociáciou univerzít (EUA), ktorej je 
členom. Projekt mal podobný charakter ako väčšina systémov hodnotenia kvality, t.j. nezávislé 
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posúdenie kvality jednotlivých procesov a ich kontroly, cielené využitie kombinácie interného 
a externého aspektu zabezpečovania kvality, účasť jednotlivých podielnikov na tomto procese 
a zverejnenie výsledkov hodnotenia. Predmetom inštitucionálneho hodnotenia bola vysoká 
škola, jej celkový stav, vnútorná štruktúra, zamestnanci, manažment, študenti, absolventi, 
výsledky i uvažovaný ďalší rozvoj. Mimoriadna pozornosť sa venovala oblastiam vedy, 
výskumu a bolonskému procesu. Samotné hodnotenie bolo vykonané v troch krokoch: 
 

• sebahodnotenie VŠM prostredníctvom sebahodnotiacej správy, 

• dve návštevy európskeho evaluačného tímu EUA, 

• zverejnenie hodnotiacej správy VŠM. 
 
Tento model je všeobecne akceptovaný ako základ európskej úrovne zabezpečenia kvality 
v zmysle EHS štandardov 2015. Projekt využíva koncepciu kvality „súlad so zámerom alebo 
cieľom vysokej školy“. Ide o najakceptovanejšiu koncepciu pre vnútornú kvalitu 
vysokoškolskej inštitúcie v európskom kontexte. VŠM bola hodnotená ako úspešná a 
perspektívna vysoká škola. 
 
Vzdelávanie 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne od svojho vzniku dbá o kvalitu pedagogickej práce 
z viacerých hľadísk: personálneho obsadenia pedagogického zboru, organizácie a priebehu 
vzdelávania, kontroly študijných výsledkov a ich evidencie. Každá z týchto činností sa 
pravidelne kontroluje. Za túto činnosť zodpovedá prorektorka pre pedagogické záležitosti. 
Výsledkami kontroly sa zaoberá vedenie VŠM. Na ich základe prijíma opatrenia 
v administratívnej či personálnej oblasti. 

Od študentov VŠM sa vyžaduje, aby sa učili priebežne počas celého trimestra (VŠM nepozná 
skúškové obdobie), pričom ich výsledná známka je zložená z niekoľkých priebežných 
hodnotení, ktoré sú stanovené v sylabe každého predmetu a študenti sú s nimi oboznámení na 
začiatku trimestra. Sylaby sú obsahujú nielen percentuálne podiely aktivít študenta na jeho 
výslednej známke, ale aj podrobný rozpis hodnotenia danej aktivity (čo musí aktivita obsahovať 
a aký je podiel tejto činnosti na známke za aktivitu). Požadovanými aktivitami sú: 
 

• priebežná skúšku, zväčša v písomnej forme (na zabezpečenie objektivity hodnotenia), 

• záverečná skúšku alebo záverečný projekt (konajú sa v posledný týždeň trimestra), 

• riešenie prípadových štúdií a/alebo kritických analýz, 

• individuálne a kolektívne prezentácie riešení, 

• testy a kvízy,  

• aktívna účasť študenta na vyučovacích hodinách.  

Učitelia sú vedení k tomu, aby využívali čo najširšiu škálu aktivít a tým vychádzali v ústrety 
študentom s rôznym štýlom učenia. Dôraz pritom kladú na priebežnú a záverečnú skúšku. Ich 
podiel na výslednej známke sa pohybuje okolo 50%.  

Vedenie VŠM venuje mimoriadne úsilie meraniu efektívnosti vzdelávania – a to v rovnakej 
miere na dennom aj externom štúdiu. Cieľom je postihnúť problémy čo najskôr po ich vzniku, 
identifikovať ich príčiny, navrhnúť nápravné opatrenia a systém kontroly ich realizácie. Vďaka 
tomu sa darí riešiť tento problém, ktorý sa považuje na iných vysokých školách za chronický.  

Dbáme aj o rovnováhu medzi teoretickou a praktickou zložkou vzdelávania. VŠM od svojho 
vzniku považuje za základný pojem v oblasti vzdelávania “kontaktnú hodinu”. Nerozlišuje 
medzi prednáškami, seminármi, cvičeniami, laboratórnymi prácami a pod. s cieľom uvoľniť 
priestor učiteľovi na flexibilný a intenzívny kontakt so študentmi. Medzi prijatím teoretických 
poznatkov a ich praktickým overením vzniká úzka prepojenosť, pričom učitelia plynule 
prechádzajú medzi teóriou a praxou. To je možné aj vďaka tomu, že počet študentov v skupine 
sa pohybuje väčšinou do 20. Kontakt medzi študentmi a učiteľmi je bezprostredný, otvorený 
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a umožňuje plynulý tok informácií obidvomi smermi.  

Študenti každý trimester vypĺňajú štandardizované papierové aj elektronické dotazníky, v ktorých sa 
vyjadrujú ku kvalite predmetu a k vyučujúcemu. Z celkového počtu študentov vyplní hodnotenie 40-
60% študentov. V hodnotení od 1-5 (5 je najvyššie hodnotenie) prevažná väčšina vyučujúcich dostala 
v roku 2018 hodnotenie medzi 4-5. Učiteľ sa svoje hodnotenie dozvie až po odovzdaní známok, aby sa 
predišlo pozitívnemu či negatívnemu vplyvu na posudzovanie študentov. Odborný rast učiteľov a ich 

mzdové ohodnotenie sú naviazané aj na výsledky študentských hodnotení. Študenti VŠM sa 
pravidelne zúčastňujú mimokurikulárnych aktivít, na ktorých demonštrujú svoje vedomosti, 
schopnosti a zručnosti. Uvádzame nasledujúce príklady: 

Capsim: Medzinárodná simulačná hra, ktorá umožňuje študentom vyskúšať si podnikanie 
v praxi. Je jedna z najrozšírenejších a najpoužívanejších na svete. V súčasnosti je do nej 
zapojených viac ako 200,000 študentov z viac ako 500 univerzít z celého sveta. Súťaže sa 
každoročne zúčastňuje niekoľko študentských tímov VŠM. Takmer bez výnimky sa radia 
medzi 10% najúspešnejších tímov sveta. 

VŠM od svojho vzniku intenzívne bojuje za akademickú etiku a prísne trestá jej narušenie. 
V sylabe každého predmetu, ktorý študenti dostanú na začiatku trimestra, sú uvedené pravidlá 
akademickej etiky a tresty za jej porušenie. Tresty začínajú anulovaním práce alebo testu 
a končia vylúčením zo štúdia (podľa závažnosti a/alebo opakovania priestupku). 
Najviditeľnejším prvkom tohto boja je potieranie plagiátorstva prác programom SafeAssign, 
ktorý testuje ich originálnosť voči celému internetu. Rovnako sa trestá aj opisovanie. VŠM má 
vlastný elektronický archív prác, do ktorého sa vkladajú všetky práce vytvorené študentmi počas 
ich štúdia. Súčasťou kontroly je aj elektronické porovnanie týchto prác, aby nedochádzalo k ich 
zneužívaniu inými študentmi a/alebo tým istým študentom na inom predmete. Zásady 
akademickej etiky zároveň nariaďujú študentom chrániť svoje práce bez zneužitím. Neplatí 
výhovorka: „On(a) použil(a) moju prácu bez môjho vedomia“. 

