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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VYSOKEJ ŠKOLE MANAŽMENTU 

 

Názov vysokej  školy: Vysoká škola manažmentu 

 

Začlenenie vysokej školy:    vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké 

školy ani medzi odborné vysoké školy 

 

Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola 

 

Poslanie vysokej školy: hlavným poslaním Vysokej školy manažmentu je ponúkať vzdelávacie 

programy vysokej kvality komukoľvek so schopnosťami, záujmom a predpokladmi na 

vzdelávanie a uskutočňovať vedecko-výskumnú činnosť v rozsahu dostupných zdrojov. 

Vysoká škola manažmentu poskytuje vysokoškolské štúdium s orientáciou na študenta 

prostredníctvom rôznych metód a foriem štúdia so silným akcentom na praktické príklady 

a skúsenosti z praxe. V rámci svojho hlavného poslania je VŠM priekopníkom v poskytovaní 

vysokoškolského štúdia nad rámec verejných zdrojov za finančnej spoluúčasti študentov.  

 

Vedenie vysokej školy: 

 

Rektorka: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., 2. funkčné obdobie, dátum vymenovania 26. 

mája 2018 

Prorektori: 

prof. Ing. Milan Terek, PhD., prorektor pre vedu a výskum a medzinárodnú spoluprácu, 1. 

funkčné obdobie, dátum vymenovania 1.10.2018  

Denisa Hackett, PhD., MBA, prorektorka pre pedagogické záležitosti, 1. funkčné obdobie, 

dátum vymenovania 1.10.2016 

 

Akademický senát VŠM: 
 

Predseda akademického senátu: doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD., 1. funkčné obdobie od 

mája 2018 
 

Zamestnanecká časť (funkčné obdobie zamestnaneckej časti: 2018 – 2022): 

 
 

meno funkcia 

doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. predseda 

Marek Karais, MSTM tajomník 

doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. člen 

Mgr. Peter Fraňa člen 

Ing. Jaroslav Jambor, PhD. člen 

Mgr. Michaela Matejová člen 

Mgr.ValériaMedárová,PhD.MBA člen 

Mgr. Alena Vranovská člen 

Winbladh Johan, PhD., MSc. člen 

Ing.Andrea Zacharová,PhD.MBA člen 

 

 

 

 

 

 

Študentská časť (funkčné obdobie študentskej časti: 2018 – 2022): 
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meno funkcia 

Petrana Erdelská člen 

Michaela Hornáková člen 

Eva Jankovichová člen 

Kristián Juraj Šedivý člen 

Richard Voros člen 

 

Vedecká rada VŠM: 
 

meno funkcia oblasť 

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. predseda manažment 

kvality 

prof. Ing. Milan Terek, PhD. podpredseda ekonometria 

prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. člen ekonómia a 

manažment 

doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. člen ekonómia a 

manažment 

Denisa Hackett, PhD., MBA člen manažment 

doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc. člen ekonómia a 

manažment 

doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. člen marketing 

Mgr. Branislav Zlocha člen marketingový 

manažment 

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

manažment a 

marketing 

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

manažment 

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. ext. člen manažment 

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

manažment 

 

Disciplinárna komisia VŠM pre študentov: 
 

meno zamestnanec/študent 

Denisa Hackett, PhD., MBA zamestnanec 

Mgr. Jozef Šimuth, PhD. zamestnanec 

Ing. PhDr. Zuzana Ondrejová, PhD. zamestnanec 

doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. zamestnanec 

Petrana Erdelská študent 

Ján Blaško študent 

 

 

Súčasti VŠM: Vysoká škola manažmentu je bezfakultnou vysokou školou. 

 

Ostatné súčasti vysokej školy: Vysoká škola manažmentu má svoje pracoviská v Trenčíne 

a Bratislave. 

 

 

Správna rada VŠM: 

 

Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom školy je správna rada. Pôsobnosť správnej 

rady je určená štatútom školy. 
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Členovia Správnej rady: 

 

meno funkcia 

Ing. Ján Rebro, PhD., MBA predseda 

Mgr. Branislav Zlocha podpredseda 

Ing. Jozef Žiška člen 

JUDr. Alena Lacková člen 

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. člen 

 

 

II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ VŠM ZA ROK 2019 

 

 

Január 2019 

 29.1.2019 VŠM odštartovala tradičnú Roadshow „Kam na vysokú“ po 6 mestách 

Slovenska. Začínalo sa mestom Trnava. Potom sme navštívili Nitru a Žilinu. Cieľom 

akcie je priniesť informácie o škole a možnostiach štúdia priamo do regiónov 

Slovenska od západu po metropolu východu -  Košice. 

 

študijní poradcovia VŠM na RoadShow „Kam na vysokú“ 

 

 

Február 2019 

 Začiatkom februára 2019 VŠM tím navštívil ďalšie krajské mestá. V Banskej Bystrici, 

Prešove a Košiciach kvalifikovaný tím študijných poradcov informoval záujemcov v 

našom návštevnom stánku o výnimočnostiach štúdia na VŠM/CityU vrátane možnosti 

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

 

 14.februára 2019 boli vďaka “Dňu otvorených dverí” na Vysokej škole manažmentu 

dvere otvorené pre všetkých ľudí, ktorí mali záujem u nás študovať a dozvedieť sa viac 

o ponúkaných programoch, podmienkach prijatia, priebehu prednášok a rôznych 

aktraktivitách a možnostiach spojených so samotným štúdiom. V rámci dňa boli 

záujemcom o štúdium predstavené študijné programy, podmienky prijatia na jednotlivé 

študijné programy, finančné podmienky štúdia a pod. Záujemcovia mohli navštíviť 

vyučovacie hodiny vedené odborníkmi VŠM/CityU v slovenskom alebo anglickom 

jazyku.  
 

 V stredu, 27.02.2019 sa v Trenčíne v rámci Roadshow Národného podnikateľského 
centra uskutočnilo podujatie "Podnikateľský deň na City", ktoré bolo určené 
študentom, záujemcom o podnikanie či mladým ľudom, ktorí už podnikajú. Účelom 
podujatia bola najmä prezentácia Národného projektu NPC v regiónoch, jeho cieľov, 
služieb a aktivít. 
 
 

Marec 2019 

 

 Dňa 5.marca 2019 sa študenti predmetov Medzinárodné vzťahy  a Medzinárodné právo 

spolu s vyučujúcou Mgr. Marianou Martiškovou, PhD., zúčastnili exkurzie v sídle OSN 

vo Viedni, kde sa  zároveň uskutočnila prednáška na tému Mierové využitie vesmíru.  
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Apríl 2019 

 Dňa 25. apríla 2019 sa na Vysokej škole manažmentu uskutočnil ďalší zo série Dňa 

otvorených dverí, kde sa záujemcovia dozvedeli o ponuke študijných programov v 

slovenčine alebo angličtine, možnostiach štúdia v zahraničí, či progresívnom online 

štúdiu. 

 

Máj 2019 

 

 7.mája 2019 sa na pôde VŠM v Bratislave uskutočnila ďaľšia hosťovská prednáška na 

tému „ Faktory sposobujúce klimatické zmeny a ich dopad na spoločnosť, 

zdravotníctvo, životné prostredie či turistiku“, prednášajúcim bol Mgr. Jozef Pech zo 

Slovenského hydrometeorologického ústavu.  

 
 

Jún 2019 

 V piatok, 28. júna sa v bratislavskom Dome kultúry v bratislavskej Petržalke konala 

26. slávnostná promócia  absolventov ročníka 2018/2019. Takmer 150 absolventov 

a ich rodinných príslušníkov zaplnili glavnú divadelnú sálu  v Dome kultúry Zrkadlový 

háj.  
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promócia absolventov VŠM, jún 2019 

September 2019  

 V septembri 2019 sa na Vysokej škole manažmentu / City University of Seattle 

programs v Trenčíne členovia akademického zboru a ďalší pracovníci VŠM / CityU 

zúčastnili na každoročnom pracovne-programovom stretnutí, zvanom Fall Academic 

Training (F.A.T. alebo Orientation). Vypočuli si komplexné zhrnutie akademických 

výsledkov z uplynulého školského roka a program úloh, ktoré bude VŠM riešiť v 

nastávajúcom školskom roku 2019/2020.  

Október 2019 

 

 2. 10. 2019 v rámci spolupráce VŠM/CityU s oddelením ľudských zdrojov spoločnosti 

DELL  pred budovou školy zaparkovala pojazdná kaviareň. Popri rannej káve si 

študenti mohli vypočuť zástupcov spoločnosti DELL o možnostiach a podmienkach 

stáží či aké pracovné ponuky sú pre študentov k dispozícii. 
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 Dňa 24.10.2019 sa na VŠM v rámci série hosťujúcich prednášok uskutočnila veľmi 

zaujímavá prednáška japonských hostí - prezidenta spoločnosti Japan Royal Jelly 

corporation Yoshi Yamaguchiho - najväčšieho výrobcu materskej kašičky v Japonsku 

s vyše 50 ročnou históriou a prof. Akira Fujii z výskumného centra spoločnosti. 

