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VÝROČNÁ SPRÁVA VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU V TRENČÍNE ZA ROK 
2011 

 
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 MANAŽMENTU 
 
Vysoká škola manažmentu 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 manažmentu, ktorú priniesla na Slovensko 
City University of Seattle v roku 1991. Vysoká škola manažmentu, ako súčasť 
vysokoškolského systému v Slovenskej republike, realizuje v spolupráci so City University of 
Seattle bakalárske a magisterské štúdium Podnikového a Znalostného manažmentu, dvojitý 
diplom s možnosťou získať akreditovaný BSBA diplom CityU of Seattle, doktorandské 
štúdium Znalostného manažmentu, štúdium MBA (Master of Business Administration), 
intenzívny program výučby anglického jazyka a odborné a jazykové kurzy pre verejnosť a 
podniky v Trenčíne a v Bratislave. Z hľadiska začlenenia je Vysoká škola manažmentu 
v Trenčíne vysokou školou, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy ani medzi 
odborné vysoké školy.  
 
Zriadenie súkromnej Vysokej školy manažmentu má s ohľadom na študijný plán, 
vypracovaný podľa požiadaviek 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 manažmentu možno konštatovať, že 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 a v 
zahraničí. 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, spol. s .r.o., ktorá je zriaďovateľom Vysokej školy 
manažmentu, je pobočkou neštátnej univerzity so sídlom v štáte Washington, pričom 
predstavuje jej najväčšiu pobočku mimo amerického kontinentu. 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, 1995 a 2010). City University of Seattle pokračuje v 
zmluvnej spolupráci s Vysokou školou manažmentu pri rozvoji jej vzdelávacích programov, 
zabezpečovaní zahraničných študijných stáží, výmene pedagógov, realizácii spoločných 
vedecko-výskumných projektov a konferencií. 

Poslanie a ciele školy 
 
Vysoká škola manažmentu, ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku 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, že: 
a) vychováva odborníkov s najvyšším vzdelaním v oblasti manažmentu 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 založenej na princípoch voľného trhu, 
g) spolupracuje s obcami, vyššími územnými celkami a s ustanovizňami hospodárskeho 
života, 

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 manažmentu sa v rámci svojej vzdelávacej činnosti riadi nasledovnými 
základnými hodnotovými princípmi: 
 
• Vzdelanie je celoživotný proces a musí byť relevantné. 
• Vzdelanie by malo byť pre študentov dosiahnuteľné a finančne dostupné. 
• Príležitosť vzdelávať sa by mala byť otvorená pre každého, kto túži po vzdelaní. 
• Vzdelanie by malo byť prístupné prostredníctvom rôznych technológií a foriem štúdia. 
 
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.  
 
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 dodržiavanie 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, možnosť 
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 
a v roku 2010 tiež doktorandské štúdium v znalostnom manažmente ako reakciu na ambíciu 
Európskej únie budovania Európy na princípoch spoločnosti založenej na poznatkoch.  
 
Štúdium na Vysokej škole manažmentu 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, 
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g) zásadami volieb do akademického senátu, 
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 
manažmentu 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.) s priznanými právami pre programy uvedené v tabuľke. V roku 2010 
získala VŠM akreditáciu pre uskutočňovanie 3. stupňa štúdia - doktorandského (PhD.) štúdia 
v Znalostnom manažmente v dennej forme na základe dekrétu č. 2010-8970/18854:1-071 a v 
externej forme na základe dekrétu č. 2010-8970/18861:2-071, čím VŠM dobudovala 
trojstupňovú ponuku akreditovaných študijných programov. V roku 2011 získala VŠM 
akreditáciu pre magisterské štúdium podnikového manažmentu v dennej a externej forme. 
 
por. č. študijný program študijný odbor stupeň forma VŠM pracovisko titul časové obmedzenie* 

1. podnikový manažment 3.3.16 1. denná Trenčín Bc. BČO 
2. podnikový manažment 3.3.16 1. externá Trenčín Bc. BČO 
3. podnikový manažment 3.3.16 1. denná Bratislava Bc. BČO 
4. podnikový manažment 3.3.16 1. externá Bratislava Bc. BČO 
5. znalostný manažment 3.3.15 1. denná Bratislava Bc. BČO 
6. znalostný manažment 3.3.15 1. externá Bratislava Bc. BČO 
7. znalostný manažment 3.3.15 2. denná Bratislava Mgr. BČO 
8. znalostný manažment 3.3.15 2. externá Bratislava Mgr. BČO 
9. podnikový manažment 3.3.16 2. denná Bratislava Mgr. ČO 

10. Podnikový manažment 3.3.16 2. externá Bratislava Mgr. ČO 
11. znalostný manažment 3.3.15 3. denná Bratislava PhD. ČO 
12. znalostný manažment 3.3.15 3. externá Bratislava PhD. ČO 

*BČO – bez časového obmedzenia, ČO – s časovým obmedzením 
 
Vysoká škola manažmentu ako jediná súkromná vysoká škola podstúpila v roku 2007 
prestížnu európsku evaluáciu EUA (European University Association). Prvým krokom 
v tomto procese bola príprava sebahodnotiacej správy (tzv. Self-Study Report), ktorá slúžila 
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 celoživotného vzdelávania.  
 
Vedenie a orgány školy 
 
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. M.B.A. predseda 
Mgr. Branislav Zlocha podpredseda 
Ing. Jozef Žiška 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 

 
Rektor 
 
Na návrh Správnej rady vymenoval prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dňa 30. 
júna 2011 do funkcie rektora Vysokej školy manažmentu v Trenčíne na ďalšie štvorročné 
funkčné obdobie, Dr.h.c. Prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc. 
 
Spoločenská angažovanosť rektora: 

• Člen Slovenskej rektorskej konferencie 
• Člen organizácie MZV SR Seniori slovenskej diplomacie 
• Čestný predseda Slovenskej endokrinologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej 

spoločnosti 
• Zakladajúci predseda a t.č. emeritný člen Učenej spoločnosti SAV a člen 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 
• Člen vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy, Bratislava 
• Člen vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

Bratislava 
• Podpredseda Alumni Predsedníctiev SAV 

 
Prorektori 
 

• Prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., prorektorka pre pedagogické záležitosti 
• 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 povinností vyplývajúcich z novely zákona 131/2002 o vysokých školách z roku 
2007, je Akademický senát VŠM volený akademickou obcou tajným hlasovaním v súlade s 
volebným poriadkom.  
 
 
Členovia Akademického senátu: 
 
Zamestnanecká časť (funkčné obdobie zamestnaneckej časti: 23. máj 2010 – 22. máj 2012): 
 

meno funkcia 
Ing. Andrej Piovarči, PhD. predseda 
Martina Kročitá, MBA podpredseda 
Mgr. Mirka Pastierová, PhD. člen 
Mgr. Katarína Blahová člen 



Page 6 of 52 
 

Ing. Mgr. Zuzana Cíbiková, PhD. člen 
Aaron T. Walter, MBA člen 
JUDr. Róbert Grell člen 
Mgr. Jarka Korpová člen 
Mgr. Miroslava Londákova  člen 
Ladislav Galbavý, MBA člen 

 
Študentská časť (funkčné obdobie študentskej časti: 14. december 2010 – 13. december 
2011): 
 

meno funkcia 
Michal Blažek  člen 
Roland Ondruš člen 
Alexandra Ratkovská člen 
Mirka Galasová člen 
Dušan Kubíček člen 

 
Akademický senát VŠM sa v rámci pravidelných zasadnutí počas roka 2011 venoval rôznym 
otázkam týkajúcich sa chodu vysokej školy a prijímal uznesenia v zmysle zákona o vysokých 
školách, štatútu Vysokej školy manažmentu a rokovacieho poriadku akademického senátu. 
Akademický senát spolu s vedením školy a so zástupcami študentského parlamentu 
spoluorganizoval podujatie Študentská práca roka. Toto podujatie sa konalo 19. apríla 2011 
a svoje práce na ňom prezentovalo 13 študentov, z toho 12 študentov v anglickom jazyku. 
Senát tiež prerokoval a schválil rozpočet na akademický rok 2011/2012 a schválil nárh na 
zloženie disciplinárnej komisie.  
 
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 manažmentu 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. 
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Členovia vedeckej rady: 
 

meno funkcia profesionálne zameranie 
Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. predseda zahraničné vzťahy 
Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. podpredseda znalostný manažment 
Prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. člen manažment kvality 
Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. člen ekonómia a manažment 
Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. člen znalostný manažment 
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. člen ekonómia 
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 manažment 
Doc. Ing. Ivan Perlaki, PhD., m.prof. člen personálny manažment 
Doc. PhDr. Ivan Žáry, PhD. člen marketing a komunikácia 
Doc. Dr. Ing. Heda Hansenová člen ekonómia a manažment 
Alena Bušiková, M.B.A. člen manažment 
Mgr. Branislav Zlocha člen marketingový manažment 
Mgr. Jozef Šimúth, PhD. člen psychológia, HR 
Denisa Hackett, M.B.A. člen manažment 
PhDr. Oldřich Mrkývka, M.B.A. člen manažment 
 
Počas roka 2011 sa vedecká rada zaoberala predovšetkým problematikou súvisiacou so 
zvyšovaním akademickej kvality študijných programov. Prerokovala a schválila žiadosť 
o akreditáciu doktorandského štúdia v odbore znalostný manažment. Garantom bol 
menovaný prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. Po priznaní práva uskutočňovať doktorandské 
štúdium bola prorektorka prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. poverená riadením 
doktorandských programov na VŠM. Prerokovaný bol tiež návrh členov odborovej komisie, 
návrh pravidiel doktorandského štúdia, návrh tém doktorandského štúdia, informácia 
o prijímacom konaní, návrh členov prijímacej komisie a návrh študijného plánu.  
 
Predmetom rokovania Vedeckej rady VŠM  bolo tiež udelenie nenávratného finančného 
príspevku na projekt v rámci OP vzdelávanie s názvom: „Zavedenie študijného programu 1. 
stupňa „Manažment informačných systémov“. Vedecká rada zobrala na vedomie tiež  
usmernenie MŠVVaŠ SR o náležitostiach záverečných prác a kontrole ich originality. Systém 
kontroly predbežne hlboko zaostáva za systémom TURNITIN, ktorý sa na VŠM používa už 
desať rokov. Vedecká rada odporučila popri mobilitnom programe ERASMUS zaviesť podľa 
možnosti aj program ERASMUS MUNDUS. Vedecká rada schválila tiež rozvoj 
medzinárodnej a inštitucionálnej spolupráce pod vedením prof. Ferenčíkovej. Prerokoval 
a schválil sa program rokovania s ministrom školstva Eugenom Jurzycom, ktoré sa 
uskutočnilo v decembri  2010. 
 
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 tiež 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 až do ich ukončenia a za skartovanie 
neaktuálnych záznamov o jednotlivých prípadoch. 
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Členovia disciplinárnej komisie: 
 

meno zamestnanec/študent 
Alena Bušíková, M.B.A. zamestnanec 
Denisa Hackett, M.B.A. zamestnanec 
Mgr. Judith Wurster, M.B.A. zamestnanec 
Larry Johnson, M.A. zamestnanec 
Juraj Kršák študent 
Ladislav Galbavý študent 
Martina Jurčáková študent 
Michal Bundil 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 a španielskeho jazyka 
 
Katedra jazykov zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch anglického a španielskeho 
jazyka. 
 

• Katedra ekonómie a financií 
 
Katedra ekonómie a financií zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: 
mikroekonomika, makroekonomika, globálna ekonomika, základy účtovníctva, finančné 
účtovníctvo, účtovníctvo pre manažérov, nákladové účtovníctvo, podnikové hospodárstvo, 
financovanie organizácií a daňová politika. 
 

• 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 manažérov. 
 

• Katedra informačných technológií 
 
Katedra informačných technológií zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: princípy 
spracovania informácií, databázový manažment, informačné systémy, úvod do 
programovania, metodológie vývoja systémov, pokročilé publikovanie na Internete a dizajn 
Web stránok, počítačové spracovanie poznatkov, manažérske informačné systémy, znalostné 
systémy, znalostné inžinierstvo, e-commerce a e-business, znalostný manažment a získavanie 
poznatkov z databáz. 
 

• Katedra manažmentu 
 
Katedra manažmentu zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: úvod do manažmentu, 
riadenie organizácií, riadenie ľudských zdrojov, projektový manažment, operačný 
manažment, komplexné riadenie kvality, manažment zmeny a strategický manažment, 
medzinárodný obchod. 
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• Katedra marketingu a komunikácie 

 
Katedra marketingu a komunikácie zabezpečuje pedagogický proces v predmetoch: 
marketing, komunikácia v organizácii, verbálna komunikácia pre manažérov, globálny 
marketing, public relations, a manažérska 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 NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ VŠM ZA ROK 2011 
 
Január 2011 
V januári pokračovalo riešenie projektu financované prostredníctvom Operačného programu 
Vzdelávanie evaluáciou navrhovaného kurikula bakalárskeho štúdia v manažmente 
informačných systémov. Riešitelia intenzívne pracovali na prestupových kritériách aj voči 
navrhovanému duálnemu diplomu Bachelor of Science in Information Systems City 
University of Seattle. 
 
Vysoká škola manažmentu ako partner Akadémie klasickej ekonómie Konzervatívneho 
inštitúti M. R. Štefánika privítala na svojej pôde ďalších 50 účastníkov tohto podujatia. 
 
Dňa 27.1.2011 jeho excelencia, veľvyslanec USA Theodore Sedgwick, uskutočnil na pôde 
VŠM v Bratislave hosťovskú prednášku na tému „The American Political Scene Today“, 
ktorá sa stretla s veľkým záujmom študentov a pedagógov školy. 
 
Február 2011 
2.2.2011 prijal pozvanie do Bratislavy s hosťujúcou prednáškou riaditeľ Americkej 
obchodnej komory na Slovensku Jake Slegers na tému „American Chamber of Commerce in 
Slovakia, its activities and the way US companies do business“, po ktorej nasledovala živá 
diskusia týkajúca sa pôsobenia a vplyvu amerických spoločností na slovenskú ekonomiku. 
 
4.2.2011 sa v priestoroch školy v Bratislave a Trenčíne uskutočnil Deň otvorených dverí, 
ktorý navštívilo viac ako 100 záujemcov o programy školy z kategórie študentov, rodičov 
a študijných poradcov. Bohatý program obsahoval prezentácie programov, prehliadku školy 
a demo prednášku zahraničných vyučujúcich pôsobiacich v programoch VŠM. 
 
Marec 2011 
VŠM prišla s motivačným programom pre študentov s názvom “Študuj dobre a zníž si 
školné.“ Škola tak pripravila pre svojich študentov bakalárskeho štúdia možnosť znížiť si 
školné v magisterskom štúdiu a to vo väzbe na dosiahnuté študijné výsledky. 
 
V marci každoročne škola organizuje prieskum spokojnosti študentov dotazníkovou metódou. 
V rámci prieskumu študenti odpovedali na otýzky kvality školy, programov a vyučujúcich. 
Zber údajov slúži na ďalšie spracovanie a vyhodnotenie pripomienok s cieľom kontinuálneho 
zvyšovania kvality programov a školy. 
 
Apríl 2011 
V priestoroch VŠM v Bratislave sa 19. apríla uskutočnil 3. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie: „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská“ s tématickým zameraním na 
dopravu a logistiku. Gesciu nad konferenciou prijal a konferenciu otvoril Jan Figeľ, 1. 
podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Hlavným cieľom 
konferencie bolo skúmať možnosti Slovenska ako člena EÚ uspieť v znalostnej ekonomike z 
aspektu jeho geografickej, ekonomickej i intelektuálnej pozície v globálnom svetovom 
priestore, diskutovať výhody a nevýhody tejto pozície pri aplikácii nových podnikateľských a 
manažérskych stratégií nielen v oblasti dopravy a logistiky, ale i financií, ľudských zdrojov, 
informácií a znalostí.  
 
