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VÝROČNÁ SPRÁVA VYSOKEJ ŠKOLY MANAŢMENTU V TRENČÍNE ZA ROK 

2009 

 

Výročná správa je určená študentom, akademickým pracovníkom a verejnosti a poskytuje 

súhrnné informácie o pôsobení školy orgánom štátnej správy. 

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VYSOKEJ ŠKOLE MANAŢMENTU 

 

Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb. z. ako 

prvá súkromná vysoká škola na Slovensku k 1.12.1999. Nadväzuje na tradíciu poskytovania 

vysokoškolského štúdia so zameraním na odbory manaţmentu, ktorú priniesla na Slovensko 

City University of Seattle v roku 1991. Vysoká škola manaţmentu, ako súčasť 

vysokoškolského systému v Slovenskej republike, realizuje v spolupráci so City University of 

Seattle bakalárske štúdium v odbore Podnikový a Znalostný manaţment, magisterské 

štúdium Znalostného manaţmentu, štúdium MBA (Master of Business Administration), 

intenzívny program výučby anglického jazyka, odborné a jazykové kurzy pre verejnosť a 

podniky v Trenčíne a v Bratislave. Z hľadiska začlenenia je Vysoká škola manaţmentu 

v Trenčíne vysokou školou, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy ani medzi 

odborné vysoké školy.  

 

Zriadenie súkromnej Vysokej školy manaţmentu má s ohľadom na študijný plán, 

vypracovaný podľa poţiadaviek domáceho a medzinárodného trhu práce, aj pozitívne dopady 

na kompatibilitu vysokoškolského vzdelania získaného v Slovenskej republike s krajinami 

Európskej únie a uznávanie kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania 

(Dohovor Rady Európy a UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškoského 

vzdelávania v európskom regióne). Z hľadiska zabezpečenia mobility študentov Vysokej 

školy manaţmentu moţno konštatovať, ţe objem a štruktúra povinných predmetov v 

súčinnosti s kreditným typom štúdia vytvárajú predpoklady pre mobilitu študentov v rámci 

príbuzných študijných odborov ponúkaných na iných vysokých školách na Slovensku. 

Akademická kvalita vzdelávacieho programu je zabezpečená domácimi a zahraničnými 

akademickými pracovníkmi a odborníkmi so skúsenosťami z praxe s príslušnými vedecko-

pedagogickými kvalifikáciami.  

 

City University of Seattle na Slovensku, ktorá je zriaďovateľom Vysokej školy manaţmentu, 

je pobočkou neštátnej univerzity so sídlom v štáte Washington, pričom predstavuje jej 

najväčšiu pobočku mimo americký kontinent. City University of Seattle je akreditovaná 

Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU); v roku 1992 bola americká 

akreditácia rozšírená aj pre pobočky na Slovensku, čo NWCCU potvrdila počas svojich 

návštev Slovenska (1993 a 1995). Najbliţšia akreditácie NWCCU je naplánovaná na rok 

2010. City University of Seattle pokračuje v zmluvnej spolupráci s Vysokou školou 

manaţmentu pri rozvoji jej vzdelávacích programov, zabezpečovaní zahraničných študijných 

stáţí, výmene pedagógov, realizácii spoločných vedecko-výskumných projektov a 

konferencií. 

Poslanie a ciele školy 

 

Vysoká škola manaţmentu, ako súkromná vysoká škola napĺňa svoje poslanie v systéme 

vysokých škôl v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov predovšetkým tým, ţe: 

a) vychováva odborníkov s najvyšším vzdelaním v oblasti manaţmentu s vysokými 

morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, 
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b) vychováva študentov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedie 

študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu 

a k národnej hrdosti, 

c) vychováva študentov k chápaniu, zachovávaniu, šíreniu a zveľaďovaniu národného 

kultúrneho dedičstva a rôznych kultúr v duchu kultúrneho pluralizmu, 

d) rozvíja, uchováva a šíri poznanie prostredníctvom vedecko-výskumnej, vývojovej 

a ďalšej svojej tvorivej činnosti, 

e) poskytuje ďalšie vzdelávanie, 

f) zapája sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní modernej 

demokratickej spoločnosti zaloţenej na princípoch voľného trhu, 

g) spolupracuje s obcami, vyššími územnými celkami a s ustanovizňami hospodárskeho 

ţivota, 

h) rozvíja medzinárodnú spoluprácu podporovaním spoločných projektov s vysokými 

školami v zahraničí a inými zahraničnými inštitúciami, mobilitou zamestnancov 

a študentov školy a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov o vzdelaní. 

 

Vysoká škola manaţmentu sa v rámci svojej vzdelávacej činnosti riadi nasledovnými 

základnými hodnotovými princípmi: 
 

 Vzdelanie je celoţivotný proces a musí byť relevantné. 

 Vzdelanie by malo byť pre študentov dosiahnuteľné a finančne dostupné. 

 Príleţitosť vzdelávať sa by mala byť otvorená pre kaţdého, kto túţi po vzdelaní. 

 Vzdelanie by malo byť prístupné prostredníctvom rôznych technológií a foriem štúdia. 

 

Hlavným poslaním Vysokej školy manaţmentu 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 

manaţmentu 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. 

Ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku VŠM priniesla model ponuky akademických 

programov v slovenskom a anglickom jazyku za dostupných finančných podmienok za 

podpory kvalifikovaných odborníkov so skúsenosťami z praxe. VŠM na základe transferu 

know-how od svojho zriaďovateľa, City University of Seattle, priniesla na Slovensko metódy 

zabezpečujúce dodrţiavanie akademickej etiky a potlačujúce plagiátorstvo za pomoci 

najmodernejších softvérov (Turnitin), z hľadiska zdrojov referenčnej študijnej literatúry 

zabezpečuje všetkým svojim študentom prístupy do on-line databáz obsahujúcimi 

najaktuálnejšie študijné zdroje z odboru štúdia a priniesla ako prvá z vysokých škôl systém 

pravidelných študentských ankiet, kde majú odberatelia vdelávania, študenti, moţnosť 

vyjadriť sa k úrovni vyučujúcich a kvalite ponúkaných programov. Naviac, VŠM ako jediná 

vysoká škola na Slovensku akreditovala v roku 2005 bakalárske a magisterské štúdium 

v znalostnom manaţmente ako reakciu na ambíciu Európskej únie budovania Európy na 

princípoch spoločnosti zaloţenej na poznatkoch.  

 

Štúdium na Vysokej škole manaţmentu sa riadi: 

a) zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) štatútom, 

c) študijným poriadkom, 

d) zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií docentov a profesorov, 

e) pracovným poriadkom, 

f) organizačným poriadkom, 

g) zásadami volieb do akademického senátu, 
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h) rokovacím poriadkom akademického senátu, 

i) rokovacím poriadkom vedeckej rady, 

j) štipendijným poriadkom, 

k) disciplinárnym poriadkom, 

l) rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie. 

Akreditácia a evaluácia 

 

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 zverejnenom v prílohe k uzneseniu 37.7.5, ktorým sa mení uznesenie č. 34.7.2 a 

uznesenie 35.8.1 zápisu z 37. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády 

Slovenskej republiky bola vykonaná komplexná akreditácia činností Vysokej školy 

manaţmentu v Trenčíne (VŠM). Na základe listu ministra školstva č. CD-2009-29050/25090-

1:sekr. zo dňa 6. júla 2009 boli VŠM doručené výsledky komplexnej akreditácie (CD-2009-

28974/24860-1:sekr.) nasledovne: 
 
por. č. študijný program študijný odbor stupeň forma VŠM pracovisko titul časové obmedzenie* 

1. podnikový manaţment 3.3.16 1. denná Trenčín Bc. BČO 

2. podnikový manaţment 3.3.16 1. externá Trenčín Bc. BČO 

3. podnikový manaţment 3.3.16 1. denná Bratislava Bc. BČO 

4. podnikový manaţment 3.3.16 1. externá Bratislava Bc. BČO 

5. znalostný manaţment 3.3.15 1. denná Bratislava Mgr. BČO 

6. znalostný manaţment 3.3.15 1. externá Bratislava Mgr. BČO 

7. znalostný manaţment 3.3.15 2. denná Bratislava Mgr. BČO 

8. znalostný manaţment 3.3.15 2. externá Bratislava Mgr. BČO 

*BČO – bez časového obmedzenia 

 

Vysoká škola manaţmentu ako prvá súkromná vysoká škola podstúpila v roku 2007 prestíţnu 

európsku evaluáciu EUA (European University Association). Prvým krokom v tomto procese 

bola príprava sebahodnotiacej správy (tzv. Self-Study Report), ktorá slúţila ako podklad pre 

následné hodnotiace návštevy evaluačného tímu. Návštevy evaluačného tímu sa uskutočnili 

vo februári a máji 2007. Po uskutočnení hodnotiacich návštev tím evaluátorov napísal 

hodnotiacu správu, ktorá bola doručená škole v druhej polovici roka 2007. Komisia v správe 

oceňuje prínos VŠM v rámci diverzifikácie vysokoškolského vzdelávania, implementáciu 

bolonských princípov do študijných programov, výučbu v anglickom jazyku, rozvoj mobilít, 

vedecko-výskumnej základne a programov celoţivotného vzdelávania. Správa EUA je 

v plnom znení k dispozícii na hlavnej stránke VŠM (vsm.sk). 

 

Vedenie a orgány školy 

 

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. M.B.A. predseda 

Mgr. Branislav Zlocha podpredseda 

Ing. Jozef Ţiška člen 

JUDr. Alena Lacková člen 

Prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc. člen 

Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. člen ex offo 

JUDr. Eva Štefániková člen ex offo 
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Rektor 

 

Na návrh Správnej rady vymenoval prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dňa 28. 

júna 2007 do funkcie rektora Vysokej školy manaţmentu v Trenčíne na ďalšie funkčné 

obdobie, Dr.h.c. Prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc. 

 

Spoločenská angažovanosť rektora: 

 Člen Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov 

 Člen Slovenskej rektorskej konferencie 

 Člen oponentskej komisie pre oponentúru štúdie “Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej 

spoločnosti” 

 Člen organizácie MZV SR Seniori slovenskej diplomacie 

 Čestný predseda Slovenskej endokrinologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej 

spoločnosti 

 Člen Učenej spoločnosti SAV a Slovenskej učenej spoločnosti 

 Member of the Board of Advisors of Friends of Slovakia, Washington, USA 

 Member of the European Society for Sciences and Arts, Salzburg, Rakúsko 

 Hosť panelovej diskusie - joint Slovak Embassy/Heritage Foundation seminar - 

konanej vo Washingtone D.C. 18. novembra 2009: “The past and the future of the 

Slovak-US partnership – 20 years of democracy in the eyes of Slovak-American 

Ambassadors” (Minulosť a budúcnosť slovensko-amerického partnerstva – 20 rokov 

demokracie očami slovenských a amerických veľvyslancov). 

 Pozvaný rečník na slávnostnom výročnom zasadnutí Slovensko-Americkej 

spoločnosti vo Washingtone D.C. - príspevok o pôsobení a spolupráci Vysokej školy 

manaţmentu a City University of Seattle na Slovensku. 

 

Prorektori 

 

 Prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., prorektorka pre pedagogické záleţitosti 

 Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., prorektorka pre vedu, výskum a rozvoj 

 Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a programy 

 

Akademický senát VŠM 
 

V zmysle povinnosti vyplývajúcich z novely zákona 131/2002 o vysokých školách z roku 

2007, VŠM uskutočnila voľby Akademického senátu školy na nové funkčné obdobie a to ako 

do zamestnaneckej, tak do študentskej časti. Členov akademického senátu volí akademická 

obec tajným hlasovaním v súlade s volebným poriadkom.  

 
Členovia Akademického senátu: 

Zamestnanecká časť (funkčné obdobie zamestnaneckej časti: 23. máj 2008 – 22. máj 2010): 

 

meno funkcia 

Ing. Andrej Piovarči, PhD. predseda 

Martina Kročitá, M.B.A. podpredseda 

Peter Kročitý, M.B.A. člen 

Mgr. Andrea Kissová Andrassyová člen 

Marek Karais, B.S.B.A. člen 

Mgr. Ľubica Olejníková člen 

JUDr. Róbert Grell člen 

Marianna Roxerová, M.S.P.M. člen 

Mgr. Mariana Martišková člen 

Mgr. Katarína Blahová člen 
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Študentská časť (funkčné obdobie študentskej časti: 14. december 2009 – 13. december 2010): 

 

meno funkcia 

Ela Jakubovičová  podpredseda 

Roland Ondruš člen 

Michal Miček člen 

Michal Blaţek člen 

Radovan Pavlík člen 

 

Akademický senát VŠM sa v rámci pravidelných zasadnutí počas roka 2009 venoval 

aktuálnym otázkam fungovania vysokej školy a prijímal uznesenia v zmysle zákona 

o vysokých školách, štatútu Vysokej školy manaţmentu a rokovacieho poriadku 

akademického senátu. V rámci štandardných procesov senát vyjadril súhlasné stanovisko 

k vymenovaniu nových členov Vedeckej rady VŠM, schválil členov Disciplinárnej komisie 

a schválil rozpočet na akademický rok 2009/2010, a tieţ vyjadril súhlasné stanovisko so 

zámerom školy podať ţiadosť o akreditáciu doktorandského stupňa štúdia znalostného 

manaţmentu. Senát nadviazal na iniciatívu Hovorme o akademickej pôde z predchádzajúceho 

roka a špeciálne sa venoval otázkam zlepšovania kvality vyučovania a vytvárania podmienok 

pre výskum učiteľov. Akademický senát sa v rámci svojich zasadnutí stretol i so zástupcami 

študentských parlamentov. Predmetom diskusie bola účasť študentov v študentských 

súťaţiach na Slovensku a v zahraničí, záverečné hodnotenia učiteľov študentmi (evaluácie 

predmetov) a tieţ témy súvisiace so zlepšovaním kvality vyučovania.  

 

Vedecká rada VŠM 

 

Vedecká rada VŠM je koncepčný a iniciatívny orgán vysokej školy. Vedecká rada hodnotí 

úroveň vzdelávacej činnosti, schvaľuje program vedeckej činnosti, dáva podnety na jeho 

perspektívny rozvoj a napomáha rozvoju zahraničných stykov. 

 

Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých vysoká škola uskutočňuje 

vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna 

tretina členov vedeckej rady vysokej školy sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce 

Vysokej školy manaţmentu v Trenčíne. 

 

Počet členov vedeckej rady je najviac 21. Predsedom vedeckej rady je z titulu svojej funkcie 

rektor. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štyri roky. 

 

Členovia vedeckej rady: 

 

meno funkcia profesionálne zameranie 

Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. predseda zahraničné vzťahy 

Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. podpredseda znalostný manaţment 

Prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. člen manaţment kvality 

Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. člen ekonómia a manaţment 

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. člen znalostný manaţment 

Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. člen ekonómia 

Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. člen strategický marketing 

Doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc., m.prof. člen ekonómia a manaţment 

Doc. Ing. Ivan Perlaki, PhD., m.prof. člen personálny manaţment 

Doc. PhDr. Ivan Ţáry, PhD. člen marketing a komunikácia 

Doc. Dr. Ing. Heda Hansenová člen ekonómia a manaţment 

Alena Bušiková, M.B.A. člen manaţment 

Mgr. Branislav Zlocha člen marketingový manaţment 
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Mgr. Jozef Šimúth, PhD. člen psychológia, HR 

Denisa Hackett, M.B.A. člen manaţment 

PhDr. Oldřich Mrkývka, M.B.A. člen manaţment 

 

Počas roka 2009 sa vedecká rada zaoberala predovšetkým problematikou súvisiacou so 

zvyšovaním akademickej kvality školy, medzi iným hodnotením akčného plánu školy na 

realizáciu podnetov a námetov, vyplývajúcich z dlhodobého zámeru školy; prípravou 3. 

stupňa štúdia v študijnom programe znalostný manaţment; vypracovávaním nových 

a revíziou existujúcich študijných programov a špecializácií; skvalitňovaním metodiky e-

learningu; prípravou učebných textov, skrípt a učebníc; plánom mobilitného programu 

študentov a učiteľov v rámci programu Erasmus a kritériami výberu účastníkov programu; 

zintenzívnením výučby anglického jazyka v slovenských študijných programoch; registráciou 

publikačnej činnosti pracovníkov školy; hodnotením výsledkov študijných pracovných ciest 

vedúcich pracovníkov školy a učiteľov; oceňovaním učiteľov za kvalitnú výchovno-vedeckú 

prácu; výberom odborníkov na hosťovské prednášky, atď.  

 

Disciplinárna komisia 
 

Zodpovednosť za rozhodovanie o opatreniach v prípade porušenia disciplíny študentmi 

spočíva na disciplinárnej komisii VŠM. Proces vedúci k týmto opatreniam je oddelený od 

prípadov porušenia akademickej etiky, ktoré sú uvedené v katalógu školy. Disciplinárna 

komisia je tieţ zodpovedná za zvolanie zasadnutia podľa potreby, za upovedomenie 

študentov a všetkých zúčastnených, za vedenie dôverných záznamov a správ o prípadoch, za 

včasné vyriešenie disciplinárnych prípadov aţ do ich ukončenia a za skartovanie 

neaktuálnych záznamov o jednotlivých prípadoch. 