Prednášky boli o podnikaní v Japonsku a konkrétnych podnikateľských plánoch ako aj 

o dôležitosti vedeckého výskumu zdravotných účinkov včelích produktov na podporu 

zdravia, ako aj skvalitnenia života človeka. Prednáška študentov zaujala a vyvolala 

rozsiahlu diskusiu. V diskusii rezonovala téma dôležitosti prepojenia vedeckého 

výskumu s podnikateľskou sférou ako predpokladu udržateľného rozvoja. Obaja hostia 

boli príjemne prekvapení záujmom študentov ako aj ich rozhľadom a vedomosťami. 
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November 2019 

 V novembri 2019 privítala VŠM v rámci projektu Minierasmus 19 študentov stredných 

škôl, ktorí mali počas troch dní možnosť absolvovať štúdium a prednášky u 

renomovaných odborníkov VŠM a City University of Seattle. Okrem možnosti 

zúčastniť sa na výučbe mali študenti aj príležitosť stretnutia s úspešnými absolventami 

VŠM/CityU of Seattle, ktorí pretavujú svoje nadobudnuté vedomosti do rozbehu 

vlastnej firmy a projektov. 
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 V termíne od 7. – 8. novembra 2019 sa na pôde VŠM v Bratislave a Trenčíne  

uskutočnil ďalší ročník medzinárodného „International Workshop on Knowledge 

Management“ so zameraním na tému „Knowledge Workers in the Knowledge Era“.  
 

 
 

 

December 2019 

 VŠM oslávila 1.12.2019 svoje 20-ročné jubileum. 5.12.2019 oficiálne odštartovali 

oslavy 20. narodenín Vysokej školy manažmentu - prvej súkromnej vysokej školy na 

Slovensku. V rámci slávnostného večera osláv, ktoré sa konali v réžii rektorky VŠM 

prof. Edity Hekelovej, PhD. prijal pozvanie rad významných hostí, medzi nimi tiež  

starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka, pán Ing. Ján Hrčka.  
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Koncom jesene 2019 sa Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle Programs stala 

členom globálnej siete Barça Universitas pre účely poskytovania online študijných programov 

z oblasti športového manažmentu na Slovensku. Barça Innovation Hub – Universitas je 

digitálnou platformou pre účely odovzdávania vedomostí študentom a umožňuje, aby boli 

celosvetovo šírené prostredníctvom tréningových a študijných programov. Predmety štúdia sa 

týkajú piatich špecifických oblastí: športová medicína, športový výkon, technológie, tímové 

športy a spoločenské vedy. 
 

 

III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ 
 

a. Vysoká škola manažmentu poskytovala v roku 2019 bakalárske, magisterské a 

doktorandské štúdium v študijnom odbore 8. Ekonómia a manžment, v študijnom 

programe podnikový manažment. Uskutočňuje tiež rigorózne konanie v rovnakom 

študijnom programe. Väčšina programov je ponúkaných dennou aj externou formou, 

v obidvoch formách majú študenti monosť študovať online spôsobom. Štúdium 

prebieha v slovenskom aj anglickom jazyku.  
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V súlade s § 84 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa plánu komplexných 

akreditácií vykonávaných Akreditačnou komisiou, poradného orgánu vlády Slovenskej 

republiky bola vykonaná komplexná akreditácia činností Vysokej školy manažmentu v 

Trenčíne (VŠM) v roku 2014. Dňa 24.8.2015 jednomyseľným hlasovaním Akreditačná 

komisia odporučila ministrovi školstva priznať VŠM práva pre uskutočňovanie všetých 

študijných programov, o ktoré škola požiadala. Na základe rozhodnutia ministra 

školstva zo dňa 30.10.2015 (rozhodnutie ministra č. 2015-18854/46539:2-15AO, 2015-

18854/46550:3-15AO a 2015-18854/46553:4-15AO) škola môže poskytovať 

vzdelávanie v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V júli 2014 získalaVŠM akreditáciu a právo uskutočňovať spoločný študijný program    

magisterského štúdia podnikového manažmentu v kombinácii s MBA (Master of 

Business Administration) pre dennú a externú formu štúdia. 

Popri procesoch akreditácie, VŠM, ako jediná zo súkromných vysokých škôl na 

Slovensku, úspešne absolvovala v roku 2007 projekt inštitucionálnej evaluácie, ktorý 

uskutočnila European University Association (EUA). Predmetom inštitucionálneho 

hodnotenia bola samotná vysoká   škola, jej celkový rozvoj.stav, organizácia, 

zamestnanci, manažment, študenti, absolventi, výsledky i   uvažovaný ďalší rozvoj. 

 

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

podnikový manažment. Z 439 bakalárskych študentov študovalo v dennej forme 270 

študentov. Počet žien študujúcich  na 1. stupni bol 217. 

Na 2. stupni študovalo v roku 2019 133 študentov. Z nich 51 študovalo dennou formou. 

Počet žien študujúcich na 2. stupni  bol 73.  

K 31.12.2019 študovalo na VŠM v doktorandskom štúdiu v programe podnikový 

manažment 8 externých študentov, z toho 4 zahraniční.  

Celkovo 10,5 % študentov sú študenti s inou štátnou príslušnosťou. Vývoj počtu 

študentov je možné sledovať v tabuľkách č. 1 a 1a prílohy. 

  

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

2014 v jeho inovovanej verzii v programe Erasmus+, ktorý je zameraný na 

modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo 

svete. V rámci programu sa študenti a zamestnanci inštitúcie zúčastňujú výmenných 

pobytov v partnerských inštitúciách, ktorých je aktuálne 26.   

Por. 

číslo 

Názov študijného 

 programu 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Dĺžka štúdia 

(v rokoch) 

Akademický 

titul 

1. podnikový manažment 1. denná 3 Bc. 

2. podnikový manažment 1. externá 4 Bc. 

3. podnikový manažment 2. denná 2 Mgr. 

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

5. podnikový manažment 3. denná 3 PhD. 

6. podnikový manažment 3. externá 4 PhD. 
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V akademickom roku 2018/2019 celkovo na mobility vycestovalo 13 študentov, z toho 

7 žien, z toho vycestovalo v rámci program Erasmus+ do partnerských inštitúcii 10 

študentov bakalárskych programov a 1 študentka absolvovala pracovnú stáž (z toho 6 

žien), do partnerských škôl v krajinách Portugalsko (1), Španielsko (3), Nemecko (2), 

Belgicko (2), Taliansko (1)). Pracovnú stáž študentka absolvovala v Českej republike. 

Dvaja z bakalárskych študentov a jeden MBA student absolvovali pobyt v rámci 

sesterskej pobočky City University of Seattle. 

Prijali sme 7 bakalárskych študentov zo Španielska a 1 z Nemecka (z toho 4 ženy).  

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

bez nutnosti absolvovania prijímacieho konania. Podobne aj do magisterského 

programu môžu byť prijatí absolventi akreditovaného bakalárskeho programu bez 

prijímacieho testu. Jediné obmedzenie je pre štúdium v anglickom jazyku, kde je okrem 

zdokladovania predchádzajúceho štúdia nutné zdokladovať aj znalosť anglického 

jazyka na požadovanej úrovni. V prílohe v tabuľkách č. 3a, 3b, a 3c   sú uvedené počty 

prihlásených študentov a počty študentov, ktorí na štúdium nastúpili.  

VŠM sa každoročne zúčastňuje veľtrhu pomaturitného vzdelávania, kde tak isto ako aj 

zástupcovia iných vysokých škôl zo Slovenska ale aj zo zahraničia, sprostredkuje 

informácie o možnostiach štúdia záujemcom zo stredných škôl, ktorí chcú pokračovať 

v štúdiu na vysokej škole. VŠM organizuje obyčajne v mesiacoch október, február a 

apríl Deň otvorených dverí na VŠM a tiež priamo kontaktuje zástupcov stredných škôl. 

Študentov končiacich ročníkov pozývame na osobné stretnutia na pôde VŠM. 

V prípade väčšieho záujmu študentov z niektorej strednej školy odprezentovali 

zástupcovia  VŠM informácie o podmienkach štúdia a o škole priamo na strednej škole. 
 

e. Štátne skúšky na VŠM 2019 sa uskutočnili vo februári, marci, máji, júni a decembri. 

Vo februári - 12.2.2019 - úspešne ukončil štúdium 1 doktorand. V marci - 26.3.– 

27.3.2019 zložili štátnu skúšku a tým úspešne ukončili štúdium bakalárskeho programu 

15 študenti, magisterské štúdium úspešne ukončilo 14 študentov. V máji – 20.5.2019 - 

úspešne ukončila štúdium 1 doktorandka. V júni – 17.6.-21.6.2019 zložilo štátnu 

skúšku a tým úspešne ukončilo štúdium bakalárskeho programu 52 študentov, 

magisterské štúdium úspešne ukončilo 37 študentov. V decembri – 17.12-18.12.2019 - 

štátnu skúšku zložilo a úspešne ukončilo bakalárske štúdium 15 študentov, magisterské 

štúdium úspešne ukončilo 12 študentov. Celkovo v roku 2019 úspešným vykonaním 

štátnych skúšok štúdium na VŠM ukončilo 147 absolventov, z toho 82 bakalárov, 63 

magistrov a 2 doktorandi.  
 

f. S podporou vedenia VŠM bol založený hokejový tím Gladiators, ktorý  umožňuje 

študentom vďaka flexibilným formám vyučovania (a športovým štipendiám) športovať 

a študovať zároveň. Gladiators úspešne reprezentujú školu v Európskej univerzitnej 

hokejovej lige EUHL. 
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hokejový tím Gladiators 

 

g. V roku 2019 bol jeden študent ocenený pochvalou rektorky za vypracovanie  

mimoriadne kvalitnej diplomovej  práce v akademickom roku 2018/2019. 4 študenti 

dostali pochvalu rektorky za vynikajúce výsledky v štúdiu.  