Formy zvyšovania kvality práce pedagogických  pracovníkov 
Na konci trimestra študenti každého predmetu vypĺňajú hodnotenia na učiteľa, ktorými sa 
vyjadrujú k jednotlivým zložkám komunikácie vrátane otázok o previazanosti teórie a praxe 
pri výučbe daného predmetu.  

Učitelia si zvyšujú kvalifikáciu aj prostredníctvom rôznych školení a workshopov. V rámci 
rozvoja sa uskutočňujú workshopy a stretnutia orientované na tvorbu učebníc, podporných 
učebných materiálov, prípadových štúdií a testov tak, aby vyhovovali rôznym vzdelávacím 
štýlom študentov a dali sa prispôsobiť aj pre vzdelávanie cez internet.  
 
Akademická etika a štatistický prehľad prípadov za rok 2018 
 
Vysoká škola manažmentu definuje akademickú nečestnosť ako čin, ktorý narušuje práva 
iných študentov týkajúce sa vykonávania a hodnotenia ich práce, alebo ktorý predstavuje 
prezentovanie práce niekoho iného ako svojej vlastnej. Nečestnosť bráni štúdiu a narušuje 
akademickú celistvosť vysokej školy. Porušovanie akademickej etiky taktiež znižuje hodnotu 
dosiahnutého titulu. Vysoká škola manažmentu prostredníctvom známok a vydaním diplomu 
potvrdzuje, že študent úspešne získal stanovené množstvo vedomostí v súlade s definovanými 
pravidlami akademickej etiky. Všetky písomné práce, ktoré sa ukladajú do elektronického 
archívu študentských prác, sú postúpené na TurnItIn.com pre účel kontroly plagiátorstva. Sú 
porovnávané s rozsiahlou databázou webových stránok, žurnálov a periodík, a archívom VŠM. 
Študenti, ktorých práce obsahujú prvky plagiátorstva, sa stávajú predmetom vznesenia 
obvinenia z porušenia pravidiel akademickej etiky. 
 
Uplatňuje sa princíp "nulovej tolerancie" voči záležitostiam týkajúcich sa previnenia voči 
akademickej etike. Väčšina foriem akademickej nečestnosti sa v podstate neodlišuje od 
klamania a krádeže. Na začiatku každého predmetu sú študenti podrobne oboznámení s 
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oblasťou akademickej etiky a plagiátorstva, ktorá je zahrnutá v učebných osnovách. Postupy 
a pravidlá akademickej etiky sú vysvetlené spolu s osobitnými požiadavkami konkrétneho 
vyučujúceho. Elektronická kópia spomínaných pravidiel je dostupná na www.vsm.sk.  
 
Priestupky voči akademickej etike zahŕňajú, ale neobmedzujú sa, na tieto situácie: 
 
Podvádzanie: 
 
• Používanie nedovolených materiálov ako sú knihy alebo poznámky pre zodpovedanie 

otázok na skúškach a testoch. 
• Opisovanie úloh, písomných prác, odpovedí pri skúškach a testoch alebo iných informácií 

a dát od ostatných študentov alebo iných autorov 
• Napomáhanie alebo umožnenie podvádzania niekomu inému 
 
Plagiátorstvo: 
 
• Vydávanie práce iného autora za vlastnú. 
• Parafrázovanie myšlienok z práce inej osoby bez použitia správnej citácie 
• Neoznačenie priameho citátu správnou citáciou 
• Doslovné kopírovanie, použitie vybraných fráz z práce niekoho iného alebo preberanie 

informácií, dát, príkladov, myšlienok, slov alebo teórií bez použitia citácie a označenia 
zdroja.  

 
Ďalšie formy porušovania akademickej etiky: 
 
• Manipulovanie a falšovanie výsledkov skúšok, testov, alebo dát a informácií z výzkumov,  
• Preberanie a kopírovanie dizajnu, obrázkov, schém alebo celých internetových stránok bez 

náležitého uvedenia zdroja a autora, 
• Predloženie práce, alebo časti práce, ktorá bola vypracovaná a predložená na inom alebo 

tom istom predmete, bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho, 
• Manipulovanie a falšovanie informácií za účelom ziskania výhod, 
• Spolupráca s inou osobou alebo osobami na skúškach, testoch, úlohách, projektoch, 

výskumných prácach a iných zadaniach bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho, 
• Predávanie alebo poskytovanie seminárnych a iných prác, úloh a ďalších zadaní iným 

osobám pre účel plagiátorstva, 
• Podplácanie alebo pokus o podplácanie vyučujúceho. 
 
Prípady porušenia pravidiel akademickej etiky sú prešetrované komisiou pozostávajúcou z 3 
členov a predsedu komisie, menovaných rektorkou školy. Šetrenie je vedené predsedom ktorý 
ale nemá rozhodovacie právo. Ak sa študent rozhodne zúčastniť šetrenia, jeho svedectvo je 
vypočuté a členovia komisie majú možnosť klásť otázky týkajúce sa prípadu. Potom nasleduje 
rokovanie komisie už bez prítomnosti študenta, až kým komisia nedospeje k rozhodnutiu 
hlasovaním. Komisia môže rozhodnúť o tom že: (1) nedošlo k porušeniu pravidiel akademickej 
etiky, alebo (2) došlo k porušeniu pravidiel akademickej etiky. V prípade, že komisia dospeje 
k rozhodnutiu (1), prípad je uzavretý bez akéhokoľvek postihu pre daného študenta. V prípade 
že komisia dospeje k rozhodnutiu (2), bude rozhodnuté o postihu podľa zoznamu sankcií. 
Predseda oboznámi študenta s rozhodnutím komisie oficiálnym listom. 
 

 
 
 

Postihy za porušenie pravidiel akademickej etiky 
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• Pri prvom prípade porušenia pravidiel akademickej etiky môže byť študent sankcionovaný 
známkou 0.0 z daného predmetu  

• Pri druhom prípade porušenia pravidiel akademickej etiky može byť študent sankcionovaný 
známkou 0.0 z daného predmetu spolu s dočasným vylúčením  na obdobie jednoho alebo 
viac trimestrov.  

• Pri treťom prípade porušenia pravidiel akademickej etiky može byť študent sankcionovaný 
známkou 0.0 z daného predmetu spolu s bezpodmienečným vylúčením zo štúdia na VŠM. 
 