 

Členovia disciplinárnej komisie: 

 

meno zamestnanec/študent 

Alena Bušíková, M.B.A. zamestnanec 

Denisa Hackett, M.B.A. zamestnanec 

Mgr. Judita Wursterová, M.B.A. zamestnanec 

Juraj Kršák študent 

Monika Chalupková študent 

Monika Šišová študent 

 

Katedry 

 

Katedry sú základnými organizačnými jednotkami školy, ktoré zabezpečujú pedagogickú, 

vzdelávaciu, vedeckú a výskumnú činnosť. Pripravujú študentov pre potreby praxe a 

zabezpečujú rozvoj študijných predmetov a študijných programov. 

 

 Katedra anglického jazyka 

 

Katedra jazykov zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch anglického jazyka. 

 

 Katedra ekonómie a financií 

 

Katedra ekonómie a financií zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: 

mikroekonomika, makroekonomika, globálna ekonomika, základy účtovníctva, finančné 

účtovníctvo, účtovníctvo pre manaţérov, nákladové účtovníctvo, podnikové hospodárstvo, 

financovanie organizácií a daňová politika. 
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 Katedra matematiky a štatistiky 

 

Katedra matematiky a štatistiky zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: 

úvod do štatistiky, interpretácia štatistiky a dát, matematika, modelovanie a analýza 

rozhodovania a kvantitatívne metódy pre manaţérov. 

 

 Katedra informačných technológií 

 

Katedra informačných technológií zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: princípy 

spracovania informácií, databázový manaţment, informačné systémy, úvod do 

programovania, metodológie vývoja systémov, pokročilé publikovanie na Internete a dizajn 

Web stránok, počítačové spracovanie poznatkov, manaţérske informačné systémy, znalostné 

systémy, znalostné inţinierstvo, e-commerce a e-business, znalostný manaţment a získavanie 

poznatkov z databáz. 

 

 Katedra manažmentu 

 

Katedra manaţmentu zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: úvod do manaţmentu, 

riadenie organizácií, riadenie ľudských zdrojov, projektový manaţment, operačný 

manaţment, komplexné riadenie kvality, manaţment zmeny a strategický manaţment, 

medzinárodný obchod. 

 

 Katedra marketingu a komunikácie 

 

Katedra marketingu a komunikácie zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: 

marketing, komunikácia v organizácii, verbálna komunikácia pre manaţérov, globálny 

marketing, public relations, a manaţérska komunikácia a metodológia výskumu. 

 

 Katedra sociálnych a humanitných vied 

 

Katedra spoločenských a humanitných vied zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: 

Európska únia, medzinárodné právo, pracovné právo, obchodné právo, medzinárodné vzťahy, 

úvod do filozofie, úvod do psychológie, úvod do politológie atď. 

 

Pravidlá pre vymenovanie akademických funkcionárov 

 

Menovanie akademických funkcionárov sa riadi ustanoveniami zákona č. 131/2002 

o vysokých školách v znení neskorších predpisov a štatútom VŠM.  
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II. PREHĽAD NAJDÔLEŢITEJŠÍCH UDALOSTÍ VŠM ZA ROK 2009 

 

Január 2009 

V januári 2009 sa Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne zapojila do celonárodnej súťaţe 

študentov končiacich ročníkov ekonomických a manaţment fakúlt s názvom Young Talents, 

kde si študenti testovali vedomosti v štyroch oblastiach (anglický jazyk, analyticko-logický 

test, psychologicko-kariérny test a všeobecno-ekonomický TREND test). Do súťaţe sa 

zapojilo dvanásť študentov a škola obsadila celkovo štvrté miesto na Slovensku.  

 

Február 2009 

Vo februári sa na Vysokej škole manaţmentu v Bratislave uskutočnili tri hosťovské 

prednášky. Raija Halonen z Fínska prednášala 2. februára 2009 na tému „Informačné systémy 

v zdieľaní vedomostí. Realita alebo ilúzie.“ („Information Systems in Knowledge Sharing. 

Reality or Illusion.“). Ďalšou z prednášok bola prednáška Andrei Svákovej na tému 

„Procesný manaţment“ a tretiu prednášku v tom istom mesiaci poskytla pani Kathleen 

Sutcliffe, prodekanka pre Rozvoj akademického zboru a výskum z University of Michigan, 

Business School, ktorá prednášala na tému „Manaţment neočakávaného.“ („Managing the 

Unexpected“).  

 

Marec 2009 

Popri zabezpečení štátnych skúšok, výnimočnou udalosťou mesiaca bola návšteva pána Dr. 

Winstona Addisa, bývalého predstaviteľa City University of Seattle vo funkcii vice-

prezidenta pre vonkajšie vzťahy. Pán Dr. Addis popri práci na príprave grantového projektu 

rozvoja budovy City University v Trenčíne zebezpečoval výučbu vybraných predmetov 

v Bratislave. 

 

Apríl 2009 

V tomto mesiaci sa konala hosťujúca prednáška Gabrieli Hečkovej, ktorá prednášala na tému 

„Business Intelligence“. Za najdôleţitejšiu udalosť z pohľadu školy však povaţujeme 

usporiadanie medzinárodnej konferencie VŠM na tému „Management Challenges in the 21st 

Century“, ktorá sa uskutočnila dňa 28. apríla. V apríli bola tieţ zverejnená štúdia 

Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) a portálu Profesia.sk, v rámci ktorej 

sa VŠM/CityU umiestnila v „Top 10 univerzít na Slovensku“ z hľadiska záujmu 

zamestnávateľov o absolventov celkovo na 4. mieste s indexom záujmu 40%. VŠM/CityU 

uskutočnila v apríli prieskum spokojnosti študentov dotazníkovou metódou, pričom závery 

prieskumu boli zverejnené na internetovej adrese školy.  

 
Účastníci medzinárodnej konferencie “Management Challenges in the 21

st
 Century” 
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Máj 2009 

V máji 2009 sa v rámci predmetu Európska Únia organizovala exkurzia študentov do sídla 

OSN vo Viedni. Exkurzie sa zúčastnili študenti z Trenčína aj Bratislavy. V tomto mesiaci tieţ 

Parag Sanghani (India) uskutočnil hosťujúcu prednášku na tému „Príbeh o ekonomickom 

raste Indie: Poučenie sa z globálnej krízy.“ (India Growth Story: Learning for Global Crisis 

and Beyond). V mesiaci máj VŠM/CityU v spolupráci s týţdenníkom TREND spustili 

päťkolovú vedomostnú súťaţ pre záujemcov o MBA štúdium. Víťazovi súťaţe bolo udelené 

plné štipendium na účely štúdia v MBA programe. 

 

 
MBA súťaţ VŠM / CityU v spolupráci s týţdenníkom TREND 

 
 

Jún 2009 

Počas mesiaca jún v rámci osláv 10. výročia od zaloţenie Vysokej školy manaţmentu 

absolvovali členovia Správnej rady VŠM spoločné slávnostné zasadnutie so Správnou radou 

City University of Seattle v Bellevue. V rámci zasadnutia bola vyhodnotená doterajšia 

spolupráca na organizačnej a pedagogickej úrovni ako príkladná a bola akcentovaná budúca 

spolupráca najmä na úrovni študentských a učiteľských mobilít, rozvoja spoločných 

programov a budovania siete kooperujúcich univerzít v Európe, Mexiku a USA. Členovia 

Správnej rady VŠM sa následne zúčastnili slávnostnej promócie City University v Seattle, 

počas ktorej si z rúk Prezidenta City University of Seattle Lee Gorsucha prevzali ďakovné 

listiny. 
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Spoločná fotografia Správnych rád VŠM a City University of Seattle, Key Arena - Seattle, USA 

 

V júni sa okrem štátnic a promócie študentov konala medzinárodná letná škola „Introduction 

to Knowledge Management“ v dňoch 21. júna do 4. júla v Trenčíne. Na letnej škole sa 

zúčastnilo 20 študentov a 9 pedagógov z Fínska, Litvy, Českej Republiky a Slovenska. Jej 

súčasťou bol aj medzinárodný workshop „Knowledge Management“, ktorý sa konal 26. júna 

v hoteli Rysy v Tatranskej Štrbe za účasti ďalších zahraničných prednášateľov z Maďarska 

a Spolkovej Republiky Nemecko. 

 

August 2009 

V auguste sa zorganizovalo stretnutie učiteľov VŠM/CityU s manaţérmi IBM v rámci tzv. 

„Teach the Teacher“ programu. 

 

September 2009 

V septembri sa uskutočnilo trojdňové školenie pre učiteľský zbor, ktorého účelom bolo 

zaškolenie učiteľov a vzájomné vymieňanie si pedagogických skúseností. Takisto od tohto 

mesiaca začalo ponúkať študentom svoje sluţby novozriadené Študentské poradenské 

centrum. 

 

Október 2009 

Začiatkom októbra sa usporiadalo úvodné sústredenie pre všetkých nových študentov. V tom 

istom mesiaci pán Rudolf Poţgay prednášal na tému „Princípy vízie znalostnej spoločnosti 

a bariéry jej realizácie.“ VŠM dostala od Ministerstva školstva oznámenie o úspešnom 

ukončení komplexnej akreditácie a o jej zaradení do kategórie nezačlenených vysokách škôl 

s právom uskutočňovať študijné programy na bakalárskom a magisterskom stupni 

v programoch podnikového a znalostného manaţmentu. V termíne 6.-8.10. sa VŠM/CityU 

zúčastnila veľtrhu pomaturitného vzdelávania „Akadémia“, ktorý je kaţdoročne poriadaný 

pod záštitou MŠ SR. 
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November 2009 

V novembri sa uskutočnila imatrikulácia študentov v Bratislave aj v Trenčíne. Vybraní 

študenti sa tieţ zúčastnili tzv. mentoring programu organizovaného CSI Leasing a Americkou 

obchodnou komorou v rezidencii veľvyslanca USA na Slovensku. Rektor školy, pán Prof. 

MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. sa zúčastnil 18. novembra 2009 vo Washingtone, D.C. na 

seminári, poriadanom Veľvyslanectvom SR a The Heritage Foundation na tému Zamatová 

revolúcia a dvadsať rokov Slovensko – Amerického partnerstva očami veľvyslancov, 

pôsobiacich na Slovensku a v USA. Vo svojom prejave hovoril o začiatkoch slovenskej 

diplomacie v USA. 

 

 
Rektor VŠM Prof. MUDr. Branislav Lichardus na seminári The Heritage Foundation vo Washingtone D.C. 

 

December 2009 

V decembri sa na Vysokej škole manaţmentu v Trenčíne uskutočnili štátne skúšky a pani 

Doc. Ing. Márii Tajtákovej, PhD. bol odsúhlasený grant z LIFE-Projectu vo výške 5,000 eur. 

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu 

Vzdelávanie odsúhlasila Vysokej škole manaţmentu grant z Európskych štrukturálnych 

fondov „Zavedenie študijného programu 1. stupňa „Manažment informačných systémov“ 

vo výške cca 980 tisíc €.  

 

III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VZDELÁVANÍ 

 

a) Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne organizuje v Trenčíne aj v Bratislave trojročné 

bakalárske štúdium v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manaţment podniku, 

v programe Podnikový manaţment. V Bratislave ponúka tieţ študijný odbor 3.3.15 

Manaţment, v programe Znalostný manaţment. Tento program je moţné študovať 

v trojročnom bakalárskom a dvojročnom magisterskom štúdiu. Všetky programy sú 

ponúkane dennou aj externou formou. Obidva programy sa na úvod ponúkali len 

v anglickom jazyku, no v súčasnosti väčšina študentov absolvuje štúdium v slovenskom 

jazyku. V tabuľke č. 17a prílohy č. 2 smernice sú prehľadne uvedené akreditované 

študijné programy k 1.9.2009 a v tabuľke č. 17b sú študijné programy so skončenou 

platnosťou.  

b) Väčšina študentov študuje v bakalárskom programe, najmä v odbore 3.3.16 

Ekonomika a manaţment podniku. Vzhľadom na skutočnosť, ţe magisterský program je 

akreditovaný len v odbore 3.3.15 – Manaţment, s programom Znalostný manaţment, 

veľká časť absolventov bakalárskeho programu nepokračuje v magisterskom programe 
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alebo pokračuje na inej vysokej škole. V posledných dvoch rokoch sme zaznamenali 

mierny pokles v externej forme štúdia, na druhej strane však narástol záujem o denné 

štúdium. Celkový počet študentov kaţdým rokom narastá. Asi 3 % študentov sú študenti 

s inou štátnou príslušnosťou. Vývoj počtu študentov je moţné sledovať v tabuľkách č. 1 

a 1a prílohy č. 2 smernice. 
 

c) VŠM vyuţíva na mobility študentov Program Celoţivotného vzdelávania, 

podprogram Erasmus. Naša škola má od roku 2007 schválenú Chartu Erasmus, na 

základe čoho ţiada kaţdý rok o grant na mobilitu študentov. V akademickom roku 

2008/09 bolo vyslaných 9 študentov, z toho 7 študentov vycestovali na štúdium na 

zahraničné školy, s ktorými má naša inštitúcia podpísané bilaterálne dohody (Česká 

republika, Španielsko) a 2 študenti na stáţ (Írsko). Všetci študenti študovali 

v bakalárskom programe. Dĺţka vycestovania zodpovedala 65,75 osobomesiacom, čo 

zodpovedá priemerne 7,3 mesiaca na študenta. Oproti akademickému roku 2007/08 

stúpol počet študentov o 80%, čo je prirodzené vzhľadom na to, ţe v prvom roku 

fungovania programu Erasmus na našej škole študenti nemali dostatočné informácie 

o moţnostiach (viď tabuľku č.7). V akademickom roku 2008/09 sme prijali 19 

študentov, z toho 4 študenti prišli v rámci programu Erasmus mobilita – výučba 

(Rakúsko, Litva) a 15 študentov v rámci programu Erasmus – Intenzívne kurzy (Fínsko, 

Litva, Česká republika), ktorí strávili 2 týţdne na Slovensku na Letnej škole „Úvod do 

znalostného manaţmentu“. Dĺţka pobytu zahraničných študentov na našej škole 

predstavovala spolu 23,5 osobomesiacov (viď tabuľku č.7). 

 

d) VŠM bakalárske programy sú prístupné pre absolventov stredných škôl s maturitou, 

bez nutnosti absolvovania prijímacieho konania. Podobne aj do magisterského programu 

môţu 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 poţadovanej úrovni. V tabuľkách č. 3a, 3b, a 3d prílohy č. 2 smernice sú uvedené 

počty prihlásených študentov a počty študentov, ktorí na štúdium nastúpili.  

 
e) Štátne skúšky na VŠM sa v roku 2009 uskutočnili v januári, marci, v septembri, júni a 

decembri. V januári (9.1.2009) zloţilo štátnu skúšku a tým úspešne ukončilo štúdium 

bakalárskeho programu 10 študentov, magisterské štúdium úspešne ukončil 1 študent. 

V marci (26.3.2009 – 27.3.2009) zloţilo štátnu skúšku a tým úspešne ukončilo štúdium 

bakalárskeho programu 22 študentov, magisterské štúdium úspešne ukončilo 7 

študentov. V júni (17.6 – 19.6.2009) zloţilo štátnu skúšku a tým úspešne ukončilo 

štúdium bakalárskeho programu 106 študentov, magisterské štúdium úspešne ukončilo 6 

študentov. V septembri (8.9.2009) štátnu skúšku zloţilo a úspešne ukončilo bakalárske 

štúdium 6 študentov, magisterské štúdium úspešne ukončil 1 študent. V decembri (17.12. 

– 18.12. 2009) štátnu skúšku zloţilo a úspešne ukončilo bakalárske štúdium 43 

študentov, magisterské štúdium úspešne ukončilo 21 študentov. Celkovo v roku 2009 

úspešným vykonaním štátnych skúšok štúdium na VŠM ukončilo 223 absolventov, 

z toho 187 bakalárov a 36 magistrov. Rozdelenie podľa stupňa a formy štúdia je uvedené 

v tabuľke č. 2 prílohy č. 2 smernice . 

 
f) študenti Vysokej školy manaţmentu / CityU obsadili štvrté miesto v rámci 

celoslovenského testovania Young Talents. Testovanie zahŕňalo preverenie jazykových 

znalostí, logického a analytického myslenia i komplexného porozumenia ekonomickej 

problematiky a všeobecnej orientácie v aktuálnom ekonomickom dianí. V jazykovom a 

analyticko-logickom teste sa naši študenti umiestnili 3. mieste, čím potvrdili kvalitu 

našich študijných programov v angličtine a odbornú prípravu v oblasti matematiky a 

štatistiky. Ako kaţdoročne, aj v tomto roku sa testovania zúčastnili študenti končiacich 

ročníkov 11 ekonomických a manaţérskych fakúlt z celého Slovenska. Naši študenti sa 
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zúčastnili ako jediní študenti zo súkromnej vysokej školy a prerazili v silnej konkurencii. 

