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VÝROČNÁ SPRÁVA VYSOKEJ ŠKOLY MANAŽMENTU V TRENČÍNE ZA ROK 
2012 

 
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. 
 
Začlenenie vysokej školy: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (VŠM) je vysokou školou, 
ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké školy ani medzi odborné vysoké školy. 
 
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola 
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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, 
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.  
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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, 
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. 
 
Vedenie vysokej školy 
 
Správna rada VŠM 
 
Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom školy je správna rada. Pôsobnosť správnej 
rady je určená štatútom školy. 
 
Členovia Správnej rady: 
 

meno funkcia 
Ing. Ján Rebro, PhD. M.B.A. predseda 
Mgr. Branislav Zlocha podpredseda 
Ing. Jozef 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 
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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 2012 – 22. máj 2014): 
 

meno funkcia 
Ing. Andrej Piovarči, PhD. predseda 
Martina Kročitá, M.B.A podpredseda 
Daniela Divílková tajomník 
Katarína Klinková, B.S.B.A člen 
Andrea Stropková, M.B.A člen 
Mgr. Michaela Vráblová člen 
Mgr. Peter Fraňa člen 
Mgr. Jarka Korpová člen 
Mgr. Petra Tyralová, M.B.A člen 
Marek Karais, M.S.T.M člen 

 
Študentská časť (funkčné obdobie študentskej časti: 23. máj 2012 – 22. máj 2013): 
 

meno funkcia 
Jozef Patrnčiak  podpredseda 
Veronika Mlynčárová člen 
Michal Toman člen 
Mikuláš Čurík člen 
Lukáš Olejár člen 

 
Akademický senát VŠM sa v rámci pravidelných zasadnutí počas roka 2012 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 12. apríla 2012 
a svoje práce na ňom prezentovalo 12 študentov, z toho 10 študentov v anglickom jazyku. 
Senát tiež nominoval zástupcov vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl 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 
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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. 
 
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 Bušíková, PhD., 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  2012 sa vedecká rada zaoberala predovšetkým problematikou súvisiacou so 
zvyšovaním akademickej kvality školy, skvalitňovaním on-line vzdelávania, výročnými 
správami VŠM, návrhami tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu, vedecko-
výskumnou a publikačnou činnosťou, stavom plnenia grantových projektov, kvalitou 
štátnych skúšok, prípravou vedecko-odborných konferencií, náborom študentov, správami 
z účasti na kongresoch doma a v zahraničí, návrhmi nových predmetov a špecializácie, 
prípravou učebných textov, užívateľským prieskumom knižnice, národným programom 
reforiem v SR, činnosťou hosťujúcich učiteľov vrátane Fulbright Scholars, novelizáciou 
zákonníka práce, inovovanými kritériami AK, právnou expertízou zverejňovania informácii, 
prijatím rómskeho študenta na štipendium nadácie Petra Buriana, plánmi mobilitných 
programov učiteľov a študentov – Erasmus, zintenzívnením výučby anglického jazyka 
v slovenských študijných programoch; výberom odborníkov na hosťovské prednášky, atď.  
 
Disciplinárna komisia 

Zodpovednosť za rozhodovanie o opatreniach v prípade porušenia disciplíny študentmi spočíva na 
disciplinárnej komisii VŠM. Proces vedúci k týmto opatreniam je oddelený od prípadov porušenia 
akademickej etiky, ktoré sú uvedené v katalógu školy. Disciplinárna komisia je 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. 
 
Členovia disciplinárnej komisie: 
 

meno zamestnanec/študent 
Alena Bušíková, PhD., M.B.A. zamestnanec 
Denisa Hackett, M.B.A. zamestnanec 
Mgr. Petra Tyralová, M.B.A. zamestnanec 
Mgr. Jozef Šimúth, PhD. zamestnanec 
Martina Bernhauerová študent 
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Lukáš Baran 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 jazykov 
 
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. 
 

� 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 spoločenských a humanitných vied 
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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 2012 
 
Január 2012 
 
Projekt "Zavedenie duálneho študijného programu 1. stupňa Manažment informačných 
systémov" vstúpil v roku 2012 do svojej druhej polovice. Kým na svojom začiatku sa 
riešitelia sústredili na vypracovanie rámcového študijného programu a sylabov jednotlivých 
predmetov, neskôr sa práce orientovali na prípravu učebníc a študijných materiálov. Aktuálne 
v januári bolo desať učebníc v štádiu záverečných úprav podľa pripomienok recenzentov. 
Bolo vyhlásené výberové konanie na ich redakčné úpravy (jazykovú a grafickú) a na 
vytlačenie. Práce pokračovali tiež prípravou študijných materiálov. Pretože v projekte sa 
kladie dôraz na aktívne formy vzdelávania s vysokým podielom študentov na vyučovacom 
procese, v roku 2012 sa bude konať tiež workshop zameraný na tvorbu e-learningových 
učebníc, na metodiku práce na internete a na tvorbu a využívanie prípadových štúdií. Cieľom 
je vzájomná výmena skúseností, ktorá zabezpečí kvalitu vzdelávania. 
 
V januári mala Vysoká škola manažmentu / City University v Bratislave vďaka programu 
Fulbright možnosť privítať nového učiteľa vo svojich programoch, Dr. Michaela Pittsa 
z Virgínie, USA.  
 
Dňa 18.januára navštívil VŠM v Trenčíne americký veľvyslanec na Slovensku p. Theodore 
Sedgwick,ktorý počas stretnutia so študentami živo diskutoval na rôzne témy americkej 
zahraničnej politiky, obchodu a školstva. 
 
Dňa 25. januára sa na VŠM v Trenčíne konala prednáška, z cyklu BestGuest Lecture, Martina 
Guttmana, výrobcu tulivakov Tuli, ktorý v súťaži spoločnosti Ernst & Young Podnikateľ roka 
2011 získal titul Začínajúci podnikateľ roka 2011, na tému „Ako pretaviť myšlienku od 
garáže až na výslnie záujmu”. 
 
Dňa 30. januára sa na VŠM v Bratislave konala Guest Lecture v podaní víťaza hlavnej ceny 
Stevie Awards (International Business Awards), Ing. Alexandra Cimbaľáka, ktorý rozprával 
na tému „Kreatívne podnikanie... Buďte iní a upútajte.“ 
 
Február 2012 
 
Vysoká škola manažmentu sa umiestnila v prestížnom rebríčku „Ranking Web of World 
Business Schools“ celkovo na 299. mieste, (webometrics, 2012) Na prvom mieste, pred 
Harvard Business School (USA) sa umiestnila Copenhagen Business School (Dánsko). 
 
Za zmienku stojí tiež spomenúť, že Vysoká škola manažmentu sa umiestnila v národnom 
porovnávaní na fantastickom 1. mieste medzi biznis školami na Slovensku,  pred Fakultou 
manažment Univerzity Komenského a pred Ekonomickou univerzitou, fakultou podnikového 
manažmentu (webometrics, 2012). Celkovo v kategórii biznis škôl bývalého Česko-
Slovenska sa VŠM umiestnila na skvelom 3. mieste. 
 
Zostavovanie tohto svetového rebríčka je iniciatívou spoločnosti Cybermetrics Lab, 
výskumnou skupinou patriacou pod Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, ktorá je 
najväčšou verejnou výskumnou organizáciou v Španielsku. Cybermetrics Lab uskutočňuje 
výskum v oblasti kvantitatívnych analýz internetového a webového obsahu, najmä však toho, 
ktorý sa týka procesov generovania a komunikácie výsledkov vedeckého poznania. 
Cybermetrics Lab na zostavovanie svetového rebríčka využíva kvantitatívne metódy a 
indikátory umožňujúce meranie vedeckej aktivity na webe. Indikátory sú vhodné na 
evaluáciu vedeckej a technologickej činnosti a sú vhodným doplnením výsledkov získaných 
bibliometrickými metódami v scientometrických štúdiách. 
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Vďaka iniciatíve veľvyslanca Petra Buriana a úsiliu honorárnych konzulov Slovenskej 
republiky v Spojených štátoch amerických vzniklo štipendium pre rómskych študentov s 
cieľom podporiť ich snahu o získanie vysokoškolského vzdelania v oblasti manažmentu. Toto 
štipendium je určené pre všetkých rómskych študentov pochádzajúcich zo sociálne slabých 
rodín na Slovensku, ktorí spĺňajú všetky kritériá oprávnenosti o štipendium požiadať. Každý 
uchádzač o získanie štipendia bude musieť následne zaslať špecifické dokumenty zamerané 
na excelentné študijné výsledky, jeho charakter a potenciál využiť dosiahnuté vzdelanie tak, 
aby pozitívne ovplyvnilo jeho budúcnosť. Štipendium bude na začiatku podporovať jedného 
študenta počas troch rokov za účelom ukončenia bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 
Business Management na Vysokej škole manažmentu (School of Management - City 
University of Seattle) v Trenčíne. 
 
Vo februári sa študenti VŠM zúčastnili Zimných študentských hier 2012 v Park Snow 
Donovaly. Podujatie bolo organizované Študentskou radou vysokých škol a Erasmus Student 
Network Slovakia.  
 
Marec 2012 
 
Záverečnými bojmi a gala večerom skončilo v marci národné finále svetovej študentskej 
súťaže Global Management Challenge. Hlavným partnerom a spoluorganizátorom edície 
2012 bola tiež Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle. Záštitu nad súťažou 
prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu so starostom Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, Ing. Vladimírom Bajanom. Víťazom sa stal tím študentov z Univerzity 
Komenského v Bratislave, ktorý si odniesol, popri vecných daroch od generálnych partnerov 
a sponzorov, tiež hlavnú cenu vo forme MBA štúdia venovaného do súťaže Vysokou školou 
manažmentu a City University of Seattle. So svetovou konkurenciou sa tím študentov stretol 
16.-20. apríla 2012 v Kyjeve na svetovom finále. Tím Vysokej školy manažmentu / City 
University of Seattle s názvom „BCB Team“ v zložení - Miroslav Čierny, Ctibor Belák a 
Maroš Bežák obsadil skvelé tretie miesto. Global Management Challenge je súťaž 
študentských a zamestnaneckých tímov v strategickom riadení firiem. Jednotlivé tímy musia 
preukázať schopnosť riadiť a rozvíjať virtuálne firmy a zvyšovať ich hodnotu. Tento rok na 
Slovensku súťažilo celkom 22 tímov. 
 

 
slávnostné vyhlásenie výsledkov a galavečer národného kola GMC, Radisson Hotel Bratislava 
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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. 
 