Komisia má právo rozhodnúť sa pre menej prísne sankcie na základe zvláštnych okolností 
alebo predložených dôkazov. 

Právo študenta na odvolanie 
Ak študent považuje postup ktorý viedol k rozhodnutiu komisie pre akademickú etiku za 
chybný, má právo na odvolanie sa k rektorke VŠM v lehote desiatich dní od doručenia 
rozhodnutia komisie. Rozhodnutie rektorky je v tomto prípade konečné.  
 
Prehľad prípadov riešených komisiou pre akademickú etiku za obdobie  
1. január  - 31. december 2018 
 
Rozdelenie prípadov podľa študijného programu: 
 

  13 Bakalársky program Bc/BSBA  
   4  Magisterský program Mgr/MBA 

celkom 17 
 
Rozdelenie prípadov podľa priestupku 

10 prípadov plagiátorstvo 
  7 prípady podvádzanie 

celkom 17 
 
Zistenia komisie 

16 prípadov porušenia pravidiel 
  1 prípad bez porušenia pravidiel 

 celkom 17 
 
Postihy uplatnené v jednotlivých prípadoch  

  4 prípady, známka 0.0 z predmetu  
12 prípadov, 0.0 z danej práce  
  1 prípad, žiadny postih  

celkom 17 
 
XIII. KONTAKTNÉ ÚDAJE 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 
Bezručova 64, 911 01 Trenčín 
Panónska 17, 851 04 Bratislava 
IČO: 36 120 901 
DIČ: 2021 594 707 
Tel.: 02/68204501 (Bratislava) 
Tel.: 032/6529337 (Trenčín) 
www.vsm.sk 
 
 
XIV. SUMÁR 
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Predmetom výročnej správy o činnosti Vysokej školy manažmentu je poskytnutie ucelenej 
informácie o aktivitách a dosiahnutých úspechoch školy za uplynulý rok ako odbornej tak aj 
širokej verejnosti. Plnenie cieľov stanovené Dlhodobým zámerom vysokej školy v oblasti 
výchovno-vzdelávacej činnosti ako aj v oblasti vedecko-výskumnej činnosti je na VŠM 
pravidelne vyhodnocované na zasadnutiach Správnej rady, Kolégia rektora, na zasadnutiach 
Vedeckej rady, ako aj na zasadnutiach Akademického senátu. V Správnej rade sa hodnotenie 
plnenia Dlhodobého zámeru prejednáva a schvaľuje v rámci schvaľovania Správy o činnosti 
a Výročnej správy za predchádzajúci rok. Správa o činnosti, ako aj Výročná správa 
o hospodárení sa spracúva na základe osnovy stanovenej Ministerstvom školstva SR 
a zverejňuje na webových stránkach vysokej školy a zasiela sa na Ministerstvo školstva SR. 
 
Vysoká škola manažmentu pri stanovovaní svojich strategických cieľov v rámci dlhodobého 
zámeru vychádza z filozofie otvorených dverí k vzdelávaniu, posilňovania väzieb medzi 
vysokou školou a zamestnávateľmi, vysokou školou a spoločnosťou ako aj rozvoja vedecko-
výskumnej činnosti v rámci dostupných zdrojov. Otváraním pracovných trhov v EÚ dochádza 
k posilňovaniu internacionalizácie na úrovni zamestnávateľov, čo si bude aj v budúcom 
období, v náročnom konkurenčnom prostredí, vyžadovať dôslednú prípravu absolventov pre 
prácu v medzinárodných tímoch s kvalitnou výbavou na úrovni odborných, jazykových 
a spoločenských kompetencií. V súlade s ambíciami Európskej únie zapájať v kontexte 
bolonského procesu vysoké školy do spoločného európskeho priestoru sa stáva pre ďalšie 
obdobie našim cieľom kontinuálny rozvoj medzinárodnej spolupráce VŠM na úrovni 
študentských a učiteľských mobilít, medzinárodných projektov a spoločných programov 
s partnerskými univerzitami v Európe a USA, vrátane City University of Seattle. 
 
Z pohľadu kvality výučby a prípravy absolventov pre ich budúce povolanie nás obzvlášť teší 
umiestnenie školy na 1. mieste v absolventskej miere nezamestnanosti po jednom roku od 
ukončenia štúdia s 0% nezamestnanými absolventami. V rámci spolupráce s City University 
of Seattle je zasa potvrdením kvality umiestnenie CU online programov bakalárskeho štúdia v 
top 50 podľa US News a ocenením kvality MBA štúdia je “MBA Top Rated Graduate 
Program” z pohľadu hodnotenia študentami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. PRÍLOHY (príloha „tabuľky“ tvorí samostatný súbor) 
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PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 
Vysoká škola manažmentu / City University 

Vysoká škola manažmentu 
Rok 2018 – podľa kategórie 

 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
ADM1 
BEŇO, MICHAL 
Working in the virtual world : an approach to the "Home office" business model analysis / 
Beňo, Michal (aut.) [100%]. 
In: AD ALTA - JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. - Hradec Králové: 
MAGNANIMITAS, 2018. - ISSN 1804-7890. - Vol. 8, No. 1, (2018), p. 25-36 (12). 
 
ADM2 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Internationalization of small and medium-sized enterprises from Central and Eastern Europe : 
a theoretical framework / Ferenčíková, Soňa (aut.) [100%]. 
In: Journal of Eastern European and Central Asian Research. - Minnesota: The IEECA Press, 
2017. - ISSN 2328-8272. - Vol. 5, No. 2, (2018), 9 pp. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 
AEC1 
JANOŠCOVÁ, RENATA 
Demonstrations of the Best Practice of E-Learnig in the Subject of Quantitative Methods for 
Managers in the Daily and External Forms of Study done by theAttendance, Distance and 
Combined Methods of Education / Janošcová, Renata (aut.) [100%]. 
In: International Scientific Days 2018 [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Praha: Wolters 
Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-7598-180-6. - P. 2151-2158. 
 
AEC2 
KUBIČKA, ERIK 
Organizational Culture as a Strategic Business Success Factor : Implications for 
Technological Firms and Startups / Kubička, Erik (aut.) [100%]. 
In: Teaching Crossroads 13th IPB Erasmus Week [Proceedings]. - Braganca: Instituto 
Politecnico de Braganca, 2018. - ISBN 978-972-745-225-5. - Pp. 85-93. 
 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
AFA1 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
Sharing economy practices as business models : from myths to the reality / Tajtáková, Mária 
(aut.) [100%]. 
In: Global Proceedings Repository [Proceedings]. - Istanbul: Delaware, USA , 2018. – ISSN 
2476-017X. - Pp. 2215 - 2224. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
AFC1 
SCHLICHT, CHRISTIAN 
Energy Management : latest insights, value levers and the added value of professional facility 
management / Schlicht, Christian (aut.) [100%]. 
In: EHI conference [Proceedings]. - Hamburg: EHI Retail Institute, 2018. - 27 p. 
 