Celoslovenská súťaţ Young Talents je vytvorená s cieľom uľahčiť mladým ľuďom 

získanie kvalitných pracovných ponúk od renomovaných domácich a medzinárodných 

spoločností. Umoţňuje im tieţ porovnať sa v rámci celej populácie budúcich 

absolventov významných slovenských ekonomických fakúlt. Partnermi Young Talents 

sú spoločnosti TREND, Accenture, Penta, Citigroup a Ernst & Young. 

 

g) V roku 2009 boli 4 študenti ocenení za vypracovanie mimoriadne kvalitnej záverečnej 

práce.  

 

IV. INFORMÁCIA O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne ponúka popri ucelenom vysokoškolskom štúdiu 

v rámci programov celoţivotného 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 manaţmentu, 

ako aj podnikové kurzy priamo v sídlach organizácií. Programy pre verejnosť sú súčasťou 

akademického ţivota na Vysokej škole manaţmentu 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, manaţmente, vo výpočtovej technike, v účtovníctve, komunikácii a 

pod. 

 

Ponuka programov pre verejnosť v roku 2009 

 

 Všeobecná angličtina 
 Obchodná angličtina 

 Intenzívne kurzy anglickej konverzácie 

 Príprava na TOEFL 

 Odborné kurzy 

 

V. INFORMÁCIA O VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

Celkové zameranie vedecko-výskumnej činnosti 

VŠM je neuniverzitná vysoká škola. Aţ do r. 2004 bol jej jediným akreditovaným študijným 

programom bakalársky program Podnikový manažment v odbore 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku. V roku 2005 bol akreditovaný aj ďalší študijný program 3.3.15 

Znalostný manažment na bakalárskej aj magisterskej úrovni. Bol to výsledok systematického 

úsilia VŠM o zvyšovanie kvality výskumu. Pokrýva oblasť ekonómie od teoretických 

základov aţ ku špecifickým problémom podnikového manaţmentu a znalostného 

manaţmentu a tieţ aj problematiku ďalších podporných disciplín (matematika, informatika, 

psychológia, atď.)  

Vedecko-výskumná činnosť na VŠM je zameraná na nasledujúce tematické celky: 

 Znalostný manaţment 

 Modernizácia a zdokonaľovanie podnikového manaţmentu 

 Medzinárodná ekonomika a obchod a ich vplyv na postavenie Slovensku 

 Zvyšovanie kvality súkromného vysokoškolského vzdelávania v SR  

 Skvalitňovanie pedagogického procesu v odboroch podnikového a znalostného 

manaţmentu vyuţívaním informačných a komunikačných technológií ako aj 

prehlbovaním a skvalitňovaním obsahu vyučovaných predmetov 
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Publikačná činnosť, konferencie a workshopy 

V roku 2009 učitelia a pracovníci publikovali mnoţstvo vedeckých i odborných príspevkov 

doma i v zahraničí, vystupovali na vedeckých i odborných podujatiach, diskusiách 

zostavovali zborníky a pod. Viacero príspevkov učiteľov VŠM bolo publikovaných 

v karentovaných časopisoch resp. vo vedeckých monografiách. Učitelia prezentovali 

výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti na podujatiach nielen v SR, ale aj v USA, 

Fínsku, Rakúsku, Veľkej Británii, Nemecku, Švajčiarsku, Portugalsku, Španielsku, Malte, 

Grécku, Bulharsku, Českej republike atď. 

 

28. apríla 2009 VŠM zorganizovala pod záštitou guvernéra NBS pána Ivana Šramka prvý 

ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Management Challenges in 21st Century“, na 

ktorej sa okrem slovenských účastníkov z viacerých univerzít zúčastnili vedci a hostia 

z Wirtschaftsuniversitat Wien, a z vysokých škôl a univerzít v USA, Indii a ČR. Príspevky 

z konferencie boli recenzované a vydané ako zborník (proceedings) na CD-ROM-e. (program 

konferencie sa nachádza v prílohe). 

 

V roku 2009 VŠM taktieţ zorganizovala 4. ročník letnej školy ako aj workshop so 

zameraním na knowledge management. Výsledkom workshopu boli tak ako v prípade 

predchádzajúcej konferencie publikačné výstupy učiteľov VŠM i zahraničných hostí. 

 

V mesiacoch apríl a máj sa VŠM podieľala na organizácii workshopov pre študentov WHU 

Koblenz, Carnegie Mellon Pittsburg, Ross School of Business University of Michigan, 

Wirtschatsuniversitaet Wien zameraných na štúdium podnikateľského prostredia v strednej 

a východnej Európe. Okrem prezentácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti VŠM pre 

nich zorganizovala návštevy a diskusie s odborníkmi a manaţmentom na Úrade vlády SR, 

v slovenskom parlamente, vo firmách IBM ISC Slovakia, Samsung Slovakia a ČSOB. 

 

Okrem uvedených aktivít učitelia VŠM vystupovali ako konzultanti a odborníci pre 

vypracovanie materiálov pre potreby Vlády SR a vládnych inštitúcií. 

 

Podľa predbeţnej evidencie predkladanej jednotlivými učiteľmi je štruktúra publikačnej 

činnosti VŠM nasledovná (presnú evidenciu a klasifikáciu obsahuje príloha č. 2 zhotovená 

kniţnicou VŠM). 

 

Vedecko-výskumné granty a iné aktivity 

 

V roku 2009 viacerí učitelia VŠM viedli granty resp. participovali na vedeckovýskumných 

grantoch. Ide o nasledovných pracovníkov: Bagatellas, Ferenčíková, Grešková, Hansenová, 

Hvorecký, Kelemen, Rebro, Suthe, Šestáková, Šimúth, Workie. Profesori a docenti z VŠM 

boli členmi odborových komisií pre doktorandské práce, členmi komisii pre obhajoby 

inauguračných, habilitačných a doktoranských prác na rôznych vysokých školách 

a univerzitách v SR i ČR, členmi redakčných rád vedeckých a odborných časopisov, 

národných i medzinárodných organizácií, komisií a poradných zborov. Z grantov riešených 

v roku 2009 moţno spomenúť nasledovné: 

 

Doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc., mim. prof. 

 

1. Projekt VEGA 1/0016/09 “Manaţment ľudských zdrojov v zahraničných podnikoch 

vSR –  vybrané problémy a spillovers v slovenských podníikoch (2009-2011) vedúci 

projektu – zodpovedný riešiteľ 

2. Projekt APVV -0599-07 “ Nové trendy globalizácie svetovej ekonomiky a nároky na    

stratégiu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky” (2008-2010) spoluriešiteľ 
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Doc. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. 

 

1. Dynamika nových zdrojov rastovej výkonnosti a konkurencieschopnosti v kontexte 

poznatkovo-zaloţenej ekonomiky: teoretické poznatky a empirické zistenia. VEGA. 

Evidenčné číslo projektu: 2/0080/09, zodpovedný riešiteľ 

2. Analýza regionálnych disparít SR a prognóza budúceho vývoja. APVV. Evidenčné 

číslo projektu: APVV č. 0649-07, zodpovedný riešiteľ 

3. Nové trendy globalizácie svetovej ekonomiky a nároky na stratégiu 

konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. APVV. Evidenčné číslo projektu: 

APVV-0599-07, spoluriešiteľ 

4. Projekt VEGA. Manaţment ľudských zdrojov v zahraničných podnikoch v SR - 

vybrané problémy a spillovers v slovenských subjektoch. Reg. Číslo: 1/0016/09 

Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne, člen riešiteľského kolektívu 

Mgr. Jozef Šimúth, PhD.  

1. Kognitívne, emočné a osobnostné aspekty rizika v procese rozhodovania  

Evidenčné číslo projektu: 2/7051/27 (Vedúci projektu PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, 

CSc.), 2007-2009, spoluriešiteľ 

 

Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 

 

1. Manaţment ľudských zdrojov v zahraničných podnikoch v SR – vybrané problémy a 

spillovers v slovenských subjektoch, grant VEGA 1/0016/09, 2009 – 2011, zástupca 

vedúceho 

2. Priame a nepriame efekty priamych zahraničných investícií v strednej a východnej 

Európe, grant VEGA, 2008 – 2010 – hlavný riešiteľ VEGA č. 1/0668/08 

3. The role of outward FDI from Visegrad countries in strengthening regional integration 

– Visegrad Fund, 20910320, člen riešiteľského kolektívu, koordinátor pre SR, 2009 – 

2010 

 

Matthias C. Suthe, M.B.A. 

 

1.  Program Lifelong Learning, Jean Monnet Module. Jean Monnet Project - European 

Module file nr. 06/0030. European Commission, Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency, 2006-2011, titleholder 

 

Mgr. Mirka Grešková, PhD.  

 

1. Project Information Studies in Web 2.0 and New Technology Context (KEGA 

3/7275/09, Project Manager: doc. Jaroslav Šušol, PhD.), spoluriešiteľ 

 

Medzinárodná a medziinštitucionálna spolupráca v roku 2009 

 

Učitelia a vedeckovýskumní pracovníci v roku 2009 spolupracovali v oblasti vedy a výskumu 

s nasledovnými inštitúciami v SR: Ekonomický ústav SAV, Ekonomická univerzita v 

Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Ţilinská univerzita, Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov v Ţiline. Spomedzi zahraničných vysokých škôl je významná 

spolupráca s nasledovnými v ČR: Vysoká škola finanční a správní v Praha, Slezská univerzita 

v Opave, Univerzita Karlova v Prahe.  

 

V roku 2009 VŠM nadviazala spolupráca s Wirtschatfuniversitaet Wien, a to najmä s jej 

dvomi pracoviskami: Competence Center for Central and Eastern Europe (prof. Arnold 
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Schuh) a Department of Management (prof. Juergen Muehlbacher, prof. Helmut Kasper, prof. 

Wolfgang Mayrhofer). V novembri 2009 VŠM zorganizovala vedeckovýskumný deň pre 

pracovníkov Katedry manaţmentu WU Wien s prezentáciou a návštevou IBM ISC 

Bratislava. Je predpoklad, ţe spolupráca bude pokračovať i v nasledovných rokoch, a to 

najmä zapojením VŠM do medzinárodného projektu C5 pod vedením prof. Mayrhofera. 

 

Okrem uţ spomínanej konferencie v roku 2008 a 2009 VŠM pre svojich pracovníkov 

i študentov zorganizovala prednášky popredných vedcov z popredných inštitúcií zo 

zahraničia, napr. prof. Dan Denison, IMD Lausanne prezentoval jeho výsledky výskumu 

v oblasti manaţmentu zmeny, prof. Gretchen Speitzer, Ross School of Business, University 

of Michigan prezentovala výsledky výskumu michiganskej školy POS – Positive 

Organizational Scholarship a prof. Aneel Karnani z tej istej inštitúcie prednášal o zmenách 

stratégií multinacionálnych korporácií v uplynulej dekáde. 

 

Prehľad publikačnej činnosti VŠM za rok 2009 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB1 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : globálna finančná a hospodárska kríza : príčiny 

- náklady - východiská / Workie, Menbere Tiruneh. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomický 

ústav Slovenskej akadémie vied, 2009. - 280 s. - ISBN 9788071441663 
 

 

AAB2 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : turbulencie na finančných trhoch a dilemy 

hospodárskej politiky / Workie, Menbere Tiruneh. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomický ústav 

Slovenskej akadémie vied, 2008. - 301 s. - ISBN 9788071441663 
 

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ABC1 

 HVORECKÝ, JOZEF 
 

Losung quadratischer Gleichungen / Hvorecký, Jozef. 

In: Bildungsferlag EINS. Anwendungsbezogener Matematikuntericht mit 

Graphiktaschenrechnern. Ein Sammelband mathematischer Einzelbeiträge zum 

Schulunterricht mit dem FX - 9860G und FX - 9860 SD. - Triosdorf : Bildungsverlag EINS, 

2006, 1. Auflage. - ISBN 3-427-33401-5. - S. 12-19. 

  

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

ABD1 

 ŠESTÁKOVÁ, MONIKA 
 

Vývoj priamych zahraničných investícií vo svete v podmienkach globálnej finančnej krízy / 

Šestáková, Monika. - ISBN 9788071441755 

In: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Globálna finančná a hospodárska kríza príčiny 

- náklady - východiská. - Bratislava : SAV, 2009. - ISBN 978-80-7144-175-5. - S. 173-194. 
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ABD2 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

Informačné technológie v globalizujúcim sa svete / Workie, Menbere Tiruneh. 

In: Kapitoly o znalostnej spoločnosti / Kelemen, Jozef. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - 

ISBN 978-80-8078-209-2 (viaz.). 

  

 

ABD3 

 ŢÁRY, IVAN 
 

Od jednorazovej podpory k trvalej spoločenskej zodpovednosti / Ţáry, Ivan. 

In: Komunikácia firmy v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku. - Bratislava, Január 

2009. 

  

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

ACB1 

 MARTIŠKOVÁ, MARIANA 
 

Úvod do štúdia medzinárodných vzťahov : Skriptum / Martišková, Mariana. - 1. vyd. - 

Trenčín : Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne, 2008. - 193 s. - ISBN 9788089306046 
 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADC1 

 TAMENE, GETNET C. 
 

World politcs and challenges to neoliberalism : could the CEE - EU - US correlation 

maintan the trend / Tamene, Getnet C.. 

In: Journal of Comparative Politics. - ISSN 1337-7477. - Vol. 2, No. 1 (2009 ), s. 86-100. 

  

 

ADC2 

 HORÁKOVÁ, JANA 
 

Artificial living beings and robots: one root, variety of influences / Horáková, Jana ; 

Kelemen, Jozef . 

In: Artifical Life and Robotics. - Tokyo : Springer Japan, Japan, March 2009. - ISSN 1433-

5298. - Vol. 13, No. 2 (2009 ), s. 555-560. 

  

 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

ADD1 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

Efekty zahraničnej pomoci na zníženie regionálnych disparít : prípady tranzitívnych, 

rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomík / Workie, Menbere Tiruneh. 

In: Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied. - ISSN 

0013-3035. - Roč. 57, č.10 (2009), s.980-999. 

  

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

ADE1 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

Niektoré aspekty transformácie svetovej ekonomiky a jej ďašieho vývoja / Workie, 
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Menbere Tiruneh. 

In: Acta Oeconomica Pragensia. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2009. - ISSN 1804-

2112 (online), 0572-3043 (print). - Č.6 (2009), s. 3-26. 

  

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

ADF1 

 ŠESTÁKOVÁ, MONIKA 
 

Konkurencia medzi štátmi v oblasti získavania a udržania zahraničných investícií / 

Šestáková, Monika. 

In: Working papers č.11. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. - ISSN 1337-5598. 

  

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 

AEC1 

 NEHÉZ, MARTIN 
 

On business process flows modelling by UML sequence diagrams / Nehéz, Martin ; 

Piovarči, Andrej , Sváková, Andrea . 

In: Ambient Intelligence Forum 2009 : adjunct proceedings of the 2nd International 

Conference Ambient Intelligence Forum. - Hradec Králové : Faculty of informatics and 

management, University of Hradec Kralove. - ISBN 978-80-7495-028-3. - S. 46-55. 

  

 

AEC2 

 GREŠKOVÁ, MIRKA 
 

Ustability testing of the information search agent: Interface designe issues / Grešková, 

Mirka. - ISBN 9783642050183 

In: Internet - Technical Development and Aplications. - ISSN 978-3-642-05018-3. - AISC 

Vol. 64 (2009 ), s. 45-50. 

  

 

AEC3 

 POLÁŠEK, IVAN 
 

Ontologies in knowledge offices systems / Polášek, Ivan ; Kelemen, Jozef . - ISBN 

9789896740122 

In: Proceedings of the International Conference of Knowledge Engineering and Ontology 

Development. - Madeira : INSTICC, 2009. - ISBN 978-989-674-012-2. - S. 400-403. 

  

 

AEC4 

 KELEMEN, JOZEF 
 

The art of management and the technology of Knowledge-Based Systems / Kelemen, Jozef 

; Polášek, Ivan . - ISBN 9873642041242 

In: Foundations of Intelligent Systems. - Heidelberg : Springer - Verlag, 2009. - ISBN 987-

3-642-04124-2. - S. 5-14. 

  

 

AEC5 

 HORÁKOVÁ, JANA 
 

Robots between fictions and facts / Horáková, Jana ; Kelemen, Jozef . 

In: Proceedings. Magyar Kutatók 10. Nemzetkozy Szimpóziuma. - Budapest : Budapest  
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Tech, 2009. - ISBN 978-963-7154-96-6. - S. 21-39. 

  

AEC6 

 KELEMEN, JOZEF 
 

From knowledge workers to knowledge managing systems: an exercise in transferring 

experience with knowledge - based systems into knowledge management / Kelemen, Jozef. 

In: Proceedings. (IEEE Catalog Number CFP09IES-CDR). - New Jersey, 2009, US. - ISBN 

978-1-4244-4113-6. - S. 171-176. 

  

 

AEC7 

 KELEMEN, JOZEF 
 

The new computationalism - A lesson from embodied agents / Kelemen, Jozef ; 

Kelemenová, Alica . - ISBN 9783642037368 

In: Towards Intelligent Engineering and Information Technology. - Heidelberg : Springer-

Verlag. - ISBN 978-3-642-03736-8. - S. 55-66. 