 

 

IV. INFORMÁCIA O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

Vysoká škola manažmentu ponúka popri ucelenom vysokoškolskom štúdiu v rámci programov 

celoživotného vzdelávania vzdelávacie programy a kurzy pre verejnosť. Tieto vzdelávacie 

programy sú určené najmä pre tých študentov, ktorí sa rozhodli doplniť si vzdelanie popri 

zamestnaní, či štúdiu na inej vysokej škole. Škola realizuje večerné kurzy skupinovou aj 

individuálnou formou, ktoré prebiehajú na pôde Vysokej školy manažmentu, ako aj podnikové 

kurzy priamo v sídlach organizácií. Programy pre verejnosť sú súčasťou akademického života 

na Vysokej škole manažmentu a sú dôkazom správnosti filozofie vzdelávania pre všetkých, 

čoho výsledkom je aj rastúci záujem o tieto programy z radov jednotlivcov i organizácií. Medzi 

účastníkov týchto programov patria zamestnanci súkromných i štátnych organizácií, ale aj 

študenti pripravujúci sa na skúšky z anglického jazyka, na pobyt v anglicky hovoriacich 

krajinách, či záujemcovia, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu v angličtine, manažmente, vo 

výpočtovej technike, v účtovníctve, komunikácii a pod. 

 

Ponuka programov pre verejnosť v roku 2019 

 

 Všeobecná angličtina 

 Obchodná angličtina 

 Intenzívne kurzy 

 Príprava na TOEFL 

 

V. INFORMÁCIA O VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI VŠM 

 

1. Celkové zameranie vedecko-výskumnej činnosti VŠM 
 

Vedecko-výskumná činnosť na VŠM je prioritne zameraná na nasledujúce tematické celky, 

pričom sa v budúcnosti bude čoraz viac koncentrovať na najmodernejšie a najpálčivejšie 

oblasti súvisiace s technologickou a digitálnou revolúciou a zmenami, ktoré prináša: 

 

 Podnikový manažment 
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 Znalostný manažment 

 Globalizačné trendy, medzinárodná ekonomika, obchod a podnikanie a ich vplyv na 

postavenie a rozvoj Slovenska, vplyv digitalizácie na medzinárodný pohyb kapitálu a 

tovarov 

 Modernizácia a zdokonaľovanie podnikového manažmentu, manažment inovácií, 

manažment kvality, trendy v manažmente v súvislosti s nástupom Industry 4.0 

 Digitalizácia ekonomiky, zdieľaná ekonomika, nové trendy v podnikaní a zriaďovaní   

start-upov, v marketingu, v riadení ľudských zdrojov, v ich vzdelávaní a rozvoji, vplyv 

nástupu novej generácie do manažmentu a na pracovný trh 

 Zvyšovanie kvality súkromného vysokoškolského vzdelávania v SR  

 Skvalitňovanie pedagogického procesu v odboroch podnikového manažmentu 

využívaním informačných a komunikačných technológií ako aj prehlbovaním 

a skvalitňovaním obsahu vyučovaných predmetov 

 

2. Medzinárodné konferencie a workshopy 
 

V dňoch 7. a 8. novembra 2019 sa v budove VŠM v Bratislave uskutočnil už 14. ročník 

vedeckého podujatia International Workshop on Knowledge Management IWKM 2019, 

pod predsedníctvom rektorky VŠM prof. Ing. Edity Hekelovej, PhD. Na aktivitách workshopu 

participovali účastníci z 3 krajín (ČR, Nemecko, SR), ako aj viacerí študenti.  

Workshop bol sprevádzaný „Job Fair“, ktorý prebiehal simultánne v oboch univerzitných 

sídlach: v Bratislave a Trenčíne. Kľúčovou témou vedeckej časti workshopu bola téma „ 

Knowledge Workers in Knowledge Era“.  Úvodný seminár „ Data Mining Tools for 

Knowledge Workers “ viedol prof. Ing. Petr Berka, PhD. z VŠE Praha.  

 

Workshop zahŕňal prezentácie výsledkov vedeckej práce účastníkov z ČR, Nemecka a zo SR.  

„Job Fair“ umožnil študentom VŠM získať informácie o pracovných možnostiach v ON 

Semiconductor Slovakia, a. s., Piešťany a  LEONI Slovakia spol. s r. o., Trenčín.   

Prednášky prezentované na podujatí vyšli v elektronickom zborníku: 14th International 

Workshop on Knowledge Management [Proceedings],  Trenčín: Vysoká škola manažmentu v 

Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-89306-41-1. 

Realizované podujatie predstavuje už tradičný príspevok vedecko-akademickej 

komunity VŠM k diskusii o najpálčivejších problémoch ekonomického 

a podnikateľského prostredia v SR, ale i v zahraničí. Podujatie už má 14-ročnú históriu, 

čo je potrebné vzhľadom na dĺžku existencie VŠM hodnotiť veľmi pozitívne.  

3. Granty a výskumné úlohy riešené na VŠM v roku 2019 

 

V roku 2019 sa učitelia VŠM podieľali na nasledovných projektoch: 

Domáce výskumné projekty  

1. Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA č. 1/0562/18: Vzájomná 

prepojenosť medzi ľudským kapitálom a informačnými a komunikačnými technológiami. 

Inštitúcia, kde je riešený: VŠM 
Meno hlavného riešiteľa: doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. 

Ďalší riešitelia z VŠM: Mgr. Jozef Šimúth, PhD.(zástupca vedúceho) ; Ing. Renáta 

Janošcová, PhD.; Ing. Andrea Zacharová, PhD.; MBA; Peter Kročitý, PhD., MBA.; Mgr. 

Zlatica Papcová – D. 

Doba riešenia: 2018 – 2020 

 

Medzinárodné výskumné projekty 

 

1. Názov výskumnej úlohy: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers 

(5C),  

Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta 
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Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of 

Management, UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko.  

Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z Európy, USA, Kanady, 

Latinskej Ameriky, Ázie, Austrálie a Afriky 

Meno riešiteľa za SR a VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., Denisa Hackett, PhD., 

MBA 

Doba riešenia: 2011 – 2022 

Website: https://5c.careers/ 

 

 

2. Názov: GLOBE 2020 (Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness) 

Note:  It is the current phase of the GLOBE project, focusing on the drivers of culture change 

and trust building in societies.  Core team of Principal Co-Investigators plans a robust 

expansion of the original study by targeting more than 130 countries worldwide, which 

represents 95% of the world’s population and GDP.  

Grantová inštitúcia: participujúce univerzity 

Koordinátor:  Dr. Rick Cotton, Associate Professor, Gustavson School of Business, 

University of Victoria, Kanada 

Spolupracujúce inštitúcie: Vysoká škola manažmentu, SK, a 130 univerzít z celého sveta 

Spoluriešitelia za VŠM - Co-Country Investigators (CCI) on the project for Slovakia: 

Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., Denisa Hackett, PhD., MBA 

Doba riešenia: 2019 - 2022 

Website: https://globeproject.com/about 

 

3. Názov: Effects of Industry 4.0 on FDI in the Visegrád countries 

Grantová inštitúcia: Visegrad Fund, č. 21920068 

Koordinátor: University Vistula, Warsaw, PL, spolupracujúce inštitúcie: Vysoká škola 

manažmentu, SK, Hungarian Academy of Sciences, HU, Vysoká škola ekonomická Praha, 

CZ 

Spoluriešitelia za VŠM:  Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., Ing. Andrea Zacharová, MBA, 

PhD. 

Doba riešenia: 2019-2020 

Website: https://industry40fdi.wordpress.com/ 

 

Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM  

 

1. Názov grantového projektu a číslo: VEGA číslo 1/0393/16 „Európska únia v 

pokrízovom období – makro a microeconomické aspekty“. 
Inštitúcia, kde je riešený: Ekonomická univerzita v Bratislave  

Meno hlavného riešiteľa: prof. Ing. Eva Muchová, PhD. 

Riešitelia z VŠM: Prof. Ing. Milan Terek, PhD. 

Doba riešenia projektu: 2016 - 2019  

 

 

4. Iné vedecké a výskumné aktivity 

 

Viacerí učitelia VŠM boli v roku 2019 členmi vedeckých rád, redakčných rád vedeckých 

časopisov, technických a odborových komisií. Viacerí sa zúčastnili práce v programových 

a organizačných výboroch vedeckých konferencií. Niektorí sa aktívne zúčastnili na viacerých 

odborných seminároch a workshopoch, bez publikačných výstupov. Väčšina učiteľov 

vykonávala aj posudzovateľskú činnosť. 

VŠM je od roku 2007 zapojená do programu Európskej únie Erasmus, následné od roku 2014 

v jeho inovovanej verzii v programe Erasmus+, ktorý je zameraný na modernizáciu a 

https://5c.careers/
https://globeproject.com/about
https://industry40fdi.wordpress.com/
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zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. V rámci programu 

sa študenti a zamestnanci inštitúcie zúčastňujú výmenných pobytov v partnerských 

inštitúciách, ktorých je aktuálne 26. V akademickom roku 2018/19 vycestovalo do 

partnerských inštitúcií 10 študentov a 18 zamestnancov (9 zamestnancov výučba a 7 

zamestnanci školenia). 

5. Doktorandské štúdium 

Od roku 2010 realizovala VŠM doktorandské štúdium v treťom stupni, študijný program 

Znalostný manažment, študijný odbor 3.3.15 Manažment a od roku 2015 študijný program 

Podnikový manažment, študijný odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, v súčasnosti 

8. Ekonómia a manažment. 

K 31.12.2019 študovalo na VŠM v programe podnikový manažment 13 externých študentov. 