Valéria Medárová, vyučujúca našej školy, reprezentovala v marci VŠM na medzinárodnej 
konferencii učiteľov anglického jazyka, ktorú organizoval AKCENT International House v 
Prahe. Hlavným programom konferencie boli prednášky a workshopy na rôzne témy z oblasti 
vyučovania anglického jazyka, ako napríklad využívanie Internetu pri výučbe, metódy 
vyučovania výslovnosti a lexikálnych tvarov, problémy súvisiace s bariérou „intermediate 
level“, nové trendy a tvorivé prístupy vo vyučovaní angličtiny. Prednášajúcimi boli českí, 
britskí a americkí lektori. Valéria Medárová prezentovala príspevok na tému „Možnosti a 
limity vyučovania angličtiny na Internete“, po ktorej nasledovala diskusia. 
 
Apríl 2012 
 
„Udržateľnosť ako pohyblivý cieľ?“ 
Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické aspekty udržateľnosti v čase 
hospodárskej recesie 
 
V priestoroch VŠM v Bratislave sa 25. apríla 2012 uskutočnil 4. ročník medzinárodnej 
vedeckej konferencie: „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská“ s tematickým 
zameraním na otázky trvalej udržateľnosti v čase ekonomickej recesie. Konferencia sa 
organizovala v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave. 
Hlavným cieľom konferencie bolo podnietiť odbornú diskusiu o rôznych aspektoch i nových 
pohľadoch na problematiku trvalej udržateľnosti, ktoré priniesla nedávna globálna 
hospodárska kríza, a ktoré doposiaľ nenašli výraznejšiu odozvu na poli vedy a výskumu. 
Ambíciou konferencie bolo povzbudiť interdisciplinárne príspevky z rôznych oblastí 
aplikovania princípov udržateľnosti s ohľadom na hospodársku recesiu a výzvy 21. storočia. 
Po obsahovej stránke konferencia kládla dôraz najmä na ekonomické, sociálne, kultúrne, 
etické a ekologické otázky udržateľnosti. K špecifickým témam patrili finančné aspekty 
udržateľnosti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, problémy udržateľnosti vo vzťahu k 
marketingu a manažmentu v čase krízy, príspevok znalostného manažmentu k ekonomickej 
udržateľnosti, aktuálne otázky sociálnej, etickej a kultúrnej udržateľnosti, environmentálne 
aspekty udržateľnosti a možnosti znižovania karbónovej stopy v doprave a logistike. 
 
Konferenciu otvorila prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., prorektorka VŠM pre vedu, výskum 
a rozvoj a členka programového výboru. Privítala všetkých účastníkov a zdôraznila hlavné 
zámery konferencie. Ďalej sa slova ujal rektor VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav 
Lichardus, DrSc., ktorý v prejave poukázal na rôzne aspekty udržateľnosti v súčasnej 
spoločnosti a ekonomike. Otvárací ceremoniál uzavrel H. E. Theodore Sedgwick, 
veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku. Vyzdvihol aktuálnosť témy 
konferencie a ocenil prínosy slovensko-americkej spolupráce. 
 



Page 12 of 59 
 

Plenárne zasadnutie konferencie sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách s úvodnou 
prednáškou doc. Dr. Ing. Menbere Workieho Tiruneha, PhD. z Vysokej školy manažmentu. 
Vo svojom príspevku sa zameral na aktuálnu tému dlhovej udržateľnosti a hospodárskeho 
rastu v Európskej únii. Na prvý príspevok tematicky nadviazala m. prof. PhDr. Monika 
Šestáková, DrSc. Taktiež z Vysokej školy manažmentu s prednáškou o finančnom sektore a 
udržateľnosti ekonomického rastu. Po vystúpeniach prvých dvoch rečníkov Ing. Andrej 
Piovarči, PhD. predstavil víťazov študentskej súťaže VŠM „Best Student Paper“. V druhej 
časti plenárneho zasadnutia vystúpili zahraniční hostia. Assoc. Prof. Michael Pitts, PhD. z 
Virginia Commonwealth University, v súčasnosti pôsobiaci na VŠM v rámci Fulbrightovho 
programu, ktorý sa vo svojom príspevku sústredil na problematiku pirátstva a ekonomickej 
udržateľnosti v krajinách V4. Assoc. Prof. Tracy Tuten, PhD. z College of Business v East 
Caroline University prezentovala problematiku využitia sociálnych sietí pri manažmente 
ľudských zdrojov. Plenárne zasadnutie uzavrela doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. z Vysokej 
školy manažmentu s prednáškou na tému udržateľnosti návštevnosti umenia a kultúry v čase 
krízy. 
 
Popoludní konferencia pokračovala rokovaním v troch sekciách. V Sekcii I – Ekonomické a 
finančné aspekty udržateľnosti (presedajúci doc. Workie, m. prof. Šestáková) – boli 
prezentované práce na tému dlhovej udržateľnosti, finančných trhov, ekonomického rastu, 
investícií, platobnej disciplíny a socio-ekonomických súvislostí trvalo udržateľného rozvoja. 
V Sekcii II – Problémy udržateľnosti vo vzťahu k marketingu a manažmentu v čase krízy a 
recesie/Príspevok znalostného manažmentu k ekonomickej udržateľnosti (predsedajúci Dr. 
Jozef Šimúth, Dr. Andrej Piovarči, prof. Jozef Hvorecký) – sa rokovalo o témach spojených s 
udržateľnosťou manažmentu ľudských zdrojov, medzikultúrnym kariérnym výskumom, 
vzdelávaním s dôrazom na e-learning, súvislosťami medzi znalostnou ekonomikou a 
vzdelávaním, ako aj s významom IT systémov pre trvalú udržateľnosť rôznych sektorov 
hospodárstva. Sekcia III – Aktuálne otázky sociálnej, kultúrnej, etickej a právnej 
udržateľnosti/Environmentálne aspekty udržateľnosti a možnosti znižovania karbónovej 
stopy v doprave a logistike (predsedajúci doc. Tajtáková, doc. Hansenová) – zastrešila 
prednášky na témy sociálnych rizík v poisťovníctve, krízového manažmente, spoločenskej 
zodpovednosti médií, prežitia kultúrnych organizácií v čase krízy, ako aj príspevky 
zaoberajúce sa rôznymi aspektmi environmentálnej udržateľnosti so zameraním na cenové 
dopady transakčných nákladov, partnerstvá v logistike, nerivalitné produkčné faktory a 
uhlíkovú stopu. 
 
Celkovo bolo na konferenciu prijatých 50 príspevkov od 49 účastníkov, z 12 univerzít, 3 
spoločností a zo 4 krajín (USA, Ruskej federácie, Českej republiky a Slovenska). Z 
celkového počtu zaslaných príspevkov bolo 29 príspevkov prednesených na konferencii 
prezentačne v troch rokovacích sekciách. Z konferencie bol vydaný zborník vo forme CD, 
ktorý je k dispozícii v knižnici VŠM. 
 
Konferenciu uzatvoril rektor VŠM Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., ktorý 
poďakoval účastníkom i organizátorom konferencie a vyhlásil budúci 5. ročník konferencie: 
„Manažment v 21. storočí: problémy a východiská 2013“. 
 
V apríli tiež VŠM/CUS navštívila skupina 35 študentov MBA z Tepper School of Business, 
ktorá je súčasťou poprednej americkej Carnegie-Mellon University. Študenti v Bratislave 
skúmali vybrané problémy manažmentu a marketingu v strednej a východnej Európe. Na 
pôde VŠM mali k uvedeným otázkam prednášky a semináre. Okrem toho navštívili aj 
Volkswagen Slovakia a Dell, European Business Centre ako príklady úspešných 
zahraničných investícií v SR. 
 
Dňa 12. apríla sa na VŠM uskutočnila každoročná súťaž o najlepšie študentské písomné 
práce “Best Student Paper.” Študenti okrem iných cien získali aj možnosť zúčastniť sa na 
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tzv. Mentoring programe, ktorý organizovala CSI Leasing v spolupráci s Americkou 
obchodnou komorou a Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Slovenskej 
republike. Študenti mali tak možnosť kariérneho poradenstva a tútoringu prostredníctvom 
priamej a osobnej komunikácie so predstaviteľmi vrcholového manažmentu  
z podnikateľského prostredia. 
 
13. apríla organizovala Vysoká škola manažmentu Deň otvorených dverí. 
 
Dňa 16. apríla VŠM sprístupnila na Facebook-u svoju stránku, kde každodenne prináša 
informácie pre študentov, kde študenti a priatelia môžu so školou diskutovať a pýtať sa na 
rôzne otázky týkajúce sa štúdia a pôsobenia na škole. Za prvý rok dosiahol počet fanúšikov 
stránky počet 800 a stále rastie. 
 
Dňa 25. apríla sa na VŠM v Trenčíne konala ďaľšia z BestGuest prednášok úspešných 
podnikateľov. Hosťom bola Lýdia Eckhardt a prednášala na tému „Šťastiu treba bežať 
oproti!“ 
 
Máj 2012 
 
3. mája 2012 navštívil VŠM bývalý veľvyslanec USA na Slovensku, pán Vincent Obsitnik. 
Na stretnutí s vedením školy, s učiteľmi a so študentmi hovoril o svojom živote v USA, kam 
emigroval s rodičmi mesiac po narodení sa na východnom Slovensku. Otec bol baníkom v 
Pensylvánii. Po štúdiach (US Naval Academy a MBA vo finančtníctve) sa Vincent stal 
úspešným manažérom v IBM a postupne v ďalších nadnárodných podnikoch. V roku 2007 sa 
stal veľvyslancom US na Slovensku, kde pôsobil do r. 2009, keď sa stal prezidentom USA 
Demokrat Barack Obama. Ambasador Obsitnik sa zaslúžil o zrušenie cestovných víz do USA 
pre slovenských občanov. Dnes pevne verí, že sa po novembrových voľbách vráti do Bieleho 
domu Republikánsky kandidát. Hosť sa zaujímal o inovácie vysokoškolského vzdelávania, 
ktoré prináša Vysoká škola manažmentu/City U of Seattle do vzdelávacieho priestoru na 
Slovensku – ako je uvedenie nového študijného programu na Slovensku „znalostný 
manažment“ vo všetkých troch stupňoch, dlhoročné elektronické obmedzovanie 
plagiátorstva, externé vyučovanie založené na využívaní informačných technológii, na 
študentov orientované vyučovanie.  
 

 
J.E. Vincent Obsitnik, bývalý veľvyslanec USA na Slovensku (vľavo) a rektor VŠM  

prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., Dr.h.c. 
 