AFC2 
SCHLICHT, CHRISTIAN 
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How to create added value in the customer's core business from the facility operations / 
Schlicht, Christian (aut.) [100%]. 
In: Nutzerkongress 2018, Mach was draus! [Proceedings]. - Düsseldorf: Internationalen 
Instituts für Facility Management, 2018. - Bez str. 
 
AFC3 
SÁNCHEZ MELGAREJO, JOSE LUIS 
Education and business management : two concepts constrained to cope / Sánchez Melgarejo, 
Jose Luis (aut.) [100%]. 
In: ICERI 2018 [Proceedings]. - Seville: IATED, 2018. - ISBN 978-84-09-05948-5. - Pp. 
4740-4743. 
 
AFC4 
SÁNCHEZ MELGAREJO, JOSE LUIS 
Design of online language courses in Slovakia : experience in business and academic 
environments / Sánchez Melgarejo, Jose Luis (aut.) [50%] ; Medárová, Valéria (aut.) [50%]. 
In: ICERI 2018 [Proceedings]. - Seville: IATED, 2018. - ISBN 978-84-09-05948-5. - Pp. 
4744-4751. 
 
AFC5 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
Managerial approaches to the sustainability challenges of cultural tourism / Tajtáková, Mária 
(aut.) [100%]. 
In: Production management and business development [Proceedings]. - Leiden: CRC Press, 
2018. - ISBN 978-1-138-60415-5. - Pp. 231-236. 
 
AFC6 
BEŇO, MICHAL 
Managing Telework from an Austrian Manager’s Perspective / Beňo, Michal (aut.) [100%]. 
In: Trends and Advances in Information Systems and Technologies [Proceedings] 
[elektronický zdroj]. - Basel: Springer International Publishing AG, 2018. - ISBN 978-3-319-
77702-3. - S. 16-29. 
 
AFC7 
BEŇO, MICHAL 
Transformation of Human Labour from Stone Age to Information Age / Beňo, Michal (aut.) 
[100%]. 
In: Mobile Web and Intelligent Information Systems [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Basel: Springer International Publishing AG, 2018. - ISBN 978-3-319-97162-9. - S. 205-
2016. 
 
AFC8 
BEŇO, MICHAL 
An Empirical Study on Teleworking among Slovakia's Office-Based Academics / Beňo, 
Michal (aut.) [100%]. 
In: International Conference on Computational Science and Engineering [Proceedings] 
[elektronický zdroj]. - Bukurešť: IEEE Control Systems Society, 2018. – ISBN 978-1-5386-
7649-3. - S. 164-170. 
 
AFC9 
BEŇO, MICHAL 
Analysis of the Influence of Electronic Word-of-Mouth on University Choice by Slovakian 
Grammar School Students / Beňo, Michal (aut.) [100%]. 
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In: 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and 
Applications [Proceedings] [elektronický zdroj]. - New Jersey: IEEE, 2018. - ISBN 978-1-
5386-7912-8. - S. 63-68. 
 
AFC10 
BEŇO, MICHAL 
Teleworking - new business paradigms / Beňo, Michal (aut.) [60%] ; Saxunová, Darina (aut.) 
[40%]. 
In: Academy of business markets conference 2018 [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Winnipeg: Academy of business and emerging markets, 2018. - ISBN 978-0-9937342-3-6. - 
S. 82-91. 
 
AFC11 
BEŇO, MICHAL 
The Lived Experience of E-working : a Case Study from an International Sports Company / 
Beňo, Michal (aut.) [100%]. 
In: Academy of business markets conference 2018 [Proceedings] [elektronický zdroj]. – 
Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení, 2018. - ISBN 978-80-87952-26-9. - S. 
242-251. 
 
AFC12 
BEŇO, MICHAL 
Work Flexibility, Telepresence in the Office for Remote Workers : A Case Study from 
Austria / Beňo, Michal (aut.) [100%]. 
In: MIWAI 2018 [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Bazilej: Springer International 
Publishing AG, 2018. - ISBN 978-3-030-03013-1. - S. 19-31. 
 
AFC13 
TEREK, MILAN 
Analysis of Incomes Structure in Slovak Republic in the Year 2016 / Terek, Milan (aut.) 
[100%]. 
In: ITEMA 2018 [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Belgrade: Association of Economists 
and Managers of the Balkans. - ISBN 978-86-80194-13-4. - P. 429-432. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
AFD1 
BEŇO, MICHAL 
Apps Transform the Taxi Industry : A Case from Austria and Slovakia / Beňo, Michal (aut.) 
[100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - 3-14. 
 
AFD2 
JOSEPH-AUGUSTE, BERNARD 
Challenges in Public Administration and Examples / Joseph-Auguste, Bernard (aut.) [100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - P. 15-
26. 
 
AFD3 
BLAHÚTOVÁ, SLAVOMÍRA 
Vplyv digitalizácie v procese finančného riadenia nadnárodných korporácií / Blahútová, 
Slavomíra (aut.) [50%] ; Sedliačiková, Mariana (aut.) [50%]. 
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In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - P. 27-
37. 
 
AFD4 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Digitálne služby v bankovníctve : prípad zahraničného investora na slovenskom trhu / 
Ferenčíková, Soňa (aut.) [50%] ; Hrdličková, Jana (aut.) [50%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century, Services in the Digital Era : Problems and 
Prospects [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v 
Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - P. 38-43. 
 
AFD5 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Academic Ethics : One of the Core Problems of the Slovak University System / Ferenčíková, 
Soňa (aut.) [50%] ; Hvorecký, Jozef (aut.) [50%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century, Services in the Digital Era : Problems and 
Prospects [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v 
Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - P. 44-50. 
 
AFD6 
HRDLIČKOVÁ, JANA 
Marketingový výskum ako základ analýzy spotrebiteľského správania / Hrdličková, Jana 
(aut.) [100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - 60-69. 
 
 
AFD7 
JAMBOR, JAROSLAV 
Systémy kvality v podmienkach vysokých škôl SR / Jambor, Jaroslav (aut.) [100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - 70-77. 
 
AFD8 
JANOŠCOVÁ, RENATA 
Príprava študentov manažérstva kvality v oblasti CAQ / Janošcová, Renata (aut.) [100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - 78-89. 
 
AFD9 
KUBIČKA, ERIK 
Technologické firmy a organizačná kultúra ako factor úspešnosti / Kubička, Erik (aut.) 
[100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - 90-96. 
 
AFD10 
KUSKE, JÜRGEN MAX 
IT Supported Production Planning and Control Systems in Mechanical Engineering / Kuske, 
Jürgen Max (aut.) [100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - P. 97-
103. 
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AFD11 
MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
Vplyv digitalizácie na finančné zdravie podniku / Maťovčíková, Daniela (aut.) [100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - S. 104-
110. 
 