Tieto čísla potvrdzujú oprávnenosť tohto študijného programu a záujem študentov oň. Štúdium 

sa uskutočňuje pod dohľadom odborovej komisie pozostávajúcej z popredných domácich 

a zahraničných odborníkov a na základe pravidiel schválených Vedeckou radou VŠM 

a Akademickým senátom VŠM. V doktorandskom štúdiu v roku 2019 vo výučbe i ako 

školitelia pôsobili štyria profesori, štyria docenti a jeden učiteľ s PhD. titulom. 

 

6. Prepojenosť vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti učiteľov a doktorandov,  

výstupy a kvalita  publikačnej činnosti 

 

Štatistika publikácií: 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 1 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 1 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch: 1 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 1 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach: 2 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 2 

AFA publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 1 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 10 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 10 

AFL Postery z domácich konferencií: 3 

BCI Skriptá a učebné texty: 5 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 1 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 2 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 1 

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy...) : 1 

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

kategórií: 3 

Spolu: 46 

Pri analýze publikačnej činnosti za rok 2019 je potrebné podčiarknuť nasledovné fakty: 

 

Podľa štatistiky publikácií sú v roku 2019 najkvalitnejšími výstupmi AAB Vedecké 

monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1 – Terek), ACB Vysokoškolské učebnice 

vydané v domácich vydavateľstvách (1 – Černá), ADC Vedecké práce v zahraničných 

karentovaných časopisoch (1 – Ferenčíková, Hackett), ADD Vedecké práce v domácich 

karentovaných časopisoch (1 – Tajtáková), ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach (2 – Ferenčíková, Terek), AFC Publikované príspevky na 

zahraničných vedeckých konferenciách (10 – rôzni autori). 
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Oproti publikačnej činnosti v roku 2018 je počet publikácií mierne nižší (46 oproti 58 

v minulom roku), výrazne ale vzrástol počet publikovaných učebných textov a publikácií vo 

vyšších kvalitatívnych kategóriách, čo je veľmi pozitívny fakt.  

 

VI. HABILITAČNÉ A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV 

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne nedisponuje právami na uskutočňovanie habilitačného 

a inauguračného konania. 

 

VII. ZAMESTNANCI VŠM 

 

K októbru 2019 vyučovalo v programoch Vysokej školy manažmentu celkom 26 

vysokoškolských pedagógov, z toho 23 učiteľov bolo zamestnaných na plný pracovný úväzok.  

Počet profesorov, docentov, učiteľov s vedeckou hodnosťou a bez vedeckej hodnosti bol 

nasledovný: 

 

 

 
 Celkový počet Plný úväzok Kratší úväzok 

profesori 3 3 0 

docenti 3 2 1 

PhD. 19 17 2 

bez vedeckej hodnosti 1 1 0 

 

 

Mobility učiteľov 

 

VŠM využíva na mobility zamestnancov Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 

mládež a šport: Erasmus +. V rámci program Erasmus+ bolo v roku 2019 bolo vyslaných 16 

zamestnancov, ktorí vycestovali v rámci výučby a školenia učiteľov na zahraničné školy, 

s ktorými má naša inštitúcia podpísané bilaterálne dohody (Portugalsko, Španielsko, 

Taliansko, Fínsko, Česká republika), čo predstavovalo spolu 112 osobodní. V rámci programu 

Erasmus+ mobilita-výučba neboli prijaté žiadne osoby zo zahraničných škol. 

 

VIII. PODPORA ŠTUDENTOV 

 

Štipendiá  

 

Vysoká škola manažmentu realizuje svoje vzdelávacie aktivity za úhradu – cestou školného a 

ďalších poplatkov spojených s výkonom a zabezpečením štúdia. Výška školného je stanovená 

so zreteľom na kúpnu silu občanov SR. S cieľom umožniť vzdelanie čo najširšiemu okruhu 

záujemcov, VŠM vytvára rôzne úľavy formou zliav a štipendií pre študentov zo sociálne 

slabších skupín. V záujme pokrytia nákladov na ich štúdium podniká konkrétne kroky na 

získanie sponzorov zo strany podnikov pôsobiacich v SR, ako i krajanských organizáciách a 

spolkoch v USA. 

   

Škola zriadila štipendijný fond s cieľom podpory nadaných študentov so sociálne slabších 

rodín. Okrem štipendií udeľovaných školou majú študenti pri splnení štátom stanovených 

podmienok zabezpečený prístup k sociálnym štipendiám, či motivačným štipendiám. Navyše, 

mnohí študenti si nachádzajú sponzorov zo strany firiem, ktoré im hradia školné zo zdrojov 

určených na rozvoj ľudských zdrojov.  

  

Vďaka poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky, pridelila VŠM 51 študentom motivačné štipendium za výborné 
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študijné výsledky v roku 2018/2019. 4 študenti splnili podmienky na poskytovanie sociálneho 

štipendia. 

 

Kariérne centrum 

 

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

centra je zhromažďovať kontakty na študentov, ktorí majú záujem o zamestnanie 

a sprostredkúvať pracovné ponuky od zamestnávateľov. Kariérne centrum Vysokej školy 

manažmentu / City University of Seattle je prvým miestom kontaktu kam sa študenti obracajú 

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

skrátený pracovný uväzok, brigády a aktuálne tiež „internshipy“ (študentské stáže za kredity). 

Práve „internshipy“ vo firmách sa stávajú veľmi lákavou súčasťou ponuky centra, ktoré si touto 

cestou získavajú talenty a budúcich pracovníkov. Spolupráca s firmami je nadväzovaná osobne 

a priebežne počas akademického roka, a to prostredníctvom veľtrhov a následne formou 

priamej prezentácie firiem na škole, prípadne poskytnutím informačných materiálov 

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

Lloyds, IBM, Jacob Fleming, Pedersen & Partners, Microsoft Slovakia, KPMG, J&T banka, 

AT&T a mnohými ďalšími spoločnosťami, vrátane členov AMCHAM (Americkej obchodnej 

komory na Slovensku). 

 

Študentské poradenské centrum 

 

Študentské poradenské centrum poskytuje a sprostredkúva odborné poradentsvo študentom 

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

centra je pomôcť študentom s problémami ako je napr. adaptácia na život na vysokej škole, 

neúspešnosť v štúdiu a pri skúškach, tréma, neschopnosť sústrediť sa, zvládanie stresu, riešenie 

konfliktov a pod. Poradenský vzťah, ktorý sa medzi študentom a poradcom vytvára, sa 

vyznačuje otvorenosťou a dôverou, so zárukou diskrétnosti. Študentské poradenské centrum 

organizuje pre študentov aj sériu seminárov zameraných na témy ako efektívne metódy štúdia, 

profesionálna komunikácia, zvládanie konfliktov a techniky presvedčovania, aktívne 

vyhľadávanie práce a pod. Koordinátorom poradenského centra je Mgr. Jozef Šimúth, PhD. 

 

IX. PODPORNÉ ČINNOSTI VŠM 

 

Služby strediska informačných systémov 

 

Ako potvrdili aj posledné výsledky komplexnej akreditácie, materiálno-technické 

zabezpečenie štúdia na VŠM je primerané a zodpovedá požiadavkám kladeným na 

zabezpečenie akreditovaného vysokoškolského štúdia. V súlade s dlhodobou stratégiou školy 

a dlhodobým zámerom VŠM sa vybavenie trvale skvalitňuje a obnovuje. Škola disponuje 

knižnicou, študovňami s prístupom na internet, dostatočnou výpočtovou technikou 

s bezdrôtovým prístupom na internet v budovách v Bratislave a Trenčíne, dostupnou 

základnou študijnou literatúrou, učebnicami, monografiami (v niektorých prípadoch 

vypracovaných zamestnancami VŠM) a zahraničnými vedeckými časopismi, vrátane on-line 

prístupu k databázam vedeckej a odbornej literatúry.  

Nasledujúce tabuľky ukazujú vybavenie VŠM informačnými a telekomunikačnými 

technológiami: 
 

 

Bratislava 

Počet pracovných staníc – zamestnanci 60 

Počet notebookov – zamestnanci 25 

Počet pracovných staníc – študenti 64 

Počet serverov  5 
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Počet tlačiarní 12 

Počet projektorov 15 

 

Trenčín 

Počet pracovných staníc – zamestnanci 24 

Počet notebookov – zamestnanci 8 

Počet pracovných staníc – študenti 45 

Počet serverov  4 

Počet tlačiarní 6 

Počet projektorov 8 

 

Väčšina učební je vybavená dátovými projektormi a dve aj elektronickými tabuľami. VŠM má 

uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Microsoft. Jej multilicenčný program Campus 3 

umožňuje využívať najnovšie produkty, ktoré sú zahrnuté v tejto licenčnej zmluve. Jedná sa 

o operačné systémy pracovných staníc, serverov, mailový systém Exchange a aplikačný 

software (MS Office a pod.) Študenti maju vytvorené osobné mailboxy v cloudovom systéme 

Office 365. Pre potreby online štúdia sa používa LMS systém MOODLE pre štúdium v 

slovenčine a Blackboard pre štúdium v angličtine. V Trenčíne bolo vybudované štúdio na 

tvorbu videomateriálu rôzneho zamerania s cieľom rozvoja metodológií online štúdia. 

Audiovizuálne materiály, ktoré tu vznikajú či už zo strany učiteľov, alebo študentov sa 

postprodukčne spracovávajú vo videostrižni a následne sú distribuované internetovými 

kanálmi študentom. 