V termíne od 8. mája do 29. mája mala VŠM v Bratislave česť privítať hostí z mesta Oulu vo 
Fínsku, ktorí prišli na VŠM v rámci programu výmeny učiteľov a študentov. 
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Dňa 14.mája sa vrámci predmetu Finančné účtovníctvo, ktorý vedie Martina Kročitá, konala 
prednáška bývalých študentov Michala Englera a Petra Mišíka, ktorí sa prišli podeliť o svoje 
pracovné úspechy so súčasnými študentami. Obaja sú zamestnancami významných 
zahraničných spoločností IBM a PricewaterhouseCoopers, kde zastávajú pozície vo finančnej 
sekcii logistiky a auditu. Študentom porozprávali o tom, ako dokázali zúžitkovať cenné 
vedomosti z oblasti účtovníctva, ktoré získali ešte ako študenti na našej škole.  
 
15. a 16. mája sa na VŠM uskutočnili voľby do Akademického senátu za zamestnaneckú časť 
a následne 16. a 17. mája prebehli voľby za študentskú časť.  
 
Dňa 21. mája 2012 sa na našej škole, Vysokej škole manažmentu/City University of 
Seattle, konala Guest Lecture, kde Ing. Pavol Kačena z Partners Group rozprával na tému 
"Podnikanie inak". 
 
25. Mája 2012 sa študenti Vysokej školy manažmentu / CityUniversity of Seattle zúčastnili 
prehliadky firiem VÚB banka a Hotel Kempinski. Návštevu týchto firiem zorganizovala 
Natália Poliaková z Amcham a prezentácie pre študentov urobili pani Jana Palenčárová a pán 
Peter Magala (VUB) a páni Michal Bursik a Gerald Haberhauer (Kempinski Hotel). Študenti 
dostali materiály a informácie o týchto firmách pred plánovanou návštevou, aby boli 
pripravení na diskusie. Hostitelia si pripravili prezentácie pre študentov a zároveň 
zodpovedali všetky ich otázky. Študenti teda dostali príležitosť nahliadnuť ako tieto úspešné 
firmy fungujú a v čom spočíva ich úspech na trhu.  
 

 
študenti VŠM a CityU na exkurzii v Kempinski Hotel Bratislava 

 
Jún 2012 
 
V prvý júnový víkend bola delegátka VŠM za Trenčín, Martina Jurčáková zvolená za členku  
predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl ako tajomníčka pre zahraničné vzťahy. Už 
štvrté volebné obdobie za sebou bol delegát VŠM zvolený do predsedníctva SRVŠ.  
 
V termíne od 22. júna do 24. júna mali študenti VŠM možnosť vyskúšať si splaviť 40 
kilometrov rieky Vltava v Českej republike, čím sa popri študijnom živote mohli študenti 
spoznať aj počas riešenia úloh spojených s náročnosťou splavu a iných tímových úloh. 
   
27. júna prišli na VŠM študenti politológie z Kazachstanu, ktorí na Slovensku študovali 
špecifiká CEE regiónu a získali informácie o vzdelávaní a vývoji školstva na Slovensku. 
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Dňa 29.6.2012 sa v bratislavskom Istropolise konala slávnostná promócia na počesť 
absolventov ročníka 2012. Medzi hosťami boli tiež Prezident City University of Seattle Lee 
Gorsuch, člen Správnej rady CityU Paul Mutty, rektor VŠM Prof. MUDr. Branislav 
Lichardus, DrSc., členovia Správnej rady VŠM, hostia z Českej republiky, Grécka, 
Švajčiarska, Bulharska a Rumunska. Celkom si prebralo svoje absolventské diplomy viac ako 
250 absolventov bakalárskeho, magisterského a MBA štúdia. 

 

 
príhovor rektora VŠM Prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc., Dr.h.c. k absolventskému ročníku 2012 

 
Júl 2012 
 
V júli uzatvorila VŠM zmluvu o spolupráci so študentskou organizáciou AIESEC, ktorá 
zároveň zriadila svoje sídlo v priestoroch školy v Bratislave. V rámci spolupráce sa obe 
strany dohodli na spoločných aktivitách školy a AIESEC, ako aj v oblastiach propagácie 
spoločných projektov a organizácii školských podujatí. 
 
August 2012 
 
Počas mesiaca august VŠM uzatvorila zmluvu so spoločnosťou SNABB, s.r.o., ktorej cieľom 
je vývoj mobilnej aplikácie VŠM pre platformu iOS (iPhone). Súčasťou aplikácie je 
informácia o škole a programoch, novinky, informácie z knižnice, Facebook, podujatia 
a akademický kalendár školy a kontakty a mapy.  
 

 
aplikácia pre iPhone 

 



Page 16 of 59 
 

V auguste VŠM pristúpila k obsahovej a dizajnovej úprave svojej internetovej stránky školy, 
ktorej posledná aktualizácia s prechodom na CMS systém bola uskutočnená v roku 2007 
a bolo potrebné uskutočniť zmeny tak, aby nové internetové sídlo školy reprezentovalo školu 
na úrovni roka 2012. Bolo prepracované a usporiadané menu aplikovaním dynamického 
menu a bol nasadený nový dizajn.  
 

 
nová štruktúra a dizajn internetového sídla školy 

 
September 2012 
V septembri sa uskutočnilo prijímacie konanie na doktorandské štúdium a prijali sa kroky na 
administratívnej a akademickej úrovni na zabezpečenie inaugurácie študentov 
doktorandského štúdia v znalostnom manažmente na VŠM.  
 
18. a 19. septembra sa opäť uskutočnil každoročný Fall Academic Training v Trenčíne. Ide o  
školenie pre všetkých učiteľov, na ktorom si vymieňajú skúsenosti a poznatky, prijímajú sa 
nové akademické pravidlá, ponúka sa školenie na nových informačných systémoch 
a podobne.  
 
Október 2012 
 
V jesennom trimestri prijala VŠM nových zahraničných učiteľov – Rolanda Illmana a Briana 
Webbera z Veľkej Británie. 
 
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. 

 
V októbri sa VŠM/CityU zúčastnila veľtrhu pomaturitného vzdelávania „Akadémia“, ktorý je 
každoročne poriadaný pod záštitou MŠ SR. 
 



Page 17 of 59 
 

V dňoch 19. a 20. októbra sa v bratislavskej pobočke VŠM uskutočnil už 7. ročník 
medzinárodného workshopu zo znalostného manažmentu. Workshop organizovali profesori 
Jozef Kelemen a Jozef Hvorecký.  
 
25. októbra sa na VŠM v Bratislave uskutočnil Deň otvorených dverí. V tento deň sa navyše 
VŠM zúčastnila informačného fóra pre stredoškolákov v Novom Meste nad Váhom. 
 
29. októbra – 2. novembra VŠM navštívila veľtrh GAUDEAMUS v Brne. 
 
Doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. s pomocou ďalších kolegov pripravila novú špecializáciu 
Manažment neziskových organizácií, ktorú VŠM ponúka od ak. roka 2012/2013 v dennom 
Mgr. štúdiu. 
 
Študentskou osobnosťou roka za VŠM sa stal študent VŠM, Radoslav Malenovský, 24-ročný 
paralympijský reprezentant Slovenska v streľbe. 
 
November 2012 
 
V piatok, 9.11.2012, sa v DK Zrkadlový háj v Bratislave uskutočnila za účasti akademických 
funkcionárov Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle imatrikulácia spojená 
so slávnostným otvorením školského roka 2012 / 2013. Počas tejto slávnostnej ceremónie 
študenti prvých ročníkov zložili imatrikulačný sľub a začlenili sa tak do širokej študentskej 
obce so všetkými právami a povinnosťami s tým súvisiacimi. 
 
Dňa 12.novembra sa vrámci predmetu Európska Únia, vedeného Marianou Martiškovou, 
uskutočnila prednáška Eduarda Kukana, člena Európského parlamentu na tému 
„Presadzovanie záumov SR na pôde Európského parlamentu“. V ten istý deň sa v Trenčíne 
konala aj prednáška našeho úspešného absolventa Romana Roxera. MSc. - technického 
riaditeľa TSS Group a.s. Prednáška bola na tému “IT a zabezpečovacie systémy (biometrika, 
kontrola prístupu, zabezpečenie budov, RFID)”. 
 
13.novembra sa v priestoroch galérie M.A.Bazovského v Trenčíne za účasti akademických 
funkcionárov Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle konala imatrikulácia 
nových študentov spojená so slávnostným otvorením školského roka 2012/2013. 
 
Študenti Trenčína sa vrámci predmetu Riadenie výroby a logistika zúčastnili exkurzie vo 
firme EMERSON a.s. v Novom Meste nad Váhom, kde si priamo v praxi pozreli výrobné a 
logistické procesy.  
 
15. – 16. novembra sa VŠM zúčastnila veľtrhu „Job Forum“ v Trenčíne a 20. – 22. novembra 
bola VŠM reprezentovaná na veľtrhu „PRO EDUCO“ v Košiciach. 

 
December 2012 
 
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, 



Page 18 of 59 
 

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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III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VZDELÁVANÍ 
 

a) Vysoká škola manažmentu v Trenčíne organizuje v Trenčíne aj v Bratislave trojročné 
bakalárske štúdium a dvojročné magisterské 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.  