AFD12 
MÜLLER, CHRISTOPH 
Qualitative Parameters within a New Quantitative Due Diligence Approach to Assure a 
Successful Post-Merger-Integration / Müller, Christoph (aut.) [100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - P. 120-
128. 
 
AFD13 
PAPCOVÁ, ZLATICA 
Omni-channel retailing a jeho využitie pri poskytovaní služieb zákazníkom v podnikoch 
módneho odvetvia / Papcová, Zlatica (aut.) [100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - S. 129-
144. 
 
AFD14 
PIKNOVÁ, ALENA 
Vzdelávanie – nástroj na zdokonaľovanie manažérov / Piknová, Alena (aut.) [100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - S. 145-
148. 
 
AFD15 
ŠESTÁKOVÁ, MONIKA 
Tax Challenges of the Digital Economy / Šestáková, Monika (aut.) [100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - P. 149-
157. 
 
AFD16 
SCHLICHT, CHRISTIAN 
Digitization in planning, construction and operation of shopping centers : BIM from the 
perspective of a shopping center operator / Schlicht, Christian (aut.) [100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - P. 158-
166. 
 
AFD17 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
Marketingový kontroling v neziskových službách v ére digitalizácie / Tajtáková, Mária (aut.) 
[100%]. 
In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-36-7. - S. 174-
181. 
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AFD18 
ČERNÁ, ĽUBICA 
Peculiaritites of managing social enterprises / Černá, Ľubica (aut.) [50%] ; Syrovátková, 
Jaroslava (aut.) [50%]. 
In: New Trends in Process Control and Production Management [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - London: CRC Press, 2018. - ISBN 978-1-138-05885-9. - Pp. 69-74. 
 
AFD19 
JOSEPH-AUGUSTE, BERNARD 
Analyzing phenomenons as possibility to break off the limits of measurement / 
Joseph-Auguste, Bernard (aut.) [100%]. 
In: 13th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-37-4. - 
Bez str. 
 
AFD20 
MÜLLER, CHRISTOPH 
The Necessity of Business Intelligence Solutions for the Sales Controlling in a Company / 
Müller, Christoph (aut.) [100%]. 
In: 13th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-37-4. - 
Bez str. 
 
AFD21 
OLEJÁROVÁ, MÁRIA 
Knowledge Management within Culture-Based Urban Regeneration Projects in Slovakia / 
Olejárová, Mária (aut.) [50%] ; Tajtáková, Mária (aut.) [50%]. 
In: 13th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-37-4. - 
S. 98-108. 
 
AFD22 
SCHLICHT, CHRISTIAN 
A Method of Measuring the Added Value of Facility Management as a Competitive 
Advantage and a Knowledge Generating Tool / Schlicht, Christian (aut.) [100%]. 
In: 13th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-37-4. - 
S. 117-127. 
 
 
 
AFD23 
ŠESTÁKOVÁ, MONIKA 
Redefining the “Permanent Establishment” Concept to Make Its Measurement more Relevant 
for a Digital Economy / Šestáková, Monika (aut.) [100%]. 
In: 13th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-37-4. - 
S. 128-136. 
 
AFD24 
TEREK, MILAN 
Association between Two Categorical Variables and Information Channels Effectiveness 
Assessment / Terek, Milan (aut.) [100%]. 
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In: 13th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-37-4. - 
S. 137-147. 
 
AFD25 
MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
Zhodnotenie postavenia spoločnosti Airbnb v prostredí cestovného ruchu / Maťovčíková, 
Daniela (aut.) [100%] ; Jenčová, Sylvia (edt.), Litavcová, Eva (edt.). 
In: Ekonomická aktivita turizmu [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Prešov: Bookman, 
2018. - ISBN 978-80-8165-304-9. - Bez str. 
 
AFD26 
MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
Tatry Mountain Resorts a.s. : finančná analýza / Maťovčíková, Daniela (aut.) [100%] ; 
Jenčová, Sylvia (edt.), Litavcová, Eva (edt.). 
In: Ekonomická aktivita turizmu [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Prešov: Bookman, 
2018. - ISBN 978-80-8165-304-9. - Bez str. 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 
AFG1 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
An investment success story in Central and Eastern Europe : The model case of Whirlpool 
Slovakia / Ferenčíková, Soňa (aut.) [60%] ; Rubens, Arthur (aut.) [30%], Bardy Sr., R. (aut.) 
[10%]. 
In: 86th International Atlantic Economic Conference [Proceedings]. - New York: 
International Atlantic Economic Society, 2018. - Bez str. 
 
AFG2 
JANOŠCOVÁ, RENATA 
Podnikový manažment vo virtuálnej triede : teória a prax / Janošcová, Renata (aut.) [60%]. 
In: Konference MoodleMoot.cz 2018 [Proceedings]. - Brno: PragoData Consulting, 2018. - 
ISBN 978-80-263-1505-6. - S. 21. 
 
AFL Postery z domácich konferencií 
AFL1 
JANOŠCOVÁ, RENATA 
Meranie kvality informačných systémov / Janošcová, Renata (aut.) [100%]. 
In: 13th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-37-4. - 
S. 157-169. 
 
AFL2 
JANOŠCOVÁ, RENATA 
MSA v PALSTAT CAQ / Janošcová, Renata (aut.) [100%]. 
In: 13th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-37-4. - 
Bez str. (8). 
 
AFL3 
BERNADIČ, BRANISLAV 
Perspectives in Measurement (State-of-the Art) / Bernadič, Branislav (aut.) [100%]. 
In: 13th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2018. - ISBN 978-80-89306-37-4. - 
Bez str. (16). 
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BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 
BDE1 
BEŇO, MICHAL 
Empirical Methods in International Trade Using for Evaluation in Export of Services in CEE 
Countries Based on Balassa Index / Beňo, Michal (aut.) [100%]. 
In: Journal of Economic and Social Development (JESD). - Varazdin: Varazdin Development 
and Entrepreneurship Agency, 2018. - ISSN 1849-6628. - Vol. 5, No. 1, (2018). 
 
BDE2 
MÜLLER, CHRISTOPH 
Innovative Ansätze im Due-Diligence-Prozess kleiner und mittelständischer Unternehmen / 
Müller, Christoph (aut.) [100%]. 
In: Controller Magazin. - Wörthsee-Etterschlag: Verlag für Controllingwissen, 2017. – ISSN 
1616-0495. - Vol. V, No. 3, (2018), p. 77-81. 
 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 
BDF1 
BEŇO, MICHAL 
Čínska investičná ofenzíva "Belt and Road Initiative" : Ekonomický potenciál pre krajiny V4 
/ Beňo, Michal (aut.) [100%]. 
In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Bratislava: Slovenská akadémia manažmentu, 
2018. - ISSN 1337-0510. - Roč. XII, č. 6, (2018), 19 s. 
 