Hlavná spoločná časť konferencie prebehla v dopoludňajších hodinách s úvodnou prednáškou 
prof. Milan Šikulu riaditeľa Ekonomického ústavu SAV, ktorý sa zameral na témy 
rozporuplnosti utvárania znalostnej ekonomiky a transformácie pohľadov na globálne 
megatrendy pod vplyvom hospodárskej krízy.  
 
V druhej časti hlavného programu konferencie zazneli odborné prednášky z oblasti dopravy a 
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logistiky, ktoré sa prioritne zamerali na aktuálne problémy dopravy, logistiky a budovania 
dopravnej infraštruktúry na území Slovenska v širších globálnych súvislostiach. Prednášky 
doc. Hansenovej, prof.Cempirka, Ing. arch. Jančinu a Ing. Kelešiho zapadli do prebiehajúcej 
verejnej diskusie o tom, ako využiť dobrú dopravnú a logistickú pozíciu Slovenska v rámci 
EÚ pre naštartovanie jeho dlhodobej prosperity. Príspevky sa zamerali na analýzu názorov 
skupiny odborníkov koncentrujúcich sa okolo prof. Petra Staneka z Ekonomického ústavu 
SAV, ktorí tvrdia, že sa vyskytla pre Slovensko jedinečná príležitosť vyvolaná potrebou EÚ 
prepravovať narastajúce tovarové prúdy z Ruska a juhovýchodnej Ázie aj iným spôsobom 
ako po mori. Títo odborníci vidia riešenie vo vybudovaní transakontinentálneho 
vnútrozemského superhabu (projekt TTT a širokorozchodná) prioritne orientovaného na 
železničnú, leteckú a vnútrozemskú vodnú dopravu. Jeho umiestnenie na území súmestia 
Bratislava-Viedeň- Brno je výsledkom alokačných štúdii o silnom ekonomickom potenciále 
tohto územia nielen v globálnom obchode, ale i v globálnom urbanizme (viď. i článok vo 
Forbes, z 9. mája tohto roku: Megacities the worlds greatest opportunity).  
  
Posledná časť hlavného programu bola venovaná problematike finančníctva, kde RNDr. 
Budinský a doc. Sipko sa zaoberali finančnými makroanalýzami a možnostiami riadenia 
finančných a menových rizík v období finančnej krízy. Obaja prednášatelia potvrdili 
pretrvávajúcu nestabilitu finančného prostredia a potrebu „obozretnosti vo finančnom a 
menovom podnikaní“. V popoľudňajšej časti konferencie sa účastníci rozdelili do troch 
sekcii: Vybrané problémy finančníctva a bankovníctva v ére znalostnej ekonomiky, Vybrané 
problémy manažmentu a marketingu v ére znalostnej ekonomiky a Medzinárodná preprava a 
logistika, kde sa prezentovali a diskutovali ostatné príspevky. Poslednou časťou programu 
konferencie bolo prijatie a vyhlásenie spoločných záverov a odporúčaní, ktoré boli 
sformulované do nasledovných bodov: 
 

1. Rastúce rozpory civilizácií zvyšujú tlak na dodržiavanie etických princípov 
fungovania ekonomiky. 

2. Prameňom hospodárskej krízy je kríza hodnôt, čo sa i naďalej prejavuje 
pretrvávajúcou latentnou nestabilitou podnikateľského a finančného prostredia. 

3. Doprava, logistika a zapojenie Slovenska do budovania transkontinentálnej dopravnej 
infraštruktúry EÚ je príležitosťou pre naštartovanie dlhodobej prosperity Slovenska.	  

4. Budovanie dobrej vzdelávacej infraštruktúry v Slovenskej republike, definovanie 
moderných vysokých škôl, internacionalizácia vzdelávania, spolupráca škôl s praxou, 
alternatívne formy a metódy vzdelávania sú hlavný nástrojom znalostnej ekonomiky a 
príležitosťou pre VŠM ako lídra v oblasti manažmentu znalosti.	  

 
Konferenciu uzatvoril rektor VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, Dr.Sc., ktorý 
poďakoval účastníkom i organizátorom konferencie a vyhlásil budúci 4. ročník konferencie: 
„Manažment v 21. storočí: problémy a východiská 2012“. 
 
Do zborníka konferencie bolo prijatých 50 príspevkov z 9 univerzít z ČR, Švédska, Belgicka, 
Vietnamu a Slovenska, z toho 30 príspevkov bolo prednesených na konferencii prezentačne v 
jednotlivých sekciách. Z konferencie bol vydaný zborník, ktorý je k dispozícii v knižnici 
VŠM. 
 
Dňa 19. apríla sa na Vysokej škole manažmentu uskutočnilo vyhodnotenie najlepších 
študentských prác v rámci súťaže “Best Student’s Paper”. Zo všetkých zaslaných prác v 
rôznych oblastiach bolo vybratých 10 prác, ktoré študenti prezentovali pred vynikajúcim 
obecenstvom tvoreným učiteľmi a študentmi školy. 
 
Študenti boli ocenení vecnými cenami aj možnosťou zúčastniť sa tzv. mentoring programu. 
Touto cestou chceme vyzdvihnúť práce týchto študentov: Karina Barboríková, Mirka 
Chromková, Veronika Kyškynová, Martin Labuda, Adam Munaretto, Filip Novák, Jozef 
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Patrnčiak, Radovan Pavlík , Milan Svetlák, Ivan Strnád, Kamil Šaško, Jana Valachová, 
Andrej Vacho, Monika Žákovská. 
 

 
kandidáti súťaže „Best Student’s Paper“ 

 
Máj 2011 
V máji 2011 VŠM uskutočnila prechod z online platformy Bulletin Board na Moodle. 
Uvedená platforma slúži na podporu externej formy štúdia ako bakalárskych, tak 
magisterských programov uskutočňovaných v slovenskom jazyku. 
 

 
Jún 2011 
Slovenská rada pre zelené budovy oslovila Vysokú školu manažmentu s ponukou spolupráce 
v rámci Green manažmentu. Okrem návštevy eko dediny Hostetín, ktorú pre nás 
zorganizovali v máji, nadviazali s nami dlhodobejšiu spoluprácu. Spočíva v zapojení našich 
študentov do aktivít, ktoré rada zastrešuje. 
 
Jednou z nich bolo aj stretnutie dňa 20. júna, na ktorom sa zúčastnili naši študenti a 
vyučujúca Environmentálneho manažmentu Mgr. Lenka Filkaszová. Skupina študentov sa 
tak mala možnosť dozvedieť viac aj o chystanej augustovej akcii týkajúcej sa zelených 
konceptov, na ktorej bude prezentovať názory spolu s kolegami z Ekonomickej univerzity. 
 
Júl 2011 
Vydavateľstvo Iura Edition publikovalo novú knihu “Readings in Knowledge Management”, 
ktorej editormi sú Prof. Jozef Hvorecký a Prof. Jozef Kelemen. Jej obsah je postavený na 
prednáškach, ktoré odzneli na medzinárodnej letnej škole “Úvod do znalostného 
manažmentu”, ktorá sa konala na VŠM v Trenčíne v rokoch 2008 až 2010. Prenášky autori 
spracovali do nadväzujúceho textu, ktorý sa dá preto využívať ako úvodná učebnica. 
 
August 2011 
Vysoká škola manažmentu dňa 11.8.2011 úspešne ukončila akreditačný proces pre 
uskutočňovanie magisterského štúdia v podnikovom manažmente. Počnúc začiatkom 
školského roka 2011/2012 otvorí VŠM magisterské štúdium pre záujemcov ako v dennej, tak 
externej forme štúdia. Akreditácia študijného programu bola udelená VŠM pre pracovisko 
Bratislava, čo však nebráni účasti na tomto študijnom programe aj študentom z Trenčína. 
 
September 2011 
V septembri sa uskutočnilo prijímacie konanie na doktorandské štúdium a prijali sa kroky na 
administratívnej a akademickej úrovni na zabezpečenie inaugurácie študentov 
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doktorandského štúdia v znalostnom manažmente na VŠM. Zároveň sa uskutočnilo úvodné 
sústredenie vyučujúcich, počas ktorého boli prerokované ako otázky organizácie výučby, tak 
študijný a skúšobný poriadok, výkazníctvo a otázky komunikácie medzi vyučujúcimi 
a študentami a vyučujúcimi a školou. 
 
Október 2011 
Začiatkom októbra bola pre nových študentov pripravená tzv. orientácia, na ktorej boli 
študentom poskytnuté dôležité informácie o štúdiu, vysvetlený študijný a skúšobný poriadok, 
pravidlá správania sa a akademickej etiky a zaškolenie študentov v oblasti ochrany zdravia 
a bezpečnostných predpisov. 
 
Imatrikulácia spojená so slávnostným otvorením školského roka 2011 / 2012 prebehla v 
pondelok 24.10.2011 v DK Zrkadlový háj v Bratislave a v stredu 26.10.2011 v priestoroch 
galérie M. A. Bazovského v Trenčíne za účasti akademických funkcionárov Vysokej školy 
manažmentu a City University of Seattle. V Trenčíne slávnostnú atmosféru dotvárali svojimi 
výbornými hudobnými vstupmi klaviristi Lucia a Michal Zahradníčkovi,. študenti našej 
školy. Počas slávnostnej ceremónie študenti prvých ročníkov zložili imatrikulačný sľub a 
začlenili sa tak do širokej študentskej obce so všetkými právami a povinnosťami s tým 
súvisiacimi. 

 
akademickí funkcionári a učitelia VŠM počas slávnostného aktu imatrikulácie 

 
V októbri sa VŠM/CityU zúčastnila veľtrhu pomaturitného vzdelávania „Akadémia“, ktorý je 
každoročne poriadaný pod záštitou MŠ SR. 
 
November 2011 
V dňoch 16.-21.11. 2011  bol rektor Lichardus  služobne vo Washingtone, DC na pozvanie 
Veľvyslanectva SR v USA a organizácie Friends of Slovakia (doklad č.1). Program pobytu 
v USA: 

• Zúčastnil sa na  Round Table discussion s predstaviteľmi washingtonských think-
tankov a delegácie NR SR, vedenej F.Šebejom (predseda Zahraničného výboru NR 
SR) o aktuálnych americko-slovenských vzťahoch a o spoluprácii  (John Hopkins 
University – SAIS). 

• Ďalej sa zúčastnil  na Czech and Slovak Freedom Lecture podpredsedu Senátu ČR 
Petra Pitharta vo Woodrow Wilson International Center for Scholars, Ronald Reagan 
Building, s ktorým mal dlhšiu informačnú debatu o politickej situácii na Slovensku po 
páde Radičovej vlády. . 

• Zúčastnil sa tiež na  Slovak-American Awards Dinner ako člen čestného výboru tejto 
akcie.    

• Stretol sa  s predstaviteľmi americkej diplomacie a administrativy a s krajanmi, 
vrátane členov výborov organizácii, ktoré nám poskytujú štipendia pre študentov. 
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• Rokoval o možnosti získania ďalších štipendií pre študentov z marginalizovanej časti 
slovenskej spoločnosti.  

• Získal súhlas US Amb. v SR T. Sedgwicka, aby bolo US veľvyslanectvo v SR 
spoluusporiadateľom konferencie VŠM v r. 2012.  

• Bývalý US Amb. v SR V. Obsitnik ponúkol   sprostredkovanie kontaktov medzi VŠM 
a americkými firmami s pôsobnosťou na Slovensku.   

• Rektor rokoval ďalej  s predstaviteľom Univ. of Missouri, prof. John Rose 
o rozvíjajúcej sa spolupráci s Univ. Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú rektor 
Lichardus pôvodne sprostredkoval (téma spolupráce: International Security). 

 
Dňa 29. novembra 2011 sa na Vysokej škole manažmentu / City University of Seattle v 
Bratislave, konala ďaľšia zaujímavá hosťovská prednáška. Hosťom školy bol Doc. Ing. 
Daniel Kalaš, PhD., Lead Operational Excellence Expert Slovnaftu (Logistika), ktorý 
prednášal na tému “Demanding European Oil Processing Environment and Its Impact on 
Logistics Strategy”. 
 
Tím riešiteľov grantu EÚ, ktorý získala VŠM a ktorého cieľom je vytvorenie nového 
bakalárskeho študijného programu v manažmente informačných systémov, sa zúčastnil v 
termíne medzi 14. a 20. novembrom konzultácií a konferencie k téme spoločného študijného 
programu na pôde City University of Seattle v Bellevue, USA. V rámci programu odborníci 
VŠM z radov akademických a administratívnych pracovníkov prerokovali s americkými 
kolegami otázky prenosu kreditov medzi navrhovaným študijným programom a programom 
BSIS (Bachelor of Science in Information Systems) CityU of Seattle (akreditovaný NWCCU 
a ABET), otázky e-learningových modulov a portálových riešení, aspektov akreditácie, 
otázky systémov zabezpečenia kvality študijných programov a ďalších atribútov spoločného 
programu. Po úspešnom absolvovaní programu bude možné študentom udeliť ako 
absolventský diplom VŠM, tak diplom CityU of Seattle. 
 
V rámci doterajších projektových činností bola ukončená analýza a evaluácia nového 
kurikula, analýza potrieb, trhu a analogických programov na Slovensku a v EÚ, návrh 
sylabov predmetov a učebných plánov k jednotlivým predmetom. Súčasťou projektových 
prác je tiež príprava študijných textov a tvorba pedagogickej dokumentácie k predmetom, 
vrátane tvorby monografií. Projekt je spolufinancovaný z Operačného programu 
Vzdelávanie. 

 
December 2011 
Dňa 2.2.2012 sa v podvečerných hodinách v priestoroch VŠM / City University of Seattle v 
Bratislave uskutočnilo slávnostné zahájenie súťaže Global Management Challenge, ktorej sa 
Vysoká škola Manažmentu stala hlavným partnerom a spoluorganizátorom pre slovenské 
národné kolo. Hostí na pôde školy privítal predseda Správnej rady Vysokej školy 
manažmentu a vice-prezident City University of Seattle pre Európu Ing. Ján Rebro, Ph.D. Po 
úvodnom slove Ing. Jána Rebra, PhD. Vystúpil s prezentáciou RNDr. Petr Budinský, 
prorektor Vysokej školy finanční a správní, o.p.s., ktorá je hlavným organizátorom súťaže a 
držiteľom licencie. Dr. Budinský vo svojom príhovore informoval prítomných hostí a 
študentov o súťaži, jej priebehu a pravidlách. Následne vystúpili so svojimi príhovormi rektor 
VŠM Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. a zástupcovia generálnych partnerov súťaže, 
generálny riaditeľ OVB Allfinanz Slovensko Jaroslav Vonkomer a generálny riaditeľ 
Zoznam.sk Martin Mác. Záštitu nad súťažou Global Management Challenge prevzal starosta 
Mestskej časti Bratislava - Petržalka Ing. Vladimír Bajan. 
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RNDr. Petr Budinský, prorektor VŠFS a Dr. Ján Rebro, predseda správnej rady VŠM otvorili národné kolo 

súťaže študentských tímov Global Management Challenge 
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III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VZDELÁVANÍ 
 

a) Vysoká škola manažmentu v Trenčíne organizuje v Trenčíne aj v Bratislave trojročné 
bakalárske štúdium v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, 
v programe Podnikový manažment. V Bratislave ponúka tiež študijný odbor 3.3.15 
Manažment, v programe Znalostný manažment. Tento program je možné študovať 
v trojročnom bakalárskom dvojročnom magisterskom štúdiu a v doktorandskom štúdiu. 
Všetky programy sú ponúkane dennou aj externou formou. Uvedené študijné programy 
sa na úvod ponúkali len v anglickom jazyku, no v súčasnosti väčšina študentov absolvuje 
štúdium v slovenskom jazyku.  
 
b) Väčšina študentov študuje v bakalárskom programe, najmä v odbore 3.3.16 
Ekonomika a manažment podniku. Vzhľadom na skutočnosť, že magisterský program je 
akreditovaný len v odbore 3.3.15 – Manažment, s programom Znalostný manažment, 
veľká časť absolventov bakalárskeho programu nepokračuje v magisterskom programe 
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 každým rokom narastá. Asi 3 % študentov sú študenti 
s inou štátnou príslušnosťou. Vývoj počtu študentov je možné sledovať v tabuľkách č. 1 
a 1a prílohy č. 2 smernice. 
 
c) VŠM využíva na mobility študentov Program Celoživotného vzdelávania, 
podprogram Erasmus. VŠM má od roku 2007 schválenú Chartu Erasmus, na základe 
čoho žiada každý rok o grant na mobilitu študentov. V akademickom roku 2010/11 bolo 
vyslaných na štúdium celkom 14 študentov, z toho 10 študentov vycestovalo na štúdium 
na zahraničné školy, s ktorými má naša inštitúcia podpísané bilaterálne dohody (Česká 
republika, Španielsko, Rakúsko, Fínsko, Taliansko, Belgicko) a 4 študenti na stáž 
(Rakúsko, Belgicko). Všetci študenti študovali v bakalárskom študijnom programe. 
Dĺžka vycestovania zodpovedala 60, 50 osobomesiacov, čo zodpovedá priemerne 4, 32 
mesiaca na študenta. Oproti akademickému roku 2009/10 stúpol počet študentov o 40 %. 
V akademickom roku 2010/11 VŠM prijala 6 študentov, ktorí prišli v rámci programu 
Erasmus mobilita – výučba (Fínsko, Litva). Od roku 2007 majú študenti VŠM možnosť 
absolvovať časť štúdia na niektorej z pobočiek City University of Seattle v USA, 
Bulharsku, Českej republike, Grécku za rovnakých finančných podmienok, ako na 
Slovensku. V akademickom roku 2010/11 absolvovalo trimestrálny pobyt v Seattle, 
USA 13 našich študentov a 1 v Aténach, Grécku a 3 v Pravetz v Bulharsku (spolu 51 
osobomesiacov) a prijali sme 4 študentov z Pravetzu, Bulharsko, čo predstavovalo 12 
osobomesiacov. 
 