  

 

AEC8 

 HVORECKÝ, JOZEF 
 

Limits and their limits / Hvorecký, Jozef. 

In: Learning in Europe. Computers in Mathematics Instuction. - Jena : Collegium 

Europaeum Jenense, (2006). - ISBN 978-3-933159-12-1. - S. 15-38. 

  

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

AED1 

 GREŠKOVÁ, MIRKA 
 

Interaktivita vyhľadávania ako nástroj znižovavnia kognitívnej záťaže / Grešková, Mirka. - 

ISBN 9788022326988 

In: Kniţná a informačná veda. Zborník filozofickej fakulty. - ISBN 978-80-223-2698-8. - S. 

55-70. 

  

 

AED2 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

Súčasná finančná kríza v ponímaní hospodárskeho cyklu : implikácie pre regionálnu 

disparitu / Workie, Menbere Tiruneh. 

In: Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMU: elektronický zborník príspevkov 

z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta 

Ekonomickej univerzity, 2009. - ISBN 978-80-225-2742-2. 

  

 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 

AEE1 

 HVORECKÝ, JOZEF 
 

Does teaching mathematics need marketing / Hvorecký, Jozef. 

In: Proceedings of the CASIO pan-European Conference 2008in Barcelona. - Jiväskylä : 

Kopijyvä OY, 2008. - S. 31-46. 

  

 



Page 21 of 47 

 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 

AEF1 

 KELEMEN, JOZEF 
 

Znalosti v kontextoch: od remeselníka cez znalostné systémy ku znalostnému manažmentu 
/ Kelemen, Jozef. - (Edícia zborníkov informatiky a informačných technológií). - ISBN 

9878022730150 

In: Zborník príspevkov 8. ročníka konferencie. - Bratislava : STU. - ISBN 987-80-227-3015-

0. - S. 13-24. 

  

 

AEF2 

 KELEMEN, JOZEF 
 

Computers. knowledge and knowledge managing systems / Kelemen, Jozef. 

In: Proceeding of International Congres. - Ruţomberok : Catholic University Pedagogical 

Faculty in Ruţomberok. - ISBN 978-80-8084-471-4. - S. 67-77. 

  

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC1 

 SHEDLOCK, NORKA 
 

Cross - cultural concerns in teaching professional writing in English / Shedlock, Norka. 

In: 16th Annual HUPE Conference. - Croatian Association of Techers of English. - S. 14. 

  
 

AFC2 

 KELEMEN, JOZEF 
 

A note on agens, societies, and creativity / Kelemen, Jozef. - ISBN 9781424453115 

In: Proceedings IEEE 2009. - Budapest : Budapest Tech, 2009, S. 81-84, HU. - ISBN 978-1-

4244-5311-5. 

  

 

AFC3 

 MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
 

The effect of central bank's and government's measures in the wake of financial crises on 

the respective financial markets / Maťovčíková, Daniela. 

In: New economic challenges [proceedings]. - Brno : Masaryk university, Faculty of 

economics and administration, 2010. - ISBN 978-80-210-4815-7. - S. 79. 

  

 

AFC4 

 MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
 

Standing of chosen parent companies and their subsidiaries during the financial crises / 

Maťovčíková, Daniela. 

In: Evropské finanční systémy 2009 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 

- Brno : Masarykova univerzita, 2009. - ISBN 978-80-210-4882-9. - S. 159. 

  

 

AFC5 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

The contribution of information and communications technologies to global and regional 

competitiveness : An empirical exploration 1 / Workie, Menbere Tiruneh ; Bůček, Milan .  
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In: ICABR 2009 : sborník. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. - 

ISBN 978-80-7375-325-2. 

  

AFC6 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

Cross-country vs. cross-regional convergence in the European Union : an empirical 

exploration / Workie, Menbere Tiruneh. 

In: CICM Conference 2009 - Conference Papers. - London : London Metropolitan Business 

School, 2009. 

  

 

AFC7 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

No boom, no bust : The verdict of history / Workie, Menbere Tiruneh. 

In: Finanční trhy a jejich regulace : sborník ze 4. mezinárodní konference. - Praha : Vysoká 

škola finanční a správní, 2009. - ISBN 978-80-7408-020-3. 

  

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFD1 

 BAGATELAS, WILLIAM T. 
 

Suppy-side economics : the case of the missing demand equation - starring Ravi Batra as 

Sherlock Holmes! / Bagatelas, William T.. 

In: Conference Proceedings, "Management Challenges in the 21st Century". - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-05-3. - S.114-121. 

  

 

AFD2 

 WALTER, AARON T. 
 

Meeting the management challenges int he 21st century : opportunities for businesses and 

business schools / Walter, Aaron T.. 

In: Conference Proceedings, "Management Challenges in the 21st Century". - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-05-3. - S.108-113. 

  

 

AFD3 

 BUŠÍKOVÁ, ALENA 
 

Aspekty práce so zamestnancami počas hospodárskej krízy na Slovensku / Bušíková, 

Alena. 

In: Conference Proceedings, "Management Challenges in the 21st Century". - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-05-3. - S.122-125. 

  

 

AFD4 

 PIOVARČI, ANDREJ 
 

Podpora inovácií a rizikového kapitálu - súvislosti s hospodárskou politikou / Piovarči, 

Andrej. 

In: Conference Proceedings, "Management Challenges in the 21st Century". - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-05-3. - S. 83-89. 
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AFD5 

 MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
 

Comparative business analysis of chosen banking houses in Slovakia and their parent 

companies during financial crises / Maťovčíková, Daniela. 

In: Conference Proceedings, "Management Challenges in the 21st Century". - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-05-3. - S.72-82. 

  

 

AFD6 

 ŠIMÚTH, JOZEF 
 

Pomocná ruka pri prepúšťaní / Šimúth, Jozef. 

In: Conference Proceedings, "Management Challenges in the 21st Century". - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-05-3. 

  

 

AFD7 

 NEHÉZ, MARTIN 
 

On relationship between processes within organizational structure and UML diagrams / 

Nehéz, Martin ; Piovarči, Andrej , Sváková, Andrea . 

In: Proceedings, 4th International workshop Knowledge management. - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-06-0. 

  

 

AFD8 

 HVORECKÝ, JOZEF 
 

Universities : from teaching organizations to learning organizations / Hvorecký, Jozef. 

In: Proceedings, 4th International workshop Knowledge management. - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-06-0. 

  

 

AFD9 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

The Samaritan's dilemma : do government stimulus packages reward irrational behavior? 
/ Workie, Menbere Tiruneh ; Rebro, Ján . 

In: Conference Proceedings, "Management Challenges in the 21st Century". - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-05-3. - S. 42-52. 

  

 

AFD10 

 ROXER, ROMAN 
 

Effective using of discussion forums, while teaching online / Roxer, Roman. 

In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Nitra : Univerzita Konštatnína filozofa, 

Pedagogická fakulta. - ISBN 978-80-8094-480-3 (1. diel). - S. 475-481. 

  

 

AFD11 

 TAMENE, GETNET C. 
 

Globálne transformácie / Tamene, Getnet C.. - ISBN 9788097031619 

In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Malacky : Inkubátor, 2009. - ISBN 

978-80-970316-1-9. - S.55-63. 
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AFD12 

 KROČITÝ, PETER 
 

Using information technologies to fight plagiarism / Kročitý, Peter. 

In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Nitra, Univerzita Konštatnína filozofa, 

Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8094-480-3 (1. diel). - S. 482-487. 

  In: Technológia vzdelávania. - ISSN 1335-003X. - Roč.16, č.8 (2008), s.15-17. 

  

 

AFD13 

 BUŠÍKOVÁ, ALENA 
 

E - learning platform currently begin used for undergraduate and graduate educational 

programs at University in Slovakia / Bušíková, Alena. - ISBN 9788089316113 

In: Virtual University. - Bratislava : STU, 2009, nestr. - ISBN 978-80-89316-11-3. 

  

 

AFD14 

 GREŠKOVÁ, MIRKA 
 

How to design interactive knowledge management tools? / Grešková, Mirka. - ISBN 

9788022389306060 

In: Proceedings of the 4th International Workshop Knowledge Management. - Trenčín : 

Vysoká škola manaţmentu, 2009. - ISBN 978-80-89306-06-0. 

  

 

AFD15 

 ŠESTÁKOVÁ, MONIKA 
 

Finančný sektor Slovenska v podmienkach globálnej finančnej krízy / Šestáková, Monika. 

In: Conference Proceedings, "Management Challenges in the 21st Century". - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-05-3. - S.64-71. 

  

 

AFD16 

 LICHARDUS, BRANISLAV 
 

Ten years of private higher learing in Slovakia / Lichardus, Branislav ; Rebro, Ján , 

Hvorecký, Jozef , Zlocha, Branislav . 

In: Conference Proceedings, "Management Challenges in the 21st Century". - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-05-3. - S. 1-2. 

  

 

AFD17 

 WINBLADH, JOHAN 
 

The financial crisis, with focus on Central and Eastern Europe / Winbladh, Johan. 

In: Conference Proceedings, "Management Challenges in the 21st Century". - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-05-3. - S. 53-56. 

  

 

AFD18 

 BERNADIČ, BRANISLAV 
 

Trends and challenges of modern finance / Bernadič, Branislav. 

In: Conference Proceedings, "Management Challenges in the 21st Century". - Vysoká škola 

manaţmentu v Trenčíne. - ISBN 978-80-89306-05-3. - S. 59-63. 
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AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

AFG1 

 DYKSTRA, ALAN 
 

Getting into the conversation : identifying English language academic writing strategies 

and teaching rhetorical moves for authorship in academic discourses / Dykstra, Alan. 
 

 

AFG2 

 DYKSTRA, ALAN 
 

Readers known and unknown : Wilkie Collin's reading publics in the witness role / 

Dykstra, Alan. 
 

 

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

BBA1 

 WHITE, MILES 
 

From Hip-hop to Hardcore : race, representation and masculine desire in the illusion of 

the authentic thug hero / White, Miles. 

In: Selected papers in british and american literature and culture. - WarsaW : Instytut 

Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. - ISBN 978-83-60269-13-0. - S.9-20. 

  

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

AED1 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

Súčasná finančná kríza v ponímaní hospodárskeho cyklu : implikácie pre regionálnu 

disparitu / Workie, Menbere Tiruneh. 

In: Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMU: elektronický zborník príspevkov 

z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta 

Ekonomickej univerzity, 2009. - ISBN 978-80-225-2742-2. 

  

 

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

BBA1 

 KELEMEN, JOZEF 
 

Emoce a kognitivní věda / Kelemen, Jozef. 

In: David Krámsky: Kognitivní věda dnes a zítra. - Liberec : Bor, 2009, CZ. - S. 27-41. 

  
 

BBA2 

 KELEMEN, JOZEF 
 

Od umělých neuronů ke komputační emotivitě - idea a podoby decentralizace v díle M. 

Minskyho / Kelemen, Jozef. - ISBN 9788072253029 

In: Marek Petru et al. : Struny mysli. - Ostrava : Montanex, 2009. - S. 51-69. 
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BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 

BDF1 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

Dimenzia morálneho hazardu / Workie, Menbere Tiruneh. 

In: Verejná správa : dvojtýţdenník vlády Slovenskej republiky. - Bratislava : Ministerstvo 

vnútra SR, 2009. - ISSN 1335-7883. - Roč. 64, č.25-26 (2009), s.12-14. 

  

 

BDF2 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

Dilemy svetovej ekonomickej politiky / Workie, Menbere Tiruneh. 

In: Verejná správa : dvojtýţdenník vlády Slovenskej republiky. - Bratislava : Ministerstvo 

vnútra SR, 2009. - ISSN 1335-7883. - Č. 1 (2009), s.22-23. 

  

 

BDF3 

 MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
 

Finančná kríza a efekt záchranných opatrení centrálnych bánk a vlád / Maťovčíková, 

Daniela. 

In: Biatec : Odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 26.1.2009. - 

ISSN 1335-0900. - Roč. 17, č. 1 (2009), s.17. 

  

 

BDF4 

 GREŠKOVÁ, MIRKA 
 

Organizácia poznania IX. Komentujte webové stránky / Grešková, Mirka. 

In: Infoware. - ISSN 1335-4787. - No. 4 (2009 ), s. 71. 

  
 

BDF5 

 GREŠKOVÁ, MIRKA 
 

Organizácia poznania VIII. Ako zvládnuť e-mailovú explóziu? / Grešková, Mirka. 

In: Infoware. - ISSN 1335-4787. - No. 3 (2009 ), s. 24-25. 

  
 

BDF6 

 GREŠKOVÁ, MIRKA 
 

Organizácia poznania VII. Efektívny manažment úloh / Grešková, Mirka. 

In: Infoware. - ISSN 1335-4787. - No. 2 (2009 ), s. 38-39. 

  
 

BDF7 

 GREŠKOVÁ, MIRKA 
 

Organizácia poznania VI. Nepodceňujete informačnú architektúru svojej stránky / 

Grešková, Mirka. 

In: Infoware. - ISSN 1212-5075. - Vol. , No. 1 (2009 ), s. 43. 

  

 

BDF8 

 LOVÁSZOVÁ, GABRIELA 
 

Špecifikácia problému riešeného tabuľkovým kalkulátorom / Lovászová, Gabriela ; 

Hvorecký, Jozef .  
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In: Matematika - fyzika - informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách. 

- Praha : Prometheus, říjen 2005. - ISSN 1210-1761. - Roč. 15, č. 2 (2005), s.104 - 112. 

  

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

BEC1 

 MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
 

An independent Kosovo has earned its sovereignty despite the United Nations and the 

European Union's ambivalent position towards its recognition / Maťovčíková, Daniela ; 

Martišková, Mariana . 

In: Sborník XI. ročníka mezinárodní konference MEKON' 09. - Ostrava : Vysoká škola 

báňská, Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-2482-013-

2. 

  

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 

FAI1 

 WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
 

Trendy regionálnych disparít Slovenska : teoretické modely a empirické analýzy / Workie, 

Menbere Tiruneh ; Radvanský, Marek . - Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej 

akadémie vied, 2009. - ISBN 9788071441762 
 

 

GII Rôzne, ktoré nemoţno zaradiť do predchádzajúcich 

GII1 

 GREŠKOVÁ, MIRKA 
 

Nová paradigma využívania a spracovania informácií / Grešková, Mirka ; Weisenbach, 

Peter . 

In: Kniţnica. - Roč. 9, č. 4 (2008), s. 48-49. 
 

 

Štatistika publikácií:  

 

kategória počet  

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  2 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  1 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách  3 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  1 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  2 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  1 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  1 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  1 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  8 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  2 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch  1 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch  2 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  7 
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  18 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  2 

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách  1 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch  1 

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách  2 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch  8 

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných)  
1 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce  1 

GII Rôzne, ktoré nemoţno zaradiť do predchádzajúcich  1 

 

VI. HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIA 

Dňa 18.9.2009 vo veľkej aule praţského Karolina prezident ČR Václav Klaus vymenoval za 

profesora v odbore systémové inţinierstvo a informatika na návrh Vedeckej rady Univerzity 

v Hradci Králové prorektora VŠM pre medzinárodné vzťahy a vedecko-výskumnú činnosť 

Doc. RNDr. Jozefa Hvoreckého, PhD. Celkom prezident ČR Václav Klaus vymenoval 104 

nových profesorov vysokých škôl.  

 

VII: ZAMESTNANCI VŠM 

 

Ku dňu 31.10.2009 vyučovalo v programoch Vysokej školy manaţmentu celkom 75 

vysokoškolských pedagógov, z toho 51 učiteľov bolo zamestnaných na plný pracovný 

úväzok. V porovnaní s údajmi uvedenými vo Výkaze pre Ministerstvo školstva SR 

k 31.10.2008 je počet učiteľov menší, avšak dôvodom nie je niţší stav členov akademického 

zboru, ale iná metodológia zvolená pri spracovávaní údajov v roku 2008. Počet vyučujúcich 

v tom roku zahŕňal aj počet vyučujúcich v programoch intenzívneho anglického jazyka a tieţ 

učiteľov, ktorí síce pracovali v kalendárnom roku 2008, ale k 31.10.2008 uţ neboli evidovaní 

(vyučovali iba v zimnom alebo jarnom trimestri, nie v jesennom trimestri). Pri vyčíslení 

počtu vyučujúcich v roku 2009 sme pouţili metodológiu podľa inštrukcií Ministerstva 

školstva SR, ktorú tieţ budeme pouţívať v nasledujúcich rokoch. Preto čísla uvedené v 

tabuľke č. 11 nepredstavujú skutočný pokles stavov akademických pracovníkov. Skutočný 

počet akademických pracovníkov na plný pracovný úväzok vzrástol, počet profesorov na 

plný pracovný úväzok vzrástol, počet docentov pracujúcich na plný pracovný úväzok sa 

udrţal a počet odborných asistentov tieţ vzrástol. 

 

Dĺžka pracovného pomeru vysokoškolských učiteľov na plný a kratší pracovný čas. 