 
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.  

 
b) Väčšina študentov študuje v bakalárskom programe, najmä v odbore 3.3.16 
Ekonomika a manažment podniku. Asi 6 % 
c)  študentov sú študenti s inou štátnou príslušnosťou. Vývoj počtu študentov je možné 
sledovať v tabuľkách č. 1 a 1a prílohy č. 2 smernice. 
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d) 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 2011/12 bolo 
vyslaných na štúdium celkom 17 študentov, z toho 13 študentov vycestovalo na štúdium 
na zahraničné školy, s ktorými má naša inštitúcia podpísané bilaterálne dohody (Česká 
republika, Španielsko, Rakúsko, Fínsko, Taliansko, Belgicko, Nemecko) a 4 študenti na 
stáž (Rakúsko, Belgicko). Dvaja zo študentov študovali v magisterskom študijnom 
programe, ostatní študenti študovali v bakalárskom študijnom programe. V 
akademickom roku 2011/12 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 2011/12 absolvovalo trimestrálny pobyt v Seattle, USA 11 našich 
študentov (spolu 33 osobomesiacov). Oproti akademickému roku 2010/11 klesol celkový 
počet mobilít študentov o 9,7 %, aj napriek tomu, že počet mobilít Erasmu vzrástol. 
Celková dĺžka mobilít zodpovedala 108 osobomesiacov, čo zodpovedá priemerne 3,85 
mesiaca na študenta.   
 
e) 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.  
 
f) Od roku 2010 realizuje VŠM  doktorandské štúdium v treťom stupni, študijný 
program Znalostný manažment, študijný odbor 3.3.15. V septembri 2012 začalo dané 
štúdium 9 nových študentov v externej forme. V súčasnosti v programe študuje 26 
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.  

	  
g) Štátne skúšky na VŠM sa v roku 2012 uskutočnili v  marci, júni a decembri. V marci 
(23.3. 2012) zložilo štátnu skúšku a tým úspešne ukončilo štúdium bakalárskeho 
programu 25 študentov, magisterské štúdium úspešne ukončilo 14 študentov. V júni 
(18.6. – 19.6.2013, 21.6 – 22.6.2012 a 25.6. – 26.6.2012) zložilo štátnu skúšku a tým 
úspešne ukončilo štúdium bakalárskeho programu 100 študentov, magisterské štúdium 
úspešne ukončilo 45študentov. V decembri (17.12. – 18.12.2012) štátnu skúšku zložilo a 
úspešne ukončilo bakalárske štúdium 25 študentov, magisterské štúdium úspešne 
ukončilo19 študentov. Celkovo v roku 2012 úspešným vykonaním štátnych skúšok 
štúdium na VŠM ukončilo228 absolventov, z toho 150 bakalárov a 78 magistrov. 

	  
h) V roku 2012 bola jedna študentka ocenená za vypracovanie mimoriadne kvalitnej 
záverečnej práce. 

 
i) Aj v roku 2012 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 2012 bolo v MBA programe celkovo 108 
študentov, z toho 37 študujúcich online; v jarnom trimestri 2012 bolo 104 študentov, z 
toho 27 online a v jesennom trimestri 105 študentov, z toho 22 online.  Celkový počet 
novonastúpených MBA študentov predstavoval číslo 19. Počet absolvujúcich bol 57, z 
toho 32 študentov promovalo v špecializácii globálny manažment, 16 v špecializácii 
marketing a 9 v špecializácii financie.  
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IV. INFORMÁCIA O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne ponúka popri ucelenom vysokoškolskom štúdiu 
v rámci programov celoživotného vzdelávania vzdelávacie programy a kurzy pre verejnosť. 
Tieto vzdelávacie programy sú určené najmä pre tých študentov, ktorí sa rozhodli doplniť si 
vzdelanie popri zamestnaní, či štúdiu na inej vysokej škole. Škola realizuje večerné kurzy 
skupinovou aj individuálnou formou, ktoré prebiehajú na pôde Vysokej školy manažmentu, 
ako aj podnikové kurzy priamo v sídlach organizácií. Programy pre verejnosť sú súčasťou 
akademického života na Vysokej škole manažmentu a sú dôkazom správnosti filozofie 
vzdelávania pre všetkých, čoho výsledkom je aj rastúci záujem o tieto programy z radov 
jednotlivcov i organizácií. Medzi účastníkov týchto programov patria zamestnanci 
súkromných i štátnych organizácií, ale aj študenti pripravujúci sa na skúšky z anglického 
jazyka, na pobyt v anglicky hovoriacich krajinách, či záujemcovia, ktorí si chcú zvýšiť 
kvalifikáciu v angličtine, manažmente, vo výpočtovej technike, v účtovníctve, komunikácii a 
pod. 
 
Ponuka programov pre verejnosť v roku 2012 
 
� Všeobecná angličtina 
� Obchodná angličtina 
� Intenzívne kurzy 
� Príprava na TOEFL 
� Odborné kurzy 
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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 
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. V roku 2011 bol akreditovaný aj magisterský študijný program 
Podnikový manažment v odbore 3.3.16. 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 

 
Publikačná činnosť, konferencie a workshopy 
 
V uplynulom roku učitelia a pracovníci VŠM publikovali rad vedeckých i odborných 
príspevkov doma i v zahraničí, vystupovali na vedeckých i odborných konferenciách, 
podujatiach, diskusiách, zostavovali monografie, zborníky, vytvárali učebnice, skriptá, 
učebné pomôcky a pod. Príspevky učiteľov VŠM boli publikované v domácich 
a zahraničných karentovaných časopisoch, vo vedeckých a odborných časopisoch, 
v domácich a zahraničných vedeckých monografiách, v zborníkoch z konferencií, 
učebniciach a pod. Učitelia prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti na 
podujatiach nielen v SR, ale aj v USA, Fínsku, Rakúsku, Veľkej Británii, Nemecku, 
Švajčiarsku, Portugalsku, Španielsku, Malte, Grécku, Bulharsku, Rumunsku, Rusku, Českej 
republike atď. Okrem uvedených aktivít učitelia VŠM vystupovali ako garanti domácich 
a medzinárodných vedeckých konferencií, recenzenti vedeckých prác, posudzovatelia 
inauguračných, habilitačných i doktorandských prác, posudzovatelia vedeckých článkov pre 
domáce a zahraničné vedecké časopisy, konzultanti a odborníci pre vypracovanie materiálov 
pre potreby Vlády SR a vládnych inštitúcií a pod. 25. apríla 2012 uskutočnil 4. ročník 
medzinárodnej vedeckej konferencie: „Manažment v 21. storočí: problémy a východiská“ s 
tematickým zameraním na otázky trvalej udržateľnosti v čase ekonomickej recesie pod 
názvom “Udržateľnosť ako pohyblivý cieľ? Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a 
ekologické aspekty udržateľnosti v čase hospodárskej recesie“. Konferencia sa organizovala 
v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave. Hlavným cieľom 
konferencie bolo podnietiť odbornú diskusiu o rôznych aspektoch i nových pohľadoch na 
problematiku trvalej udržateľnosti, ktoré priniesla nedávna globálna hospodárska kríza, 
a povzbudiť interdisciplinárne príspevky z rôznych oblastí aplikovania princípov 
udržateľnosti s ohľadom na hospodársku recesiu a výzvy 21. storočia. Po obsahovej stránke 
konferencia kládla dôraz najmä na ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické 
otázky udržateľnosti. K špecifickým témam patrili finančné aspekty udržateľnosti 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, problémy udržateľnosti vo vzťahu k marketingu 
a manažmentu v čase krízy, príspevok znalostného manažmentu k ekonomickej 
udržateľnosti, aktuálne otázky sociálnej, etickej a kultúrnej udržateľnosti, environmentálne 
aspekty udržateľnosti a možnosti znižovania karbónovej stopy v doprave a logistike. Celkovo 
bolo na konferenciu prijatých 50 príspevkov od účastníkov z 12 univerzít, 3 spoločností a zo 
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4 krajín (USA, Ruskej federácie, Českej republiky a Slovenska). Z konferencie bol vydaný 
zborník vo forme CD-ROM, ktorý je k dispozícii v knižnici VŠM.  
 
V súčasnosti sa pripravuje 5.ročník našej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa 
uskutoční 25.apríla 2013 pod názvom „Riadenie nehmotného: Etika a zmena hodnôt v 
podnikaní, vzdelávaní a výskume“ a pod záštitou Doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc, 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Svoju účasť na nej zatiaľ 
potvrdili okrem účastníkov zo SR významní odborníci a vedci z Rakúska, Maďarska, USA, 
Ruskej federácie a ČR. 
 
VŠM sa taktiež podieľala na organizácii workshopov pre študentov WHU Koblenz, Carnegie 
Mellon Pittsburg, Ross School of Business University of Michigan, Wirtschatsuniversitaet 
Wien zameraných na štúdium podnikateľského prostredia v strednej a východnej Európe. 
Okrem prezentácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti VŠM pre nich zorganizovala 
návštevy a diskusie s odborníkmi a manažmentom na Úrade vlády SR, v slovenskom 
parlamente, vo firmách IBM ISC Slovakia, Samsung Slovakia, ČSOB, Volkswagen Slovakia 
a vo firme ESET. 

Vedecko-výskumné grantové projekty a iné aktivity 
V uplynulom období mnohí učitelia VŠM viedli grantové projekty na VŠM a podielali sa 
nich resp. participovali na vedeckovýskumných grantoch v iných inštitúciách. (Presné 
informácie sa opäť nachádzajú v charakteristikách jednotlivých garantov). Profesori a docenti 
z VŠM boli členmi odborových komisií pre doktorandské práce, členmi komisii pre obhajoby 
inauguračných, habilitačných a doktorandských 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. Od septembra 2010 
VŠM poskytuje vzdelanie III. stupňa v programe Znalostný manažment, v ktorom 
v súčasnosti 26 študentov. Učitelia VŠM pôsobia ako vyučujúci v danom programe, vedúci 
doktorandských dizertačných prác, členovia danej odborovej komisie a členovia komisie pre 
doktorandské dizertačné skúšky. Z grantových projektov riešených v uplynulých  rokoch až 
do roku 2012 možno spomenúť nasledovné: 

 
Grantové projekty riešené na VŠM: 

 
Názov grantového projektu a jeho číslo: Zavedenie duálneho študijného programu 1. 
stupňa Manažment informačných systémov, Operačný program vzdelávanie, ITMS kód 
26110230017 
Doba riešenia: 2009 – 2013 
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM 
Výška grantu: 1 milión € 
Meno hlavného riešiteľa: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. 
Ďalší riešitelia z VŠM: 22 riešiteľov z radov pracovníkov VŠM  
 
Názov grantového projektu a jeho číslo: Manažment ľudských zdrojov v zahraničných 
podnikoch v SR – vybrané problémy a spillovers v slovenských podnikoch Projekt VEGA 
1/0016/09  
Doba riešenia 2009-2011 
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM 
Meno hlavného riešiteľa: 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 
Grantový projekt bol úspešne ukončený v roku 2011, správa podaná v januári 2012 
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Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0461/12 Manažérske 
kompetencie v zahraničných a domácich firmách v SR ako zdroj zvyšovania ich 
konkurenčnej výhody v ére globalizujúcej sa ekonomiky  
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM 
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 
Doba riešenia: 2012 -2014 
 
Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA 1/0893/12 Znalosti v podmienkach 
exportných cien s aplikáciou na dopravu a logistiku  
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM/ VEGA MŠVVaŠ 
Meno hlavného riešiteľa: doc.Dr.Ing.Heda Hansenová 
Participujúce inštitúcie: KMO EU v Bratislave, Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, Oddelenie komodality a nákladnej logistiky,Zväz logistiky a 
zasielateĺstva SR, Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA) 
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, Lucia Furdová, Martin Devečka 
Doba riešenia: 2012 -2014 
 
Názov výskumnej úlohy: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C), 
Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta 
Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of 
Management, UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko 
Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta 
Meno riešiteľa za VŠM: Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 
Ďalší riešitelia z VŠM: Denisa Hackett 
Doba riešenia: 2011 – 2014 
 
Názov grantového projektu a jeho číslo: Program celoživotního učení (LLP) (2011/C 
233/06) - Leonardo da Vinci - Přenos inovací, 2012 - 2014 
Výzva: Výzva k předkládání návrhů 2012 – EAC/27/11 
Inštitúcia, kde je podaný: B.I.B.S., a.s. , vysoká škola Brno 
Meno hlavného riešiteľa: Ing. Alena Hanzelková, PhD, MBA 
Participujúce inštitúcie: Jonchoping International Business School, Švédsko, Mendelova 
Univerzita Brno, University of Jyväskyla,Fínsko, Asociace malých a středních firem CR, 
Asociace POPAI centra Europe 
Meno riešiteľa za VŠM: Mgr. Jozef Šimúth, PhD. 
Doba riešenia: 2012 – 2014 
 
Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM: 
 
Názov grantového projektu 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 grantového projektu a jeho číslo – projekt ESF, operačný program Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia, NFP 27130130022, NFP 27110130006 
Inštitúcia, kde je riešený – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 
Meno hlavného riešiteľa – Ing. Géza Mihály, PhD. 
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Participujúce inštitúcie - VŠM 
Meno riešiteľa za VŠM – prof. Ing. Milan Terek, PhD. 
 