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 tabuľkách č. 3a, 3b, a 3d prílohy č. 2 smernice sú uvedené 
počty prihlásených študentov a počty študentov, ktorí na štúdium nastúpili.  
 
e) Od roku 2010 realizuje VŠM  doktorandské štúdium v treťom stupni, študijný 
program Znalostný manažment, študijný odbor 3.3.15. V školskom roku 2010/2011 bolo 
na dané štúdium prijatých 12 študentov (z toho jedna interná študentka a 11 externých 
študentov). 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.  
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f) Štátne skúšky na VŠM sa v roku 2011 uskutočnili v  marci, júni, septembri a 
decembri. V marci (28.3. – 29.3.2011) zložilo štátnu skúšku a tým úspešne ukončilo 
štúdium bakalárskeho programu 30 študentov, magisterské štúdium úspešne ukončilo 13 
študentov. V júni (27.6 – 28.6.2011) zložilo štátnu skúšku a tým úspešne ukončilo 
štúdium bakalárskeho programu 113 študentov, magisterské štúdium úspešne ukončilo 
45 študentov. V septembri (6.9.2011), kedy sa konajú výlučne opravné štátne skúšky, 
zložilo a úspešne ukončilo bakalárske štúdium 6 študentov, magisterské štúdium úspešne 
ukončil 1 študent. V decembri (19.12. – 20.12.2011) štátnu skúšku zložilo a úspešne 
ukončilo bakalárske štúdium 48 študentov, magisterské štúdium úspešne ukončilo 14 
študentov. Celkovo v roku 2011 úspešným vykonaním štátnych skúšok štúdium na VŠM 
ukončilo 270 absolventov, z toho 197 bakalárov a 73 magistrov.  

	  
g) V roku 2011 boli 3 študenti ocenení za vypracovanie mimoriadne kvalitnej záverečnej 
práce. 

 
h) Aj v roku 2011 ponúkala Vysoká škola manažmentu program Master of Business 
Administration (MBA) v troch špecializáciach: globálny manažment, marketing a 
financie. V náväznosti na dopyt sa štúdium realizovalo víkendovou formou v Bratislave 
ako aj online formou. V zimnom trimestri 2011 bolo v MBA programe celkovo 92 
študentov, z toho 21 študujúcich online; v jarnom trimestri 2011 bolo 96 študentov, z 
toho 27 online a v jesennom trimestri 90 študentov, z toho 22 online. 6 študentov bolo 
zahraničných. Celkový počet novonastúpených MBA študentov predstavoval číslo 34. 
Počet absolvujúcich bol 32, z toho 20 študentov promovalo v špecializácii globálny 
manažment, 7 v špecializácii marketing a 5 v špecializácii financie.  

 
IV. INFORMÁCIA O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne ponúka popri ucelenom vysokoškolskom štúdiu 
v rámci programov celoživotného vzdelávania vzdelávacie programy a kurzy pre verejnosť. 
Tieto vzdelávacie programy sú určené najmä pre tých študentov, ktorí sa rozhodli doplniť si 
vzdelanie popri zamestnaní, či štúdiu na inej vysokej škole. Škola realizuje večerné kurzy 
skupinovou aj individuálnou formou, ktoré prebiehajú na pôde Vysokej školy manažmentu, 
ako aj podnikové kurzy priamo v sídlach organizácií. Programy pre verejnosť sú súčasťou 
akademického života na Vysokej škole manažmentu a sú dôkazom správnosti filozofie 
vzdelávania pre všetkých, čoho výsledkom je aj rastúci záujem o tieto programy z radov 
jednotlivcov i organizácií. Medzi účastníkov týchto programov patria zamestnanci 
súkromných i štátnych organizácií, ale aj študenti pripravujúci sa na skúšky z anglického 
jazyka, na pobyt v anglicky hovoriacich krajinách, či záujemcovia, ktorí si chcú zvýšiť 
kvalifikáciu v angličtine, manažmente, vo výpočtovej technike, v účtovníctve, komunikácii a 
pod. 
 
Ponuka programov pre verejnosť v roku 2011 
 
• Všeobecná angličtina 
• Obchodná angličtina 
• Intenzívne kurzy 
• Príprava na TOEFL 
• Odborné kurzy 
 
V. INFORMÁCIA O VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 
Celkové zameranie vedecko-výskumnej činnosti 

VŠM je neuniverzitná vysoká škola. Až do r. 2004 bol jej jediným akreditovaným študijným 
programom bakalársky program Podnikový manažment v odbore 3.3.16 Ekonomika 
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a manažment podniku. V roku 2005 bol akreditovaný aj ďalší študijný program 3.3.15 
Znalostný manažment na bakalárskej aj magisterskej úrovni a následne v roku 2010 na 
doktorandskom stupni. Bol to výsledok systematického úsilia VŠM o zvyšovanie kvality 
výskumu. Pokrýva oblasť ekonómie od teoretických základov až ku špecifickým problémom 
podnikového manažmentu a znalostného manažmentu a tiež aj problematiku ďalších 
podporných disciplín (matematika, informatika, psychológia, atď.)  

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

• Znalostný manažment 
• Modernizácia a zdokonaľovanie podnikového manažmentu 
• 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 

manažmentu využívaním informačných a komunikačných technológií ako aj 
prehlbovaním a skvalitňovaním obsahu vyučovaných predmetov 

 
Vedecko-výskumné  aktivity, konferencie a workshopy 

V roku 2011 učitelia a pracovníci publikovali množstvo 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 v publikáciách a na podujatiach nielen v SR, ale 
aj v USA, Fínsku, Rakúsku, Veľkej Británii, Nemecku, Číne, Rumunsku, Srbsku, Českej 
republike atď.  
 
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.  
 
19. apríla 2011 VŠM zorganizovala pod záštitou vicepremiéra a ministra dopravy, pôšt 
a telekomunikácii SR J. Fígeľa tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Management Challenges in 21st Century“ so zameraním na tému „Doprava a logistika: 
príležitosť pre Slovensko v ére znalostnej ekonomiky“. Na konferencii okrem vicepremiéra a 
ministra J. Fígeľa vystúpili a k jej úspešnému priebehu prispeli akademickí odborníci zo SR 
(z rôznych vysokých škôl a univerzít i SAV), ČR, Belgicka, Vietnamu, ale aj  z praxe (napr.  
predstavitelia firmy GEFCO a ČSAD Hodonín). Rokovanie konferencie sa uskutočnilo 
v troch sekciách: Vybrané problémy finančníctva a bankovníctva v ére znalostnej ekonomiky, 
Medzinárodná preprava a logistika, a Vybrané problémy manažmentu a marketingu v ére 
znalostnej ekonomiky. Príspevky z konferencie boli opäť recenzované a vydané ako zborník 
(proceedings) na CD-ROM-e.  
 
V roku 2011 VŠM opäť zorganizovala v poradí už 6. ročník workshopov so zameraním na 
„knowledge management”. Vyvrcholením bola dvojdňová 6. medzinárodná konferencia so 
zameraním na znalostný manažment, ktorá sa uskutočnila v októbri 2011 na VŠM. 
Publikačné výstupy učiteľov VŠM i zahraničných hostí z tejto konferencie boli recenzované 
a vydané ako zborník (proceedings) na CD-ROM-e.  
 
V mesiacoch apríl a máj 2011 sa VŠM podieľala na organizácii workshopov pre študentov 
a učiteľov WHU Koblenz, Carnegie Mellon Pittsburg, Ross School of Business University of 
Michigan, Wirtschatsuniversitaet Wien, Carlson School of Management, Minneapolis  
zameraných na štúdium podnikateľského prostredia v strednej a východnej Európe 
a prediskutovanie otázok vzájomného záujmu v oblasti vedy a výskumu. Okrem prezentácie 



Page 19 of 52 
 

výsledkov vedeckovýskumnej činnosti VŠM pre nich zorganizovala návštevy a diskusie 
s odborníkmi a manažmentom na Úrade vlády SR, v slovenskom parlamente, vo firmách 
IBM ISC Slovakia, Dell Slovakia, a Volkswagen Slovakia. Okrem uvedených aktivít učitelia 
VŠM vystupovali ako konzultanti a odborníci pre vypracovanie materiálov pre potreby 
vedeckých a decíznych inštitúcií SR. 
 
Vedecko-výskumné granty  

V roku 2011 viacerí učitelia VŠM viedli granty resp. participovali na príprave 
vedeckovýskumných grantoch a ich návrhoch. Z grantov riešených a podaných v danom roku 
možno spomenúť nasledovné: 
 
Granty riešené: 
 
Názov grantu a jeho číslo:  Manažérske kompetencie v zahraničných a domácich firmách 

v SR ako zdroj zvyšovania ich konkurenčnej výhody v ére 
globalizujúcej sa ekonomiky 1/0461/12 

Inštitúcia, kde je riešený:  VEGA MŠVVaŠ 
Meno hlavného riešiteľa:  Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 
Participujúce inštitúcie:   OF EU Bratislava 
Meno riešiteľa za VŠM:  Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 
Ďalší riešitelia z VŠM:  Alena Vícenová, Denisa Hackett 
 
Názov výskumnej úlohy:  Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C), 
Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta 
Meno hlavného riešiteľa:  Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of  
    Management, UK  
Participujúce inštitúcie:   38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta 
Meno riešiteľa za VŠM:  Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 
Ďalší riešitelia z VŠM:  Denisa Hackett 
Doba riešenia:   2010 - 2012 
 
Názov grantu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0016/09 “Manažment ľudských zdrojov v  
    zahraničných podnikoch v SR" – vybrané problémy a spillovers  
    v slovenských podnikoch  
Doba riešenia   2009-2011 
Inštitúcia, kde je riešený:  VEGA MŠVVaŠ 
Meno hlavného riešiteľa:  Doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc., mim. prof.  
Participujúce inštitúcie:  x 
Meno riešiteľa za VŠM:  Doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc., mim. prof.  
Ďalší riešitelia z VŠM:  Soňa Ferenčíková (zástupca), Menbere Workie, Jozef Šimúth, 

Andrej Piovarči, Alena Bušíková, Denisa Hackett, Alena 
Vicenová 

Projekt bol úspešne ukončený v roku 2011 
 
Názov grantu a jeho číslo:  Projekt VEGA 1/0893/12 Znalosti v podmienkach exportných 

cien s aplikáciou na dopravu a logistiku  
Inštitúcia, kde je riešený:  VEGA MŠVVaŠ 
Meno hlavného riešiteľa:  doc. Dr. Ing. Heda Hansenová 
Participujúce inštitúcie: x 
Meno riešiteľa za VŠM:  doc. Dr. Ing. Heda Hansenová  
Ďalší riešitelia z VŠM:  Zástupca: Andrej Piovarči, riešitelia: Jozef Kelemen, Alena 

Vicenová, Anton Keleši, Marek Minárik  
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Názov grantu a jeho číslo:  Predvídanie potrieb slovenského trhu práce v strednodobom 
horizonte do roku 2025, APVV- 0541-10 

Doba riešenia:   2011 – 2014 
Riešiteľská organizácia:  Ekonomický ústav SAV 
Vedúci projektu:   doc. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. 
 
Názov grantu a jeho číslo:  VEGA č. 2/0080/09 Dynamika nových zdrojov rastovej  
    výkonnosti a konkurencieschopnosti v kontexte poznatkovo- 
    založenej ekonomiky: teoretické poznatky a empirické zistenia. 
Doba riešenia:   2009 – 2011 
Riešiteľská organizácia:  Ekonomický ústav SAV 
Vedúci projektu:   doc. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. 
 
Matthias C. Suthe  
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 
 
Granty podané: 
 
Názov grantu a jeho číslo:  Transfer of know-how for small and mid-size businesses 
Inštitúcia, kde je podaný :  International Visegrad Fund (IVF), 
Meno hlavného riešiteľa:  Aart Jan Riekhoff, Center for Social and Economic Research,   
    Warsaw, Poland 
Participujúce inštitúcie:  ICEG EC (HU) , Economics Institute (CZ), School of  
    Management (SK) 
Meno riešiteľa za VŠM:  Mgr. Jozef Šimúth, PhD. 
Ďalší riešitelia z VŠM:  Andrej Piovarči, Erik Kubička 
 
Názov grantu a jeho číslo:  Komparácia stratégie riadenia ľudských zdrojov v malých  
    firmách a nadnárodných korporáciách  1/0846/12  
Inštitúcia, kde je podaný:  VEGA MŠVVaŠ 
Meno hlavného riešiteľa:  Mgr. Jozef Šimúth, PhD. 
Participujúce inštitúcie:  x 
Meno riešiteľa za VŠM:  Mgr. Jozef Šimúth, PhD. 
Ďalší riešitelia z VŠM:  Katarína Blahová (zástupkyňa), Alena Bušíková, Alena  
    Vícenová 
 
Názov grantu a jeho číslo:  Projekt APVV-0000-11 Dopravná infraštruktúra ako riešenie  
    stratégie Európa 2020 a konkurencieschopnosti pre Slovensko  
    a Dunajský región 
Inštitúcia, kde je podaný:  APVV 
Meno hlavného riešiteľa:  Boris Hošoff, SAV 
Participujúce inštitúcie:  VŠM 
Meno riešiteľa za VŠM:  doc. Dr. Ing. Heda Hansenová  
Ďalší riešitelia:   Peter Staněk, Milan Šikula, Menbere T. Workie, Veronika  
    Hvozdíková, Gabriela Dováľová, Vanda Vašková 
 
Názov grantu a jeho číslo:  TPT.2012.1-2. Transport infrastructure impact on international  
    competitiveness of Europe CSA-SA - Call: FP7-TPT-2012- 
    RTD-1 (Projekt EÚ) 
Inštitúcia, kde je podaný (riešený): EÚ 
Meno hlavného riešiteľa:  x 
Participujúce inštitúcie:  VŠM, SAV, Interaco Consulting 
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Meno riešiteľa za VŠM:  doc. Dr. Ing. Heda Hansenová  
Ďalší riešitelia za VŠM:   Anton Keleši, Marek Minárik 
 
Názov grantu a jeho číslo:  Program celoživotního učení (LLP) (2011/C 233/06) - Leonardo  
    da Vinci - Přenos inovací 
Výzva:    Výzva k předkládání návrhů 2012 – EAC/27/11 
Inštitúcia, kde je podaný:  B.I.B.S., a.s. , vysoka skola Brno 
Meno hlavného riešiteľa:  Ing. Alena Hanzelková, PhD, MBA 
Participujúce inštitúcie:  Jonchoping International Business School, Swedsko,   

doc. Annika Hall Mendelova Univerzita Brno, doc. Pavel Zufan  
University of Jyvaskyla, Asociace malych a strednich firem CR  
Asociace POPAI centra Europe 

 
Matthias C. Suthe  
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 
 
Medzinárodná a medziinštitucionálna spolupráca 
 
Učitelia a vedecko-výskumní pracovníci v roku 2011 spolupracovali v oblasti vedy 
a výskumu s mnohými inštitúciami v SR, napr.: Ekonomický ústav SAV, Ekonomická 
univerzita Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava, Žilinská univerzita Fakulta 
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Žilina. Spomedzi zahraničných vysokých škôl je 
významná spolupráca s nasledovnými v ČR:  Vysoká škola finanční a správní, Praha, ČR, 
Slezská univerzita, Opava, Univerzita Karlova Praha.  
 