 

Knižnica 

 

Pracovisko knižnice v Bratislave vedie Bc. Albert Ivančík, pracovisko v Trenčíne Daniela 

Divílková. Knižničný fond je spoločný a informácie o jeho obsahu sú v spoločnej databáze, 

ktorá je prístupná cez internet. Fond knižnice presiahol v roku 2019 počet 20 000 titulov. Je to 

súhrnný údaj za obidve pobočky. Spolu je to viac ako 27 000 knižničných jednotiek. Takmer 

všetky tituly sa nakupujú v 2 kópiách , aby študenti a vyučujúci v oboch pobočkách mali 

zabezpečený porovnateľný komfort v prístupe k informačným zdrojom knižnice. 

 
knižnica Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 

 

Prehľad fondu  
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VŠM má knižnice v obidvoch budovách – v Trenčíne aj v Bratislave. Knižničný fond je 

spoločný a informácie o jeho obsahu sú v spoločnej databáze, ktorá je prístupná cez internet. 

V ďalšej tabuľke sú počty knižničných jednotiek podľa druhov: 

 
Tabuľka 1:  Počty knižničných titulov podľa druhov (stav k 31.12.2019): 

knihy 18 363 

CD + DVD 639 

on-line zdroje 381 

materiály s dočasnou platnosťou 928 

referenčné zdroje 752 

diplomové práce 2 602 

metodické materiály 743 

periodiká 104 

 

 

Knižný a časopisecký fond sa priebežne dopĺňajú. V rozpočte VŠM je pre potreby 

zabezpečenia vedecko-výskumnej práce vyčlenený fond, z ktorého sa pokrývajú tieto 

akvizície. 

 

Vývoj fondu  

 

Za rok 2019 knižnica získala spolu 26 výtlačkov, z čoho väčšinu tvorili publikácie 

v slovenskom a českom jazyku pre slovenský program v podnikovom manažmente. Knižnica  

odoberá tlačené periodiká s ohľadom na požiadavky študentov v slovenských programoch, 

najmä magisterského a postgraduálneho stupňa a vyradila niektoré odborné časopisy 

v anglickom jazyku, nakoľko sú dostupné aj v on-line forme. Keďže relevantných on-line 

zdrojov je v slovenskom alebo českom jazyku málo, sústreďuje sa knižnica hlavne na 

študentov slovenských programov všetkých stupňov a objednáva nové tituly. V súčasnosti má 

knižnica vo svojej zbierke 104 rôznych časopisov, pokrývajúce všetky oblasti 

v rámci podnikového manažmentu, z ktorých 32 titulov je v slovenskom alebo českom jazyku.  
 

Internetové zdroje  

 

Informačné zdroje knižnice významnou mierou rozširujú on-line databázy článkov 

a elektronických kníh. Prístup je poskytovaný registrovaným študentom zadarmo 

prostredníctvom portálu City University. Každý študent si môže vytvoriť vlastný účet 

a pristupovať na databázy chráneným prístupom z ľubovoľného počítača, takže nie je 

obmedzovaný otváracími hodinami knižnice. Články, referenčné informácie a elektronické 

knihy priamo podporujú odborné zameranie všetkých študijných programov. 

 

Pre študentov slovenských programov knižnica ponúka na knižničnej webovej stránke okrem 

voľne dostupných a čiastočne voľne dostupných aj licencované databázy, ktoré zabezpečujú 

iné inštitúcie, akými sú napr. Slovenská národná knižnica, Centrum vedecko-technických 

informácií, Slovenská akadémia vied a iné. 

 

Vrámci predplatného tlačených periodík má knižnica jednoužívateľské licencie na prístup do 

elektronického archívu 5 odborných časopisov vydávaných na Slovensku alebo v Českej 

republike. Prostredníctvom on-line databáz má taktiež prístup k elektronickým formám 

amerických periodík. 
 
Tabuľka 2:   Zoznam databáz 

ABI/INFORM Complete International Security & Counter Terrorism Reference Center 

Academic Video Online Kanopy 
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Accounting and Tax  

 
Mental Measurements Yearbook 

ACM Digital Library Mint Global 

American FactFinder Morningstar Investment Research Center 

Books24X7 NetAdvantage 

Business Source Complete Point of View 

Checkpoint ProQuest Career & Technical Education 

Counseling and Psychotherapy Transcripts ProQuest Computing 

Counseling and Therapy in Video ProQuest Criminal Justice 

Credo Reference ProQuest Dissertations & Theses 

Criminal Justice in Video ProQuest Education Journals 

CultureGrams ProQuest Family Health 

DataUSA ProQuest Health Management 

DSM-5:PsychiatryOnline Premium ProQuest Newspapers 

Ebrary  ProQuest Research Companion 

EBSCO E-books ProQuest Research Library 

EDGAR ProQuest Social Science Journals 

Education in Video PsycBOOKS 

Education Source Psychology & Behavioral Sciences Collection 

eLibrary Curriculum Edition Psychology Collections 

ERIC  Psychotherapy.net 

Flipster PsycTESTS 

Gale Virtual Reference Library PubMed 

Global Business & Economics in Video Sage Knowledge 

Global Issues in Context Sage Research Methods 

Hoover’s Company Profiles Security Management Practices 

IBISWorld Statista 

IEEE Computer Society Testing & Education Reference Center 

 

 

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

line katalógu s tlačenými zdrojmi a zjednodušila možnosť vyhľadať relevantné internetové 

zdroje. 

 

Knižnica má vytvorené a pravidelne udržiavané webové stránky v angličtine aj v slovenčine.  
 
Tabuľka 3: Počítadlá prístupov na web stránky knižnice za rok 2019 

 

prístup na on-line databázy z knižničnej stránky 1 756 

prehliadanie on-line katalógu knižnice  3 988 

 

Technické vybavenie knižnice  

 

Knižnica začala používať od roku 2009 knižničný systém DAWINCI od spoločnosti SVOP 

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

knižnice. Zároveň poskytuje aj prístup na on-line verziu katalógu na internete. On-line katalóg 

je v dvoch jazykových modifikáciach – anglickej a slovenskej. Software je pravidelne 

aktualizovaný, pričom sa zohľadňujú rovnako požiadavky používateľov ako aj nové knižničné 

pravidlá. 

 

Knižničné prírastky sú spracovávané do katalógu podľa Anglo-amerických katalogizačných 

pravidiel, na odbornú klasifikáciu sa používa Deweyho desatinné triedenie. Knižnica je 

začlenená do Slovenskej národnej bibliografie. Odborné pracoviská knižnice v Trenčíne a v 
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Bratislave pracujú v reálnom čase. Na komunikáciu s čitateľmi a posielanie upomienok priamo 

z knižničného systému sa používa elektronická pošta.  

 

Počítačové vybavenie pre návštevníkov knižnice pozostáva z 11 počítačov v pobočke 

Bratislava. V hlavnej knižnici v Trenčíne je k dispozícii 15 počítačov. Všetky počítače sú 

multimediálne, tlač je v oboch knižniciach zabezpečená sieťovou tlačiarňou, ktorá slúži i pre 

pracovníkov knižnice. Kopírovacie a skenovacie služby poskytujú pracovníci knižnice alebo 

asistenti. Táto služba je obmedzená výhradne na kopírovanie a skenovanie knižničných 

materiálov. 

 

Služby knižnice - prehľad  

 

Pracovníci knižnice poskytujú používateľom nasledovné služby : 

- prezenčné a absenčné výpožičky 

- odborná pomoc pri vyhľadávaní 

- školenie efektívneho vyhľadávania na internetu  

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

- inštruktáže pre skupiny študentov zostavené podľa požiadaviek vyučujúcich o 

používaní knižničných zdrojov, katalógu, internetu a technického vybavenia 

- príprava bibliografie a zoznamu zdrojov na internete k jednotlivým predmetom  

- vypracovanie zvláštnych výpožičných pravidiel pre limitované zdroje podľa potrieb 

vyučujúcich 

- kopírovanie z knižničných zdrojov 

- skenovanie dokumentov a doručovanie elektronickou poštou 

- medziknižničné výpožičky 

 

Štatistika poskytnutých služieb 

  
Tabuľka 4: Poskytnuté služby podľa druhov za rok 2019: 

rok 2019 

evidovaní používatelia 1 100 

návštevnosť 1076 

absenčné výpožičky 6525 

vrátené materiály 6525 

výpožičky z archívu  7 

medziknižničná služba (v rámci VŠM) 201 

referenčné otázky 4677 

telefonické otázky 1215 

elektronické otázky 1054 

inštruktáže (skupinové,individuálne) 10 

workshopy (skupinové, individuálne) 8 

prezenčné výpožičky 694 

kopírovanie a tlač 3751 

skenovanie 1450 

 

Knižnica Vysokej školy manažmentu sa so svojou výnimočnou zbierkou anglickej odbornej 

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

o medziknižničnú výpožičnú službu z iných knižníc. 
 

Aktivity knižnice 

 

Pracovníci knižnice pravidelne navštevujú knižné výstavy a podujatia, na ktorých sa prezentujú 

dodávatelia a distribútori odbornej literatúry. Okrem získania informácií o nových 
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dodávateľoch je tu možnosť prezrieť si vystavované knihy a lepšie posúdiť vhodnosť nákupu. 

Tiež je dôležité udržiavať osobné kontakty s osvedčenými dodávateľmi a využiť možnosť 

zliav, aké sa zvyčajne ponúkajú na výstavach.  