 Medzinárodná a medziinštitucionálna spolupráca  
 
Od šk. r. 2007 má VŠM Erasmus University Charter a usporiadava výmeny študentov, 
učiteľov a administratívnych pracovníkov s 12 vysokými školami v Európe. V rámci 
programu študuje na partnerských vysokých školách v zahraničí ročne okolo 10 študentov 
a ako prednášatelia pôsobia 5 učitelia. Podobné počty pedagógov a študentov prichádzajú 
v rámci programu na VŠM. 
 
Naďalej sa úspešne rozvíja spolupráca so zakladateľskou inštitúciou VŠM, City University of 
Seattle. Tradičná výmena študentov a učiteľov sa v r. 2010 rozšírila o spoluprácu na grante 
operačného programu Vzdelávanie (ITMS kód 26110230017) “Zavedenie duálneho 
študijného programu 1. stupňa Manažment informačných systémov”. 
 
Učitelia a vedeckovýskumní pracovníci v uplynulom období spolupracovali v oblasti vedy 
a výskumu s nasledovnými inštitúciami v SR: 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 2009 VŠM nadviazala spolupráca s Wirtschatfuniversitaet Wien, a to najmä s jej 
dvomi pracoviskami: Competence Center for Central and Eastern Europe (prof. Arnold 
Schuh) a Department of Management (prof. Juergen Muehlbacher, prof. Helmut Kasper, prof. 
Wolfgang Mayrhofer). V novembri 2009 VŠM zorganizovala vedeckovýskumný deň pre 
pracovníkov Katedry manažmentu WU Wien s prezentáciou a návštevou IBM ISC 
Bratislava. Spolupráca odvtedy naďalej pokračuje, a to najmä zapojením VŠM do 
medzinárodného projektu C5 pod vedením prof. Mayrhofera, organizovaním podujatí pre 
Competence Center for CEE a pre Masterclass CEE (prof. Schuh), spoluprácou v oblasti 
výskumu (prof. Muehlbacher) a pod. 
 
V roku 2012 VŠM ako vôbec prvá súkromná vysoká škola v SR získala štipendistu 
Fulbrightovej nadácie, Fulbright Senior Scholar-a Assoc. Prof. Michaela Pittsa, Ph.D z 
Virginia Commonwealth University, USA, ktorý na VŠM/CUS vyučoval a uskutočňoval svoj 
výskum. 
 
Okrem už spomínanej konferencií v rokoch 2009 - 2012 VŠM pre svojich pracovníkov 
i študentov zorganizovala prednášky popredných vedcov z popredných inštitúcií zo 
zahraničia, napr. v roku 2012 Assoc. Prof. Michael Pitts, Ph.D.; Fulbright scholar VŠM, 
Virginia Commonwealth University prezentoval svoj výskum pod názvom Piracy and 
Economic Sustainability in the Vyšehradská štvorka: Models in Conflicts? Assoc. Prof. Tracy 
Tuten, Ph.D.; College of Business, East Caroline University prezentovala výsledky výskumu 
pod názvom Applying the Platinum Rule: Managing Employee Privacy Concerns in the Age 
of Online Social Networks.  

V roku 2012 sa interná doktorandka VŠM A. Vicenová ako prvá zo SR zapojila do programu 
The Finnish Graduate School of International Business (FIGSIB), ktorý koordinuje a 
rozvíja PhD. štúdium a vzdelávanie pracovníkov nasledujúcich inštitúcií: Aalto University- 
School of Economics, Lappeenranta University of Technology, HANKEN School of 
Economics, Turku School of Economics, University of Vasa and Åbo Akademi University- 
School of Economics, the University of Jyväskylä a the University of Tampere. Pod vedením 
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riaditeľa programu Prof. Jorma Larimo, University of Vaasa, absolvovala týždenný workshop 
and doctoral tutorial so zameraním na International Business. 

Doktorandské štúdium  
 

Od roku 2010 realizuje VŠM  doktorandské štúdium v treťom stupni, študijný program 
Znalostný manažment, študijný odbor 3.3.15 Manažment. V školskom roku 2010/2011 bolo 
na dané štúdium prijatých 12 študentov, z toho 11 externých a jeden interný. V súčasnosti 
študuje na VŠM v tomto študijnom programe 11 študentov (10 externých, jeden interný) v 3. 
ročníku, 6 externých študentov v druhom ročníku a 9 externých študentov v prvom ročníku.  
Tieto čísla potvrdzujú oprávenosť tohto študijného programu a veľký záujem študentov oň. 
Štúdium sa uskutočňuje pod dohľadom odborovej komisie pozostávajúcej z popredných 
domácich a zahraničných odborníkov a na základe pravidiel schválených Vedeckou radou 
VŠM a Akademickým senátom VŠM.  Štúdium veľmi úspešne napreduje: dvaja študenti 
z tretieho ročníka už absolvovali štátnu doktorandskú dizertačnú skúšku pred komisiou 
presne podľa platných predpisov a v súčasnosti sa pripravuje obhajoba ich prác pred 
príslušnými katedrami (katedrová obhajoba). Desať študentov splnilo podmienky pre 
absolvovanie doktorandskej dizertačnej skúšky, ktorá sa uskutoční v marci 2013. Komisie 
opäť zodpovedajú platným predpisom.  
 
V doktorandskom štúdiu v súčasnosti vo výuke i ako školitelia pôsobia štyria profesori, jedna 
mimoriadna profesorka s titulom DrSc. a štyria docenti. V súčasnosti je pomer profesori plus 
docenti a študenti nasledovný: 26 študentov/9 pedagógov a školiteľov. Ich pomer je teda 2,8 
študenta na pedagóga. V prípade úspešnej akreditácie bude tento pomer ešte priaznivejší 
vzhľadom na počet profesorov (8) a docentov (8)  pôsobiacich na VŠM, ktorí budú 
participovať tak na výuke ako aj pôsobiť ako školitelia v novoakreditovanom programe. 
 
Prehľad publikačnej činnosti 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB1 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
Predvídanie potrieb na trhu práce v SRMenbere Workie Tiruneh a kolektív : teoretické 
východiská a empirické výsledky / Workie, Menbere Tiruneh [30%] ; Bujňáková, Tatiana 
[19%], Horvát, Peter [6%], Lichner, Ivan [5%], Štefánik, Miroslav [40%],. - prvé vydanie. - 
Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2012. - 186 s. -ISBN 9788071442042 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
ACB1 
TEREK, MILAN 
Interpretácia štatistiky a dát / Terek, Milan [100%] prvé vydanie. - Košice : Equilibria, 2012. 
- 318 s. - ISBN 9788081430572 
 
ACB2 
JENČOVÁ, SYLVIA 
Vybrané kapitoly z manažérskej ekonomiky / Jenčová, Sylvia [50%] ; Maťovčíková, Daniela 
[50%], - prvé vydanie. - Prešov : Bookman, 2012. - 176 s. - ISBN 9788089568123 
 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
 
ADC1 
MATEJÍČKA, LADISLAV 
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Further development and refining some inequalities for polynomial zeros / Matejíčka, 
Ladislav [100%]. In: Journal of Mathematical Inequalities. - Zagreb: ELEMENT, 2012. - 
ISSN 1846-579X. - Vol. 6, No. (2012), 10 p. 
 
ADC2 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Outward investment flows and the development path : the case of Slovakia / Ferenčíková, 
Soňa [67%] ; Ferenčíková ml., Soňa [33%]. In: Eastern European Economics. - Armonk: 
M.E. Sharpe Inc., 2012. - ISSN 0012-8775. - Vol. 50, No. 2, (2012), p. 85-111. 
 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
ADD1 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Role allocation and strategic change : comparative study of competencies of Austrian and 
Slovak managers / Ferenčíková, Soňa [60%] ; Mühlbacher, Jürgen [30%], Kodydek, Georg 
[5%], Nettekoven, Michaela [5%]. In: Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav 
Slovenskej akadémie vied, 2012. - ISSN 0013-3035. - Roč.60, č.7, (2012), s.717-731. 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
ADE1 
KAŽIMÍR, PETER 
A swap of perspectives : data migration and knowledge management as mutually 
interrelated disciplines / Kažimír, Peter [34%] ; Bureš, Vladimír [33%], Otčenášková, Tereza 
[33%]. In: Journal of Organizational Knowledge Management. - Norristown: IMIBA 
Publishing, 2012. - ISSN 2166-0808. - Vol. 2012 (2012), Article ID 737649, 11 pages. 
 
ADE2 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
Culture and its role in the volatile environment of knowledge and creative age in view of 
crisis / Tajtáková, Mária [60%] ; Olejárová, Mária [40%]. In: American Academic & 
Scholarly Research Journal (AASRJ). - Delavare: American Academic & Scholarly Research 
Center, 2012. - ISSN 2162-321x. - Vol. 4, No. 5, (2012), p. 71-78. 
 
ADE3 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
Shifts in audience development strategies in the times of economic crisis / Tajtáková, Mária 
[50%] ; Žák, Štefan [25%], Filo, Peter [25%]. In: Megatrend Review: The international 
review of applied economics. - Belegrad: Megatrend University, 2012. - ISSN 1820-4570. - 
Vol. 9, No. 1, (2012), p. 125-139. 
 