V roku VŠM pokračovala v spolupráci s Wirtschatfuniversitaet Wien, a to najmä s jej dvomi 
pracoviskami: Competence Center for Central and Easten Europe (prof. Arnold Schuh) 
a Department of Management (prof. Juergen Muehlbacher, prof. Wolfgang Mayrhofer).  
V rámci projektu 5C Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C) sa VŠM 
ako jediná zo slovenských vysokých škôl stala súčasťou siete 38 popredných svetových 
univerzít a pracovísk, ktoré sa podieľajú na výskume v oblasti carreer management. Daný 
výskum je vedie Cranfield School of Management, jedna z najrenomovanejších svetových 
škôl v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 
 
Prehľad publikačnej činnosti 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
AAA1 
BUREŠ, VLADIMÍR 
Systémové myšlení pro manažery / Bureš, Vladimír [100%]. - 1. vyd. - Praha: Professional 
Publishing, 2011. - 264 s. - ISBN 9788074310379 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB1 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
Determinanty ekonomického rastu a konkurencieschopnosti : výzvy a príležitosti / Workie, 
Menbere Tiruneh; Bujňáková, Tatiana, Hošoff, Boris, Hvozdíková, Veronika, 
Lesay, Ivan, Mothana, Saleh Obadi, Staněk, Peter, Šikula, Milan, Vašková, Vanda. 
- Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011. - 258 s. - ISBN 
9788071441878 
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AAB2 
GOZORA, VLADIMÍR 
Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní : determinanty ekonomických disparít v 
podnikateľskom prostredí a v samosprávnych územných celkoch / Gozora, Vladimír [6%] ; 
Strážovská, Elena [6%], Strážovská, Ľubomíra [6%], Hudáková, Monika [6%], Kohuťár, 
Miroslav [6%], Fabuš, Michal [6%], Storoška, Michal [6%], Daňková, Alena [EXT], 
Šimúnek, Jan [6%], Kučera, Antonín [6%], Hudák, Jozef [5%], Daňko, Jozef [5%], Rovný, 
Patrik [5%], Filip, Stanislav [5%], Kováč, Marián [5%], Martišková, Mariana [5%], 
Táncošová, Judita [5%], Dobrotková, Katarína [5%]. - 1. vyd. - Bratislava : Merkury, 2011. -
188 s. - ISBN 9788089458172 
 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
ABC1 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Transition at Whirlpool Tatramat : from joint venture to aquisition / Ferenčíková, Soňa 
[100%]. In: Multinational Management. - Mason: South-Western Cengage Learning, 2011. – 
ISBN 9781439080658. - S. 412-426. 
 
ABC2 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
Cross-country versus cross-regional convergence in the European Union : an empirical 
exploration / Workie, Menbere Tiruneh [100%]. In: Money, Banking and Financial Markets 
in Central and Eastern Europe. - Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010. – ISBN 
9780230231689. - S.139-160. 
 
ABC3 
BRUNET-THORNTON, RICHARD 
Meeting czech knowledge management challenges head-on : KM-be.at-it / Brunet-Thornton, 
Richard [50%] ; Bureš, Vladimír [50%]. In: Knowledge Management in Emerging 
Economies: Social, Organizational and Cultural Implementation. - Hershey: IGI Global, 
2010. - ISBN 9781616928865. - S.20-46. 
 
ABC4 
MAREŠOVÁ, PETRA 
An evaluation of customer-centric benefits associated with knowledge management / 
Marešová, Petra [25%] ; Bureš, Vladimír [25%], Brunet-Thornton, Richard [25%], 
Otčenášková, Tereza [25%]. In: Customer-Centric Knowledge Management: Concepts and 
Applications. - Hershey: IGI Global, 2011. - ISBN 9781613500897. - S.124-145. 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
ACB1 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast : ako naplniť teóriu číslami / Workie, Menbere 
Tiruneh [60%] ; Lábaj, Martin [15%], Dujava, Daniel [15%]. - 1. vydanie. - Bratislava : IRIS, 
2011. - 269 s. - ISBN 9788089256662 
 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
ADD1 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
Prínos Eduarda Phelpsa, nositeľa Nobelovej ceny, k rozvoju makroekonomickej teórie / 
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Workie, Menbere Tiruneh [70%] ; Kováč, Urban [30%]. In: Ekonomický časopis. - 
Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2010. - ISSN 0013-3035. - Roč. 58, č.9(2010), s. 967-
971. 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
ADE1 
BUREŠ, VLADIMÍR 
Rethinking of knowledge management introduction at teaching universities : the framework 
development / Bureš, Vladimír [20%] ; Griffin, David Brent [20%], Hackett, Denisa [20%], 
Kročitý, Peter [20%], Kubička, Erik [20%]. In: Problems Of Education In The 21st Century. - 
Siauliai: Scientia Educologica, 2011. – ISSN 1822-7864. - Roč.32, 2011, s. 33-46. 
 
ADE2 
JAMBOR, JAROSLAV 
Quality management system in service activities of automotive industry / Jambor, Jaroslav 
[90%] ; Majerik, Jozef [10%]. In: Proceedings in Maufacturing Systems. - Bucuresti : 
EDITURA ACADEMIEI ROMANE, 2011. - ISSN 2067-9238. - Vol. 6., No. 4, (2011), s. 
217-220. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
 
AEC1 
KELEMEN, JOZEF 
Některé črty znalostní společnosti z pohladu informatika / Kelemen, Jozef [100%]. 
In: Hovory s informatiky 2011, sborník studií. - Praha: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., 
2011. - ISBN 9788087136119. - S. 136-150. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
 
AED1 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
The link between human capital, information technology and labor productivity : some 
stylized facst and empirical causalities / Workie, Menbere Tiruneh [100%]. In: Readings in 
Knowledge Management. - Bratislava: IURA Edition, 2011. – ISBN 9788080784218. - S. 
141-156. 
 
AED2 
HVORECKÝ, JOZEF 
Knowledge and management / Hvorecký, Jozef [100%]. In: Readings in Knowledge 
Management. - Bratislava: IURA Edition, 2011. – ISBN 9788080784218. - S. 13-40. 
 
AED3 
BUREŠ, VLADIMÍR 
Systems approach to knowledge management / Bureš, Vladimír [34%] ; Otčenášková, Tereza 
[33%], Čech, Pavel [33%]. In: Readings in Knowledge Management. - Bratislava: IURA 
Edition, 2011. – ISBN 9788080784218. - S. 89-113. 
 
AED4 
BERKA, PETR 
Machine learning and data mining / Berka, Petr [100%]. In: Readings in Knowledge 
Management. - Bratislava: IURA Edition, 2011. – ISBN 9788080784218. - S. 115-140. 
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AED5 
SUHÁNYI, LADISLAV 
Implementation of the euro in the Slovak republic and the impact of the global crisis on the 
eurozone's economy / Suhányi, Ladislav [34%] ; Suhányiová, Alžbeta [33%], Maťovčíková, 
Daniela [33%]. In: Euro, Prices and Price Perception in Slovak Republic during the Global 
Financial Crises. - Prešov: University of Prešov, 2011. - ISBN 9788055504964. 
 
AED6 
MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
The place of the Slovak republic in the eurozone’s piigs with regards to the Maastricht 
criteria today / Maťovčíková, Daniela [34%] ; Suhányiová, Alžbeta [33%], Suhányi, Ladislav 
[33%]. In: Euro, Prices and Price Perception in Slovak Republic during the Global Financial 
Crises [elektronický zdroj]. - Prešov: University of Prešov, 2011. - ISBN 9788055504964. 
 
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 
 
AEE1 
HVORECKÝ, JOZEF 
Evaluating the zoctagon within research standards / Hvorecký, Jozef [50%] ; Haapasalo, 
Lenni [50%]. In: Konstruktionsprozesse und Mathematikunterricht. - Berlin: Franzbecker, 
2011. – ISBN 9783881208208. - S. 145-152. 
 
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFA1 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
The impact of crisis on the sustainability of cultural consuption : the case of Slovak 
Republic / Tajtáková, Mária [40%] ; Žák, Štefan [30%], Filo, Peter [30%]. In: Seventh 
International Conference On Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability 
[proceedings]. - Hamilton: Universtiy of Waikato, 2011. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFC1 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Investment development and carriers : Slovak case / Ferenčíková, Soňa [100%]. In: 7th EIBA 
Annual Conference [Proceedings]. - Bucharest: EIBA, 2011. 
 
AFC2 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Managing people and talents in crisis : selected human resource issues in former transition 
economies / Ferenčíková, Soňa [100%]. In: Proceedings of the 19th Annual Conferecne on 
Marketing nad Business Strategies for Central & Eastern Europe [Proceedings]. - Vienna: 
Vienna University of Economics and Business, 2011. - ISBN 9783950329001. - S.71-86. 
 
AFC3 
JAMBOR, JAROSLAV 
Prismatic milling simulation process and cnc programming in the CAD/CAM system CATIA 
V5R20 / Jambor, Jaroslav [60%] ; Majerík, Jozef [40%]. In: Annals of DAAAM for 2011 & 
Proceedings. - Vienna: DAAAM International Vienna, 2011. - ISSN 1726-9679. - Vol. 22, 
No. 1 (2011), s. 467-468. 
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AFC4 
HORÁKOVÁ, JANA 
Some impacts of Čapek´s concept of robots as artificial organisms / Horáková, Jana [50%] ; 
Kelemen, Jozef [50%]. In: The Fourth International Conference on Emerging Trends in 
Engineering and Technology [Proceedings]. - Mauritius: IEEE, 2011. – ISBN 
9780769545615. - S. 49-54. 
 
AFC5 
BUREŠ, VLADIMÍR 
Ambient intelligence and knowledge management : perspectives from czech reality / Bureš, 
Vladimír [50%] ; Brunet-Thornton, Richard [50%]. In: Advances in Data Networks, 
Communications, Computers [Proceedings]. - Faro: WSEAS Press, 2010. - ISBN 
9789604742455. - S. 137-142. 
 
AFC6 
KELEMEN, JOZEF 
On the discreet charm of robot programming / Kelemen, Jozef [100%]. In: SISY 2011, 9 th 
IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics [Proceedigs]. - 
Subotica: IEEE, 2011. - ISBN 9781457719738. - S. 11-16. 
 
AFC7 
ŠIMÚTH, JOZEF 
Rozdiely v preferenciách kognitívneho a rozhodovacieho štýlu / Šimúth, Jozef [80%] ; 
Sarmány-Schuller, Ivan [20%]. In: 28. Psychologické dny "Cesty psychologie a psychologie 
cest" [Proceedings]. - Praha: Provozně ekomonická fakulta ČZU, 2011. – ISBN 
9788021321939. - S. 630-633. 
 
AFC8 
JANOŠCOVÁ, RENÁTA 
System der analyse (klang-struktur) im angewandten lernprozess / Janošcová, Renáta [100%]. 
In: Meeting of the ICTM National Committees of Austria, Slovenia, Croatia, Slovakia 
[Proceedings]. - Vienna: University of Vienna, 2011. 
 
AFC9 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Managing in crisis : the case of FDI-invested companies in Slovakia / Ferenčíková, Soňa 
[100%]. In: 11th Vaasa Conference on International Business. Conference program and 
abstracts [Proceedings]. - Vaasa: University of Vaasa, 2011. 
 
AFC10 
KELEMEN, JOZEF 
On a fuzzy theory of grammar system / Kelemen, Jozef [50%] ; Kelemenová, Alica [50%]. 
In: 2011 Eight International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, 
Volume 2 [Proceedings]. - Shanghai: IEEE, 2011. - ISBN 9781612841786. - S. 874-878. 
 
AFC11 
ČESALOVÁ, MARTINA 
Using information systems to support business processes and build competitive advantages / 
Česalová, Martina [100%]. In: Internet, competitiveness and organizational security: Process 
Management and the Use of Modern Technologies [Proceedings]. - Zlín: Tomas Bata 
University in Zlin - Faculty of applied Informatics, 2011. - ISBN 9788074540127. - S. 72-78. 
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AFC12 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
Does human capital boost labor productivity? : some stylized facts and causalities / Workie, 
Menbere Tiruneh [100%]. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání [Proceedings]. - Praha: 
Vysoká škola finanční a správní, 2010. - ISBN 9788074080432. - 13 s. 
 
AFC13 
MARTIŠKOVÁ, MARIANA 
V 4 Battle Group – East European Buffer Zone, Driving Force of Integration or Unachievable 
Challenge? / Martišková, Mariana [100%]., 2011 
 
AFC14 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
The contribution of human capital to european economic growth : an empirical exploration 
from a panel data / Workie, Menbere Tiruneh [70%] ; Radvanský, Marek [30%]. In: 
EcoMod2011 : international conference on economic modeling [Proceedings]. – Ponta 
Delgada: University of the Azores, 2011. - 8 s. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFD1 
MINÁRIK, MAREK 
Trade facilitation by knowledge : does it result in reducing transaction cost? / Minárik, Marek 
[100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká 
škola manažmentu v Trenčíne, 2010. - ISBN 9788089306084. - S.109-120. 
 
AFD2 
HVORECKÝ, JOZEF 
Manažment vysokých škôl ako samostatná dispiclína / Hvorecký, Jozef [34%] ; Piovarči, 
Andrej [33%], Lichardus, Branislav [33%]. In: Manažment, teória, výučba a prax 2011, 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie [Proceedings]. - 
Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2011. - ISBN 9788080404277. - S. 130-135. 
 
AFD3 
BLAHOVÁ, KATARÍNA 
Tvorba a použitie sociálneho fondu po 1. januári 2011 / Blahová, Katarína [100%]. 
In: Teoretické úvahy o práve 7. Zborník z vedeckej konferencie doktorandov a školitelov 
[Proceedings]. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN 9788080824662. 
 
AFD4 
HVORECKÝ, JOZEF 
Zavedenie študijného programu 1. stupňa "Manažment informačných systémov" / Hvorecký, 
Jozef [50%] ; Zlocha, Branislav [50%]. In: Manažment, teória, výučba a prax 2011, Zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie [Proceedings]. - Liptovský 
Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2011. - ISBN 9788080404277. - S. 121-127. 
 
AFD5 
ŠESTÁKOVÁ, MONIKA 
Úloha štátu vo vzťahu k zahraničným investíciám : zmenilo sa niečo v dôsledku globálnej 
krízy? / Šestáková, Monika [100%]. In: Navodila globálna kríza zmeny v chápaní úlohy štátu 
v ekonomomike a spoločnosti? Zborník z príspevkov z medzinárodného workshopu 
[Proceedings]. - Bratislava: SAV, 2011. - ISBN 9788071441861. - S.103-117. 
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AFD6 
BUŠÍKOVÁ, ALENA 
The position of Slovak universities in the international ranknings : why aren´t we catching 
up? / Bušíková, Alena [100%]. In: EDAMBA 2011, International scientific conference for 
doctoral students and young researchers [Proceedings]. - Bratislava: Ekonóm, 2011. - ISBN 
9788022532655. - S. 111-121. 
 