 

Knižniční zamestnanci sa taktiež každý rok zúčastňujú na odborných seminároch, či už 

zameraných na akademické knižnice, katalogizáciu, on-line zdroje, knižničný marketing, alebo 

knižničný softvér. 

 

Aj v roku 2019 pokračuje knižnica v evidovaní publikačnej činnosti. Ku koncu roka 2019 je 

v evidencii 1142 záznamov.  

 

Knižnica vrámci rozširovania služieb začala používať ďalší komunikačný nástroj, ktorým je 

LIVE CHAT, a taktiež sa začlenila do súborného katalógu Infogate. 

 

 

 

Študijné materiály 
 

Učebné materiály na predmety v angličtine (BSBA a MBA) 

Väčšina oficiálnych titulov, ktoré si študenti predmetov v anglickom jazyku musia zaobstarať 

k štúdiu, sú zahraničné, finančne náročné učebnice, ktorých dostupnosť na slovenskom trhu je 

obmedzená. Preto VŠM zaviedla "Academic Resource Fee System“ (systém poplatkov za 

akademické zdroje), vďaka ktorému majú všetci študenti prístup ku kompletnému 

učebnicovému servisu za prijateľné ceny. Tento systém znižuje náklady študentov na samotné 

štúdium, tým že ich odbremeňuje od nákupu finančne náročnej zahraničnej literatúry na každý 

predmet.  

 

Učebné materiály na predmety v slovenčine (Bc. a Mgr.) 

Od začiatku akademického roku 2014/2015 škola zaviedla novú formu poskytovania učebníc. 

Na základe 3-mesačnej platby dostane študent prístup do celého portfólia učebníc v 

elektronickej forme, teda nielen na učebnice predmetov, ktoré si zaregistroval. Služba je 

poskytovaná prostredníctvom firmy Wolters Kluwer, s.r.o., pričom prístup je možný z 

akéhokoľvek miesta v režime online/offline po nainštalovaní aplikácie WK eReader na 

zariadenia typu počítač alebo tablet. 
 

 

Oblasť propagácie školy 

 

Veľtrh pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA 

Na veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia v NTC sa Vysoká škola manažmentu / City 

University of Seattle prezentuje už tradične. Aj v roku 2019 prezentovala svoje vzdelávacie 

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

Celkom bolo distribuovaných vyše 5,000 informačných letákov a materiálov propagujúcich 

programy školy.  

 

Veľtrh RoadShow „Kam na vysokú“ 

Kam na vysokú je prezentačná výstava pomaturitného a celoživotného vzdelávania určená pre 

končiacich študentov stredných škôl. Vysoké školy môžu návštevníkom výstavy prezentovať 

svoje študijné odbory a informovať žiakov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa 

v praxi. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie 

inštitúcie. V mesiacoch január a február sa VŠM zúčastnila RoadShow „Kam na vysokú“, 

ktorej súčasťou je 6 krajských miest Slovenska. 

http://www.wolterskluwer.sk/sk/wkereader
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Dni otvorených dverí 

Vysoká škola manažmentu v roku 2019 uskutočnila v Bratislave a Trenčíne celkom 3 dni 

otvorených dverí (február, apríl, október). Súčasťou dní otvorených dverí bola prehliadka 

knižnice, vyučovacích priestorov, laboratórií a študijného oddelenia. Obohatením programu 

boli ukážky prednášok zahraničných vyučujúcich na vybrané témy manažmentu, marketingu a 

Európskej únie. Obohatením dní otvorených dverí boli tiež zaujímavé prednášky absolventov 

štúdia,  či študentského spolku CityU Club, ktorý organizuje rôzne spoločenské a odborné 

akcie. 

 

Tlačené médiá 

VŠM v priebehu roka 2019 uskutočnila viacero prezentácií a kampaní v rámci 

špecializovaných tematických príloh so zameraním na vysoké školy a to ako v denníkoch 

SME, Hospodárske noviny a pod. 

 

Internet – sociálne siete 

V roku 2019 VŠM uskutočnila produktovo zamerané kampane (zamerané na jednotlivé 

programy) na sociálnej sieti Facebook, pričom sa podarilo vygenerovať vysoký CTR, ktorý je 

potrebné konvertovať na prihlášky a študentov v ďalších etapách „student life“ cyklu. Význam 

internetu každoročne stúpa, čo sa prejavuje tiež na odpovediach študentov, ktorí sa vyjadrujú 

o zdroji, odkiaľ sa dozvedeli o programoch VŠM v rámci prijímacieho procesu. Už v apríli 

2012 VŠM vytvorila na Facebooku svoju stránku, pričom počet fanúšikov presiahol už počet 

5,000. V roku 2013 pridala VŠM novú Facebook stránku venovanú hokejovému tímu „City 

University Gladiators“, ktorý sa stal členom Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL). 

Obe FB stránky sa tešia vysokej návštevnosti a odozve zo strany ich užívateľov. 

 

Videá 

Počas roka 2019 VŠM nakrútila viacero videí a to ako s cieľom podpory študijných on-line 

programov, tak na propagáciu školy v spolupráci s hráčskou asociáciou ľadového hokeja 

SIHPA. 

 

E-marketing 

V priebehu celého roka 2019 VŠM/CityU programs relaizovala e-marketingovú kampaň. VŠM 

aktívne využíva reklamný systém Google AdWords, ktorý umožňuje, aby sa reklama 

zobrazovala vo vyhľadávaní na Google a na sieti jeho partnerských webov vo forme pay-per-

click. 

Reklama VŠM sa zobrazí v časti Sponzorované odkazy vo výsledkoch vyhľadávania na 

google.sk alebo google.com. Odkazy sú relevantné k výrazu, ktorý používateľ zadal do 

vyhľadávača. Výrazy sú v tomto prípade „kľúčové slová", ktoré sme si zvolili a odrážajú nielen 

našu aktuálnu ponuku, ale aj značku VŠM (podpora poznateľnosti značky). Marketingové 

oddelenie tak reaguje na rôzne udalosti ako ocenenia školy, úspechy študentov, maturitné 

obdobie, DOD atď. a podľa toho smeruje reklamu a kľúčové slová na určité segmenty 

užívateľov. 

 

Spolupráca so zahraničnými “recruitment agentúrami” 

 

S cieľom nahradenia výpadku domácich študentov v dôsledku domáceho demografického 

vývoja v minulom období VŠM nadviazala viaceré kontakty so zahraničnými agentúrami. 

Nakoľko však procesy týkajúce sa prechodného pobytu zahraničných študentov na Slovensku 

podliehajú vysoko prísnemu a zložitému režimu, zatiaľ sa nám nedarí vo väčšom počte prilákať 

zahraničných študentov na Slovensko (na škole študuje cca 8% zahraničných študentov).  

 

X. ROZVOJ VŠM 
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V roku 2019 Vysoká škola manažmentu realizovala resp. pokračovala niekoľkými projektami 

rozvoja školy.  

 

V roku 2019 VŠM pokračovala s projektom podpory študentov ako prostredníctvom 

kariérneho centra, tak ponukou internshipov a študentských stáží. Cieľom týchto aktivít je na 

pôde školy pomôcť končiacim študentom a začínajúcim firmám lepšie sa adaptovať na 

profesionálnu kariéru po ukončení štúdia.  

 

Taktiež v roku 2019 pokračoval projekt obnovy priestorov budovy školy v Bratislave a to 

vďaka grantu USAID. V rámci prác sú zrekonštruované učebne, toalety, vestibul budovy, či 

technické zázemie vrátane inštalácií LED osvetlenia. Uvedené investície prispievajú k 

skvalitneniu študijného prostredia pre študentov a pracovného prostredia pre pedagogických 

zamestnancov. 

 

V rámci aktívneho rozvoja PR, VŠM/CityU pokračovala aj v roku 2019 v účasti rámci 

nadnárodného projektu EUHL (Európska univerzitná hokejová liga). Hráči VŠM figurujú 

v univerzitnom hokejovom mužstve Gladiators Trenčín, ktoré je zostavené v rámci mestskej 

spolupráce s TNUAD. V akademickom roku 2018/2019 odohrali Gladiátori v spomínanej 

súťaži svoju šiestu sezónu. Nielen, že vďaka tejto hokejovej aktivite je umožnené väčšmi školu 

zviditeľniť, ale tiež začala ako prvá oficiálne spolupracovať s hokejovým mužstvom 

pôsobiacim v najvyššej slovenskej súťaží – s HK Dukla Trenčín. Vzájomná spolupráca nemá 

len hokejový charakter, ale tiež je snahou hráčom – študentom prispôsobiť vyučovanie tak, aby 

sa mohli súčasne venovať športu a vzdelávaniu na VŠM/CityU programs.  

 

XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY VŠM  

Medzinárodná spolupráca Vysokej školy v pedagogickej oblasti sa opiera predovšetkým 

o spoluprácu so City University of Seattle v USA a partnerskými univerzitami v Európe, 

s ktorými buduje VŠM úzke vzťahy ako na úrovni programu ERASMUS, tak na vedecko-

výskumnej úrovni. 