 

 počet profesorov dĺţka pracovného pomeru 

1 do 2 rokov 

3 do 5 rokov 

4 do 10 rokov 

 

počet docentov dĺţka pracovného pomeru 

3 do 2 rokov 

2 do 5 rokov 

4 do 10 rokov 
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počet učiteľov s vedeckou hodnosťou dĺţka pracovného pomeru 

7 do 2 rokov 

8 do 5 rokov 

1 do 10 rokov 

 

počet učiteľov bez vedeckej hodnosti dĺţka pracovného pomeru 

7 do 2 rokov 

10 do 5 rokov 

25 do 10 rokov 

 

Mobility učiteľov 

 

VŠM vyuţíva na mobility zamestnancov Program Celoţivotného vzdelávania, podprogram 

Erasmus. Naša škola má od roku 2007 schválenú Chartu Erasmus, na základe čoho ţiada 

kaţdý rok o grant na mobilitu zamestnancov. V akademickom roku 2008/09 bolo vyslaných 8 

zamestnancov, z toho 7 učiteľov vycestovali na v rámci výučby učiteľov na zahraničné školy, 

s ktorými má naša inštitúcia podpísané bilaterálne dohody (Česká republika, Španielsko, 

Rakúsko, Litva) a 1 pracovník na školenie – konfernciu (Cyprus). 

 

V akademickom roku 2008/09 sme prijali 10 zamestnancov, z toho 1 učiteľ prišli v rámci 

programu Erasmus mobilita – výučba učiteľov (Fínsko), 3 pracovníci na školenie (Česká 

republika) a 6 učitelia v rámci programu Erasmus – Intenzívne kurzy (Fínsko,Litva, Česká 

republika), ktorí strávili 2 týţdne na Slovensku na Letnej škole „Úvod do znalostného 

manaţmentu“. Dĺţka pobytu zahraničných zamestnancov na našej škole predstavovala spolu 

104 osobodní (viď tabuľku č.12). 

 

VIII. PODPORA ŠTUDENTOV 

 

Vysoká škola manaţmentu 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 umoţniť vzdelanie čo 

najširšiemu okruhu záujemcov, VŠM vytvára rôzne úľavy formou zliav, štipendií a pôţičiek 

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.  

 

Na základe spoluprácie medzi Vysokou školou manaţmentu a VÚB bankou škola pripravila 

pre študentov moţnosti získania študentských úverov za zvýhodnených podmienok. VÚB 

banka, a.s. sa tak snaţí podporovať mladých ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať a nemajú na to 

dostatok finančných prostriedkov. 

 

VŠM rozvíja spoluprácu s Ľudovou bankou, a.s. pri vydávaní univerzitných preukazov s 

platobnou funkcionalitou. Na jej základe môţu študenti vyuţívať zvýhodnené balíky 

bankových sluţieb, či moţnosť vyuţívať univerzitný preukaz aj ako platobnú kartu. V rámci 

spolupráce Ľudová banka tieţ kaţdoročne prispieva na vybrané projekty organizované 

školou. 

 

Okrem študentských pôţičiek škola zriadila štipendijný fond s cieľom podpory nadaných 

študentov so sociálne slabších rodín, pričom kaţdoročne z fondu prispieva na štúdium sumou 

cca 16.600 EUR. 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 
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hradia školné zo zdrojov určených na rozvoj ľudských zdrojov. V oblasti sociálnej podpory 

študentov bol zrekonštruovaný internát školy v Trenčíne, čím sa skvalitnili ubytovacie sluţby 

pre mimotrenčianskych študentov. 

 

Vďaka poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky, pridelila VŠM 96 študentom motivačné štipendium za 

výborné študijné výsledky v akademickom roku 2008/2009. 18 študentov splnilo podmienky 

na poskytovanie sociálneho štipendia. 

 

Kariérne centrum 

 

VŠM zriadila Kariérne centrum v rámci ponuky sluţieb študentom. Jednou z hlavných 

funkcií centra je zhromaţďovať kontakty na študentov, ktorí majú záujem o zamestnanie 

a sprostredkúvať pracovné ponuky od zamestnávateľov. Kariérne centrum Vysokej školy 

manaţmentu / City University je prvým miestom kontaktu kam sa študenti obracajú pri 

hľadaní zamestnania. Okrem trvalého zamestnania ponúka Kariérne centrum aj práce na 

skrátený pracovný uväzok alebo brigády. Veľmi lákavou súčasťou ponuky centra sú najmä 

stáţe v rôznych firmách, ktoré si touto cestou získavajú talenty a budúcich pracovníkov. 

Spolupráca s firmami je nadväzovaná osobne, prostredníctvom veľtrhov a následne formou 

priamej prezentácie firiem na škole, prípadne poskytnutím informačných materiálov 

potenciálnym záujemcom. VŠM úspešne spolupracuje so spoločnosťami ako Allan Lloyds, 

Zurich, IBM, Procter & Gamble, Jacob Fleming, Pedersen & Partners, Microsoft Slovakia, 

KPMG, Premac, OVB a mnohými ďalšími. 

 

V priestoroch kniţnice Vysokej školy manaţmentu v Bratislave bol umiestnený on-line 

terminál „Job Station“, ktorý študentom uľahčuje proces hľadania vhodného zamestnania. 

Ponuka pracovných príleţitostí vybraných firiem je on-line aktualizovaná. Kliknutím na logo 

spoločnosti sa študent dozvie o aktuálnych pracovných ponukách. Táto sluţba otvára nový 

spôsob komunikácie medzi študentom a spoločnosťami na trhu práce. On-line terminál „Job 

Station“ bol umiestnený aj vo vstupných priestoroch Vysokej školy manaţmentu v Trenčíne.  

 

V roku 2009 pokračovala účasť Vysokej školy manaţmentu na projekte „Mentor Network 

Program“, organizovaného pod záštitou Americkej obchodnej komory na Slovensku, 

veľvyslanectva USA na Slovensku a asociácie „Slovensko Naše“. Cieľom programu je 

priblíţiť študentom končiacich ročníkov úspešné spoločnosti pôsobiace na Slovensku 

a vytvoriť prepojenie medzi akademickým a obchodným sektorom ako aj motivovať 

absolventov VŠ, aby po ukončení štúdia ostali pôsobiť na domácom trhu práce. Študenti mali 

príleţitosť stretnúť sa a nadviazať kontakty s vedúcimi osobnosťami spoločností ako sú U. S. 

Steel Košice, Amslico AIG Life, IBM Slovakia, Johnson Controls, Tatra banka, Povaţský 

cukor, KPMG a mnohé ďalšie.  

 

Študentské poradenské centrum 

 

Študentské poradenské centrum poskytuje a sprostredkúva odborné poradentsvo študentom 

Vysokej školy manaţmentu a City University of Seattle. Cieľom študentského poradenského 

centra je pomôcť študentom s problémami ako je napr. adaptácia na ţivot 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. 

 



Page 31 of 47 

 

Prieskum spokojnosti študentov 2009 

 

V dňoch 29.4.2009 – 12.5.2009 Vysoká škola manaţmentu / City University of Seattle 

realizovala prieskum zameraný na spokojnosť študentov a kvalitu poskytovaných sluţieb v 

Bratislave a Trenčíne. Dotazník vyplnilo celkom 524 študentov za obe pracoviská školy. Na 

základe analýzy podnetov študentov bol dotazník vyhodnotený a bola priradená priorita 

k riešeniu pripomienok zo strany študentov. Mnohé študentami navrhované pripomienky a 

riešenia uţ škola začala realizovať, vrátane on-line registrácií, ktoré by mali byť nasadené k 

začiatku nového akademického roka. Výsledky prieskumu spokojnosti študentov sú 

k dispozícii v elektronickej forme na internetovej adrese VŠM 

http://www.vsm.sk/files/Vysledky-dotaznika-studentov.pdf 

 

IX. PODPORNÉ ČINNOSTI VŠM 

 

Služby strediska informačných systémov 

 

Po uvedení On-line portálu Bulletin Board v roku 2008 nasledovali v roku 2009 viaceré 

úpravy špecifických častí systému a to najmä na základe poţiadaviek zo strany učiteľov. 

Nakoľko všeobecný vývoj v on-line formách výučby prechádza značnými zmenami, do 

budúcna bude potrebné zváţiť modifikáciu existujúceho systému, prípadne implementáciu 

nového systému. Aktuálne vedenie školy v spolupráci so Strediskom IS zvaţuje niekoľko 

platforiem (Blackboard, Moodle a iné) a ich vhodnosť nasadenia pre potreby dištančnej 

formy štúdia na VŠM.  

 

Z pohľadu aktualizácie systému Bulletin Boardu boli v roku 2009 nasadé moduly “on-line 

známky” a “on-line hodnotenia učiteľov”. Výsledkom nasadenia týchto modulo bude na 

strane študnetov promptné získanie informácie o hodnotení odovzdaných prác. Názor na 

kvalitu vyučujúcich môţu študenti anonymne vyjadrit v hodnoteniach na záver kaţdého 

trimestra.  

 
Prehľad návštevnosti www.vsm.sk za r. 2009 

 

 
 

Častým javom v predchádzajúcom období bolo nedoručenie e-mailov zo strany učiteľov na 

súkromé adresy študentov, ktoré mali vytvorené na inom ako školskom webmail servery, na 

základe čoho dochádzalo k rôznym nedorozumeniam, prípadne strate informácií. Z tohoto 

dôvodu vedenie školy v spolupráci so spoločnosťou Microsoft Slovensko pristúpilo k 

vytvoreniu e-mailového systému prostredníctvom Microsoft Life@edu. Študentovi sa 

automaticky po zaregistrovaní vytvorí e-mailové konto meno.priezvisko@vsm-student.sk. 

Následne korešpondencia medzi školou a študentom chodí výlučne iba na takto vytvorenú e-

mailovú adresu. Okrem školskej korešpondencie môţu študenti účet vyuţívať aj na súkromné 

účely. Pre celkovú integráciu IT sluţieb pre študentov boli nainštalované servery s 
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implementáciou adresárových sluţieb Active Directory. Toto umoţňuje prihlásenie sa do 

rôznych modulov pod jedným prihlasovacím účtom. (web portál, kniţničný a e-mail systém). 

Multilicenčný Program Campus 3 so spoločnosťou Microsoft Slovensko naďalej pokračoval 

aj v roku 2009. Na pracovných staniciach VŠM sa v roku 2009 postupne nahradzovali staršie 

operačné systémy novým systémom Windows 7 a kancelárskym balíkom Office 2007. 

Servery boli aktualizované na Windows server 2008.  

 

V Trenčíne sa počas roka zakúpili nové pracovné stanice do jedného z PC laboratórií, 

v celkovom počte 24 ks. Pre zamestnancov a učiteľov bolo zakúpených celkom 10 nnových 

pracovných staníc. Ďalej boli zrealizované nevyhnutné opravy výpočtovej a komunikačnej 

techniky ako sú počítače, tlačiarne, projektory a podobne. Vzhľadom na to, ţe Wifi signál v 

internátnej časti budovy nebolo moţné kvalitne zabezpečiť, bolo uskutočnené zosieťovanie 

študentských buniek metalikou. Pre tých študentov, ktorí nie sú ubytovaní na internáte je 

naďalej prístupná miestnosť č. 101, kde sa môţu pripojiť na sieť káblom a Wifi signálom je 

pokryté prízemie budovy a kniţnica. 

 

V Bratislave sa zmodernizovalo technické vybavenie na študijnom oddelení ako počítače, 

tlačiareň a bezdrôtové telefóny. Počet miestností s pevne zabudovaným projektorom sa 

rozšíril na 11. Zrealizovala sa modernizácia počítačov v Gratex Laboratóriu. Z pôvodného 

počtu 10 ks ktoré boli vyradené sa rozšírilo laboratórium o 10 nových počítačov od firmy 

Gratex International a 15 počitačov bolo zabezpečených z vlasntných zdrojov. Okrem toho 

boli nainštalované 3 nové multifunkčné zariadenia. V kniţnici sa rozšíril počet pracovných 

staníc študentov zo 6 na 10 a sluţby kniţnice sa rozšírili o moţnosť farebnej tlače.  

 

Stav základnej výpočtovej techniky 

 

BA TN spolu

Počet pracovných staníc – zamestnanci 73 52 125

Počet notebookov – zamestnanci 24 12 36

Počet pracovných staníc – študenti 63 52 115

Počet serverov 5 7 12

Počet tlačiarní 16 11 27

Počet projektorov 15 13 28

December 2009
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Knižnica 

 

Riaditeľkou kniţnice VŠM v Trenčíne je Mgr. Lucia Baginová a pobočku kniţnice v 

Bratislave vedie Mgr. Daniela Jamrichová. Fond kniţnice presiahol ku koncu roka 2009 

počet 22 000 titulov. Je to súhrnný údaj za hlavnú kniţnicu v Trenčíne aj za pobočku 

v Bratislave. Spolu je to viac ako 35 276 kniţničných jednotiek, nakoľko všetky tituly sa 

nakupujú v 2 a viacerých výtlačkoch, aby študenti a vyučujúci v oboch pobočkach mali 

zabezpečený porovnateľný komfort v prístupe k informačným zdrojom kniţnice. 
 

Prehľad fondu  
 

Tabuľka 1:  Počty knižničných jednotiek podľa druhov (stav k 31.12.2009): 

 

knihy 26 802 

CD + DVD 926 

audiokazety 511 

videokazety 608 

referenčné zdroje 1 491 

diplomové práce 809 

 

metodické materiály 4 129 

 

periodiká 148 

výročné správy 160 

 

Vývoj fondu  

 

Za rok 2009 sme získali spolu 1106 výtlačkov, z čoho väčšinu - 509 tvorili publikácie 

v anglickom jazyku a 584 v slovenskom a českom jazyku. Odborná časť zbierky pokrýva 

oblasť ekonomiky, práva, politiky a medzinárodných vzťahov, manaţmentu, marketingu, 

účtovníctva, financií, komunikácie, informačných systémov a ekológie. Významnú časť 

zbierky tvoria materiály pre výučbu anglického jazyka.  

 

Kniţnica v roku 2009 pokračovala v zmene štruktúry odoberaných tlačených periodík 

s ohľadom na poţiadavky študentov v slovenských programoch, najmä magisterského stupňa 
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a taktieţ vyradila niektoré odborné časopisy v anglickom jazyku, keďţe sú dostupné aj na on-

line databázach. V súčasnosti kniţnica odoberá 148 rôznych časopisov, z čoho 73 je 

v slovenskom a českom jazyku. Pre potreby finančných a marketingových analýz poskytuje 

kniţnica študentom zbierku výročných správ viac ako 160 významných spoločností v slede 

najmenej dvoch rokov po sebe, aby bolo moţné porovnávať vývoj a tendencie. Zbierku 

výročných správ majú k dispozícii študenti aj v Trenčíne aj v Bratislave.  
 

Internetové zdroje  

 

Informačné zdroje kniţnice významnou mierou rozširujú on-line databázy článkov 

a elektronických kníh. Len počet elektronických kníh presahuje 3000. Prístup je poskytovaný 

registrovaným študentom zadarmo prostredníctvom portálu City University. Kaţdý študent si 

môţe vytvoriť vlastný účet a pristupovať na databázy chráneným prístupom z ľubovoľného 

počítača, takţe nie je obmedzovaný otváracími hodinami kniţnice. Články, referenčné 

informácie a elektronické knihy priamo podporujú odborné zameranie všetkých študijných 

programov. 

 

V rámci predplatného tlačených periodík má kniţnica jednouţívateľské licencie na prístup do 

elektronického archívu 13 odborných časopisov, z čoho 10 je vydávaných na Slovensku 

alebo v Českej republike. 
 

Tabuľka 2:   Zoznam databáz 
 

ABI/Inform Trade and Industry IEEE Computer Society 

Academic Search Premier Kids Search 

Accounting and Tax with Standards 

 
Lexis/Nexis Academic 

ACM Digital Library Medline 

Alt-PressWatch Mental Measurements Yearbook 

American History in Video Mint Global 

ArticleFirst Morningstar Investment Research Center 

Books24X7 National Newspapers  

Business Source Complete NetAdvantage 

Communication and Mass Media Complete netLibrary 

Computer Source NovelList K-8 

Counseling and Psychotherapy Transcripts ProQuest Dissertations & Theses 

Credo Reference PsycARTICLES 

CultureGrams PsycBOOKS 

Discovery Education Psychology & Behavioral Sciences 

Collection  
Education Journals PsycINFO 

Education Research Complete Research Library 

ERIC  Security Management Practices 

Ethnic NewsWatch  Vocational & Career Collection 

Funk & Wagnalls New World Encyclopedia Washington State Newsstand 

Global Market Information WorldCat 

Health Source: Consumer Edition  

 

Kniţnica začala v roku 2009 katalogizovať on-line zdroje, aby prepojila vyhľadávania v on-

line katalógu s tlačenými zdrojmi a zjednodušila moţnosť vyhľadať relevantné internetové 

zdroje. 

 

Kniţnica má vytvorené a pravidelne udrţiavané webové stránky v angličtine aj v slovenčine. 