AFD7 
MINÁRIK, MAREK 
Nové fenomény v doprave a logistike / Minárik, Marek [50%] ; Keleši, Anton [50%]. In: 
Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 [Proceedings]. - Bratislava: 
Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. - ISBN 9788022531955. - S. 235-240. 
 
AFD8 
KELEŠI, ANTON 
Logistické projekty v podmienkach SR [Logistic projects in the conditions of the SR] / 
Keleši, Anton [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306107. - S.22-27. 
 
AFD9 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
Kauzalita medzi ľudským kapitálom a produktivitou práce : empirické dôkazy z Európskej 
únie / Workie, Menbere Tiruneh [100%]. In: Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ 
[Proceedings]. - Bratislava: Ekonomická univerzita, 2010. - ISBN 9788022530675. - 10 s. 
 
AFD10 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
Vzťah medzi it a ekonomickým rastom : empirická analýza na báze panelových dát / Workie, 
Menbere Tiruneh [100%]. In: Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore 
regionálneho rozvoja [Proceedings]. - Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. 
– ISBN 9788022531346. 
 
AFD11 
NEHÉZ, MARTIN 
On analysis of small social networks / Nehéz, Martin [60%] ; Warenichová, Diana [40%]. 
In: 5th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká 
škola manažmentu, 2010. - ISBN 9788089306091. - 8 s. 
 
AFD12 
KELEMEN, JOZEF 
On the knowledge in context : a brief summary of a new book on some faces of the 
knowledge society / Kelemen, Jozef [100%]. In: 5th International Workshop on Knowledge 
Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu, 2010. - ISBN 
9788089306091. - 6 s. 
 
AFD13 
PIOVARČI, ANDREJ 
Knowledge management approaches (un)used in project management / Piovarči, Andrej 
[50%] ; Hegedüs, Mário [50%]. In: 6th International Workshop on Knowledge Management 
[Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. – ISBN 
9788089306121. - S. 132-141. 
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AFD14 
BERNADIČ, BRANISLAV 
Finančné účtovníctvo v kontexte finančnej krízy : prispelo používanie trhovej hodnoty k 
spusteniu a priebehu a ostatnej finančnej krízy / Bernadič, Branislav [100%]. In: Zborník 
recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FOR FIN 2010 
[Proceedings]. - Bratislava: Ekonomická univerzita, 2010. - ISBN 9788022530019. 
 
AFD15 
HVORECKÝ, JOZEF 
Can quality of slovak universities be affected by legislation changes? / Hvorecký, Jozef 
[34%] ; Rebro, Ján [33%], Lichardus, Branislav [33%]. In: Present day trends of Innovation 
2011 [Proceedings]. - Dubnica nad Váhom: Dubnica Institute of Technology, 2011. - ISBN 
9788089400263. - S. 78-85. 
 
AFD16 
BERKA, PETR 
Methodologies and standards for data mining / Berka, Petr [100%]. In: 6th International 
Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu 
v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306121. - S. 1-10. 
 
AFD17 
DYKSTRA, ALAN JAMES 
Code-switching in composition : rethinking translation in EFL undergraduate writing courses 
/ Dykstra, Alan James [100%]. In: FORLANG , Cudzie jazyky v akademickom prostredí 
[Proceedings]. - Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. - ISBN 9788055307435. - 
S. 37-44. 
 
AFD18 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
<The >links between information technology and competitiveness : an empirical exploration 
for selected european economies / Workie, Menbere Tiruneh [100%]. In: 6th International 
Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu 
v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306121. - S. 195-206. 
 
AFD19 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
What do the Slovak companies miss whe penetrating abroad : knowledge or capital? / 
Ferenčíková, Soňa [100%]. In: 6th International Workshop on Knowledge Management 
[Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. – ISBN 
9788089306121. - S. 24-40. 
 
AFD20 
BERNADIČ, BRANISLAV 
Financial analysis from the perspective of knowledge management / Bernadič, Branislav 
[100%]. In: 6th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306121. - S. 11-16. 
 
AFD21 
NEHÉZ, MARTIN 
On propagation in social networks : a graph mining approach / Nehéz, Martin [60%] ; 
Mäsiar, Juraj [40%]. In: 6th International Workshop on Knowledge Management 
[Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. – ISBN 
9788089306121. - S. 107-118. 
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AFD22 
KROČITÝ, PETER 
Knowledge management in fight against academic dishonesty / Kročitý, Peter [100%]. In: 
6th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká 
škola manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306121. - S. 88-95.ň 
 
AFD23 
HACKETT, DENISA 
Knowledge based career management in international companies / Hackett, Denisa [100%]. 
In: 6th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká 
škola manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306121. - S. 60-64. 
 
AFD24 
GRIFFIN, DAVID BRENT 
A knowledge framework for teaching universities : proposal and application (case study) / 
Griffin, David Brent [20%] ; Kročitý, Peter [20%], Hackett, Denisa [20%], Kubička, Erik 
[20%], Bureš, Vladimír [20%]. In: 6th International Workshop on Knowledge Management 
[Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. – ISBN 
9788089306121. - S. 41-59. 
 
AFD25 
HABODÁSZOVÁ, ĽUBA 
Labor market outcomes in relation to age in Slovakia / Habodászová, Ľuba [50%] ; Piovarči, 
Andrej [50%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306107. - S.286-291. 
 
AFD26 
WINBLADH, JOHAN ZACKE MATTIAS 
Knowledge management in finance / Winbladh, Johan Zacke Mattias [100%]. In: 
Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306107. - S.34-39. 
 
AFD27 
ČESALOVÁ, MARTINA 
Gaining from cross-functional information systems : a socio-technical approach to managing 
information systems / Česalová, Martina [100%]. In: Management Challenges in the 21st 
Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. – ISBN 
9788089306107. - S.185-192. 
 
AFD28 
MELICHERÍKOVÁ, ZUZANA 
Význam podnikateľskej etiky pri predchádzaní platobnej neschopnosti [The importance of 
business ethics in payment disability prevention] / Melicheríková, Zuzana [100%]. In: 
Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306107. - S.74-79. 
 
AFD29 
BERNADIČ, BRANISLAV 
Aktuálne otázky finančného účtovníctva a pohľad na vybrané problémy súčasného 
finančného vykazovania / Bernadič, Branislav [100%]. In: Management Challenges in the 
21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 
9788089306107. - S.68-73. 
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AFD30 
ŠESTÁKOVÁ, MONIKA 
Finančné aspekty fúzií a akvizícií : najnovší vývoj [Financial aspects of merges and 
acquisitions] / Šestáková, Monika [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century 
[Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. – ISBN 
9788089306107. - S.59-67. 
 
AFD31 
MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
Problematika dôvery v euro [The issue of the confidence in the euro] / Maťovčíková, Daniela 
[100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká 
škola manažmentu v Trenčíne. - ISBN 9788089306107. - S.40-50. 
 
AFD32 
BUŠÍKOVÁ, ALENA 
University-industry collaboration in Slovakia in comparision with other EU countries and the 
U.S. : what can we learn? / Bušíková, Alena [100%]. In: Management Challenges in the 21st 
Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 
9788089306107. - S.249-255. 
 
AFD33 
VÍCENOVÁ, ALENA 
Dopad finančnej krízy na vývoj medzinárodných fúzií a akvizícií [Impact of financial crisis 
on the development of cross-border mergers and aquisitions] / Vícenová, Alena [100%]. In: 
Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306107. - S.51-58. 
 
AFD34 
SIPKO, JURAJ 
Financial stability and reform of the financial system / Sipko, Juraj [100%]. In: Management 
Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v 
Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306107. - S.29-33. 
 
AFD35 
HANSENOVÁ, HEDA 
Meniaca sa pozícia dopravy a logistiky v znalostnej ekonomike : úvod do problematiky 
[Changing position of transport and logistics in the knowledge economy] / Hansenová, Heda 
[100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká 
škola manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306107. - S.2-10. 
 
AFD36 
GREŠKOVÁ, MIROSLAVA 
Formulovanie logickej štruktúry študijného programu "Manažment informačných systémov" 
s využitím princípov procesného manažmentu / Grešková, Mirka [40%] ; Nehéz, Martin 
[58%], Piovarči, Andrej [2%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. 
- Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306107. - S.238-
248. 
 
AFD37 
BLAHOVÁ, KATARÍNA 
Možnosti poskytovania zamestnaneckých výhod zo sociálneho fondu [Possibilities of 
providing employee benefits through social fund] / Blahová, Katarína [100%]. In: 
Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306107. - S.292-296. 
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AFD38 
MITOŠINKOVÁ, DANIELA 
Mapping e-government services in Slovakia / Mitošinková, Daniela [60%] ; Hvorecký, Jozef 
[40%]. In: 5th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings]. - Trenčín: 
Vysoká škola manažmentu, 2010. - ISBN 9788089306091. - 10 s. 
 
AFD39 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
Estimating the waiting period to catch up : income dynamics in EU / Workie, Menbere 
Tiruneh [100%]. In: Regional disparities in Central and Eastern Europe: Theoretical models 
and empirical analyses [Proceedings]. - Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2010. - ISBN 
9788071441809. - S. 369-382. 
 
AFD40 
BERNADIČ, BRANISLAV 
Finančné vykazovanie v kontexte finančnej krízy / Bernadič, Branislav [100%]. In: 
Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne, 2010. - ISBN 9788089306084. - S.74-79. 
 
AFD41 
TAMENE, GETNET C. 
Required managerial capacities in the face of 21st century global expectations / Tamene, 
Getnet C. [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. - ISBN 9788089306084. - S.208-224. 
 
AFD42 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Investment development path : case of Slovakia / Ferenčíková, Soňa [50%] ; Ferenčíková 
ml., Soňa [50%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. - ISBN 9788089306084. - S.135-152. 
 
AFD43 
SIPKO, JURAJ 
The global recession and its implications for the slovak economy / Sipko, Juraj [100%]. In: 
Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne, 2010. - ISBN 9788089306084. - S.14-21. 
 
AFD44 
REBRO, JÁN 
Dvadsať rokov súkromného vysokého školstva : kde sme a kam ideme / Rebro, Ján [34%] ; 
Hvorecký, Jozef [33%], Lichardus, Branislav [33%]. In: Management Challenges in the 21st 
Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 
9788089306107. - S.232-237. 
 
AFD45 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
Postavenie afrického kontinentu v kontexte globalizácie svetovej ekonomiky / Workie, 
Menbere Tiruneh [100%]. In: Perspektívy podnikania v Afrike: Angola, Keňa a Líbya. - 
Bratislava: 2010. 
 
AFD46 
MARTIŠKOVÁ, MARIANA 
Pridaná hodnota civilného krízového manažmentu v čase finančnej krízy [Value added of 
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civilian crisis management in times of financial crisis] / Martišková, Mariana [100%]. In: 
Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306107. - S.326-336. 
 
AFD47 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Vplyv krízy na manažment zahraničných firiem v SR / Ferenčíková, Soňa [50%] ; Krajčík, 
Daniel [25%], Pappová, Alexandra [25%]. In: Management Challenges in the 21st Century 
[Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 
9788089306107. - S.271-278. 
 
AFD48 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
Význam "miesta" v rámci distribučnej stratégie v marketingu kultúrnych organizácií [The 
importance of the venue in the distribution strategy within the marketing of cultural 
organizations] / Tajtáková, Mária [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century 
[Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 
9788089306107. - S.265-270. 
 
AFD49 
GALBAVÝ, LADISLAV 
Social networks : new challenges for slovak universities / Galbavý, Ladislav [100%]. In: 
Management Challenges in the 21st Century [Proceedings]. - Trenčín: Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne, 2011. - ISBN 9788089306107. - S.256-264. 
 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
AFE1 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Human resource management in Central and Eastern Europe : from transition to crisis / 
Ferenčíková, Soňa [100%]. In: Economic theory and commercial performance: Global 
Challenges [Proceedings]. - Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State University, 2011. 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
AFG1 
HANSENOVÁ, HEDA 
Transaction costs in the changing terms of international trade : analysis of international flows 
of goods within the automotive industry of Slovakia / Hansenová, Heda [100%]. In: 8th 
Circle International Conferecne for Marketing, Management, Finance, Consumer 
Behaviour, Tourism and Retailing Research [Proceedings]. - Zagreb: Faculty of Economics 
and Business, University of Zagreb, 2011. - ISBN 9789536025404. - S.105. 
 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
 
AFH1 
DYKSTRA, ALAN JAMES 
Searching and re-searching : digital information literacy and EFL writing students / Dykstra, 
Alan James [100%]. In: 4th Nitra Conference on Discourse Studies: Discourse Analysis in a 
Digital World [Proceedings]. - Nitra, 2011. 
 
AFH2 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
The complementaries between information technology and human capital accumulation in 
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Europe / Workie, Menbere Tiruneh [80%] ; Sivák, Rudolf  Buček, Milan. In: Preceeding of 
Bratislava Econimic Meeting 2010: International scientific conference [Proceedings]. - 
Bratislava: Ekonóm, 2010. - ISBN 9788022529877. - S.28. 
 
AFH3 
ŠIMÚTH, JOZEF 
Kognitívne a rozhodovacie štýly v manažérskom rozhodovaní / Šimúth, Jozef [80%] ; 
Sarmány-Schuller, Ivan [20%]. In: Cesty múdrosti, Kniha abstraktov [Proceedings]. - 
Bratislava: STIMUL, 2011. – ISBN 9788081270277. - S. 68. 
 
BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
BAA1 
WHITE, MILES 
From Jim Crow to Jay-Z : race, rap and the performance of masculinity in American popular 
culture / White, Miles [100%]. - Urbana : University of Illinois Press, 2011. - ISBN 
9780252036620 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
BCI1 
MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
Overview of the European Union : a guide to understanding the European Union / 
Maťovčíková, Daniela [40%] ; Suthe, Matthias Klemens [40%], White, Miles [20%]. - 
Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2011. - 259 s. - ISBN 9788089306114 
 
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 
 
BDF1 
HVORECKÝ, JOZEF 
Čo učiť? : a hlavne - ako? / Hvorecký, Jozef [100%]. In: Trend. - Bratislava: TREND 
Holding, s. r. o., 2011. - ISSN 1335-0684. - Roč. 21, č. 7 (2011), s. 72-73. 
 
BDF2 
HANSENOVÁ, HEDA 
Incoterms 2010 vyvolávajú rôzne reakcie / Hansenová, Heda [100%]. In: EURO. - 
Bratislava: Versa Media, 2011. - ISSN 1336-393X. - Roč.11, č.5, (2011), s.30-35. 
 