ADE4 
BUREŠ, VLADIMÍR 
Investigation of Ambient Intelligence and Knowledge Management Interrelationship : the 
Czech perspective / Bureš, Vladimír [34%] ; Brunet-Thornton, Richard [33%], Otčenášková, 
Tereza [33%]. In: Journal of Communication and Computer. - EL Monte: David Publishing 
Company, 2012. - ISSN 1548-7709. - Vol. 9, Nr. 4 (2012), p.397-405. 
 
ADE5 
KAŽIMÍR, PETER 
IT migration : a way to business sustainability / Kažimír, Peter [100%]. In: American 
International Journal of Contemporary Research. - Irving: Centre for Promoting Ideas, 2012. 
- ISSN 2162-139X. - Vol. 2, No.4 , (2012), p. 101-110. 
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ADE6 
MEDÁROVÁ, VALÉRIA 
A review of obstacles to succesful e-learning deployment in SMEs / Medárová, Valéria 
[34%] ; Bureš, Vladimír [33%], Otčenášková, Tereza [33%]. In: Journal of Innovation 
Management in Small & Medium Enterprises. - Norristown: IMIBA Publishing, 2012. - 
ISSN 2166-076X. - Vol. 2012 (2012), Article ID 715039, 9 pages. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ADF1 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Strategické riadenie ľudských zdrojov v bývalých tranzitívnych ekonomikách / Ferenčíková, 
Soňa [50%] ; Krajčíková, Lucia [25%], Krajčík, Daniel [25%]. In: Ekonomické rozhľady. - 
Bratislava: Ekonomická univerzita, 2012. - ISSN 0323-262x. - Roč. 42, č. 3 (2012), s. 323-
333. 
 
ADF2 
MARTIŠKOVÁ, MARIANA 
Findings on the deployment of civilian experts from the Slovak Republic into common 
security and defense policy missions / Martišková, Mariana [50%] ; Novák, Ladislav [50%]. 
In: Science&Military. - Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika, 2012. 
- ISSN 1336-8885. - Roč. 4 , č. 2 (2012), s. 38-43. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
 
AEC1 
HVORECKÝ, JOZEF 
Rationality and irationality in knowledge management / Hvorecký, Jozef [50%] ; Lichardus, 
Branislav [50%]. In: Present day trends of innovations 2. - Łomża: The State Higher School 
of Computer Science and Business Administration, 2012. - ISBN 9788360571231. - S. 34-39. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
 
AED1 
MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
Implementácia finančného plánovania vo finančnom manažmente podniku / Maťovčíková, 
Daniela [50%] ; Jenčová, Sylvia [50%]. In: Revue mladých vedcov/Young Scientists Revue. 
- Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2012. - ISBN 9788055405605. - S.156-161. 
 
AED2 
MINÁRIK, MAREK 
Transaction costs of delivery : the new factor which contributes to the economic growth / 
Minárik, Marek [100%].In: Scientific Papers from Doctoral Study. - Bratislava: University of 
Economics in Bratislava, 2012. - ISBN 9788022535229. - S. 62-76. 
 
AED3 
KELEŠI, ANTON 
Partnerships in logistics as a determinant of knowledge economy / Keleši, Anton [100%]. 
In: Scientific Papers from Doctoral Study. - Bratislava: University of Economics in 
Bratislava, 2012. - ISBN 9788022535229. - S. 36-45. 
 
AED4 
JENČOVÁ, SYLVIA 
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Model zisku ako kategória finančného rozhodovania v oblasti finančného manažmentu [A 
model of a profit as a financial decision-making category in financial management] / Jenčová, 
Sylvia [50%] ; Maťovčíková, Daniela [50%]. In: Manažment podnikania a vecí verejných-
Zborník vedeckých prác. - Bratislava: ALDO, 2012. - ISBN 9788097075927. - Roč. 2, č. 2 
(2012), s. 150-154. 
 
AED5 
SUHÁNYIOVÁ, ALŽBETA 
Výhliadky na zlepšenie daňovo-odvodového systému Slovenskej republiky / Suhányiová, 
Alžbeta [34%] ; Dobrovič, Daniela [33%], Maťovčíková, Daniela [33%]. In: Nové trendy vo 
financiách a účtovníctve pre teóriu a prax. - Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta 
manažmentu, 2012. - ISBN 9788055506067. - S. 128-137. 
 
AED6 
JENČOVÁ, SYLVIA 
Dekompozícia finančných metrík vo finančnom manažmente podniku / Jenčová, Sylvia 
[50%]; Maťovčíková, Daniela [50%]. In: Nové trendy vo financiách a účtovníctve pre teóriu 
a prax. - Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2012. - ISBN 
9788055506067. - S. 42-48. 
 
AED7 
JENČOVÁ, SYLVIA 
Indexy životných nákladov [A cost of living index] / Jenčová, Sylvia [50%] ; Maťovčíková, 
Daniela [50%]. In: Manažment podnikania a vecí verejných-Zborník vedeckých prác. - 
Bratislava: ALDO, 2012. - ISBN 9788097075927. - Roč. 2, č. 2 (2012), s. 306-311. 
 
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFA1 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
The growing strength of social media and their impact on decision making within young 
generation: Implications in political marketing / Tajtáková, Mária [51%] ; Režnáková, Eva 
[49%]. In: International Workshop "Quality, diversity and innovation: their role in the 
economic functioning of the media industries" on the occasion of the Creative Media Days 
[Proceedings]. - Brusselles: iMinds, 2012. - Online, nestránkované [1,08 AH]. 
 
AFA2 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
The changing role of culture in the era of knowledge and creative ecomomy in conditions 
of crisis / Tajtáková, Mária [60%] ; Olejárová, Mária [40%]. In: The Fourth AASRC 2012 
International conference "Business Intelligence in a volatile Economic an Information 
Technology Environment" [Proceedings]. - Istanbul: AASRC, 2012. - ISSN 2162-3228. - Bez 
str., 7 s. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFC1 
MEDÁROVÁ, VALÉRIA 
E-learning tools applied in teaching english / Medárová, Valéria [100%]. In: IADIS 
International Conference E-learning 2012 [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Lisabon: 
IADIS Press, 2012. - ISBN 9789728939717. - CD-ROM, s.90-96. 
 
AFC2 
MELICHERÍKOVÁ, ZUZANA 
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University-business cooperation : current situation in Slovakia and Europe / Melicheríková, 
Zuzana [100%]. In: Human Capital and Financial Management, Proceedings of The XV. 
International Scientific Conference [Proceedings]. - Praha: Vysoká škola ekonomická v 
Praze, 2012. – ISBN 9788074080715. - Bez str. [12 s.]. 
 
AFC3 
BUŠÍKOVÁ, ALENA 
Positive and negative impact of increased tertiary attainment / Bušíková, Alena [100%]. 
In: Human Capital and Financial Management, Proceedings of The XV. International 
Scientific Conference [Proceedings]. - Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. – 
ISBN 9788074080715. - Bez str. [12 s.]. 
 
AFC4 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Internationalization of firms from central & eastern Europe : a discussion of theorethical 
contributions / Ferenčíková, Soňa [75%] ; Schuh, Arnold [25%]. In: Proceeding of the 20 th 
Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe 
[Proceedings]. - Wien: Vienna University, 2012. - S. 39-55. 
 
AFC5 
HANSENOVÁ, HEDA 
Transport and its impact on transaction costs in export prices : draft of model of export prices 
/ Hansenová, Heda [33%] ; Furdová, Lucia [33%], Minárik, Marek [34%]. In: Czech 
Republic and Slovakia in International Trade And Business 2012 [Proceedings]. - Praha: 
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. - ISBN 9788024518749. - S. 82-96. 
 
AFC6 
ŠIMÚTH, JOZEF 
Principles for e-pedagogy / Šimúth, Jozef [80%] ; Sarmány-Schuller, Ivan [20%]. In: 
Procedia Social and Behavioral Sciences. - Amsterdam: Elsevier, 2012. - ISSN 1877-0428. 
- Vol. 46 (2012), p. 4454-4456. 
 
AFC7 
JAMBOR, JAROSLAV 
Improving the quality of the machining process through new technologies / Jambor, Jaroslav 
[100%]. In: Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM 
Symposium [Proceedings]. - Zadar: DAAAM International, 2012. - ISBN 9783901509919. – 
ISSN 2304-1382. - Vol. 23 (2012), No. 1, p. 0623 - 0626. 
 
AFC8 
OTČENÁŠKOVÁ, TEREZA 
Theoretical fundaments of knowledge intensity modelling / Otčenášková, Tereza [34%] ; 
Bureš, Vladimír [33%], Mikulecká, Jaroslava [33%]. In: 18th IBIMA Conference 
[Proceedings]. - Istanbul: IBIMA, 2012. - ISBN 9780982148976. - S.1232-1243. 
 
AFC9 
MEDÁROVÁ, VALÉRIA 
An  overview of e-learning barriers in the business environment of small and medium sized 
enterprises / Medárová, Valéria [34%] ; Bureš, Vladimír [33%], Otčenášková, Tereza [33%]. 
In: 18th IBIMA Conference [Proceedings]. - Istanbul: IBIMA, 2012. – ISBN 
9780982148976. - S.341-348. 
 
AFC10 
KAŽIMÍR, PETER 
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The  fusion of data migration and knowledge management / Kažimír, Peter [90%] ; Bureš, 
Vladimír [8%], Otčenášková, Tereza [2%]. In: 18th IBIMA Conference [Proceedings]. - 
Istanbul: IBIMA, 2012. - ISBN 9780982148976. - S.326-334. 
 
AFC11 
OTČENÁŠKOVÁ, TEREZA 
Možnosti modelování a kvantifikace znalostí intenzity organizací / Otčenášková, Tereza 
[25%] ; Bureš, Vladimír [25%], Medárová, Valéria [25%], Kažimír, Peter [25%]. In: IMEA 
2012, sborník příspěvků 12. ročníku doktorandské konference [Proceedings]. - Hradec 
Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. - ISBN 9788074351853. - S.168-174. 
 
AFC12 
VÍCENOVÁ, ALENA 
Tacit and explicit knowledge in cross-border merges and aquisitions / Vícenová, Alena 
[100%]. In: IMEA 2012, sborník příspěvků 12. ročníku doktorandské konference 
[Proceedings]. - Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. - ISBN 9788074351853. 
- S.203-207. 
 