Od roku 2006 majú študenti a vyučujúci moţnosť hodnotiť sluţby kniţnice prostredníctvom 

on-line formulára. Rovnako tu môţu vkladať i svoje návrhy na nákup kníh a iných 
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informačných zdrojov, ktoré im v kniţnici chýbajú. S týmito návrhmi potom pracujú všetci 

členovia akvizičnej komisie, ktorí zároveň majú prístup na kniţničný intranet.  
 

Tabuľka 3: Počítadlá prístupov na web stránky knižnice za rok 2009: 
 

prístup na on-line databázy z kniţničnej stránky 5 252 

prehliadanie on-line katalógu kniţnice 1 504 

prístup na kniţničnú domovskú stránku v slovenčine  5 709 

prístup na kniţničnú domovskú stránku v angličtine  20 269 

 

Technické vybavenie knižnice  

 

Kniţnica začala pouţívať od roku 2009 kniţničný systém DAWINCI od spoločnosti SVOP 

spol.s.r.o. Systém má modulovú stavbu, je parametrizovateľný a pokrýva všetky činnosti 

kniţnice. 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 poţiadavky pouţívateľov ako aj nové 

kniţničné pravidlá. 

 

Kniţničné prírastky sú spracovávané do katalógu podľa Anglo-amerických katalogizačných 

pravidiel, na odbornú klasifikáciu sa pouţíva Deweyho desatinné triedenie. Kniţnica je 

začlenená jednak do siete OCLC, ako aj do Slovenskej národnej bibliografie. Odborné 

pracoviská kniţnice v Trenčíne a v Bratislave pracujú v reálnom čase. Na komunikáciu 

s čitateľmi a posielanie upomienok priamo z kniţničného systému sa pouţíva elektronická 

pošta.  

 

Počítačové vybavenie pre návštevníkov kniţnice pozostáva z 11 počítačov v pobočke 

Bratislava. V hlavnej kniţnici v Trenčíne boli v lete 2009 pridané počítače, takţe v súčasnosti 

je k dispozícii 16 počítačov. Všetky počítače sú multimediálne, tlač je v oboch kniţniciach 

zabezpečená sieťovou tlačiarňou, ktorá slúţi i pre pracovníkov kniţnice. Kopírovacie 

a skenovacie sluţby poskytujú pracovníci kniţnice alebo asistenti. Táto sluţba je obmedzená 

výhradne na kopírovanie a skenovanie kniţničných materiálov. 

 

Služby knižnice - prehľad  

 

Pracovníci kniţnice poskytujú pouţívateľom nasledovné sluţby : 

- prezenčné a absenčné výpoţičky 

- odborná pomoc pri vyhľadávaní 

- školenie efektívneho vyhľadávania na internetu  

- on-line prístup na špecializované plnotextové databázy článkov a elektronických kníh 

- inštruktáţe pre skupiny študentov zostavené podľa poţiadaviek vyučujúcich o 

pouţívaní kniţničných zdrojov, katalógu, internetu a technického vybavenia 

- príprava bibliografie a zoznamu zdrojov na internete k jednotlivým predmetom  

- vypracovanie zvláštnych výpoţičných pravidiel pre limitované zdroje podľa potrieb 

vyučujúcich 

- kopírovanie z kniţničných zdrojov 

- skenovanie dokumentov a doručovanie elektronickou poštou 

- medzikniţničné výpoţičky 
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Štatistika poskytnutých služieb 

  
Tabuľka 4: Poskytnuté služby podľa druhov, porovnanie rokov 2008 a 2009 

 
poloţka 2008 2009 

evidovaní pouţívatelia 1 727 1 961 

návštevnosť 52 265 53 092 

absenčné výpoţičky 15 695 16 743 

vrátené materiály 15 413 17 703 

výpoţičky z archívu  3 5 

medzikniţničné výpoţičky 353 497 

referenčné otázky 11 304 11 919 

telefonické otázky 6 848 6 248 

elektronické otázky 6 243 7 445 

inštruktáţe (skupinové,individuálne) 75 73 

workshopy (skupinové, individuálne) 20 55 

kopírovanie a tlač 35 074 29 350 

skenovanie 921 595 

 

Kniţnica Vysokej školy manaţmentu sa so svojou výnimočnou zbierkou anglickej odbornej 

literatúry dostala do povedomia odbornej verejnosti, čo sa prejavuje aj nárastom ţiadostí 

o medzikniţničnú výpoţičnú sluţbu z iných kniţníc. 
 

Aktivity knižnice 

 

Pracovníci kniţnice pravidelne navštevujú kniţné výstavy a podujatia, na ktorých sa 

prezentujú dodávatelia a distribútori odbornej literatúry. Okrem získania informácií o nových 

dodávateľoch je tu moţnosť prezrieť si vystavované knihy a lepšie posúdiť vhodnosť nákupu. 

Tieţ je dôleţité udrţiavať osobné kontakty s osvedčenými dodávateľmi a vyuţiť moţnosť 

zliav, aké sa zvyčajne ponúkajú na výstavach. V mesiaci apríl to bola výstava odbornej 

literatúry v angličtine Akadémia, ktorú poriada Slovart GTG. Celoslovenská výstava 

Bibliotéka 2009 sa konala v novembri a poskytla nám moţnosť spraviť si prehľad o ponuke 

odborných publikácií nielen v slovenčine a čestine, ale aj v angličtine.    

 

Aj v roku 2009 pokračovala kniţnica v evidovaní publikačnej činnosti. Nový kniţničný 

systém umoţňuje jednoduchšie spracovávanie a evidovanie publikačnej činnosti. Ku koncu 

roka 2009 je v evidencii 269 záznamov.  

Z profesných podujatí sa pracovníci kniţnice zúčastnili vo februári na seminári o evidencii 

publikačnej činnosti v Bratislave, v júni na 3-dňovej akcii Bratislavské bibliografické dni 

2009, ktorú poriadala Univerzitná kniţnica v Bratislave, ako aj na seminári akademických 

kniţníc na Ţilinskej univerzite. V októbri sa knihovníčky zúčastnili KatWorku (1. 

západoslovenský katalogizačný seminár), ktorý poriadalo Centrum vedecko-technických 

informácií v Bratislave a v novembri mala kniţnica svoje zastúpenie na školení na databázu 

Web of Knowledge na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ku koncu roka 2009 

absolvovala jedna knihovníčka v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave 

knihovnícke minimum. 

 

Kniţnica vrámci rozširovania sluţieb plánuje v roku 2010 dokúpiť ku kniţničnému systému 

modul, ktorý umoţňuje vytvoriť si takmer dokonalý obraz o modeloch informačného 

prieskumu pouţívateľov. 
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Oblasť propagácie školy 

 

Návštevy na školách 

V priebehu roka 2009 boli realizované početné návštevy stredných škôl v regiónoch 

západného, stredného, či východného Slovenska, ktoré boli organizované pracovníkmi 

kariérneho centra a študijných oddelení v Bratislave a Trenčíne. V rámci návštev škôl boli 

popri študentoch končiacich ročníkov informovaní o moţnostiach štúdia tieţ riaditelia a 

študijní poradcovia na stredných školách.  

 

Reklamné kampane na TA3 

Na základe dlhoročnej spolupráce s televíziou TA3, VŠM uskutočnila v roku 2009 kampane 

s cieľom propagácie moţností štúdia v Trenčíne a Bratislave. Vysielací priestor bol zvolený 

s ohľadom na programovú štruktúru na základe mediálnych plánov schválených oddelením 

marketingu. 

 

Veľtrh pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA 

V októbri 2009 sa uskutočnil v NTC veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia, na ktorom 

Vysoká škola manaţmentu / City University of Seattle prezentovala svoje vzdelávacie 

programy v rámci svojho prezentačného stánku ako aj v rámci informačných seminárov. 

Celkom blo distribuovaných vyše 12,000 informačných letákov a materiálov propagujúcich 

programy školy. 

 

Dni otvorených dverí 

Vysoká škola manaţmentu v roku 2009 uskutočnila v Bratislave a Trenčíne celkom 3 dni 

otvorených dverí, na ktorých sa zúčastnilo vyše 350 záujemcov o štúdium z radov študentov 

stredných škôl, študijných poradcov a rodičov. Súčasťou dní otvorených dverí bola 

prehliadka kniţnice, vyučovacích priestorov, laboratórií a študijného oddelenia. Obohatením 

programu boli ukáţky prednášok zahraničných lektorov na témy manaţmentu, marketingu a 

Európskej únie. 

 

Exteriérová reklama 

Škola zrealizovala v roku 2009 na stene budovy VŠM / City University of Seattle 

v Bratislave reklamný banner propagujúci programy školy. Exteriérový PVC banner 

propagujúci vzdelávacie programy školy bol tieţ umiestnený na budove VŠM / City 

University of Seattle v Trenčíne. 

 

Promócie 2009 

Dňa 27. júna 2009 sa vo veľkej sále bratislavského Istropolisu konala uţ šestnásta Európska 

promócia City University of Seattle spolu s desiatou promóciou Vysokej školy manaţmentu. 

Za prítomnosti rektora VŠM Prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc. a prezidenta City 

University of Seattle Lee Gorsucha bolo promovaných 162 bakalárov a 92 absolventov 

magisterského a MBA štúdia. Európskej promócii sa zúčastnili aj hostia z USA a Českej 

republiky. 
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Slávnostné promócie VŠM a City University of Seattle 

 

X. ROZVOJ VŠM 

 

V roku 2009 Vysoká škola manaţmentu realizovala niekoľko projektov rozvoja školy. 

Najväčším projektom bolo spustenie vývoja nového Akademického informačného system 

(novej databázy študentov) s modulom on-line registrácie a on-line platby školného a 

poplatkov. Projekt je v súčasnosti v nábehovej faze, pričom sa aktuálne testujú všetky jeho 

funkcie a to postupne od študentov 2. stupňa s postupným zapojením všetkých študentov. 

Uvedená zmena system si vyţiadala súčinnosť študijných oddelení ako aj strediska 

informačných systémov v Trenčíne a Bratislave. Zavedenie nového Akademického 

informačného systému je pripravované v súlade s technickými poţiadavkami na zabezpečenie 

dátového prenosu povinných údajov do Centrálneho registra študentov, Centrálneho registra 

záverečných prác a ďalších pripravovaných registrov. 

 

Ďalším z projektov rozvoja programov školy bolo doprogramovanie modulov e-

learningového portálu Bulletin Board, ktorý škola vyuţíva pre dištančnú formu štúdia. V 

súčasnosti prebieha pripomienkové celoškolské konanie s cieľom určenia ďalšieho rozvoja 

platform, nakoľko aktuálne poţiadavky zo strany učiteľov a študentov presahujú 

technologické moţnosti aktuálnej verzie. 

 

V oblasti rozvoja vzdelávacích programov školy, po ukončení komplexnej akreditácie, 

pristúpila škola k príprave 3. (doktorandského) stupňa štúdia v znalostnom manaţmente. 

Študijný program 3. stupňa je logickým zavŕšením postupného budovania študijného 

programu Znalostný manaţment na VŠM. Jeho 1. a 2. stupeň sa realizujú od roku 2005. Na 

účel dosiahnutia tohto cieľa boli vytvorené ako personálne tak materiálne predpoklady. 

Podanie spisu na akreditáciu sa pripravuje v prvom štvrťroku roku 2010 a zavedenie 

doktorandského študijného programu sa plánuje k začiatku školského roka 2010/2011.  

 

XI. SPOLUPRÁCA S PRAXOU A MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY VŠM 

Trvalou formou spolupráce s praxou je kooperácia s firmou Gratex International na rozvoji a 

podpore bakalárskeho štúdia smerom k znalostnému manaţmentu s cieľom vychovávať 

manaţérov s rozsiahlejšími a hlbšími znalosťami z informatiky, informačných 

a telekomunikačných technológií, dátového a informačného manaţmentu. Pracovníci VŠM 

a Gratexu International vypracovali učebné plány, vďaka ktorým sa časť študentov moţe 
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špecializovať v tejto oblasti formou výberových prednášok. Firma Gratex International 

sponzorovala vybavenie jedného počítačového laboratória a rozšírenie počítačovej siete a jej 

pracovníci sa podieľajú na realizácii prednášok.  

VŠM realizuje zmluvu s Volksbank Slovakia a ISIC (International Student Identity Card) 

o zabezpečení identifikačných kariet prostredníctvom programu MAESTRO Ľudovej banky. 

Čipové karty sa vyuţívajú aj ako karty ISIC, preukazy kniţnice VŠM a na ďalšie účely. 

V roku 2006 podpísala VŠM multilicenčnú zmluvu s firmou Microsoft Slovakia, ktorou sa 

zabezpečuje pouţívanie najnovších verzií softwaru MS Windows a MS Office. Zmluva sa 

kaţdoročne obnovuje a obohacuje o nové produkty. 

Prostredníctvom svojho Kariérneho centra, VŠM úspešne spolupracuje s viacerými firmami 

na vytváraní moţností študentských stáţí a pracovných miest pre absolventov. Kariérne 

centrum pritom pôsobí ako prostredník medzi študentským parlamentom VŠM 

a podnikateľskou komunitou. Vďaka tomu vzniklo mnoţstvo kontaktov predovšetkým 

s oddeleniami ľudských zdrojov firiem ako Philip Morris, Soitron, Lear Corporation, T-

mobile, Orange Slovakia, Procter and Gamble, IBM, Zurich, HIC Consulting, 

PriceWaterhouse Coopers, a Kooperativa. 

Medzinárodná vedecká spolupráca našej školy sa intenzívne rozvíjala aj v roku 2009. Na 

viacerých publikáciách sa podieľajú aj zahraniční spoluautori. Okrem toho medzi 

spoluautormi monografií je tieţ veľa zahraničných prispievateľov. To naznačuje široký 

vedecký potenciál našej školy. Medzinárodná spolupráca Vysokej školy v pedagogickej 

oblasti sa opiera predovšetkým o spoluprácu s zriaďovateľom – City University of Seattle – 

v USA a v jej európskych pobočkách. Existuje intenzívny program výmeny učiteľov 

a zamestnancov obidvomi smermi. Naši vyučujúci v rámci tejto výmeny pôsobili 

v Bulharsku, Česku, Grécku a Rumunsku po dobu od 1 týţdňa aţ po 3 mesiace. Na týchto 

partnerských univerzitách prednášalo spolu 12 našich učiteľov, pričom celková doba ich 

pobytu tvorí viac ako 300 dní. 

 
Centrála City University of Seattle v Bellevue 

 

Prostredníctvom svojho zriaďovateľa, City University of Seattle, je VŠM pobočkou neštátnej 

americkej univerzity – najväčšej mimo americký kontinent. Po úspešnom absolvovaní 

trojročného bakalárskeho štúdia na Vysokej škole manaţmentu a získaní (slovenského) 

bakalárskeho diplomu môţe 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 moţnosť absolvovať časť štúdia na 
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niektorej z pobočiek City University of Seattle v USA, Bulharsku, Českej republike, Grécku 

a výhľadovo aj v Číne za rovnakých finančných podmienok, ako na Slovensku. Ponukou 

študentskej mobility v rámci medzinárodnej siete partnerských škôl City University of Seattle 

vytvára VŠM predpoklady na vnútrosieťovú mobilitu a prenos poznatkov medzi 

zúčastnenými krajinami v rámci siete. 
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XII. HOSPODÁRENIE VŠM 

 

Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne (VŠM) hospodárila v r. 2009 s prebytkom 306 895,52 

EUR.. Napriek nepriaznivej celospoločenskej ekonomickej situácii sa nám podarilo 

dosiahnuť mierne vyššiu úroveň príjmov z poplatkov školného. Potvrdil sa trend, ţe študenti 

prejavujú v čoraz vyššej miere záujem o študijné programy v slovenskom jazyku.  

 

 V nákladovej časti najvýraznejší nárast bol zaznamenaný v kategórii mzdových nákladov 

v dôsledku potreby zabezpečenia kvalitných pedagógov. Významnú nákladovú poloţku 

predstavujú prevádzkové náklady na budovy, v ktorých škola pôsobí v Bratislave a Trenčíne. 

 

V nasledujúcom roku je potrebné predovšetkým udrţať príjmy zo školného aspoň na 

tohtoročnej úrovni a pokiaľ to bude finančná situácia dovoľovať, sústrediť sa na vedu 

a výskum.  

 

VÝNOSY (v celých EUR)  

Školné a poplatky spojené výukou 4 169 057 

Ostatné výnosy                                   43 272 

Celkové výnosy 4 212 329 

  

NÁKLADY (v celých EUR)  

Mzdové náklady a odvody 2 271 000 

Nájom 210 020 

Spotreba energií 15 118 

Sluţby 574 614 

Nákup študijného materiálu 44 260 

Výpočtová technika a zariadenie 55 742 

Odpisy hmotného majetku 19 427 

Kancelársky a spotrebný materiál 100 546 

Náklady na zahraničných lektorov 214 245 

Ostatná réţia USA ( holdingové sluţby) 204 093 

Ostatné prevádzkové náklady 191 308 

Daň z príjmov 2007 5 060 

Fond na opravu a rekonštrukciu 50 000 

Fond na obnovu informačnej technológie  

Fond odmien 200 000 

Investičný fond  

Rezerva 56 896 

Celkové náklady 4 212 329 
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XIII. SYSTÉM KVALITY 

 

Vysoká škola manaţmentu v spolupráci so City University of Seattle realizuje systém 

kontroly kvality na niekoľkých úrovniach, a to na úrovni manaţmentu vysokej školy, na 

úrovni vzdelávacích činností a tvorivej a vedecko-výskumnej činnosti. 