BDF3 
HVORECKÝ, JOZEF 
Školy v čase krízy / Hvorecký, Jozef [100%]. In: Ľudský kapitál, špeciálna príloha denníka 
Hospodárske noviny. - Bratislava: Ecopress, 2011. - ISSN 1335-4701. - Roč. 19, č. 221 
(2011), s. 4-5. 
 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 
 
EDI1 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
Filo, P.-Chomová, S.-Strelková, J.: Kultouroperator: učebnica dištančného vzdelávania. : 
Bratislava: Národné osvetové centrum, 2010. 140 s. / Tajtáková, Mária [100%]. In: Studia 
commercialia Bratislavensia. - Bratislava: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity, 2011. - 
ISSN 1337-7493. - Roč. 4, č. 14, (2011), s.327-328. 
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EDI2 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
Francová, Z. - Oreský, M.: Vzťahový marketing: od teoretických východísk po uplatnenie v 
praxi. : Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 314 s. / Tajtáková, Mária [100%]. In: 
Studia commercialia Bratislavensia. - Bratislava: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity, 
2011. - ISSN 1337-7493. - Roč. 4, č. 14 (2011), s. 329-330. 
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce 
 
FAI1 
HVORECKÝ, JOZEF 
Readings in knowledge management / Hvorecký, Jozef [50%] ; Kelemen, Jozef [50%]. - 1. 
vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - S. 220. - ISBN 9788080784218 
 
Štatistika publikácií 
 
kategória počet  
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  2 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  4 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  1 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 2 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 1 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 6 
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 1 
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 1 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  14 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  49 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 1 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  1 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 3 
BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 
BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách 1 
BCI Skriptá a učebné texty 1 
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch  3 
EDI Recenzie v časopiscoh a zborníkoch  2 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce 1 
 
 
VI. HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIA 

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne nedisponuje právami na uskutočňovanie habilitačného 
a inauguračného konania. 
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VII: ZAMESTNANCI VŠM 
 
K októbru 2011 vyučovalo v programoch Vysokej školy manažmentu celkom 77 
vysokoškolských pedagógov, z toho 50 učiteľov bolo zamestnaných na plný pracovný 
úväzok.  Počet profesorov, docentov, učiteľov s vedeckou hodnoťou a bez vedeckej hodnosti 
bol nasledovný: 
 
 Celkový počet Plný úväzok Kratší úväzok 
profesori 8 7 1 
docenti 13 10 3 
PhD. 21 14 7 
učitelia bez 
vedeckej hodnosti 

35 21 14 

 
Mobility učiteľov 
 
VŠM využíva na mobility zamestnancov Program Celoživotného vzdelávania, podprogram 
Erasmus. VŠM má od roku 2007 schválenú Chartu Erasmus, na základe čoho žiada každý rok 
o grant na mobilitu zamestnancov. V akademickom roku 2010/11 bolo vyslaných 5 
zamestnancov, z toho 4 učitelia vycestovali na v rámci výučby učiteľov na zahraničné školy, 
s ktorými má naša inštitúcia podpísané bilaterálne dohody (Fínsko, Španielsko, Litva) a 1 
pracovník na školenie/konfernciu (Fínsko), čo predstavovalo spolu 27 osobodní.  
 
VIII. PODPORA ŠTUDENTOV 
 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne realizuje svoje vzdelávacie aktivity za úhradu – cestou 
školného a ďalších poplatkov spojených s výkonom a zabezpečením štúdia. Výška školného 
je stanovená so zreteľom nakúpnu silu občanov SR. S cieľom umožniť vzdelanie čo 
najširšiemu okruhu záujemcov, VŠM vytvára rôzne úľavy formou zliav, štipendií a pôžičiek 
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 manažmentu a VÚB bankou škola pripravila 
pre študentov možnosti získania študentských úverov za zvýhodnených podmienok. VÚB 
banka, a.s. sa tak snaží podporovať mladých ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať a nemajú na to 
dostatok finančných prostriedkov. 
   
Okrem študentských pôžičiek škola zriadila štipendijný fond s cieľom podpory nadaných 
študentov so sociálne slabších rodín, pričom každoročne 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 
hradia školné zo zdrojov určených na rozvoj ľudských zdrojov. V oblasti sociálnej podpory 
študentov bol zrekonštruovaný internát školy v Trenčíne, čím sa skvalitnili ubytovacie služby 
pre mimotrenčianskych študentov. 
  
Vďaka poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky, pridelila VŠM 124 študentom motivačné štipendium za 
výborné študijné výsledky v roku 2011. 25 študentov splnilo podmienky na poskytovanie 
sociálneho štipendia. 
  
Na podporu medzinárodnej mobility študentov poskytuje Národná agentúra celoživotného 
vzdelávania granty študentom, ktorí sa zúčastňujú Erasmus mobility ako príspevok na 



Page 36 of 52 
 

pokryteniepobytových nákladov. Navyše bol z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2011 
poskynutý Erasmus študentom aj finančný príspevok ako národný príspevok preštudentov, 
ktorí sa zúčastnili mobility – štúdia. 
 
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 alebo brigády. Veľmi lákavou súčasťou ponuky centra sú najmä 
stáže 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 spoločnosťami, vrátane členov AMCHAM. 
 
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 

 
V období roka 2011 LMS (learning management system) Moodle bol úspesne otestovaný 
a spustený do plnej prevádzky. Nahradil tak morálne zastaraný On-line portál Bulletin Board 
(BB). Popri nasadení nového portálu tiež vznikla požiadavka zvýšiť rýchlost internetového 
pripojenia, kedže server s týmto systémom sa nachádza v budove VŠM Trenčín. Výsledkom 
bolo zvýšenie rýchlosti internetového optického pripojenia zo 100Mb/s na 1Gb/s.  
 
Program Campus Agreement 3 s firmou Microsoft Slovensko pokračoval aj v roku 2011. 
Využívajú sa najnovšie verzie software a aktualizácie s cieľom poskytnutia akademickým 
pracovníkom a študentom aktuálne softvérové vybavenie. Počas roku 2011 sa realizovali 
nevyhnutné opravy zariadení IKT a to ako v Trenčíne, tak v Bratislave.  
 
Vybavenie  IKT 
 
 Pracovisko Bratislava Pracovisko Trenčín 

PC zamestnanci 76 45 
Notebooky zamestnanci 28 28 

PC študenti 63 62 
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Servery 5 6 
Tlačiarne 16 13 
Projektory 15 12 

 

 
knižnica Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 

 
Knižnica 
 
Riaditeľkou knižnice VŠM v Trenčíne je Mgr. Lucia Baginová. Fond knižnice presiahol ku 
koncu roka 2011 počet 23 700 titulov. Je to súhrnný údaj za hlavnú knižnicu v Trenčíne aj za 
pobočku v Bratislave. Spolu je to viac ako 31 100 knižničných jednotiek, nakoľko väčšina 
titulov sa nakupuje v 2 a viacerých výtlačkoch, aby študenti a vyučujúci v oboch pobočkach 
mali zabezpečený porovnateľný komfort v prístupe k informačným zdrojom knižnice. 
 
Prehľad fondu  
 

Tabuľka 1:  Počty knižničných jednotiek podľa druhov (stav k 31.12.2011): 
 

knihy 23 789 
CD + DVD 1 244 
audiokazety 1 405 
videokazety 497 
referenčné zdroje 1 478 
diplomové práce 1 250 

 
metodické materiály 2 762 

 
periodiká 130 
výročné správy 33 

 
Vývoj fondu  
 
Za rok 2011 sme získali spolu 1125 výtlačkov, z čoho väčšinu - 651 tvorili publikácie 
v slovenskom a českom jazyku a 474 v anglickom jazyku . Odborná časť zbierky pokrýva 
oblasť ekonomiky, práva, politiky a medzinárodných vzťahov, manažmentu, marketingu, 
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účtovníctva, financií, komunikácie, informačných systémov a ekológie. Významnú časť 
zbierky tvoria materiály pre výučbu anglického jazyka.  
 
Knižnica v roku 2011 pokračovala v zmene štruktúry odoberaných tlačených periodík 
s ohľadom na požiadavky študentov v slovenských programoch, najmä magisterského 
a postgraduálneho stupňa a taktiež vyradila niektoré odborné časopisy v anglickom jazyku, 
keďže sú dostupné aj na on-line databázach. Vzhľadom na to, že relevantných on-line 
zdrojov je v slovenskom jazyku málo, sústredila sa knižnica hlavne na študentov slovenských 
programov všetkých stupňov a objednala nové tituly. V súčasnosti má knižnica v zbierke 130 
rôznych časopisov, z čoho 54 je v slovenskom a českom jazyku. Pre potreby finančných 
a marketingových analýz poskytuje knižnica študentom výročné správy významných 
spoločností v slede najmenej dvoch rokov po sebe, aby bolo možné porovnávať vývoj a 
tendencie. Okrem elektronickej verzie majú študenti v Trenčíne aj v Bratislave možnosť 
využiť zbierku vybraných titulov výročných správ aj v papierovej forme.  

 
Internetové zdroje  

 
Informačné zdroje knižnice významnou mierou rozširujú on-line databázy článkov 
a elektronických kníh. Len počet elektronických kníh presahuje 20.000. Prístup je 
poskytovaný registrovaným študentom programov City University of Seattle zadarmo. Každý 
študent má vytvorený vlastný účet a môže 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 prístupy aj do externých databáz 
iných inštitúcií, akými sú napr. Slovenská národná knižnica, Centrum vedecko-technických 
informácií, Slovenská akadémia vied a iné. 
 
V rámci predplatného tlačených periodík má knižnica jednoužívateľské licencie na prístup do 
elektronického archívu 12 odborných časopisov, z čoho 9 je vydávaných na Slovensku alebo 
v Českej republike. 
 
Tabuľka 2:   Zoznam databáz 
 

ABI/Inform Trade and Industry Health Source: Consumer Edition 
Academic Search Premier IEEE Computer Society 
Accounting and Tax  International Security & Counter Terrorism 
ACM Digital Library Kids Search 
American History in Video Lexis/Nexis Academic 
ArticleFirst Library, Information Science & Technology 

Abstracts Books24X7 Medline 
Business Source Complete Mental Measurements Yearbook 
Communication and Mass Media Complete Mint Global 
Computer Source Morningstar Investment Research Center 
Counseling and Psychotherapy Transcripts NetAdvantage 
Counseling and Therapy in Video NovelList K-8 
Credo Reference ProQuest Dissertations & Theses 
CultureGrams ProQuest Newspapers 
Discovery Education PsycARTICLES 
Ebrary  PsycBOOKS 
EBSCO E-books Psychology & Behavioral Sciences 

Collection  Education Journals PsycINFO 
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Education Research Complete Research Library 
Education in Video  Security Management Practices 
eLibrary Curriculum Edition Tenn Health & Wellness 
ERIC Vocational & Career Collection 
Funk & Wagnalls New World Encyclopedia WorldCat 
Global Market Information  

 
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. 
Od roku 2006 majú študenti a vyučujúci možnosť hodnotiť služby knižnice prostredníctvom 
on-line formulára. Rovnako tu môžu vkladať i svoje návrhy na nákup kníh a iných 
informačných zdrojov, ktoré im v knižnici chýbajú. S týmito návrhmi potom pracujú všetci 
členovia akvizičnej komisie, ktorí zároveň majú prístup na knižničný intranet.  
 
Tabuľka 3: Počítadlá prístupov na web stránky knižnice za rok 2011: 
 

prístup na on-line databázy z knižničnej stránky 1 142 
prehliadanie on-line katalógu knižnice 12 047 
prístup na knižničnú domovskú stránku v slovenčine  13 644 
prístup na knižničnú domovskú stránku v angličtine  31 108 

 
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 jednak do siete OCLC, ako aj do Slovenskej národnej bibliografie. Odborné 
pracoviská knižnice v Trenčíne a v Bratislave pracujú v reálnom čase. Na komunikáciu 
s čitateľmi a posielanie upomienok priamo z knižničného systému sa používa elektronická 
pošta.  
 
Počítačové vybavenie pre návštevníkov knižnice pozostáva z 11 počítačov v pobočke 
Bratislava. V hlavnej knižnici v Trenčíne je k dispozícii 16 počítačov. Všetky počítače sú 
multimediálne, tlač je pre študentov v oboch knižniciach zabezpečená sieťovou tlačiarňou. 
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 
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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, porovnanie rokov 2010 a 2011 
 
položka 2010 2011 
evidovaní používatelia 1 772 1 827 
návštevnosť 42 305 42 857 
absenčné výpožičky 11 044 12 026 
vrátené materiály 10 936 12 103 
výpožičky z archívu  52 32 
medziknižničná služba (vrámci VŠM) 347 284 
referenčné otázky 7 977 7 986 
telefonické otázky 2 961 3 134 
elektronické otázky 2 873 2 919 
inštruktáže (skupinové,individuálne) 84 57 
workshopy (skupinové, individuálne) 72 18 
kopírovanie a tlač 41 703 35 212 
skenovanie 931 830 
prezenčné výpožičky 2 487 3 103 
 
Knižnica Vysokej školy manažmentu sa so svojou výnimočnou zbierkou anglickej odbornej 
literatúry dostala do povedomia odbornej verejnosti, čo sa prejavuje aj nárastom žiadostí 
o medziknižničnú výpožičnú službu z iných knižníc. 
 
Aktivity knižnice 
 
Pracovníci knižnice pravidelne navštevujú knižné výstavy a podujatia, na ktorých sa 
prezentujú dodávatelia a distribútori odbornej literatúry. Okrem získania informácií o nových 
dodávateľoch je tu možnosť prezrieť si vystavované knihy a lepšie posúdiť vhodnosť nákupu. 
Tiež je dôležité udržiavať osobné kontakty s osvedčenými dodávateľmi a využiť možnosť 
zliav, aké sa zvyčajne ponúkajú na výstavach. V mesiaci marec to bola výstava odbornej 
literatúry v angličtine Akadémia, ktorú poriada Slovart GTG. Celoslovenská výstava 
Bibliotéka 2011 sa konala v novembri a poskytla nám možnosť spraviť si prehľad o ponuke 
odborných publikácií nielen v slovenčine a čestine, ale aj v angličtine.    
 
Aj v roku 2011 pokračovala knižnica v evidovaní publikačnej činnosti. Ku koncu tohto roka  
bolo v evidencii 437 záznamov.  
 
Knižnica vrámci rozširovania služieb dokúpila v roku 2010 ku knižničnému systému modul, 
ktorý umožňuje vytvoriť si takmer dokonalý obraz o modeloch informačného prieskumu 
používateľov, ako aj modul, ktorý umožňuje automatické prelinkovanie na službu Google 
Books.  
 
Z profesných podujatí sa pracovníci knižnice zúčastnili v marci na seminári „CREPČ – 
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti“ v Centre vedecko-technických informácií 
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v Bratislave, v apríli na odbornom seminári „Prístup k dokumentom inštitúcií Európskej 
únie“v priestoroch Múzeu kolies ETOP v Trenčíne a v júni na metodickom seminári 
„Bratislavské bibliografické dni“ v Univerzitnej knižnici v Bratislave. V júni sa taktiež 
pracovníčka knižnice zúčastnila seminára NITLIB v Nitre na tému „Je zdrojom informácií 
len katalóg?” a dve knihovníčky navštívili informačný seminár na databázy ScienceDirect, 
Scopus, SciVerse v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave. V septembri si 
jedna pracovníčka knižnice rozšírila vzdelanie – absolvovala kurz knihovníckeho minima, 
ktorý poriada Centrum vedecko-technických informácií. V novembri sa knihovníčky 
zúčastnili Slovenskej bibliografickej konferencie v Slovenskej národnej knižnici v Martine 
a v decembri sa viacerí pracovníci knižnice zúčastnili 1. stretnutia so zákazníkmi, ktoré 
poriadal dodávateľ knižničného systému, firma SVOP spol.s.r.o. v Centre vedecko-
technických informácií v Bratislave. 
 
Oblasť propagácie školy 
 
Návštevy na školách 
V priebehu roka 2011 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 možnostiach štúdia tiež riaditelia a 
študijní poradcovia na stredných školách.  
 
Reklamné kampane na TA3 
Na základe dlhoročnej spolupráce s televíziou TA3, VŠM uskutočnila v roku 2011 kampane 
s cieľom propagácie možností 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 2011 sa uskutočnil v NTC veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia, na ktorom 
Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle prezentovala svoje vzdelávacie 
programy v rámci svojho prezentačného stánku ako aj v rámci informačných seminárov. 
Celkom blo distribuovaných vyše 11,000 informačných letákov a materiálov propagujúcich 
programy školy. 
 
Dni otvorených dverí 
Vysoká škola manažmentu v roku 2011 uskutočnila v Bratislave a Trenčíne celkom 3 dni 
otvorených dverí, na ktorých sa zúčastnilo vyše 330 záujemcov o štúdium z radov študentov 
stredných škôl, študijných poradcov a rodičov. Súčasťou dní otvorených dverí bola 
prehliadka knižnice, vyučovacích priestorov, laboratórií a študijného oddelenia. Obohatením 
programu boli ukážky prednášok zahraničných lektorov na témy manažmentu, marketingu a 
Európskej únie. 
 
Tlačené médiá 
VŠM v priebehu roka 2011 uskutočnila viacero prezentácií a kampaní v rámci 
špecializovaných tematických príloh so zameraním na vysoké školy a to ako v denníkoch 
SME, Hospodárske noviny, Pravda, Nový čas a týždenníku TREND (Trend Špeciál Vysoké 
školy). 
 