AFC13 
JANOŠCOVÁ, RENÁTA 
Evaluation of software quality / Janošcová, Renáta [100%]. In: IMEA 2012, sborník 
příspěvků 12. ročníku doktorandské konference [Proceedings]. - Hradec Králové: Univerzita 
Hradec Králové, 2012. - ISBN 9788074351853. - S.24-29. 
 
AFC14 
BUREŠ, VLADIMÍR 
A bottleneck of product management in small and medium sized software engineering 
organisations / Bureš, Vladimír [100%]. In: 18th IBIMA Conference [Proceedings]. - 
Istanbul: IBIMA, 2012. - ISBN 9780982148976. - S.133-143. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
AFD1 
HVORECKÝ, JOZEF 
Applying the SECI model and Bloom's taxonomy to the preparation of knowledge 
management specialists / Hvorecký, Jozef [100%]. In: 7 th International Workshop on 
Knowledge Management [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306183. - CD-ROM, bez str. [8 s.]. 
 
AFD2 
GRIFFIN, DAVID BRENT 
Teaching tacit knowledge : the role of “intuition” or “transrationality” in educational 
administration, curriculum development and faculty training at post-secondary schools / 
Griffin, David Brent [100%]. In: 7 th International Workshop on Knowledge Management 
[Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - 
ISBN 9788089306183. - CD-ROM, bez str. [12 s.]. 
 
AFD3 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Leadership and diversity in foreign-invested companies in Slovakia : knowledge-based 
approach / Ferenčíková, Soňa [50%] ; Ferenčíková ml., Soňa [50%]. In: 7 th International 
Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká 
škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306183. - CD-ROM, bez str. [10 s.]. 
 
AFD4 
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JANOŠCOVÁ, RENÁTA 
Databázy : zdroj pre znalostný manažment / Janošcová, Renáta [50%] ; Jurišová, Eva [50%]. 
In: 7 th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306183. - 
CD-ROM, bez str. [8 s.]. 
 
AFD5 
MINÁRIK, MAREK 
Trvalo udržateľný ekonomický rast a konkurencieschopnosť ako výsledok pôsobenia 
nerivalitných produkčných faktorov [Long-term sustainable economic growth and 
competitiveness as a result of the non-rival production factors action] / Minárik, Marek 
[100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306145. - CD-ROM, 
s. 407-420. 
 
AFD6 
BERKA, PETR 
Lessons learned from data mining challenges / Berka, Petr [100%]. In: 7 th International 
Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká 
škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306183. - CD-ROM, bez str. [9 s.]. 
 
AFD7 
HVORECKÝ, JOZEF 
Knowledge management and limits of rationality / Hvorecký, Jozef [34%] ; Šimúth, Jozef 
[33%], Lichardus, Branislav [33%]. In: Management international conference 2012, Research 
in management and business in the light of practical needs [Proceedings]. - Prešov: Prešovská 
univerzita, 2012. – ISBN 9788089568383. - S. 547-553. 
 
AFD8 
MARTIŠKOVÁ, MARIANA 
Civilian crisis management and its meaning for EU, UN, OSCE and NATO [Civilný krízový 
manažment a jeho chápanie v EÚ, OSN, OBSE a NATO] / Martišková, Mariana [100%]. In: 
Najkonferencia 2012 [Proceedings]. - Banská Bystrica: Východoeurópska agentúra pre 
rozvoj, 2012. - ISBN 9788055703633. - S. 143-151. 
 
AFD9 
MARTIŠKOVÁ, MARIANA 
Vymedzenie pojmu, nástrojov a aktivít civilného krízového manažmentu / Martišková, 
Mariana [100%]. In: 17. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Riešenie krízových 
situáciií v špecifickom prostredí [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Žilina : FŠI, 2012. – 
ISBN 9788055405360. - CD-ROM, s. 400-406. 
 
AFD10 
HANSENOVÁ, HEDA 
Transakčné náklady v exportných cenách a ich udržateľnosť : diskusia / Hansenová, Heda 
[100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306145. - CD-ROM, 
s.399-406. 
 
AFD11 
KUBIČKA, ERIK 
Continuous learning of information and knowledge management teachers at business 
universities : implications for City University of Seaattle/Vysoká škola manažmentu / 
Kubička, Erik [100%]. In: 7 th International Workshop on Knowledge Management 
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[Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - 
ISBN 9788089306183. - CD-ROM, bez str. [9 s.]. 
 
AFD12 
MEDÁROVÁ, VALÉRIA 
Applying knowledge management in online language learning / Medárová, Valéria [100%]. 
In: 7 th International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306183. - 
CD-ROM, bez str. [8 s.]. 
 
AFD13 
RÖSSEL, RUDOLF 
The role of knowledge management in eGovernment / Rössel, Rudolf [100%]. In: 7 th 
International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306183. - CD-ROM, 
bez str. [9 s.]. 
 
AFD14 
ŠESTÁKOVÁ, MONIKA 
Interrelations between knowledge management and innovation management / Šestáková, 
Monika [50%] ; Hegedüs, Mário [50%]. In: 7 th International Workshop on Knowledge 
Management [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v 
Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306183. - CD-ROM, bez str. [14 s.]. 
 
AFD15 
RÁBEKOVÁ, LENKA 
The adaptive methods of education in language learning / Rábeková, Lenka [100%]. In: 7 th 
International Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306183. - CD-ROM, 
bez str. [6 s.]. 
 
AFD16 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 
The arts and culture in the knowledge era / Tajtáková, Mária [100%]. In: 7 th International 
Workshop on Knowledge Management [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká 
škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306183. - CD-ROM, bez str. [7 s.]. 
 
AFD17 
VÍCENOVÁ, ALENA 
Knowledge management at the service of enlightened merger and acquisition (M&A) 
behavior / Vícenová, Alena [100%]. In: 7 th International Workshop on Knowledge 
Management [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v 
Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306183. - CD-ROM, bez str. [9 s.]. 
 
AFD18 
JANOŠCOVÁ, RENÁTA 
Počítačová podpora systémov manažérstva kvality / Janošcová, Renáta [100%]. In: 13. 
medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2012 [Proceedings]. - Trenčín: Univerzita 
Alexandra Dubčeka, 2012. - ISBN 9788080755607. - CD-ROM, bez str. [6 s.]. 
 
AFD19 
HVORECKÝ, JOZEF 
The development of the Slovak system of higher education : from 1990 to foreseeable future / 
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Hvorecký, Jozef [100%]. In: ICETA 2012 [Proceedings]. - Stará Turá: IEEE, 2012. - ISBN 
9781467351318. – Bez stránkovania, 6 s. 
 
AFD20 
MELICHERÍKOVÁ, ZUZANA 
Adaptive e-learning : a tool to overcome disadvantages of e-learning / Melicheríková, Zuzana 
[50%] ; Bušíková, Alena [50%]. In: ICETA 2012 [Proceedings]. - Stará Turá: IEEE, 2012. – 
ISBN 9781467351318. – Bez stránkovania, 4 s. 
 
AFD21 
ŠIMÚTH, JOZEF 
Vzdelávanie vo firmách v období recesie : je e-learning odpoveďou, alebo otázkou? / Šimúth, 
Jozef [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický 
zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306145. - 
CD-ROM], s. 192-199. 
 
AFD22 
HACKETT, DENISA 
Notes to cross-cultural research on careers : methodology and fundamental challenges / 
Hackett, Denisa [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] 
[elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 
9788089306145. - CD-ROM, s. 188-191. 
 
AFD23 
BLAHOVÁ, KATARÍNA 
Starostlivosť o stravovanie zamestnancov v období recesie : právny pohľad / Blahová, 
Katarína [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] 
[elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 
9788089306145. - CD-ROM, s.365-371. 
 
AFD24 
KELEŠI, ANTON 
Partnerstvá v logistike a zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom pridanej 
hodnoty [Partnerships in logistics and increasing of competitiveness through added value] / 
Keleši, Anton [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] 
[elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 
9788089306145. - CD-ROM, s.421-427. 
 
AFD25 
VÍCENOVÁ, ALENA 
Sustainability in the light of ongoing economic recession : the crisis of perception and search 
for harmony / Vícenová, Alena [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century 
[Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - 
ISBN 9788089306145. - CD-ROM, s.389-398. 
 
AFD26 
WORKIE, MENBERE TIRUNEH 
Debt subtainability and economic growth in the EU : an empirical exploration from a panel 
data / Workie, Menbere Tiruneh [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century 
[Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - 
ISBN 9788089306145. - CD-ROM, s.1-5. 
 
AFD27 
TAJTÁKOVÁ, MÁRIA 



Page 35 of 59 
 

Is the arts participation sustainable during the times of economic recession? [Je návštevnosť 
umenia a kultúry udržateľná v čase ekonomickej recesie?] / Tajtáková, Mária [100%]. In: 
Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306145. - CD-ROM, s. 41-48. 
 
AFD28 
ŠESTÁKOVÁ, MONIKA 
Financial sector and sustainable economic development [Finančný sektor a udržateľný 
ekonomický rozvoj] / Šestáková, Monika [100%]. In: Management Challenges in the 21st 
Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 
2012. - ISBN 9788089306145. - CD-ROM, s. 6-17. 
 
AFD29 
SIPKO, JURAJ 
Dept sustainability / Sipko, Juraj [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century 
[Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - 
ISBN 9788089306145. - CD-ROM, s. 49-55. 
 
AFD30 
MELICHERÍKOVÁ, ZUZANA 
Platobná (ne)disciplína vo verejnom sektore [Payment (un)discipline in public sector] / 
Melicheríková, Zuzana [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century 
[Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - 
ISBN 9788089306145. - CD-ROM, s. 86-95. 
 
AFD31 
JENČOVÁ, SYLVIA 
Možnosti štandardného a udržateľného financovania strojárskych podnikov v podmienkach 
Slovenska [Set of standard and sustainable financing engineering companies in Slovakia] / 
Jenčová, Sylvia [34%] ; Litavcová, Eva [33%], Maťovčíková, Daniela [33%]. In: 
Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306145. - CD-ROM, s.140-
154. 
 
AFD32 
OLEJÁROVÁ, MÁRIA 
Ako môžu neziskové kultúrne organizácie prežiť recesiu? [How can non-profit cultural 
organizations survive the recession?] / Olejárová, Mária [100%]. In: Management Challenges 
in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu 
v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306145. - CD-ROM, s. 360-364. 
 
AFD33 
RÖSSEL, RUDOLF 
Rozvoj a vplyv eGovernmentu na udržateľnosť ekonomického a celospoločenského rozvoja / 
Rössel, Rudolf [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] 
[elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 
9788089306145. - S.283-290, CD-ROM. 
 