BDF2 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
Publikum opery v zrkadle histórie - 17. a 18. storočie / Tajtáková, Mária (aut.) [100%]. 
In: AFA ad fontes artis. - Banská Bystrica: Fakulta múzických umení, 2018. - ISSN 2453-
9694. - Roč. 2, č. 4, (2018), s. 32-49. 
 
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
BEE1 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Reverse knowledge transfer from a local subsidiary to HQ : Case of JTI / Ferenčíková, Soňa 
(aut.) [50%] ; Hrdličková, Jana (aut.) [50%]. 
In: Competitiveness of Firms and Locations in the Digital Age [Proceedings]. - Budapest: 
EIBA, 2018. 
 
BEE2 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Reverse knowledge transfer in banking : The case of foreign investors in Slovakia / 
Ferenčíková, Soňa (aut.) [50%] ; Hrdličková, Jana (aut.) [50%]. 
In: Workshop on European Economics. - Vallendar: WHU, 2018. 
 
BEE3 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Whirlpool Slovakia Transformation from Local Manufacturer to a Whirlpool Worldwide 
Network / Ferenčíková, Soňa (aut.) [50%] ; Rubens, Arthur (aut.) [50%]. 
In: International entrepreneurship as the bridge between international economics and 
international business [Proceedings]. - Cracow: International Atlantic Economic Society, 
2018. - Bez str. 
 
BEE4 
JANOŠCOVÁ, RENATA 
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Využitie systémov CAQ v príprave manažérov kvality / Janošcová, Renata (aut.) [100%]. 
In: Měřící technika pro kontrolu jakosti [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Plzeň: Česká 
metrologická společnost, z.s., 2018. - S. 77-83. 
 
BEE5 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Employability as a Function of Age and OCM Practices : A Cross-country Comparison / 
Ferenčíková, Soňa (aut.) [20%] ; Dello Russo, S. (aut.) [20%], Parry, Mark E. (aut.) [20%], 
Bosak, J. (aut.) [20%], Dickmann, M. (aut.) [20%]. 
In: Symposium Careers and Career Success Across National Contexts [Proceedings]. - 
Chicago: Academy of Management, 2018. - Bez str. 
 
Štatistika publikácií: 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach: 2 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 2 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 1 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 13 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 26 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 2 
AFL Postery z domácich konferencií: 3 
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 2 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 2 
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 5 
 
Spolu: 58 
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Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2018

Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2017/2018)

Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom 

akademickom roku k 31.12.2018

 Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2017/2018 a 

porovnanie s akademickým rokom 2016/2017

Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2018

Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2018

Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)

Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2017/2018

Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a 

druhom stupni v roku 2018

Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2018

Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2018

Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2018

Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2018

Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2018

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov

Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2017/2018 a 

porovnanie s akademickým rokom 2016/2017

Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na 

obhajobu v roku 2018

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti 

priznaného práva k 31.12.2018

Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov  k 31.12.2018



občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy spolu z toho ženy
fakulta1 1 296 147 37 15 202 107 9 5 544 274

2 63 35 1 82 43 3 1 149 79
1+2 0 0
3 6 4 6 12 4

359 182 38 15 290 154 18 6 705 357
fakulta2 1 0 0

2 0 0
1+2 0 0
3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fakulta3 1 0 0

2 0 0
1+2 0 0
3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fakulta4 1 0 0

2 0 0
1+2 0 0
3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fakulta5 1 0 0

2 0 0
1+2 0 0
3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fakulta6 1 0 0

2 0 0
1+2 0 0
3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 296 147 37 15 202 107 9 5 544 274
2 63 35 1 0 82 43 3 1 149 79

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 6 4 6 0 12 4

359 182 38 15 290 154 18 6 705 357

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Vysoká škola Stupeň                        
štúdia

Spolu
Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2018

Denná forma Externá forma

spolu vysoká škola 

spolu podľa 
stupňov

spolu fakulta 1

spolu fakulta 2

spolu fakulta 3

spolu fakulta 4

spolu fakulta 5

spolu fakulta 6



Stupeň 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 333 346 404 485 582 629
2 64 79 90 84 101 130

1+2
3 1

Spolu 397 425 495 569 683 759

Stupeň 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 211 240 252 233 222 231
2 85 92 91 85 112 97

1+2
3 12 18 23 22 28 22

Spolu 308 350 366 340 362 350

Rok 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 544 586 656 718 804 860
2 149 171 181 169 213 227

1+2 0 0 0 0 0 0
3 12 18 24 22 28 22

Spolu 705 775 861 909 1045 1109

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)
Denná forma

Externá forma

V dennej aj v externej forme spolu



obča
nia 
SR

z 
toho 
ženy

cudz
inci

z 
toho 
ženy

obča
nia 
SR

z 
toho 
ženy

cudz
inci

z 
toho 
ženy spolu

z 
toho 
ženy

fakulta1 1 30 17 31 19 61 36
2 33 19 2 23 12 58 31

1+2 0 0
3 5 5 0

63 36 2 0 59 31 0 0 124 67
fakulta2 1 0 0

2 0 0
1+2 0 0
3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fakulta3 1 0 0

2 0 0
1+2 0 0
3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fakulta4 1 0 0

2 0 0
1+2 0 0
3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fakulta5 1 0 0

2 0 0
1+2 0 0
3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fakulta6 1 0 0

2 0 0
1+2 0 0
3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu podľa stupňov
1 30 17 0 0 31 19 0 0 61 36
2 33 19 2 0 23 12 0 0 58 31

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0

63 36 2 0 59 31 0 0 124 67

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v 
akademickom roku 2017/2018

Denná forma Externá forma Spolu

Vysoká škola Stupeň 
štúdia

Spolu vysoká škola 

Spolu fakulta 1

Spolu fakulta 2

Spolu fakulta 3

Spolu fakulta 4

Spolu fakulta 5

Spolu fakulta 6



Podskupina študijných odborov Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0
spoločenské a behaviorálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 65 97 97 80 72 1,5 0,8 0,9 1,1

právo 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a environmentálne 
vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
nelekárske zdravotnícke vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0
matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 65 97 97 80 72 1,5 0,8 0,9 1,1

Podskupina študijných odborov Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0
spoločenské a behaviorálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 30 49 47 43 41 1,6 0,9 1,0 1,4

právo 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a environmentálne 
vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
nelekárske zdravotnícke vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0
matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 30 49 47 43 41 1,6 0,9 1,0 1,4

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie 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

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0
spoločenské a behaviorálne vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 19 19 14 14 13,0 13,2 11,4 12,4

právo 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a environmentálne 
vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
nelekárske zdravotnícke vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0
matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 19 19 14 14 13,0 13,2 11,4 12,4

Denná forma

Externá forma

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 
stupni v roku 2018



Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

0,0 0,0 0,0 0,0
humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0
spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 20 24 24 20 20 1,2 0,8 1,0 1,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0
ekologické a environmentálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy
0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0
matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 20 24 24 20 20 1,2 0,8 1,0 1,0

Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

0,0 0,0 0,0 0,0
humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0
spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 20 36 36 30 30 1,8 0,8 1,0 1,5

právo 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0
ekologické a environmentálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy
0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0
matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 20 36 36 30 30 1,8 0,8 1,0 1,5

Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

0,0 0,0 0,0 0,0
humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0
spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 26 26 26 26 43,3 43,3 52,0 52,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0
ekologické a environmentálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy
0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0
matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 26 26 26 26 43,3 43,3 52,0 52,0

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

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

0,0 0,0 0,0 0,0
humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0
spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 20 17 17 17 33,3 28,3 34,0 34,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0
ekologické a environmentálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy
0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0
matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 20 17 17 17 33,3 28,3 34,0 34,0

Externá forma

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2018
Denná forma



Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

0,0 0,0 0,0 0,0
humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0
spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a environmentálne 
vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy
0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0
matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

0,0 0,0 0,0 0,0
humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0
spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a environmentálne 
vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
nelekárske zdravotnícke vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0
matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

0,0 0,0 0,0 0,0
humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0
spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a environmentálne 
vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy
0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0
matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

0,0 0,0 0,0 0,0
humanitné vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

umenie 0,0 0,0 0,0 0,0
spoločenské a behaviorálne 

vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
žurnalistika a informácie 0,0 0,0 0,0 0,0
ekonómia a manažment 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

právo 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o neživej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0
vedy o živej prírode 0,0 0,0 0,0 0,0

ekologické a environmentálne 
vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

architektúra a staviteľstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0,0 0,0 0,0 0,0

poľnohospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0
lesníctvo 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
vodné hospodárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

lekárske vedy 0,0 0,0 0,0 0,0
zubné lekárstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

farmaceutické vedy 0,0 0,0 0,0 0,0

nelekárske zdravotnícke vedy
0,0 0,0 0,0 0,0

osobné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
dopravné a poštové služby 0,0 0,0 0,0 0,0

bezpečnostné služby 0,0 0,0 0,0 0,0
obrana a vojenstvo 0,0 0,0 0,0 0,0

logistika 0,0 0,0 0,0 0,0
matematika a štatistika 0,0 0,0 0,0 0,0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0,0 0,0 0,0 0,0
Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Externá forma

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy

Denná forma

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2018



z toho počet študentov,

stupeň

ktorým vznikla 
v ak. roku 
2017/2018 
povinnosť 

uhradiť školné

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 znížené

ktorým bolo 
školné 

odpustené

Denná forma 1 333
2 64

1+2
3

Spolu denná forma 397 0 0 0 0 0 0 0
Externá forma 1 211

2 85
1+2

3 12
Spolu externá forma 308 0 0 0 0 0 0 0
obe formy spolu 1 544 0 0 0 0 0 0 0

2 149 0 0 0 0 0 0 0
1+2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 12 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 705 0 0 0 0 0 0 0

Počet študentov

Forma štúdia

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2017/2018)
Počty študentov

Počet 
žiadostí o 
zníženie 

školného

Počet 
žiadostí o 
odpusteni

e 
školného



Podskupina študijných 
odborov

Stupeň 
dosiahnutéh
o vzdelania

Forma 
štúdia

2017 / 
2018

2016 / 
2017

2015 / 
2016

2014 / 
2015

2013 
/ 

2014

2012 / 
2013

ekonómia a manažment 1 D 4,5% 3,3% 20,3% 0,7% 0,0% 0,0%
ekonómia a manažment 1 E 5,8% 4,7% 27,7% 0,0% 0,0% 0,0%
ekonómia a manažment 2 D 3,0% 58,1% 7,9% 2,3% 0,0% 0,0%
ekonómia a manažment 2 E 4,6% 25,0% 33,3% 4,8% #### 0,0%
ekonómia a manažment 3 D 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ekonómia a manažment 3 E 0,0% 22,2% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Akademický rok začatia štúdia

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých 
štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2018



V roku 2017/2018

programy ES NŠP iné (CEEPUS, 
NIL, ..) programy ES NŠP iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
VŠM 18 15 79 8 4 40

Spolu 18 15 79 0 0 8 4 40 0 0

V roku 2016/2017

programy ES NŠP iné (CEEPUS, 
NIL, ..) programy ES NŠP iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
VŠM 24 13 87,2 8 4 40

Spolu 24 13 87,2 0 0 8 4 40 0 0

Rozdiel -6 2 -8,2 0 0 0 0 0 0 0
Rozdiel v % -25,0 15,4 -9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyzický počet 
prijatých 
študentov

Fyzický počet 
prijatých 
študentov

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2017/2018 a porovnanie s 
akademickým rokom 2016/2017

Fakulta z toho 
ženy

Počet osobomesiacov vyslaných študentov
z toho ženy

Počet osobomesiacov, prijatých študentovFyzický počet 
vyslaných 
študentov

Počet osobomesiacov, prijatých študentov
Fakulta z toho ženyz toho 

ženy

Počet osobomesiacov vyslaných študentovFyzický počet 
vyslaných 
študentov



P.č.
Meno a priezvisko Študijný odbor

Dátum 
začiatku 
konania

Dátum 
predloženia 
ministrovi

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie)

Inauguračné konanie
V tom počet 

žiadostí mimo 
vysokej školy

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2018
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2018
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2018
Počet inak skončených konaní
 - zamietnutie
 - stiahnutie
 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2018



P.č. Meno a priezvisko Študijný odbor Dátum začiatku 
konania

Dátum udelenia 
titulu

Zamestnanec vysokej 
školy (áno/nie)

Habilitačné konanie
V tom počet 
žiadostí mimo 
vysokej školy

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2018
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2018
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2018
Počet inak skončených konaní
 - zamietnutie
 - stiahnutie
 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2018



Funkcia
Počet 

výberových 
konaní

Priemerný 
počet 

uchádzačov 
na obsadenie 

pozície

Priemerný 
počet 

uchádzačov, 
ktorí v čase 
výberového 

konania 
neboli v 

pracovnom 
pomere s 
vysokou 
školou

Priemerná 
dĺžka 

uzatvorenia 
pracovnej 
zmluvy na 

dobu určitú

Počet zmlúv 
uzatvorených 

na dobu 
neurčitú

Počet konaní 
bez 

uzatvorenia 
zmluvy

Počet konaní, 
do ktorých sa 

neprihlásil 
žiaden 

uchádzač

Počet konaní, kde 
bol prihlásený vš 

učiteľ, ktorý 
opätovne obsadil to 

isté miesto

Profesora 2 2 1 5 0 1
Docenta 1 2 2 2 0 0
Ostatné 14 16 3 2 1 12
Spolu 17 13,5 2,7 2,4 0 1 0 13

Zamestnanec Fyzický 
počet

Prepočítaný 
počet

VŠ učiteľ nad 70 rokov 1
Ostatní 2
Spolu 3 0

Počet miest obsadených bez výberového konania

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2018



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2018

Fakulta Spolu
Profesori, 
docenti s 

DrSc.