Internet – sociálne siete 
V roku 2011 VŠM uskutočnila produktovo zamerané kampane (zamerané na jednotlivé 
programy) na celosvetovej sieti Facebook, pričom sa podarilo vygenerovať vysoký CTR, 
ktorý však bude potrebné konvertovať na prihlášky a študentov v ďalších etapách „student 
life“ cyklu. Význam internetu každoročne stúpa, čo sa prejavuje tiež na odpovediach 
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študentov, ktorí sa vyjadrujú o zdroji, odkiaľ sa dozvedeli o programoch VŠM v rámci 
prijímacieho procesu. 
 
Promócie 2011 
Dňa 2.7.2011 sa vo veľkej sále bratislavského Istropolisu konala už osemnásta Európska 
promócia City University of Seattle spolu s dvanástou promóciou Vysokej školy 
manažmentu. Za prítomnosti rektora VŠM Prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc. a 
prezidenta City University of Seattle Lee Gorsucha bolo promovaných 293 bakalárov a 113 
absolventov magisterského a MBA štúdia. Európskej promócii sa zúčastnili aj hostia z USA a 
Českej republiky. 
 

 
Slávnostné promócie VŠM a City University of Seattle 2011 

 
X. ROZVOJ VŠM 
 
V roku 2011 Vysoká škola manažmentu realizovala niekoľko projektov rozvoja školy. 
Najväčším projektom bolo dolaďovanie nového Akademického informačného system ESO 
(novej databázy študentov) s modulom on-line registrácie a on-line platby školného a 
poplatkov. Projekt je v súčasnosti v plnej funkčnosti, pričom sa aktuálne dolaďujú všetky 
jeho funkcie. Uvedená zmena systému si vyžiadala súčinnosť študijných oddelení ako aj 
strediska informačných systémov v Trenčíne a Bratislave spolu s externým dodávateľom. 
Zavedenie nového Akademického informačného systému bolo pripravené v súlade s 
technickými požiadavkami na zabezpečenie dátového prenosu povinných údajov do 
Centrálneho registra študentov, Centrálneho registra záverečných prác a ďalších 
pripravovaných registrov. 
 
Významným projektom, ktorý bol spustený v roku 2010 a pokračoval aj v roku 2011 bol 
grantový projekt financovaný z OP Vzdelávanie, ktorý predstavuje vytvorenie študijného 
programu 1. stupňa so zameraním na manažment informačných systémov s možnosťou 
získania tiež dvojitého diplomu BSIS (Bachelor of Science in Information Systems) od City 
University of Seattle. V úvodných etapách projektu boli započaté práce na analýze a evaluácii 
nového kurikula, príprave sylabov a spusenia procesov verejných obstarávaní tovarov a 
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služieb súvisiacich s projektom. Boli vytvorené projektové tímy na úrovni akademického a 
administratívneho personal na zabezpečenie bezproblémového riadenia projektu. Je však 
potrebné konštatovať, že administratívna náročnosť riadenia projektu je veľmi vysoká a 
vyžaduje si maximálne nasadenie všetkých zapojených riešiteľov. Projekt bude pokračovať 
do roku 2013 a jeho plánované zavŕšenie bude predstavovať podanie žiadosti o akreditáciu 
nového študijného program prvého stupňa. 
 
V oblasti rozvoja vzdelávacích programov školy, po ukončení akreditácie magisterského 
štúdia v podnikovom manažmente boli počnúc akademickým rokom 2011/2012 otvorené 
študijné skupiny prvých dennýc a externých študentov. Dobudovaním magisterského štúdia 
podnikového manažmentu sa dotvorilo portfólio nosných programov školy.  
 

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 manažmentu s cieľom vychovávať 
manažérov s rozsiahlejšími a hlbšími znalosťami z informatiky, informačných 
a telekomunikačných technológií, dátového a informačného manažmentu. Pracovníci VŠM 
a Gratexu International vypracovali učebné plány, vďaka ktorým sa časť študentov može 
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 využívajú aj ako karty ISIC, preukazy knižnice VŠM a na ďalšie účely. 

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 Philip Morris, Soitron, Lear Corporation, T-
mobile, Orange Slovakia, Procter and Gamble, IBM, Zurich, HIC Consulting, 
PriceWaterhouse Coopers, a Kooperativa. 

VŠM pripravuje projekt AKIMA – magisterský študijný program z oblasti „Applied 
Knowledge and Information Management“ v  spolupráci s Oulu University of Applied 
Sciences (Fínsko) a Hochschule Neu-Ulm (Nemecko). Riadiaci výbor projektu sa stretol 
počas roka 4-krát v Larnake, v Ulme, v Oulu a v Bratislave. Cieľom je vypracovať žiadosť 
o grant, vďaka ktorému by bolo možné vzdelávať študentov nielen z EU, ale aj s ostatných 
krajín prostredníctvom štipendia Európskej Únie. Okrem uvedených členov konzorcia budú 
sa na študijnom programe podieľať aj ďalšie zahraničné univerzity ako partneri. 
Medzinárodná spolupráca Vysokej školy v pedagogickej oblasti sa opiera predovšetkým 
o spoluprácu so zriaďovateľom – City University of Seattle – v USA a v jej európskych 
pobočkách. Existuje intenzívny program výmeny učiteľov a zamestnancov obidvomi smermi.  
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Nové sídlo centrály City University of Seattle v Seattle 

 
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 manažmentu a získaní (slovenského) 
bakalárskeho diplomu môže študent po absolvovaní štvrtého ročníka získať aj bakalársky 
stupeň vysokoškolského vzdelávania akreditovaný v USA, ktorý mu udelí City University of 
Seattle v USA. Od roku 2007 majú študenti VŠM možnosť absolvovať časť štúdia na 
niektorej z pobočiek City University of Seattle v USA, 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 manažmentu v Trenčíne (VŠM) hospodárila v r. 2011 s prebytkom 203 610,79 
EUR. Škola zaznamenala pokles príjmov zo školného vo všetkých programoch, ktoré tvoria 
ponuku štúdia. Tomuto poklesu sa prispôsobila aj nákladová časť rozpočtu, čoho výsledkom 
bolo ukončenie hospodárskeho roka s lepším hospodárskym výsledkom ako v 
roku predchádzajúcom.  
 
Škola úspešne pokračovala v práci objemom na najväčšom grante so zameraním na zavedenie 
študijného programu 1. Stupňa „Manažment informačných systémov“ zo štrukturálnych 
fondov EÚ. Z celkového schváleného objemu finančných prostriedkov na projekt v sume 
1 018 588,31 EUR  VŠM v roku 2011 vyčerpala sumu 272 491,44 EUR. 
 
V nákladovej časti najvýraznejšou položkou boli v roku 2011 mzdové náklady. Významnú 
nákladovú položku predstavujú prevádzkové náklady na budovy, v ktorých škola pôsobí 
v Bratislave a Trenčíne a služby City University of Seattle, ktorej študijné programy škola 
ponúka. Pomerne vysokú sumu finančných prostriedkov VŠM investovala do  nákupu IKT na 
zabezpečenie požadovanej kvality výučby. Vzhľadom na stagnujúci počet študentov vo 
všetkých programoch sa vedenie školy rozhodlo sústrediť v nadchádzajúcom období  na 
marketingové kampane a posilnenie študijného poradenstva, ktoré by mali prispieť 
k rozpočtovanému počtu študentov do všetkých študijných programov a tým k naplneniu 
príjmov podľa rozpočtu schváleného akademickým senátom VŠM.  
 
VÝNOSY (v celých EUR)  
Školné a poplatky spojené výukou 3 592 359 
Ostatné výnosy                                228 582 
Výnosy z grantu 272 571 
Výnosy celkom 4 093 512 
NÁKLADY (v celých EUR)  
Mzdové náklady a odvody 2 297 366 
Nájom 298 673 
Služby k nájmu 120 664 
Služby 448 667 
Nákup študijného materiálu 52 383 
Výpočtová technika a zariadenie 117 725 
Odpisy hmotného majetku                                                               20 599 
Kancelársky a spotrebný materiál 76 556 
Náklady na zahraničných lektorov 87 985 
Ostatná réžia USA ( holdingové služby) 136 595 
Ostatné prevádzkové náklady 220 439 
Daň z príjmov 2010 12 249 
Fond na opravu a rekonštrukciu  
Fond na obnovu informačnej technológie  
Fond odmien  
Investičný fond 101 805 
Rezerva 101 806 
Celkové náklady 4 093 512 
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XIII. SYSTÉM KVALITY 
 
Vysoká škola manažmentu v spolupráci so City University of Seattle realizuje systém 
kontroly kvality na niekoľkých úrovniach, a to na úrovni manažmentu 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 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 európskeho zabezpečenia kvality. 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. 
 
Z hľadiska finančného riadenia, City University of Seattle podlieha každoročnému 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. Každý pedagóg sa riadi podľa predpísaných sylabov predmetu, čím škola 
zabezpečuje rovnaké štandardy pre jednotlivé predmety. Študenti každý 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) prevažná väčšina vyučujúcich dostala v roku 
2010 hodnotenie medzi 4-5.  
 
VŠM / CityU uskutočnila v mesiaci marec prieskum spokojnosti študentov dotazníkovou 
metódou. Celkom sa na prieskume zúčastnilo viac ako 400 študentov, ktorí sa mali príležitosť 
vyjadriť ku kvalite výučby, vyučujúcich a služieb poskytovaných študentom na úrovni 
knižnice, študijného poradenstva a ďalších oddelení. V tomto roku sme prieskum rozdelili na 
dve časti – časť týkajúcu sa programov v slovenskom jazyku a samostatne programov v 
anglickom jazyku. Ďalšou novinkou tohto roka bolo zahrnutie výsledkov do celosvetového 
dotazníka, ktorý realizovala CityU of Seattle v spolupráci s Hanover Research Council v 
USA.  
 
Navyše každý učiteľ, ktorý je zamestnaný na plný pracovný úväzok dostáva komplexné 
hodnotenie svojej práce vypracované programovou riaditeľkou raz ročne. V tomto hodnotení 
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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 každého učiteľa pracujúceho na plný pracovný 
úväzok a tiež u väčšiny učiteľov, ktorí pracujú na čiastočný pracovný úväzok. Podklady 
z týchto hospitácií prispievajú k skvalitneniu vyučovacieho procesu.  
 
Súčasťou skvalitňovania vzdelávania na škole je aj možnosť študentov podať si tzv. Sťažnosť 
na známku. Podaním tejto sťažnosti študent vyjadruje svoju nespokojnosť s objektivitou 
hodnotenia. Úlohou koordinátora, ktorý rieši tieto sťažnosti, je preskúmať, či 
k nespravodlivému hodnoteniu skutočne došlo a pokiaľ áno, študentovi sa známka zmení. 
V minulom roku sa zmenilo približne 10% známok, čiže vo väčšine prípadov sa chybné 
ohodnotenie zo strany učiteľa nezistilo. 
 
Akademická etika a štatistický prehľad prípadov za rok 2011 
 
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.  
 
Členovia komisie pre akademickú etiku: Zuzana Danišková, Simona Eliášová, Erika 
Kupková, Martin Nehez, Jozef Šimúth, Miles White, Alan Dykstra, Martina Česalová, 
Jaroslav Jambor, Martina Kročitá, Sylvia Rebrová, Frank Riapoš. 
 
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 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 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 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, 2011 
 
Rozdelenie prípadov podľa študijného programu: 
              0 Intenzívny program Anglického jazyka 
            80 Bakalársky program Bc/BSBA  
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            12 Magisterský program Mgr/MBA 
celkom 92 
 
Rozdelenie prípadov podľa priestupku 
            82 plagiátorstvo 

  7 podvádzanie 
              3 predloženie rovnakej alebo podobnej práce na splnenie požiadaviek dvoch                           

rozdielnych predmetov bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho  
celkom 92 
 
Zistenia komisie 
             92 prípadov porušenia pravidiel 
               0 prípadov bez porušenia pravidiel 
 celkom 92 
 
Postihy v prípadoch porušenia pravidiel 

  2 prípady, známka 0.0 z predmetu a dočasné vylúčenie na obdobie dvoch a viac          
trimestrov 

  2 prípady, známka 0.0 z predmetu a dočasné vylúčenie na obdobie jedného trimestra 
42 prípadov, známka 0.0 z predmetu bez vylúčenia 
34 prípadov, 0.0 z danej práce  

    12 prípadov žiadny postih (znamená podmienečný trest, keďže každé nasledujúce 
porušenie pravidiel obnáša prísnejšie sankcie)  

celkom 92  
 
Tvorivá činnosť 
Vysoká škola manažmentu zabezpečuje príležitosti svojim tvorivým pracovníkom 
zúčastňovať sa na vedecko-výskumných aktivitách, domácich a zahraničných odborných 
konferenciách a seminároch. Na tento účel škola tiež využíva 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 
tiež grantové schémy a výzvy v USA týkajúce sa transatlantickej spolupráce akademických 
inštitúcií. 
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XIV. KONTAKTNÉ ÚDAJE 
 
Vysoká škola manažmentu 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 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. Postupným otváraním pracovných trhov 
v EÚ dochádza k posilňovaniu internacionalizácie na úrovni zamestnávateľov, čo si bude aj 
v nadchádzajúcom období, v náročnom konkurenčnom prostredí, vyžadovať 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 ešte v 
roku 2010 a ktorý pokračoval aj v roku 2011 je trojročný projekt vytvorenia nového 
bakalárskeho študijného programu Manažment informačných systémov, vrátane tvorby 
podporných materiálov k výučbe vo forme monografií a textov. Tento projekt by mal byť 
zavŕšený podaním akreditačného spisu so žiadosťou o akreditáciu moderného študijného 
programu s možnosťou výberu vyučovacieho jazyka slovenského alebo anglického a s 
možnosťou 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 2011 modernizovala 
svoje počítačové vybavenie ako na úrovni študentských laboratórií, tak pracovných staníc pre 
pedagógov a zamestnancov školy. Boli vytvorené predpoklady na nasadenie a doladenie 
nového akademického informačného systému s možnosťou on-line zápisov a on-line platieb. 
Nový systém je plne kompatibilný s nasadenými systémami v rámci školy a bol navrhnutý 
ako modulárny systém zodpovedajúci požiadavkám na komunikáciu a prenos dát z 
vnútorného prostredia školy smerom k registrom Ministerstva školstva SR. Takteiž sa udial 
prechod z e-learningového portálu pre online štúdium Bulletin Board na Moodle. Cieľom 
tohto prechodu je skvalitnenie online štúdia na VŠM. 
 