 

Manažment VŠM 

 

Na úrovni systému kvality riadenia vysokej školy, táto je zabezpečená v súčinnosti so City 

University of Seattle, ktorá je zriaďovateľom VŠM a prostredníctvom Správnej rady školy 

zabezpečuje 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 posúdenie kvality 

jednotlivých procesov a ich kontroly, cielené vyuţitie 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, manaţment, študenti, absolventi, 

výsledky i uvaţovaný 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 európskeho zabezpečenia kvality. Projekt 

vyuţíva 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. 

 

Z hľadiska finančného riadenia, City University of Seattle podlieha kaţdoročnému auditu 

spoločnosťou KPMG, ako na Slovensku, tak v USA. 

 

Vzdelávanie 

 

Po akademickej stránke sú za kvalitu školy zodpovední nasledujúci pracovníci: rektor školy, 

programové riaditeľky, vedúci katedier, koordinátorka pre kurikulum a predseda Komisie pre 

Akademickú etiku. Kaţdý pedagóg sa riadi podľa predpísaných sylabov predmetu, čím škola 

zabezpečuje rovnaké štandardy pre jednotlivé predmety. Študenti kaţdý trimester vypĺňajú 

štandardizované elektronické dotazníky, v ktorých sa vyjadrujú ku kvalite predmetu 

a k vyučujúcemu. Z celkového počtu študentov vyplní hodnotenie 50-70% študentov. 

V hodnotení od 1-5 (5 je najvyššie hodnotenie) prevaţná väčšina vyučujúcich dostala v roku 

2009 hodnotenie medzi 4-5.  

 

Okrem dotazníkov sa vyše 500 študentov zapojilo v apríli 2009 do Študentského dotazníka, 

ktorého otázky boli orientované celú školu a jej oddelenia (napr. kniţnicu, študijné 

oddelenie). V tomto dotazníku aţ 81% študentov vyjadrilo svoju spokojnosť so školou. 

Navyše kaţdý učiteľ, ktorý je zamestnaný na plný pracovný úväzok dostáva komplexné 

hodnotenie svojej práce vypracované programovou riaditeľkou raz ročne. V tomto hodnotení 

sa okrem hodnotenia práce v triede (resp. na online portáli) hodnotí aj celkové správanie sa 

na pracovisku a mimoškolské aktivity. Súčasťou hodnotenia práce v triede sú aj hospitácie 

v triedach (resp. kontrola vyučovania na online portáli), ktoré programové riaditeľky, príp. 

vedúci katedry robia minimálne raz ročne u kaţdého učiteľa pracujúceho na plný pracovný 

úväzok a tieţ u väčšiny učiteľov, ktorí pracujú na čiastočný pracovný úväzok. Podklady 

z týchto hospitácií prispievajú k skvalitneniu vyučovacieho procesu.  
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Súčasťou skvalitňovania vzdelávania na škole je aj moţnosť študentov podať si tzv. Sťaţnosť 

na známku. Podaním tejto sťaţnosti študent vyjadruje svoju nespokojnosť s objektivitou 

hodnotenia. Úlohou koordinátora, ktorý rieši tieto sťaţnosti, je preskúmať, či 

k nespravodlivému hodnoteniu skutočne došlo a pokiaľ áno, študentovi sa známka zmení. 

V minulom roku sa zmenilo pribliţne 10% známok, čiţe vo väčšine prípadov sa chybné 

ohodnotenie zo strany učiteľa nezistilo. 

 

Akademická etika a štatistický prehľad prípadov za rok 2009 

 

Vysoká škola manaţmentu 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 taktieţ zniţuje hodnotu 

dosiahnutého titulu. Vysoká škola manaţmentu prostredníctvom známok a vydaním diplomu 

potvrdzuje, ţe študent úspešne získal stanovené mnoţstvo 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, ţurnálov 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 záleţitostiam týkajúcich sa previnenia voči 

akademickej etike. Väčšina foriem akademickej nečestnosti sa v podstate neodlišuje od 

klamania a krádeţe. Na začiatku kaţdého kurzu sú študenti podrobne oboznámení s oblasťou 

akademickej etiky a plagiátorstva, ktorá je zahrnutá v učebných osnovách. Postupy a pravidlá 

akademickej etiky sú vysvetlené spolu s osobitnými poţiadavkami konkrétneho vyučujúceho. 

Elektronická kópia spomínaných pravidiel je dostupná na www.vsm.sk.  

 

Členovia komisie pre akademickú etiku: Branislav Bernadič, Mirka Grešková, Zuzana 

Melicheriková, Alojz Némethy, Getnet Tamene, Petra Tyralová, Andrea Zacharová, Zuzana 

Cibiková, Bohuš Kern, Ivica Porubčanová, Matthias Suthe, Steve Solter, Aaron Walter, Juraj 

Zámečník 

 

Priestupky voči akademickej etike zahŕňajú, ale neobmedzujú sa, na tieto situácie: 

 

Podvádzanie: 

 

 Pouţívanie 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 umoţnenie podvádzania niekomu inému 

 

Plagiátorstvo: 

 

 Vydávanie práce iného autora za vlastnú. 

 Parafrázovanie myšlienok z práce inej osoby bez pouţitia správnej citácie 

 Neoznačenie priameho citátu správnou citáciou 

 Doslovné kopírovanie, pouţitie vybraných fráz z práce niekoho iného alebo preberanie 

informácií, dát, príkladov, myšlienok, slov alebo teórií bez pouţitia citácie a označenia 

zdroja.  
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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 

náleţitého uvedenia zdroja a autora, 

 Predloţenie práce, alebo časti práce, ktorá bola vypracovaná a predloţená 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. Šetrenie je vedené predsedom ktorý ale nemá rozhodovacie 

právo. Ak sa študent rozhodne zúčastniť šetrenia, jeho svedectvo je vypočuté a členovia 

komisie majú moţnosť klásť otázky týkajúce sa prípadu. Potom nasleduje rokovanie komisie 

uţ bez prítomnosti študenta, aţ kým komisia nedospeje k rozhodnutiu hlasovaním. Komisia 

môţe rozhodnúť o tom ţe: (1) nedošlo k porušeniu pravidiel akademickej etiky, alebo (2) 

došlo k porušeniu pravidiel akademickej etiky. V prípade, ţe komisia dospeje k rozhodnutiu 

(1), prípad je uzavretý bez akéhokoľvek postihu pre daného študenta. V prípade ţe 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 

 Pri prvom prípade porušenia pravidiel akademickej etiky môţe byť študent sankcionovaný 

známkou 0.0 z daného predmetu spolu s dočasným vylúčením na obdobie jedného 

trimestra. 

 Pri druhom prípade porušenia pravidiel akademickej etiky moţe byť študent 

sankcionovaný známkou 0.0 z daného predmetu spolu s dočasným vylúčením aţ na 

obdobie dvoch alebo viac trimestrov.  

 Pri treťom prípade porušenia pravidiel akademickej etiky moţe byť študent sankcionovaný 

známkou 0.0 z daného kurzu spolu s bezpodmienečným vylúčením zo štúdia na VŠM. 

 

Komisia má právo rozhodnúť sa pre menej prísne sankcie na základe zvláštnych okolností 

alebo predloţených dôkazov. 

Právo študenta na odvolanie 

 

Ak študent povaţuje postup ktorý viedol k rozhodnutiu komisie pre akademickú etiku za 

chybný, má právo na odvolanie sa k rektorovi VŠM v lehote desiatich dní od doručenia 

rozhodnutia komisie. Rozhodnutie rektora je v tomto prípade konečné.  

 

Prehľad prípadov riešených komisiou pre akademickú etiku za obdobie január 1 - 

december 31, 2009 
 

Rozdelenie prípadov podľa študijného programu: 

       0 Intenzívny program Anglického jazyka 

     111 Bakalársky program Bc/BSBA  

      21 Magisterský program Mgr/MBA 

celkom 132 
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Rozdelenie prípadov podľa priestupku 

89 plagiátorstvo 

6 nesamostatná práca na úlohách, projektoch, výskumných prácach a iných zadaniach  

33 podvádzanie 

       4 predloţenie rovnakej alebo podobnej práce na splnenie poţiadaviek dvoch                           

rozdielnych predmetov bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho  

celkom 132 

 

Zistenia komisie 

  127 prípadov porušenia pravidiel 

          5 prípadov bez porušenia pravidiel 

 celkom 132 

 

Postihy v prípadoch porušenia pravidiel 

1 prípad, permanentné vylúčenie zo štúdia 

9 prípadov, známka 0.0 z predmetu a dočasné vylúčenie na obdobie dvoch a viac 

trimestrov 

49 prípadov, známka 0.0 z predmetu a dočasné vylúčenie na obdobie jedného 

trimestra 

39 prípadov, známka 0.0 z predmetu bez vylúčenia 

28 prípadov, 0.0 z danej práce  

   1 ţiadny postih (znamená skúšobnú dobu, keďţe kaţdé nasledujúce porušenie 

pravidiel obnáša prísnejšie sankcie)  

celkom 127 (plus 5 prípadov bez porušenia pravidiel, spolu 132)  

 

Tvorivá činnosť 

Vysoká škola manaţmentu zabezpečuje príleţitosti svojim tvorivým pracovníkom 

zúčastňovať sa na vedecko-výskumných aktivitách, domácich a zahraničných odborných 

konferenciách a seminároch. Na tento účel škola tieţ vyuţíva svoju medzinárodnú sieť 

spolupracujúcich univerzít ako v EÚ, tak v USA, či Ázii. Škola v rámci spolupráce s 

agentúrou Euro Pro uskutočňuje monitoring výziev nenávratných finančných príspevkov v 

rámci Operačného programu Vzdelávanie a Výskum a vývoj ako aj ďalších schém. Na 

základe spolupráce so City University of Seattle prostredníctvom CityU v USA monitoruje 

tieţ grantové schémy a výzvy v USA týkajúce sa transatlantickej spolupráce akademických 

inštitúcií. 

 

 

XIV. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 

Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne 

Bezručova 64, 911 01 Trenčín 

IČO: 36 120 901 

DIČ: 2021 594 707 

Tel.: 032/6539-337 

e-mail: bzlocha@cityu.eu 

www.vsm.sk 
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XV. SUMÁR 

 

Predmetom výročnej správy o činnosti a hospodárení Vysokej školy manaţmentu 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 manaţmentu 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. Postupným otváraním pracovných trhov 

v EÚ dochádza k posilňovaniu internacionalizácie na úrovni zamestnávateľov, čo si bude aj 

v nadchádzajúcom období, v náročnom konkurenčnom prostredí, vyţadovať dôslednú 

prípravu absolventov pre prácu v medzinárodných tímoch s kvalitnou výbavou na úrovni 

odborných, jazykových a spoločenských zručností. V súlade s ambíciami Európskej únie 

zapájať v kontexte bolonského procesu vysoké školy do spoločného európskeho priestoru sa 

stáva pre nadchádzajúce obdobie našim cieľom rozvoj medzinárodnej spolupráce VŠM na 

úrovni študentských a učiteľských mobilít, medzinárodných vedecko-výskumných projektov 

a spoločných programov s partnerskými univerzitami v Európe a USA. 

 

Významným projektom, ktorý bol schválený Agentúrou MŠ pre štrukturálne fondy v roku 

2009 je trojročný projekt vytvorenia nového bakalárskeho študijného programu Manaţment 

informačných systémov, vrátane tvorby podporných materiálov k výučbe vo forme 

monografií a textov. Tento projekt by mal byť zavŕšený podaním akreditačného spisu so 

ţiadosťou o akreditáciu moderného študijného programu s moţnosťou výberu vyučovacieho 

jazyka slovenského alebo anglického a s moţnosťou prenosu kreditov aj voči študijnému 

program BSIS (Bachelor of Science in Information Systems) City University of Seattle.  

 

Z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia štúdia VŠM v roku 2009 modernizovala 

svoje počítačové vybavenie ako na úrovni študentských laboratórií, tak pracovných staníc pre 

pedagógov a zamestnancov školy. Boli vytvorené predpoklady na vytvorenie nového 

akademického informačného systému s moţnosťou on-line zápisov a on-line platieb. 

Navrhnutý systém je plne kompatibilný s nasadenými systémami v rámci školy a bol 

navrhnutý ako modulárny systém zodpovedajúci poţiadavkám na komunikáciu a prenos dát z 

vnútorného prostredia školy smerom k registrom Ministerstva školstva SR. 

 

Rok 2009 sa niesol v duchu komplexnej akreditácie činností Vysokej školy manaţmentu a jej 

začlenenia. Je nutné konštatovať, ţe úspešným zvládnutím náročného procesu komplexnej 

akreditácie Vysoká škola manaţmentu potvrdila svoje pevné miesto v systéme vysokých škôl 

v Slovenskej republike, orientáciu na kvalitu poskytovaného vysokoškolského štúdia, 

orientáciu na vedecko-výskumú a tvorivú činnosť s akcentom na potreby študenta a jeho 

úspešné uplatnenie v praxi. 
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Príloha č. 2
k smernici č. 8/2010-R



občania SR cudzinci občania SR cudzinci
3531 Fa manažmentu VŠM 1 900 25 369 16 1310
3531 Fa manažmentu VŠM 2 105 0 70 3 178
3531 Fa manažmentu VŠM 1+2 1005 25 439 19 1488

spolu 1005 25 439 19 1488
Zdroj: MŠ SR

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

Spolu

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2009
Denná forma Externá formaStupeň                        

štúdia
Fakulta



Stupeň 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 640 706 765 811 801 925
2 7 27 25 49 105

spolu 640 713 792 836 850 1030

Stupeň 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 264 387 394 437 418 385
2 24 18 28 78 73

spolu 264 411 412 465 496 458
Zdroj: MŠ SR

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



občania SR cudzinci občania SR cudzinci
fakulta1 1 127 60 187

2 12 24 36
1+2

3
spolu 139 84 223

fakulta2 1
2

1+2
3

spolu
1 127 60 187
2 12 24 36

1+2
3

Zdroj: MŠ SR

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

Denná forma Externá forma

Tabuľka č. 2: Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v 
akademickom roku 2008/2009

spolu

Fakulta Stupeň                
štúdia Spolu



Podskupina študijného odboru Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 0 0 0 0

humanitné vedy 0 0 0 0
umenie 0 0 0 0

spoločenské a behaviorálne vedy 0 0 0 0
žurnalistika a informácie 0 0 0 0
ekonómia a manažment 187 487 464 386 334 2.60 0.83 0.87 1.79

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

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

technológie, výroba a komunikácie 0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0 0 0 0

spolu 187 487 464 386 334 2.6 0.83 0.87 1.79

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 
stupni v roku 2009

Denná forma



Zdroj: VŠ

Podskupina študijného odboru Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 0 0 0 0

humanitné vedy 0 0 0 0
umenie 0 0 0 0

spoločenské a behaviorálne vedy 0 0 0 0
žurnalistika a informácie 0 0 0 0
ekonómia a manažment 85 175 159 151 127 2.06 0.95 0.84 1.49

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

ekologické a environmentálne 
vedy 0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0 0 0 0

spolu 272 175 159 151 127 0.64 0.95 0.84 0.47
Zdroj: VŠ

Externá forma



Podskupina študijného 
odboru

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 
plán

Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

0 0 0 0

humanitné vedy 0 0 0 0
umenie 0 0 0 0

spoločenské a behaviorálne 
vedy

0 0 0 0

žurnalistika a informácie 0 0 0 0
ekonómia a manažment 30 43 43 43 39 1.43 1.00 0.91 1.3

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

ekologické a 
environmentálne vedy 0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie

0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 0 0 0 0

spolu 30 43 43 43 39 1.43 1.00 0.91 1.3
Zdroj: VŠ

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2009

Denná forma



Podskupina študijného 
odboru

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 
plán

Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

0 0 0 0

humanitné vedy 0 0 0 0
umenie 0 0 0 0

spoločenské a behaviorálne 
vedy

0 0 0 0

žurnalistika a informácie 0 0 0 0
ekonómia a manažment 15 49 44 44 40 3.27 1.00 0.91 2.67

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

ekologické a 
environmentálne vedy 0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie

0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 0 0 0 0

spolu 15 49 44 44 40 3.27 1.00 0.91 2.67
Zdroj: VŠ

Externá forma



Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

0 0 0 0

humanitné vedy 0 0 0 0
umenie 0 0 0 0

spoločenské a behaviorálne 
vedy

0 0 0 0

žurnalistika a informácie 0 0 0 0
ekonómia a manažment 68 64 64 61

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

ekologické a 
environmentálne vedy

0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie

0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 0 0 0 0

spolu 68 64 64 61
Zdroj: VŠ

V tom počet absolventov vysokej školy



V tom počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
Podskupina študijných 

odborov
Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis
učiteľstvo, vychovávateľstvo 

a pedagogické vedy
0 0 0 0

humanitné vedy 0 0 0 0
umenie 0 0 0 0

spoločenské a behaviorálne 
vedy

0 0 0 0

žurnalistika a informácie 0 0 0 0
ekonómia a manažment 1 1 1 1

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

ekologické a 
environmentálne vedy

0 0 0 0

architektúra a staviteľstvo 0 0 0 0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie

0 0 0 0

poľnohospodárstvo 0 0 0 0
lesníctvo 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 0 0 0 0

spolu 1 1 1 1
Zdroj: VŠ



Podskupina študijného 
odboru

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

humanitné vedy
umenie

spoločenské a behaviorálne 
vedy

žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment

právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode

ekologické a 
environmentálne vedy

architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie

poľnohospodárstvo
lesníctvo

veterinárske vedy
vodné hospodárstvo

lekárske vedy
zubné lekárstvo

farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke 

osobné služby
dopravné a poštové služby

bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo

logistika
matematika a štatistika

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

spolu
Zdroj: VŠ

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2009

Denná forma



Podskupina študijného 
odboru

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

humanitné vedy
umenie

spoločenské a behaviorálne 
vedy

žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment

právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode

ekologické a 
environmentálne vedy

architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie

poľnohospodárstvo
lesníctvo

veterinárske vedy
vodné hospodárstvo

lekárske vedy
zubné lekárstvo

farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke 

osobné služby
dopravné a poštové služby

bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo

logistika
matematika a štatistika

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

spolu
Zdroj: VŠ

Externá forma



Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

humanitné vedy
umenie

spoločenské a behaviorálne 
vedy

žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment

právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode

ekologické a 
environmentálne vedy

architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie

poľnohospodárstvo
lesníctvo

veterinárske vedy
vodné hospodárstvo

lekárske vedy
zubné lekárstvo

farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke 

osobné služby
dopravné a poštové služby

bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo

logistika
matematika a štatistika

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

spolu
Zdroj: VŠ

V tom počet absolventov vysokej školy



Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

humanitné vedy
umenie

spoločenské a behaviorálne 
vedy

žurnalistika a informácie
ekonómia a manažment

právo
vedy o neživej prírode
vedy o živej prírode

ekologické a 
environmentálne vedy

architektúra a staviteľstvo
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie

poľnohospodárstvo
lesníctvo

veterinárske vedy
vodné hospodárstvo

lekárske vedy
zubné lekárstvo

farmaceutické vedy
nelekárske zdravotnícke 

osobné služby
dopravné a poštové služby

bezpečnostné služby
obrana a vojenstvo

logistika
matematika a štatistika

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

spolu
Zdroj: VŠ

V tom počet uchádzačov zo zahraničia



Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009
počet prijatých na dennú formu štúdia 243 213 253 231 362 300

počet prijatých na externú formu štúdia 79 125 87 155 197 108
 v tom v externej forme počet 

v štátnej alebo vo verejnej službe
podiel počtu prijatých na externú formu
na počte prijatých na dennú formu štúdia 0.33 0.59 0.34 0.67 0.54 0.36

Zdroj: VŠ

Tabuľka č. 3d: Počet prijatých podľa formy štúdia



stupeň

ktorým 
vznikla v ak. 

roku 
2008/2009 
povinnosť 

ktorým bolo 
školné 

odpustené

ktorým bolo 
školné znížené

cudzincov, 
ktorí 

uhrádzajú 
školné

denná forma 1 925 25
2 105

1+2
3

spolu denná forma 1030 25
externá forma 1 388 19

2 70
1+2

3
spolu externá forma 458 19
spolu denná a 
externá forma 1488 44

Zdroj: VŠ

Počet žiadostí 
o zníženie 
školného

Počet žiadostí 
o odpustenie 

školného

Počty študentov

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2008/2009)

Počet študentov

Forma štúdia



Fakulta

Maximálne školné 
určené v 

akademickom 
roku 2009/2010

Minimálne školné 
určené v 

akademickom 
roku 2009/2010

Priemerné školné 
určené na študijný 

program v ak. 
roku 2009/2010

1. stupeň 1,975 € 1,825.60 € 1,900.30 €
2. stupeň 2,489.50 € 2,323.50 € 2,406.50 €

vysoká škola
Zdroj: VŠ

Fakulta

Maximálne školné 
určené v 

akademickom 
roku 2009/2010

Minimálne školné 
určené v 

akademickom 
roku 2009/2010

Priemerné školné 
určené na študijný 

program v ak. 
roku 2009/2010

vysoká škola
Zdroj: VŠ

Tabuľka č. 5: Školné určené na akademický rok 
2009/2010

Cudzinci mimo študentov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné 
rovnako ako na občanov SR



stav k 31. 10. 2009

Rok začatia 
štúdia

Riadne 
skončilo 
štúdium

Má prerušené 
štúdium

Zmenilo 
študijný 
program

Uplynutie 
lehoty na 
skončenie

Bolo 
vylúčených z 
disciplinárnyc

h dôvodov

Bolo 
vylúčených 

pre neplnenie 
študijných 
povinností

Zanechalo 
štúdium Iné

pred 2002 104 0 100 97 0 0 59 0
2002 69 0 55 23 0 0 87 0
2003 44 0 82 82 0 2 90 0
2004 115 0 85 11 0 2 109 0
2005 187 0 45 12 0 9 85 0
2006 188 0 38 32 0 17 65 0
2007 22 0 0 2 0 8 58 296
2008 30 0 0 0 0 2 138 389
2009 0 0 0 0 0 0 0 408

% vyjadrenie z počtu študentov, ktorí začali štúdium v danom kalendárnom roku

Rok začatia 
štúdia

Riadne 
skončilo 
štúdium

Má prerušené 
štúdium

Zmenilo 
študijný 
program

Uplynutie 
lehoty na 
skončenie

Bolo 
vylúčených z 
disciplinárnyc

h dôvodov

Bolo 
vylúčených 

pre neplnenie 
študijných 
povinností

Zanechalo 
štúdium Iné

pred 2002 28.89 0.00 27.78 26.94 0.00 0.00 16.39 0.00
2002 29.49 0.00 23.50 9.83 0.00 0.00 37.18 0.00
2003 14.67 0.00 27.33 27.33 0.00 0.67 30.00 0.00
2004 35.71 0.00 26.40 3.42 0.00 0.62 33.85 0.00
2005 55.33 0.00 13.31 3.55 0.00 2.66 25.15 0.00
2006 55.29 0.00 11.18 9.41 0.00 5.00 19.12 0.00
2007 5.70 0.00 0.00 0.52 0.00 2.07 15.03 76.68
2008 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 24.69 69.59
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Zdroj: VŠ

Tabuľka č. 6: Priebeh štúdia na vysokej škole



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

NIL, ..)
9 65.75 0 0 19 23.5 0 0

spolu 9 65.75 0 0 19 23.5 0 0

v roku 2007/2008 5 20 0 0 16 8 0 0
rozdiel 4 45.75 0 0 3 15.5 0 0
rozdiel v % 80 228 0 0 18.75 193.75 0 0

Zdroj: VŠ

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Tabuľka č. 7: Prehľad akademických mobilt - študenti v akademickom roku 2008/2009

Fakulta
Fyzický počet 

prijatých 
študentov

Fyzický počet 
vyslaných 
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov



P.č.
Meno a priezvisko Študijný odbor

Dátum 
začiatku 
konania

Dátum 
predloženia 
ministrovi

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie)
1
2
3
4

Inauguračné konanie
V tom počet 

žiadostí 
mimo 

počet neskončených konaní: stav k 1.1.2009
počet neskončených konaní: stav k 31.12.2009
počet iných skončení konaní
 - zamietnutie
 - stiahnutie
 - iné (smrť, odňatie práva a pod)

Zdroj: VŠ

Tabuľka č. 8: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora



P.č. Meno a priezvisko Študijný odbor Dátum 
začiatku 

Dátum 
udelenia 

Zamestnanec vysokej 
školy (áno/nie)

1
2
3
4

Habilitačné konanie
V tom počet 
žiadostí mimo 
vysokej školy

počet neskončených konaní: stav k 1.1.2009
počet neskončených konaní: stav k 31.12.2009
počet iných skončení konaní
 - zamietnutie
 - stiahnutie
 - iné (smrť, odňatie práva a pod)

Zdroj: VŠ

Tabuľka č. 9: Zoznam udelených vedecko-pedagogických titulov docent za rok 2009



Funkcia

Počet 
vyhlásených 
výberových 

konaní

Priemerný 
počet 

uchádzačov 
na obsadenie 

pozície

Priemerný 
počet 

uchádzačov, 
ktorý v čase 
výberového 

konania 
neboli v 

pracovnom 
pomere s 
vysokou 

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

funkcia profesora
funkcia docenta 1 2 2 1
ostatné 1 5 3 2
spolu 2 7 5 2 1

Zamestnanec
Fyzický 

počet
Vyjadrené 
úväzkom

vš učiteľ nad 65 rokov
ostatní
spolu

 Zdroj: VŠ

Počet miest obsadených bez výberového konania

Tabuľka č. 10: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2009



Aktuálna funkcia

celkové trvanie 
pracovného pomeru

do 2 rokov 1 3 7 7
do 5 rokov 3 2 8 10

do 10 rokov 4 4 1 25
do 15 rokov
do 20 rokov
do 25 rokov
do 30 rokov
do 35 rokov
do 40 rokov
nad 40 rokov

 Zdroj: VŠ

Tabuľka č. 10a: Dĺžka pracovného pomeru 
vysokoškolských učiteľov

Profesor Docent Odborný 
asistent Ostaní



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2009

Fakulta Spolu
Profesori, 
docenti s 

DrSc.

Docenti, 
bez DrSc.

Učitelia s 
DrSc.

Ostatní s 
vedeckou 

hodnosťou

Ostatní bez 
vedeckej 
hodnosti

fakulta 1 75 3 13 0 16 42

spolu
podiel v % 100.0% 4 10.66 0 29.33 56
v roku 2008 95 3 16 0 17 59
rozdiel v % -21.05 0 -18.75 0 -5.88 -28.81

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 12. 2009

Fakulta Spolu
Profesori, 
docenti s 

DrSc.

Docenti, 
bez DrSc

Učitelia s 
DrSc.

Ostatní s 
vedeckou 

hodnosťou

Ostatní bez 
vedeckej 
hodnosti

fakulta 1

spolu
 podiel v % 100.0%
v roku 2008
rozdiel v %

Zdroj: MŠ SR

Tabuľka č. 11: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



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

NIL, ..)
8 34 0 0 10 104 0 0

spolu

v roku 2008/20 4 18 0 0 9 99 0 0
rozdiel 4 16 0 0 1 5 0 0
 rozdiel v % 100 88.89 0 0 11.11 5.05 0 0

Zdroj: VŠ

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Tabuľka č. 12: Prehľad akademických mobilt - zamestnanci v akademickom roku 2008/2009

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov

Počet osobodní vyslaných zamestnancov Fyzický počet 
prijatých 

zamestnancov



Záverečná 
práca

Počet 
predložených 
záverečných 

prác

Počet 
obhájených 

Fyzický počet 
školiteľov 

záverečných 
prác

Fyzický počet 
školiteľov 

záverečných 
prác bez PhD.

Fyzický počet 
školiteľov 

záverečných 
prác 

(odborníci z 
praxe)

bakalárska 192 191 42 30 7
diplomová 38 38 24 14 2
dizertačná 0 0 0 0 0

spolu 230 229 52 36 9
Zdroj: VŠ

Tabuľka č. 13: Informácie o záverečných prácach predložených 
na obhajobu v roku 2009



fyzický počet vysokoškolských učiteľov 75
 v tom s PhD., alebo s titulom docent alebo profesor 33

prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov 51
 v tom s PhD., alebo s titulom docent alebo profesor *) 24

počet študentov 1488
I. a II. stupeň - denná forma 1030
 v tom počet študentov I. stupňa prijatých po 23.7.2009 0
I. a II. stupeň - externá forma 458
III. stupeň - denná forma 0
III. stupeň - externá forma 0
 v tom III. stupeň - externá forma zamestnaní na vš 0

počet študentov na PEP učiteľov 1.47059
prepočítaný počet študentov (I a II) na PEP učiteľov 20.19608
prepočítaný upravený počet študentov na PEP učiteľov 20.19608

počet študentov na PEP učiteľa s III. stupňom 42.91667
prepočítaný počet študentov (I a II) na PEP učiteľa s III. stupňom 42.91667
prepočítaný upravený počet študentov na PEP učiteľov s III. stupňom 0

počet doktorandov na PEP učiteľov s III. stupňom 0

*) získanie vš - vzdelania tretieho stupňa počas roka sa zohľadní primerane v prepočítanom počte
Zdroj: VŠ

Tabuľka č. 14: Pomer počtu študentov k pomeru počtu 
vysokoškolských učiteľov



Kategória
fakulta

AAA, 
AAB,

 ABA, ABB

ACA, ACB, 
BAA, BAB, 
BCB, BCI, 

  

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD Ostatné Spolu

2 1 1 2 1 0 60 67

spolu 2 1 1 2 1 0 60 67

v roku 2008 4 0 0 0 1 0 48 53
rozdiel -2 1 1 2 0 0 12 14
rozdiel v % -50% 100% 100% 200% 0% 0% 25% 26.41%

V tom do 31.10.2009

Kategória
fakulta

AAA, 
AAB,

 ABA, ABB

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

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD Ostatné Spolu

2 1 1 2 1 0 52 59

spolu 2 1 1 2 1 0 52 59
Zdroj: CVTI/CREPC

Tabuľka č. 15: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2009



Tabuľka č. 16: Zaznamenaná umelecká činnosť vysokej školy za rok 2009

Kategória fakulta Z** Y** X**

spolu

v roku 2008
rozdiel
rozdiel v %

Zdroj: CVTI/CREPC



1. stupeň
Podskupina študijných 

odborov Fakulta Názov Forma Jazyky Skratka titulu Dátum priznania Obmedzenie platnosti

ekonómia a manažment pracovisko Bratipodnikový mDE SA Bc. 7/6/2009
znalostný maDE SA Bc. 7/6/2009

pracovisko Tren podnikový mDE SA Bc. 7/6/2009
Zdroj: MŠ SR a VŠ

Podskupina študijných 
odborov Fakulta Názov Forma Jazyky Skratka titulu Dátum priznania Obmedzenie platnosti

ekonómia a manažment pracovisko Bratiznalostný maDE SA Mgr. 7/6/2009
Zdroj: MŠ SR a VŠ

Tabuľka č. 17a: Zoznam akreditovaných študijných programov k 1.9.2009



Pozastavené práva

Stupeň
Podskupina študijných 

odborov Fakulta Názov Forma Jazyky Skratka titulu Dátum 
pozastavenia

DE SA*M

Zdroj: MŠ SR
Odňaté, alebo so skončenou platnosťou
Stupeň

Podskupina študijných 
odborov Fakulta Názov Forma Jazyky Skratka titulu

Dátum 
skončenia 
platnosti

ekonómia a manažment pracovisko Trenčín znalostný manažment DE SA Bc. 7/22/2009
ekonómia a manažment znalostný manažment DE SA Mgr. 7/22/2009

Zdroj: MŠ SR

Tabuľka č. 17b: Zoznam akreditovaných študijných programov s pozastaveným právom k 31.12. 
alebo so skončenou platnosťou



Podskupina študijných 
odborov Fakulta Odbor Dátum priznania Obmedzenie platnosti

Zdroj: MŠ SR 

Tabuľka č. 17c: Zoznam akreditácii habilitačného konania a konania na 
vymenúvanie profesorov  (k 31.12.2009)



Podskupina študijných Fakulta Odbor Dátum priznania Dátum pozastavenia

Zdroj: MŠ SR 

Podskupina študijných 
odborov Fakulta Odbor Dátum priznania

Dátum skončenie 
platnosti alebo 

odňatia

Zdroj: MŠ SR 

Tabuľka č. 17d: Zoznam akreditácii habilitačného konania a konania na 
vymenúvanie profesorov  (pozastavenie a skončenie platnosti)



Súťaž / objednávka, ponuka/grantová schéma / spolupráca s podnikateľskou praxou
SR / zahraničie
Agentúra / poskytovateľ - program, v rámci ktorého sa projekt podporil, ak existuje

P.č. Fakulta Názov projektu Získané FP do 
31.10. €

Získané FP do 
31.12. € Poznámka

Zdroj: MŠ SR (za APVV, KEGA, VEGA)

Tabuľka č. 18 : Výskumné granty získané v roku 2009



Domáce

Poskytovateľ Fakulta Názov projektu Získané FP do 
31.10. €

Získané FP do 
31.12. € Poznámka

domáce Vysoká škola manažmentu v Trenč

Zavedenie študijného programu 1. 
stupňa "Manažment informačných 
systémov" -              967,659     

Zdroj: MŠ SR (za AŠFEU) + VŠ

Tabuľka č.19: Ostatné granty



Kategória výkonu Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie

Zdroj: CREPC/CVTI

Tabuľka č. 20: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2009
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