Docenti, 
bez 

DrSc.

Ostatní 
učitelia s 

DrSc.

Ostatní 
učitelia s 

PhD, 
CSc.

Ostatní 
učitelia bez 

vedeckej 
hodnosti

z toho 
ženy

Profesori, 
docenti s 

DrSc.

Docenti, 
bez DrSc.

Ostatní 
učitelia s 

DrSc.

Ostatní 
učitelia s 

PhD, 
CSc.

Ostatní 
učitelia bez 

vedeckej 
hodnosti

VŠM 28 3 2 0 17 6 18 2 2 0 10 4
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Spolu 28 3 2 0 17 6 18 2 2 0 10 4

Podiel v % 100 10,7 7,1 0,0 60,7 21,4 64,3 11,1 11,1 0,0 55,6 22,2
Spolu v roku 
2017 32 4,0 2,0 0,0 18,0 8,0 22,0 3,0 2,0 0,0 11,0 6,0
Podiel v % 
2017 100 13,5 5,4 0 48,6 32,4 59,5 13,6 9,1 0 50 27,3
Rozdiel 2018 - 
2017 -4 -1 0 0 -1 -2 -4 -1 0 0 -1 -2

Rozdiel v % 
2018 - 2017 0,0 -2,8 1,7 0,0 12,1 -11,0 4,8 -2,5 2,0 0,0 5,6 -5,1
Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



V roku 2017/2018

programy ES NŠP iné (CEEPUS, 
NIL, ..) programy ES NŠP iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
VŠM 11 7 66 2 0 10

Spolu 11 7 66 0 0 2 0 10 0 0

V roku 2017/2016

programy ES NŠP iné (CEEPUS, 
NIL, ..) programy ES NŠP iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
VŠM 8 7 48 2 1 10

Spolu 8 7 48 0 0 2 1 10 0 0

rozdiel 3 0 18 0 0 0 -1 0 0 0
rozdiel v % 37,5 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2017/2018 a porovnanie s akademickým rokom 
2016/2017

Fakulta z toho ženy
Počet osobodní vyslaných zamestnancov

z toho ženy
Počet osobodní, prijatých zamestnancovFyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov

Fyzický počet 
prijatých 

zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancov
Fakulta z toho ženy

Počet osobodní vyslaných zamestnancov
z toho ženy

Fyzický počet 
vyslaných 

zamestnancov

Fyzický počet 
prijatých 

zamestnancov



Záverečná 
práca

Počet 
predložených 
záverečných 

prác

z toho 
počet prác 
predložený
ch ženami

Počet 
obhájených 

prác

z toho 
počet 
prác 

predložen
ých 

ženami

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác

z toho ženy

Fyzický 
počet 

vedúcich 
záverečných 

prác bez 
PhD.

z toho 
ženy

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác (odborníci 

z praxe)

z toho ženy

Bakalárska 67 43 64 41 23 17 5 4

Diplomová 59 30 58 30 16 10
Dizertačná 5 2 4 1 4 2
Rigorózna 5 5 3 3 4 4

Spolu 136 80 129 75 29 21 5 4 0

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v 
roku 2018



V roku 2018

Kategória
fakulta

AAA, 
AAB,
 ABA, 
ABB

ACA, ACB, 
BAA, BAB, 
BCB, BCI, 
EAI, CAA, 
CAB, EAJ

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD
ADM, 
ADN, 

AEM, AEN

BDM, 
BDN, 

CBA, CBB
Ostatné Spolu

VŠM 2 56 58

Spolu 0 0 0 0 0 0 2 0 56 58

V roku 2017

Kategória
fakulta

AAA, 
AAB,
 ABA, 
ABB

ACA, ACB, 
BAA, BAB, 
BCB, BCI, 
EAI, CAA, 
CAB, EAJ

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD
ADM, 
ADN, 

AEM, AEN

BDM, 
BDN, 

CBA, CBB
Ostatné Spolu

VŠM 2 2 83 87

Spolu 0 0 0 2 0 0 83 87

Rozdiel 0 0 0 -2 0 0 -27 -29
Rozdiel v % 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 -32,5 -33,3

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2018 a porovnanie s rokom 2017



V roku 2018
Kategória fakulta Z** Y** X**

Spolu 0 0 0

V roku 2017
Kategória fakulta Z** Y** X**

Spolu 0 0 0

Rozdiel 0 0 0
Rozdiel v % 0,0 0,0 0,0

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 
2018 a porovnanie s rokom 2017



1. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný 
program Forma Jazyky Skratka 

titulu
VŠM Ekonómia a manažment Podnikový manažmentD, E S, A Bc.

2. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný 
program Forma Jazyky Skratka 

titulu
VŠM Ekonómia a manažment Podnikový manažmentD, E S, A Mgr.

Spojený 1. a 2. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný 
program Forma Jazyky Skratka 

titulu

3. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný 
program Forma Jazyky Skratka 

titulu
VŠM Ekonómia a manažment Podnikový manažmentD, E S, A PhD.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných
 k 1.9.2018



Pozastavené práva

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný 
program Forma Jazyky Skratka titulu Dátum 

pozastavenia

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný 
program Forma Jazyky Skratka titulu

Dátum odňatia 
práva alebo 
skončenia 
platnosti

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie 
práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2018



Fakulta Odbor

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2018



Pozastavené práva

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva
Fakulta Odbor Dátum odňatia alebo skončenia platnosti

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie 
a konanie na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo 

skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2018



P. 
č.

Fakulta

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ)

Grant 
(G)/obj
ednáv
ka (O)

Domá
ce 

(D)/za
hrani
čné 
(Z)

Číslo/
identifikácia 

projektu

Priezvisko, meno 
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu 

Názov 
projektu 

Obdobie 
riešenia 

projektu (od 
- do)

Objem 
dotácie/finanč

ných 
prostriedkov 
prijatých VŠ 
na jej účet 

v období od 
1.1. do 31.12.

v eur
v kategórii 

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov 
prijatých VŠ 

na jej účet 
v období od 1.1. 

do 31.12.
v eur

v kategórii KV

Poznámky
a doplňujúce 

informácie

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2018



P
. 
č.

Fakult
a

Poskytovate
ľ finančých 
prostriedko
v (grantová 
agentúra, 

objednávate
ľ)

Grant 
(G)/o
bjedn
ávka 
(O)

Dom
áce 

(D)/z
ahra
ničn
é (Z)

Číslo/
identifikáci
a 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

Objem 
dotácie/finančnýc

h prostriedkov 
prijatých VŠ 

na jej účet 
v období od 1.1. 

do 31.12.
v eur

v kategórii KV

Poznámky
a 

doplňujúce 
informácie

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2018



Kategória výkonu Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie
Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2018