Rok 2011 sa niesol v duchu prípravy magisterského štúdia podnikového manažmentu a 
pokračovania doktorandského štúdia a úspešného spustenia druhého cyklu na jeseň 2011.  
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Tabuľková príloha
k výročnej správe o 
činnosti vysokej školy



občania SR cudzinci občania SR cudzinci
fakulta1 1 927 32 454 16 1429

2 142 1 138 3 284
1+2 0

3 1 15 2 18
1070 33 607 21 1731

fakulta2 1 0
2 0

1+2 0
3 0

0 0 0 0 0
fakulta3 1 0

2 0
1+2 0

3 0
0 0 0 0 0

fakulta4 1 0
2 0

1+2 0
3 0

0 0 0 0 0
fakulta5 1 0

2 0
1+2 0

3 0
0 0 0 0 0

fakulta6 1 0
2 0

1+2 0
3 0

0 0 0 0 0
1 927 32 454 16 1429
2 142 1 138 3 284

1+2 0 0 0 0 0
3 1 0 15 2 18

1070 33 607 21 1731

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

spolu vysoká škola 

spolu podľa 
stupňov

Spolu

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2011
Denná forma Externá formaStupeň                        

štúdia
Fakulta

spolu fakulta 1

spolu fakulta 2

spolu fakulta 3

spolu fakulta 4

spolu fakulta 5

spolu fakulta 6



Stupeň 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 765 811 801 925 954 959
2 27 25 49 105 92 143

1+2
3 1 1

Spolu 792 836 850 1030 1047 1103

Stupeň 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 394 437 418 385 262 470
2 18 28 78 73 69 141

1+2
3 11 17

Spolu 412 465 496 458 342 628

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 1159 1248 1219 1310 1216 1429
2 45 53 127 178 161 284

1+2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 12 18

Spolu 1204 1301 1346 1488 1389 1731

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

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

Externá forma

V dennej aj v externej forme spolu



Podskupina študijných odborov Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

umenie 0.0 0.0 0.0 0.0
spoločenské a behaviorálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 178 279 276 244 201 1.6 0.9 0.8 1.1

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a environmentálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

konštrukčné inžinierstvo, 
technológie, výroba a komunikácie

0.0 0.0 0.0 0.0
poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0
veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

nelekárske zdravotnícke vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0

dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0
bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0.0 0.0 0.0 0.0

Spolu 178 279 276 244 201 1.6 0.9 0.8 1.1

Denná forma

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 
stupni v roku 2011



Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet
Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

umenie 0.0 0.0 0.0 0.0
spoločenské a behaviorálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 70 149 149 142 115 2.1 1.0 0.8 1.6

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a environmentálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0

bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0.0 0.0 0.0 0.0

Spolu 70 149 149 142 115 2.1 1.0 0.8 1.6

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí

Podskupina študijných odborov
Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

umenie 0.0 0.0 0.0 0.0
spoločenské a behaviorálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 31 31 30 24 7.2 7.3 7.8 7.6

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a environmentálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0

bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0.0 0.0 0.0 0.0

Spolu 31 31 30 24 7.2 7.3 7.8 7.6

Externá forma





občania SR cudzinci občania SR cudzinci
fakulta1 1 112 65 177

2 40 34 74
1+2 0

3 0
152 0 99 0 251

fakulta2 1 0
2 0

1+2 0
3 0

0 0 0 0 0
fakulta3 1 0

2 0
1+2 0

3 0
0 0 0 0 0

fakulta4 1 0
2 0

1+2 0
3 0

0 0 0 0 0
fakulta5 1 0

2 0
1+2 0

3 0
0 0 0 0 0

fakulta6 1 0
2 0

1+2 0
3 0

0 0 0 0 0

Spolu podľa stupňov 1 112 0 65 0 177
2 40 0 34 0 74

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

152 0 99 0 251

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

Spolu vysoká škola 

Denná forma Externá forma

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v 
akademickom roku 2010/2011

Fakulta
Stupeň                
štúdia

Spolu

Spolu fakulta 1

Spolu fakulta 2

Spolu fakulta 3

Spolu fakulta 4

Spolu fakulta 5

Spolu fakulta 6



Podskupina študijných odborov Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

umenie 0.0 0.0 0.0 0.0
spoločenské a behaviorálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 178 279 276 244 201 1.6 0.9 0.8 1.1

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a environmentálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

konštrukčné inžinierstvo, 
technológie, výroba a komunikácie

0.0 0.0 0.0 0.0
poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0
veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

nelekárske zdravotnícke vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0

dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0
bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0.0 0.0 0.0 0.0

Spolu 178 279 276 244 201 1.6 0.9 0.8 1.1

Denná forma

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 
stupni v roku 2011



Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet
Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

umenie 0.0 0.0 0.0 0.0
spoločenské a behaviorálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 70 149 149 142 115 2.1 1.0 0.8 1.6

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a environmentálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0

bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0.0 0.0 0.0 0.0

Spolu 70 149 149 142 115 2.1 1.0 0.8 1.6

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí

Podskupina študijných odborov
Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

umenie 0.0 0.0 0.0 0.0
spoločenské a behaviorálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 31 31 30 24 7.2 7.3 7.8 7.6

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a environmentálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0

bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, informačné a 
komunikačné technológie 0.0 0.0 0.0 0.0

Spolu 31 31 30 24 7.2 7.3 7.8 7.6

Externá forma





Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis
Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
umenie 0.0 0.0 0.0 0.0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 35 68 68 67 62 1.9 1.0 0.9 1.8

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a 
environmentálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke 

vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0

dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0
bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0.0 0.0 0.0 0.0
Spolu 35 68 68 67 62 1.9 1.0 0.9 1.8

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2011
Denná forma



Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis
Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 6 0.0 0.0 0.0 0.0

humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
umenie 0.0 0.0 0.0 0.0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 57 70 70 66 56 1.2 0.9 0.8 1.0

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a 
environmentálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke 

vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0

dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0
bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0.0 0.0 0.0 0.0
Spolu 57 76 70 66 56 1.3 0.9 0.8 1.0

Externá forma



Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
umenie 0.0 0.0 0.0 0.0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 108 108 107 95 78.3 78.3 80.5 80.5

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a 
environmentálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke 

vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0

dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0
bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0.0 0.0 0.0 0.0
Spolu 108 108 107 95 75.0 78.3 80.5 80.5

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



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

Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
umenie 0.0 0.0 0.0 0.0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 6 6 6 5 4.3 4.3 4.5 4.2

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a 
environmentálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke 

vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0

dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0
bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0.0 0.0 0.0 0.0
Spolu 6 6 6 5 4.2 4.3 4.5 4.2



Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis
Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
umenie 0.0 0.0 0.0 0.0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a 
environmentálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke 

vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0

dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0
bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0.0 0.0 0.0 0.0
Spolu 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2011
Denná forma



Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis
Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
umenie 0.0 0.0 0.0 0.0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 8 8 8 8 7 1.0 1.0 0.9 0.9

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a 
environmentálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke 

vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0

dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0
bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0.0 0.0 0.0 0.0
Spolu 8 8 8 8 7 1.0 1.0 0.9 0.9

Externá forma



Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
umenie 0.0 0.0 0.0 0.0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 3 3 3 3 37.5 37.5 37.5 42.9

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a 
environmentálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke 

vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0

dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0
bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0.0 0.0 0.0 0.0
Spolu 3 3 3 3 37.5 37.5 37.5 42.9

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
umenie 0.0 0.0 0.0 0.0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 2 2 2 1 25.0 25.0 25.0 14.3

právo 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o neživej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0
vedy o živej prírode 0.0 0.0 0.0 0.0

ekologické a 
environmentálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

veterinárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
vodné hospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

lekárske vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
zubné lekárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke 

vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0

dopravné a poštové služby 0.0 0.0 0.0 0.0
bezpečnostné služby 0.0 0.0 0.0 0.0
obrana a vojenstvo 0.0 0.0 0.0 0.0

logistika 0.0 0.0 0.0 0.0
matematika a štatistika 0.0 0.0 0.0 0.0

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0.0 0.0 0.0 0.0
Spolu 2 2 2 1 25.0 25.0 25.0 14.3

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





z toho počet študentov,

stupeň

ktorým 
vznikla v ak. 

roku 
2010/2011 
povinnosť 

uhradiť školné

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť školné 

v externej 
forme

ktorým 
vznikla 

povinnosť 
uhradiť školné 
za prekročenie 
štandardnej 
dĺžky štúdia

cudzincov, 
ktorí 

uhrádzajú 
školné

ktorým bolo 
školné 

odpustené

ktorým bolo 
školné 
znížené

Denná forma 1 959
2 143

1+2
3 1

Spolu denná forma 1103 0 0 0 0 0 0 0
Externá forma 1 470

2 141
1+2

3 17
Spolu externá forma 628 0 0 0 0 0 0 0
obe formy spolu 1 1429 0 0 0 0 0 0 0

2 284 0 0 0 0 0 0 0
1+2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 18 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 1731 0 0 0 0 0 0 0

Počet študentov

Forma štúdia

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2010/20011)
Počty študentov

Počet 
žiadostí o 
zníženie 
školného

Počet 
žiadostí o 
odpusteni

e 
školného



Podskupina 
študijných 
odborov

Stupeň 
dosiahnutéh
o vzdelania

Forma 
štúdia

2010 / 2011
2009 / 
2010

2008 / 
2009

2007 / 
2008

2006 / 
2007

2005 / 
2006

ekonómia a 
manažment 1 D 55.72% 66.51% 25.92% 46.27% 19.59% 13.73%
ekonómia a 
manažment 1 E 56.52% 69.23% 32.79% 62.68% 12.79% 16.55%
ekonómia a 
manažment 2 D 64.52% 91.30% 17.91% 34.09% 140.00% 0.00%
ekonómia a 
manažment 2 E 60.71% 91.89% 55.81% 14.75% 13.04% 57.14%
ekonómia a 
manažment 3 D 0% 0% 0% 0% 0% 1%
ekonómia a 
manažment 3 E 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Akademický rok začatia štúdia

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých 
štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2011



V roku 2010/2011

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

31 60.5 51 10 15 12

Spolu 31 60.5 0 51 10 15 0 12

V roku 2009/2010

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

23 42.5 39 24 42 15

Spolu 23 42.5 0 39 24 42 0 15

Rozdiel 2011 a 2010 8 18 0 12 -14 -27 0 -3
Rozdiel v % 34.8 42.4 0.0 30.8 -58.3 -64.3 0.0 -20.0

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2010/2011 a porovnanie s 
akademickým rokom 2009/2010

Fakulta
Fyzický počet 

prijatých 
študentov

Fyzický počet 
vyslaných 
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický počet 
prijatých 
študentov

Počet osobomesiacov, prijatých študentov



P.č.
Meno a priezvisko Študijný odbor

Dátum 
začiatku 
konania

Dátum 
predloženia 
ministrovi

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie)

Inauguračné konanie

V tom počet 
žiadostí 
mimo 

vysokej školy
Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2011
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2011
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2011
Počet inak skončených konaní
 - zamietnutie
 - stiahnutie
 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2011



P.č. Meno a priezvisko Študijný odbor
Dátum začiatku 

konania
Dátum udelenia 

titulu
Zamestnanec vysokej 
školy (áno/nie)

Habilitačné konanie
V tom počet 
žiadostí mimo 
vysokej školy

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2011
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2011
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2011
Počet inak skončených konaní
 - zamietnutie
 - stiahnutie
 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek
V tom počet 
žiadostí mimo 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2011



Funkcia
Počet 

výberových 
konaní

Priemerný 
počet 

uchádzačov 
na obsadenie 

pozície

Priemerný 
počet 

uchádzačov, 
ktorí v čase 
výberového 

konania 
neboli v 

pracovnom 
pomere s 
vysokou 
školou

Priemerná 
dĺžka 

uzatvorenia 
pracovnej 
zmluvy na 
dobu určitú

Počet zmlúv 
uzatvorených 

na dobu 
neurčitú

Počet konaní 
bez 

uzatvorenia 
zmluvy

Počet konaní, 
do ktorých sa 

neprihlásil 
žiaden 

uchádzač

Počet konaní, kde 
bol prihlásený vš 

učiteľ, ktorý 
opätovne obsadil to 

isté miesto

Profesora 1 4 5 4
Docenta 2 7 2 5 5
Ostatné 4 5 4 3 4
Spolu 7 5.4 2.9 0 0 0 13

Zamestnanec
Fyzický 

počet
Prepočítaný 

počet
VŠ učiteľ nad 70 rokov 2
Ostatní 0
Spolu 2 0

Počet miest obsadených bez výberového konania

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2011



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2011

Fakulta Spolu
Profesori, 
docenti s 

DrSc.

Docenti, 
bez DrSc.

Ostatní 
učitelia s 

DrSc.

Ostatní 
učitelia s 

PhD, CSc.

Ostatní 
učitelia bez 

vedeckej 
hodnosti

77 2 19 0 21 35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Spolu 77 2 19 0 21 35

Podiel v % 100 2.6 24.7 0.0 27.3 45.5

Podiel v % v 2010 96.1 5.41 18.91 0 21.62 54.06

Rozdiel 2011 - 2010 3.9 -2.8 5.8 0.0 5.7 -8.6

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



V roku 2010/2011

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

5 27 4 20

Spolu 5 27 0 0 4 20 0 0

V roku 2009/2010

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

7 32 9 98

Spolu 7 32 0 0 9 98 0 0

rozdiel -2 -5 0 0 -5 -78 0 0
rozdiel v % -28.6 -15.6 0.0 0.0 -55.6 -79.6 0.0 0.0

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2010/2011 a porovnanie s 
akademickým rokom 2009/2010

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov

Počet osobodní vyslaných zamestnancov
Fyzický počet 

prijatých 
zamestnancov

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov

Počet osobodní vyslaných zamestnancov
Fyzický počet 

prijatých 
zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancov



Záverečná 
práca

Počet 
predložených 
záverečných 

prác

Počet 
obhájených 

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác bez PhD.

Fyzický počet 
vedúcich 

záverečných 
prác 

(odborníci z 
praxe)

Bakalárska 206 200 35 18 0

Diplomová 74 74 20 4 2
Dizertačná 

Rigorózna
Spolu 280 274 55 22 2

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych 
prácach predložených na obhajobu v roku 2011



V roku 2011

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

3 7 1 0 1 0 84 96

Spolu 3 7 1 0 1 0 84 96

V roku 2010

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

3 4 55 62

Spolu 3 4 0 0 0 0 55 62

Rozdiel 0 3 1 0 1 0 29 34
Rozdiel v % 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.7 54.8

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2011 a porovnanie s rokom 
2010



V roku 2011
Kategória fakulta Z** Y** X**

Spolu 0 0 0

V roku 2010
Kategória fakulta Z** Y** X**

Spolu 0 0 0

Rozdiel 0 0 0
Rozdiel v % 0.0 0.0 0.0

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2011 
a porovnanie s rokom 2010



1. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 
program

Forma Jazyky
Skratka 
titulu

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

2. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 
program

Forma Jazyky
Skratka 
titulu

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

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných
 k 1.9.2011



Spojený 1. a 2. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 
program

Forma Jazyky
Skratka 
titulu

3. stupeň

Fakulta Študijný odbor
Študijný 
program

Forma Jazyky
Skratka 
titulu

VŠM Manažment Znalostný manažmentD, E S, A PhD.



Pozastavené práva

Fakulta Stupeň Študijný odbor
Študijný 
program

Forma Jazyky Skratka titulu
Dátum 

pozastavenia

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva

Fakulta Stupeň Študijný odbor
Študijný 
program

Forma Jazyky Skratka titulu

Dátum odňatia 
práva alebo 
skončenia 
platnosti

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie 
práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2011



Fakulta Odbor

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2011



Pozastavené práva
Fakulta Odbor Dátum pozastavenia

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

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

alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2011



P. č. Fakulta

Poskytovateľ 
finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávateľ)

Grant 
(G)/obj
ednávk
a (O)

Domá
ce 

(D)/za
hranič
né (Z)

Číslo/
identifikácia 

projektu

Priezvisko, meno 
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa projektu 

Názov projektu 

Obdobie 
riešenia 

projektu (od - 
do)

Objem 
dotácie/finanč

ných 
prostriedkov 
prijatých VŠ 

na jej účet 
v období od 

1.1. do 31.12.
v eur

v kategórii BV

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov 
prijatých VŠ 

na jej účet 
v období od 1.1. do 

31.12.
v eur

v kategórii KV

Pozná
mky

a 
doplň
ujúce 

inform
ácie

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2011



P. 
č. Fakulta

Poskytovate
ľ finančých 

prostriedkov 
(grantová 
agentúra, 

objednávate
ľ)

Gra
nt 

(G)/
obje
dná
vka 
(O)

Dom
áce 

(D)/z
ahra
ničn
é (Z)

Číslo/
identifikácia 

projektu

Priezvisko, meno 
a tituly 

zodpovedného 
riešiteľa 
projektu 

Názov projektu 

Obdobie 
riešenia 
projektu 
(od - do)

Objem 
dotácie/finančných 

prostriedkov prijatých 
VŠ 

na jej účet 
v období od 1.1. do 

31.12.
v eur

v kategórii BV

Objem 
dotácie/finančnýc

h prostriedkov 
prijatých VŠ 

na jej účet 
v období od 1.1. 

do 31.12.
v eur

v kategórii KV

Poznámky
a 

doplňujúce 
informácie

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2011



Kategória výkonu Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie
Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2011
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	vs T11 mobility zam
	vs T12 záverečné práce
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