 

 
Sídlo centrály City University of Seattle v Seattle 

 
 

V rámci spolupráce s City University of Seattle po úspešnom absolvovaní trojročného 

bakalárskeho štúdia na Vysokej škole manažmentu a získaní (slovenského) bakalárskeho 

diplomu môže študent po absolvovaní štvrtého ročníka získať aj bakalársky stupeň 

vysokoškolského vzdelávania akreditovaný v USA, ktorý mu udelí City University of Seattle 
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v USA. Od roku 2007 majú študenti VŠM možnosť absolvovať časť štúdia na niektorej z 

pobočiek City University of Seattle v USA za rovnakých finančných podmienok, ako na 

Slovensku. Rovnako je medzinárodná spolupráca realizovaná aj prostredníctvom pôsobenia 

zahraničných lektorov v pedagogických a výskumných procesoch školy. 

 

VŠM má rozvinuté vzťahy s firmami s medzinárodnou pôsobnosťou, vďaka ktorým je 

umožnené úzke prepojenie teórie a praxe. 

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

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

každoročne obnovuje a obohacuje o nové produkty. 

 

Prostredníctvom svojho Kariérneho centra, VŠM úspešne spolupracuje s viacerými firmami na 

vytváraní možností študentských stáží a pracovných miest pre absolventov. Kariérne centrum 

pritom pôsobí ako prostredník medzi študentským parlamentom VŠM a podnikateľskou 

komunitou. Vďaka tomu vzniklo množstvo kontaktov predovšetkým s oddeleniami ľudských 

zdrojov firiem ako CulCharge, AT & T, Philip Morris, Soitron, Lear Corporation, T-mobile, 

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

Coopers, či Kooperativa. 

 

XII. SYSTÉM KVALITY 

 

Vysoká škola manažmentu v spolupráci so City University of Seattle realizuje systém kvality 

na niekoľkých úrovniach, a to ako na úrovni manažmentu vysokej školy, na úrovni 

vzdelávacích činností a tvorivej a vedecko-výskumnej činnosti. 

 

Manažment VŠM 

 

Na manažérskej úrovni systému kvality vysokej školy, táto je zabezpečovaná prostredníctvom 

vedenia a Správnej rady školy, ktoré zabezpečujú adekvátny dohľad a kontrolu. V roku 2007 

VŠM absolvovala komplexnú evaluáciu Európskou asociáciou univerzít (EUA), ktorej je 

členom. Projekt mal podobný charakter ako väčšina systémov hodnotenia kvality, t.j. nezávislé 

posúdenie kvality jednotlivých procesov a ich kontroly, cielené využitie kombinácie interného 

a externého aspektu zabezpečovania kvality, účasť jednotlivých podielnikov na tomto procese 

a zverejnenie výsledkov hodnotenia. Predmetom inštitucionálneho hodnotenia bola vysoká 

škola, jej celkový stav, vnútorná štruktúra, zamestnanci, manažment, študenti, absolventi, 

výsledky i uvažovaný ďalší rozvoj. Mimoriadna pozornosť sa venovala oblastiam vedy, 

výskumu a bolonskému procesu. Samotné hodnotenie bolo vykonané v troch krokoch: 

 

 sebahodnotenie VŠM prostredníctvom sebahodnotiacej správy, 

 dve návštevy európskeho evaluačného tímu EUA, 

 zverejnenie hodnotiacej správy VŠM. 

 

Tento model je všeobecne akceptovaný ako základ európskej úrovne zabezpečenia kvality 

v zmysle EHS štandardov 2015. Projekt využíva koncepciu kvality „súlad so zámerom alebo 

cieľom vysokej školy“. Ide o najakceptovanejšiu koncepciu pre vnútornú kvalitu 

vysokoškolskej inštitúcie v európskom kontexte. VŠM bola hodnotená ako úspešná a 

perspektívna vysoká škola. 

 

Vzdelávanie 

Vysoká škola manažmentu od svojho vzniku dbá o kvalitu pedagogickej práce z viacerých 

hľadísk: personálneho obsadenia pedagogického zboru, organizácie a priebehu vzdelávania, 

kontroly študijných výsledkov a ich evidencie. Každá z týchto činností sa pravidelne 

kontroluje. Za túto činnosť zodpovedá prorektorka pre pedagogické záležitosti. Výsledkami 
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kontroly sa zaoberá vedenie VŠM. Na ich základe prijíma opatrenia v administratívnej 

či personálnej oblasti. 

Od študentov VŠM sa vyžaduje, aby sa učili priebežne počas celého trimestra (VŠM nepozná 

skúškové obdobie), pričom ich výsledná známka je zložená z niekoľkých priebežných 

hodnotení, ktoré sú stanovené v sylabe každého predmetu a študenti sú s nimi oboznámení na 

začiatku trimestra. Sylaby sú obsahujú nielen percentuálne podiely aktivít študenta na jeho 

výslednej známke, ale aj podrobný rozpis hodnotenia danej aktivity (čo musí aktivita obsahovať 

a aký je podiel tejto činnosti na známke za aktivitu). Požadovanými aktivitami sú: 

 

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

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

 riešenie prípadových štúdií a/alebo kritických analýz, 

 individuálne a kolektívne prezentácie riešení, 

 testy a kvízy,  

 aktívna účasť študenta na vyučovacích hodinách.  

Učitelia sú vedení k tomu, aby využívali čo najširšiu škálu aktivít a tým vychádzali v ústrety 

študentom s rôznym štýlom učenia. Dôraz pritom kladú na priebežnú a záverečnú skúšku. Ich 

podiel na výslednej známke sa pohybuje okolo 50%.  

Vedenie VŠM venuje mimoriadne úsilie meraniu efektívnosti vzdelávania – a to v rovnakej 

miere na dennom aj externom štúdiu. Cieľom je postihnúť problémy čo najskôr po ich vzniku, 

identifikovať ich príčiny, navrhnúť nápravné opatrenia a systém kontroly ich realizácie. Vďaka 

tomu sa darí riešiť tento problém, ktorý sa považuje na iných vysokých školách za chronický.  

Dbáme aj o rovnováhu medzi teoretickou a praktickou zložkou vzdelávania. VŠM od svojho 

vzniku považuje za základný pojem v oblasti vzdelávania “kontaktnú hodinu”. Nerozlišuje 

medzi prednáškami, seminármi, cvičeniami, laboratórnymi prácami a pod. s cieľom uvoľniť 

priestor učiteľovi na flexibilný a intenzívny kontakt so študentmi. Medzi prijatím teoretických 

poznatkov a ich praktickým overením vzniká úzka prepojenosť, pričom učitelia plynule 

prechádzajú medzi teóriou a praxou. To je možné aj vďaka tomu, že počet študentov v skupine 

sa pohybuje väčšinou do 15-20. Kontakt medzi študentmi a učiteľmi je bezprostredný, otvorený 

a umožňuje plynulý tok informácií obidvomi smermi.  

Študenti každý trimester vypĺňajú štandardizované papierové aj elektronické dotazníky, v ktorých sa 

vyjadrujú ku kvalite predmetu a k vyučujúcemu. Z celkového počtu študentov vyplní hodnotenie 40-

60% študentov. V hodnotení od 1-5 (5 je najvyššie hodnotenie) prevažná väčšina vyučujúcich dostala 

aj v roku 2019  hodnotenie medzi 4-5. Učiteľ sa svoje hodnotenie dozvie až po odovzdaní známok, aby 

sa predišlo pozitívnemu či negatívnemu vplyvu na posudzovanie študentov. Odborný rast učiteľov a ich 

mzdové ohodnotenie sú naviazané aj na výsledky študentských hodnotení. Študenti VŠM sa 

pravidelne zúčastňujú mimokurikulárnych aktivít, na ktorých demonštrujú svoje vedomosti, 

schopnosti a zručnosti. Uvádzame nasledujúce príklady: 

Capsim: Medzinárodná simulačná hra, ktorá umožňuje študentom vyskúšať si podnikanie 

v praxi. Je jedna z najrozšírenejších a najpoužívanejších na svete. V súčasnosti je do nej 

zapojených viac ako 200,000 študentov z viac ako 500 univerzít z celého sveta. Súťaže sa 

každoročne zúčastňuje niekoľko študentských tímov VŠM. Takmer bez výnimky sa radia 

medzi 10% najúspešnejších tímov sveta. 

VŠM od svojho vzniku intenzívne bojuje za akademickú etiku a prísne trestá jej narušenie. 

V sylabe každého predmetu, ktorý študenti dostanú na začiatku trimestra, sú uvedené pravidlá 

akademickej etiky a tresty za jej porušenie. Tresty začínajú anulovaním práce alebo testu 

a končia vylúčením zo štúdia (podľa závažnosti a/alebo opakovania priestupku). 

Najviditeľnejším prvkom tohto boja je potieranie plagiátorstva prác programom SafeAssign, 

ktorý testuje ich originálnosť voči celému internetu. Rovnako sa trestá aj opisovanie. VŠM má 

vlastný elektronický archív prác, do ktorého sa vkladajú všetky práce vytvorené študentmi počas 
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ich štúdia. Súčasťou kontroly je aj elektronické porovnanie týchto prác, aby nedochádzalo k ich 

zneužívaniu inými študentmi a/alebo tým istým študentom na inom predmete. Zásady 

akademickej etiky zároveň nariaďujú študentom chrániť svoje práce bez zneužitím. Neplatí 

výhovorka: „On(a) použil(a) moju prácu bez môjho vedomia“. 

Formy zvyšovania kvality práce pedagogických  pracovníkov 

Na konci trimestra študenti každého predmetu vypĺňajú hodnotenia na učiteľa, ktorými sa 

vyjadrujú k jednotlivým zložkám komunikácie vrátane otázok o previazanosti teórie a praxe 

pri výučbe daného predmetu.  

Učitelia si zvyšujú kvalifikáciu aj prostredníctvom rôznych školení a workshopov. V rámci 

rozvoja sa uskutočňujú workshopy a stretnutia orientované na tvorbu učebníc, podporných 

učebných materiálov, prípadových štúdií a testov tak, aby vyhovovali rôznym vzdelávacím 

štýlom študentov a dali sa prispôsobiť aj pre vzdelávanie cez internet.  

 

 

Akademická etika a štatistický prehľad prípadov za rok 2019 

 

Vysoká škola manažmentu definuje akademickú nečestnosť ako čin, ktorý narušuje práva 

iných študentov týkajúce sa vykonávania a hodnotenia ich práce, alebo ktorý predstavuje 

prezentovanie práce niekoho iného ako svojej vlastnej. Nečestnosť bráni štúdiu a narušuje 

akademickú celistvosť vysokej školy. Porušovanie akademickej etiky taktiež znižuje hodnotu 

dosiahnutého titulu. Vysoká škola manažmentu prostredníctvom známok a vydaním diplomu 

potvrdzuje, že študent úspešne získal stanovené množstvo vedomostí v súlade s definovanými 

pravidlami akademickej etiky. Všetky písomné práce, ktoré sa ukladajú do elektronického 

archívu študentských prác, sú postúpené na TurnItIn.com pre účel kontroly plagiátorstva. Sú 

porovnávané s rozsiahlou databázou webových stránok, žurnálov a periodík, a archívom VŠM. 

Študenti, ktorých práce obsahujú prvky plagiátorstva, sa stávajú predmetom vznesenia 

obvinenia z porušenia pravidiel akademickej etiky. 

 

Uplatňuje sa princíp "nulovej tolerancie" voči záležitostiam týkajúcich sa previnenia voči 

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

klamania a krádeže. Na začiatku každého predmetu sú študenti podrobne oboznámení s 

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

a pravidlá akademickej etiky sú vysvetlené spolu s osobitnými požiadavkami konkrétneho 

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

 

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

 

Podvádzanie: 

 

 Používanie nedovolených materiálov ako sú knihy alebo poznámky pre zodpovedanie 

otázok na skúškach a testoch. 

 Opisovanie úloh, písomných prác, odpovedí pri skúškach a testoch alebo iných informácií 

a dát od ostatných študentov alebo iných autorov 

 Napomáhanie alebo umožnenie podvádzania niekomu inému 

 

Plagiátorstvo: 

 

 Vydávanie práce iného autora za vlastnú. 

 Parafrázovanie myšlienok z práce inej osoby bez použitia správnej citácie 

 Neoznačenie priameho citátu správnou citáciou 
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 Doslovné kopírovanie, použitie vybraných fráz z práce niekoho iného alebo preberanie 

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

zdroja.  

 

Ďalšie formy porušovania akademickej etiky: 

 

 Manipulovanie a falšovanie výsledkov skúšok, testov, alebo dát a informácií z výzkumov,  

 Preberanie a kopírovanie dizajnu, obrázkov, schém alebo celých internetových stránok bez 

náležitého uvedenia zdroja a autora, 

 Predloženie práce, alebo časti práce, ktorá bola vypracovaná a predložená na inom alebo 

tom istom predmete, bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho, 

 Manipulovanie a falšovanie informácií za účelom ziskania výhod, 

 Spolupráca s inou osobou alebo osobami na skúškach, testoch, úlohách, projektoch, 

výskumných prácach a iných zadaniach bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho, 

 Predávanie alebo poskytovanie seminárnych a iných prác, úloh a ďalších zadaní iným 

osobám pre účel plagiátorstva, 

 Podplácanie alebo pokus o podplácanie vyučujúceho. 

 

Prípady porušenia pravidiel akademickej etiky sú prešetrované Komisiou pre akademickú 

etiku, pozostávajúcou z 3 členov a predsedu komisie (Peter Kročitý, PhD., MBA), menovaných 

rektorkou školy.  

Šetrenie je vedené predsedom ktorý ale nemá rozhodovacie právo. Ak sa študent rozhodne 

zúčastniť šetrenia, jeho svedectvo je vypočuté a členovia komisie majú možnosť klásť otázky 

týkajúce sa prípadu. Potom nasleduje rokovanie komisie už bez prítomnosti študenta, až kým 

komisia nedospeje k rozhodnutiu hlasovaním. Komisia môže rozhodnúť o tom že: (1) nedošlo 

k porušeniu pravidiel akademickej etiky, alebo (2) došlo k porušeniu pravidiel akademickej 

etiky. V prípade, že komisia dospeje k rozhodnutiu (1), prípad je uzavretý bez akéhokoľvek 

postihu pre daného študenta. V prípade že komisia dospeje k rozhodnutiu (2), bude rozhodnuté 

o postihu podľa zoznamu sankcií. Predseda oboznámi študenta s rozhodnutím komisie 

oficiálnym listom. 

 

Postihy za porušenie pravidiel akademickej etiky 

 

 Pri prvom prípade porušenia pravidiel akademickej etiky môže byť študent sankcionovaný 

známkou 0.0 z daného predmetu  

 Pri druhom prípade porušenia pravidiel akademickej etiky može byť študent sankcionovaný 

známkou 0.0 z daného predmetu spolu s dočasným vylúčením  na obdobie jednoho alebo 

viac trimestrov.  

 Pri treťom prípade porušenia pravidiel akademickej etiky može byť študent sankcionovaný 

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

 

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

alebo predložených dôkazov. 

Právo študenta na odvolanie 

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

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

rozhodnutia komisie. Rozhodnutie rektorky je v tomto prípade konečné.  

 

Prehľad prípadov riešených komisiou pre akademickú etiku za obdobie  

1. január  - 31. december 2019 
 

Rozdelenie prípadov podľa študijného programu: 

   10 Bakalársky program Bc/BSBA  
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   2  Magisterský program Mgr/MBA 

celkom 12 
 

Rozdelenie prípadov podľa priestupku 

  8 prípadov plagiátorstvo 

  4 prípady podvádzanie 

celkom 12 

 

Zistenia komisie 

12 prípadov porušenia pravidiel 

  0 prípadov bez porušenia pravidiel 

 celkom 12 

 

Postihy uplatnené v jednotlivých prípadoch  

  4 prípady, 0.0 za zadanie 

  8 prípadov, prepracovať zadanie 

celkom 12 
 

 

XIII. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Vysoká škola manažmentu 

Bezručova 64, 911 01 Trenčín 

Panónska 17, 851 04 Bratislava 

IČO: 36 120 901 

DIČ: 2021 594 707 

Tel.: 02/68204501 (Bratislava) 

Tel.: 032/6529337 (Trenčín) 

www.vsm.sk 

 

 

XIV. SUMÁR 

 

Predmetom výročnej správy o činnosti Vysokej školy manažmentu je poskytnutie ucelenej 

informácie o aktivitách a dosiahnutých úspechoch školy za uplynulý rok ako odbornej tak aj 

širokej verejnosti. Plnenie cieľov stanovené Dlhodobým zámerom vysokej školy v oblasti 

výchovno-vzdelávacej činnosti ako aj v oblasti vedecko-výskumnej činnosti je na VŠM 

pravidelne vyhodnocované na zasadnutiach Správnej rady, Kolégia rektora, na zasadnutiach 

Vedeckej rady, ako aj na zasadnutiach Akademického senátu. V Správnej rade sa hodnotenie 

plnenia Dlhodobého zámeru prejednáva a schvaľuje v rámci schvaľovania Správy o činnosti 

a Výročnej správy za predchádzajúci rok. Správa o činnosti, ako aj Výročná správa 

o hospodárení sa spracúva na základe osnovy stanovenej Ministerstvom školstva SR 

a zverejňuje na webových stránkach vysokej školy a zasiela sa na Ministerstvo školstva SR. 

 

Vysoká škola manažmentu pri stanovovaní svojich strategických cieľov v rámci dlhodobého 

zámeru vychádza z filozofie otvorených dverí k vzdelávaniu, posilňovania väzieb medzi 

vysokou školou a zamestnávateľmi, vysokou školou a spoločnosťou ako aj rozvoja vedecko-

výskumnej činnosti v rámci dostupných zdrojov. Otváraním pracovných trhov v EÚ dochádza 

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

období, v náročnom konkurenčnom prostredí, vyžadovať dôslednú prípravu absolventov pre 

prácu v medzinárodných tímoch s kvalitnou výbavou na úrovni odborných, jazykových 

a spoločenských kompetencií. V súlade s ambíciami Európskej únie zapájať v kontexte 

bolonského procesu vysoké školy do spoločného európskeho priestoru sa stáva pre ďalšie 

obdobie našim cieľom kontinuálny rozvoj medzinárodnej spolupráce VŠM na úrovni 
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študentských a učiteľských mobilít, medzinárodných projektov a spoločných programov 

s partnerskými univerzitami v Európe a USA, vrátane City University of Seattle. 

 

Z pohľadu kvality výučby a prípravy absolventov pre ich budúce povolanie nás obzvlášť teší 

umiestnenie školy na 1. mieste v absolventskej miere nezamestnanosti po jednom roku od 

ukončenia štúdia s 0% nezamestnanými absolventami. V rámci spolupráce s City University 

of Seattle je zasa potvrdením kvality umiestnenie CU online programov bakalárskeho štúdia v 

top 50 podľa US News a ocenením kvality MBA štúdia je “MBA Top Rated Graduate 

Program” z pohľadu hodnotenia študentami. 

 

 

 

XV. PRÍLOHY (príloha „tabuľky“ tvorí samostatný súbor) 