AFD34 
MARTIŠKOVÁ, MARIANA 
Sustainability of civilian personnel recruitment for crisis management missions / Martišková, 
Mariana [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] 
[elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 
9788089306145. - CD-ROM, s. 341-350. 
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AFD35 
HEGEDÜS, MÁRIO 
Od invencie po konkurenčnú výhodu : transformácia znalostí v organizáciách / Hegedüs, 
Mário [50%] ; Piovarči, Andrej [50%]. In: Management Challenges in the 21st Century 
[Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - 
ISBN 9788089306145. - CD-ROM, s. 318-324. 
 
AFD36 
MEDÁROVÁ, VALÉRIA 
Lifelong learning as a key to sustainability in Slovakia and Europe / Medárová, Valéria 
[100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306145. - CD-ROM, 
s. 272-282. 
 
AFD37 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Two decades of transformation and sustainability in human resource management / 
Ferenčíková, Soňa [75%] ; Krajčíková, Lucia [25%]. In: Management Challenges in the 21st 
Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 
2012. - ISBN 9788089306145. - CD-ROM], s. 177-187. 
 
AFD38 
KAŽIMÍR, PETER 
IT migration : a way to business sustainability / Kažimír, Peter [100%]. In: Management 
Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306145. - CD-ROM, s. 291-301. 
 
AFD39 
ČESALOVÁ, MARTINA 
Benefits of using information systems in health care / Česalová, Martina [100%]. In: 
Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - Trenčín: 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306145. - CD-ROM, s. 302-
308. 
 
AFD40 
KUBIČKA, ERIK 
Learning organizations : a way to a sustainable and crisisproof business? / Kubička, Erik 
[100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] [elektronický zdroj]. - 
Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 9788089306145. - CD-ROM, 
s. 264-271. 
 
AFD41 
BUŠÍKOVÁ, ALENA 
Exploring the relationship between higher education and knowledge economy indicators / 
Bušíková, Alena [100%]. In: Management Challenges in the 21st Century [Proceedings] 
[elektronický zdroj]. - Trenčín: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - ISBN 
9788089306145. - CD-ROM, s. 256-263. 
 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
AFE1 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Human resource management in Central and Eastern Europe : from transition to crisis / 
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Ferenčíková, Soňa [100%]. In: Economic theory and commercial performance: Global 
Challenges [Proceedings]. - Saint-Petersburg: EBPOПEЙCKИЙ ДOM, 2012. - ISBN 
9785801502878. - S. 209-220. 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
AFG1 
PIOVARČI, ANDREJ 
Economic and political context of the knowledge society / Piovarči, Andrej [50%] ; 
Piovarčiová, Veronika [50%]. In: ICABR 2011 Abstracts [Proceedings]. - Brno: Mendelova 
Univerzita, 2011. – ISBN 9788073755577. 
 
AFG2 
FERENČÍKOVÁ, SOŇA 
Milestones of the development of human resource managemnet in central and eastern Europe 
/ Ferenčíková, Soňa [100%]. In: 1st International M-Sphere Conference for 
Multidisciplinarity in Science and Business, Book of Abstracts [Proceedings]. - Dubrovnik: 
M-Sphere, 2012. - ISBN 9789539976291. - S. 57. 
 
BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
BAA1 
KELEMEN, JOZEF 
Kyberkreativita / Kelemen, Jozef [100%]. - prvé vydanie. - Opava : Slezká univerzita v 
Opavě, 2012. - 160 s. - ISBN 9788072488018 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
BCI1 
TEREK, MILAN 
Interpretácia štatistiky a dát : podporný učebný materiál / Terek, Milan [100%].- prvé 
vydanie. - Košice : Equilibria, 2012. - 166 s. - ISBN 9788081430589 
 
BCI2 
MAŤOVČÍKOVÁ, DANIELA 
Financovanie organizácií / Maťovčíková, Daniela [50%] ; Jenčová, Sylvia [50%]. - Prvé 
vydanie. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - 230 s. - ISBN 
9788089306138 
 
BCI3 
PALENČÁROVÁ, JANA 
Akademická príručka na tvorbu odborných textov / Palenčárová, Jana [70%] ; Kročitý, Peter 
[30%]. - 2. vydanie. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012. - 83 s. - ISBN 
9788089306152 
 
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 
 
BDF1 
MELICHERÍKOVÁ, ZUZANA 
Omeškanie platieb nie je výsadou len súkromných podnikov / Melicheríková, Zuzana 
[100%]. In: Finančný manažment. - Bratislava: IURA EDITION, 2012. - ISSN 1338-7065. - 
Roč. 5, č. 6, (2012), s. 8-14. 
 
BDF2 
BOHUMELOVÁ, MÁRIA 
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Národný projekt Digitálna galéria / Bohumelová, Mária [100%]. In: Informačné technológie 
a knižnice. - Bratislava: Centrum VTI SR, 2011. – ISSN 1335-793X. - Roč. 16, č. 4 (2012), s. 
27-29. 
 
BDF3 
HVORECKÝ, JOZEF 
Preč s legislatívnym absolutizmom : komplikovaná organizačná štruktúra slovenských 
univerzít by firmu zabila / Hvorecký, Jozef [100%]. In: Trend. Špeciál. Vysoké školy. - 
Bratislava: TREND Holding, s. r. o., 2012. – ISSN 1335-0684. - Roč., č.47, (2012), s. 18. 
 
BDF4 
JAMBOR, JAROSLAV 
Univerzitné vzdelávanie technického zamerania v Portugalsku / Jambor, Jaroslav [50%] ; 
Majerík, Jozef [50%]. In: ai magazine automotive industry - Časopis o automobilovom 
priemysle, strojárstve a ekonomike. - Žilina: LEADER press s.r.o., 2012. - ISSN 1337-7612. 
- Roč. 5, číslo 4(2012), s. 72-74. 
 
BDF5 
KELEŠI, ANTON 
Moderná logistika zvyšuje konkurencieschopnosť / Keleši, Anton [100%]. In: GoodWill, 
Mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava: Goodwill Publishing, 2012. - 
ISSN 1337-9798. - Roč. 4, č. 9-10 (2012), s.44. 
 
BDF6 
JENČOVÁ, SYLVIA 
Charakteristika a vývoj podnikových financií / Jenčová, Sylvia [50%] ; Maťovčíková, 
Daniela [50%]. In: Finančné trhy: Odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - 
Bratislava: Derivat, 2012. - ISSN 1336-5711. - Roč. 9, č. 85 (2012), 5 s. 
 
BDF7 
KELEŠI, ANTON 
Znalostný manažment : cesta k úspechu / Keleši, Anton [100%]. In: Systémy logistiky. - 
Praha: Atoz, 2012. - ISSN 1214-4827. - Roč. 6, č.38, (2012), s. 26-27. 
 
BDF8 
JENČOVÁ, SYLVIA 
Výkonnosť a efektívnosť firmy / Jenčová, Sylvia [50%] ; Maťovčíková, Daniela [50%]. 
In: Finančné trhy: Odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava: 
Derivat, 2012. - ISSN 1336-5711. - Roč. IX, č. 84, (2012), 4 s. 
 
BDF9 
VLNKOVÁ, MARTINA 
Účasť knižnice Vysokej školy manažmentu na informačnom vzdelávaní / Vlnková, Martina 
[40%] ; Baginová, Lucia [60%]. In: Informačné technológie a knižnice. - Bratislava: Centrum 
VTI SR, 2011. – ISSN 1335-793X. - Roč. 15, č. 3, (2011), 4 s. 
 
BDF10 
KELEŠI, ANTON 
Partnerstvá v logistike a konkurencieschopnosť / Keleši, Anton [100%]. In: Good Will, 
Mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava: Goodwill Publishing, 2012. - 
ISSN 1337-9798. - Roč. 4, č. 4 (2012), s. 24. 
 
BDF11 
KELEŠI, ANTON 
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Logistika pre optimalizáciu a konkurencieschopnosť / Keleši, Anton [100%]. In: Good Will, 
Mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava: Goodwill Publishing, 2012. - 
ISSN 1337-9798. - Roč. 4, č. 3 (2012), s. 16. 
 
BDF12 
KELEŠI, ANTON 
Efektívna logistika prináša firmám benefity / Keleši, Anton [100%]. In: GoodWill, Mesačník 
o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava: Goodwill Publishing, 2012. - ISSN 1337-
9798. - Roč. 4, č. 2 (2012), s. 32. 
 
GHG Práce zverejnené na internete 
 
GHG1 
WALTER, AARON THOMAS 
Likud : a balance of historic ideology and reality / Walter, Aaron Thomas [100%]. In: e-
International Relations, the world's leading website for students of international politics 
[elektronický zdroj]. - 2012. - Online, nestránkované [0,91 AH]. 
 
GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich 
 
GII1 
KROČITÝ, PETER 
Podvodníci majú stop / Kročitý, Peter [100%]. In: Vysoké školy, špeciálna príloha denníka 
Hospodárske noviny. - Bratislava: Ecopress, 2012. - ISSN 1335-4701. - Roč. 20, č. 29 
(2012), s.8. 
 
GII2 
HVORECKÝ, JOZEF 
Zlepšenie chce dialóg a ústretovosť / Hvorecký, Jozef [100%]. In: Ľudský kapitál, špeciálna 
príloha denníka Hospodárske noviny. - Bratislava: Ecopress, 2012. - ISSN 1335-4701. - Roč. 
20, č. 102 (2012), s.4-5. 
 
GII3 
KROČITÝ, PETER 
Ways to minimise plagiarism / Kročitý, Peter [100%]. In: The Slovak Spectator. - Bratislava : 
The Rock, s.r.o., 2012. - ISSN 1335-9843. - Roč. 18, č. 13 (2012), s. 5, 9. 
 
Štatistika publikácií 
 
kategória počet  
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  1 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 2 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 2 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  1 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 6 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 2 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 1 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 7 
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 2 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  14 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  41 
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AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 1 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  2 
BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 
BCI Skriptá a učebné texty 3 
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch  12 
GHG Práce zverejnené na internete 1 
GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich 3 
 
VI. HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIA 

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

 
VII: ZAMESTNANCI VŠM 
 
K októbru 2012 vyučovalo v programoch Vysokej školy manažmentu celkom 69 
vysokoškolských pedagógov, z toho 54 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 9 7 2 
docenti 9 8 1 
PhD. 22 18 4 
bez vedeckej hodnosti 29 21 8 

 
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 2011/12 bolo vyslaných 5 učiteľov, 
ktorí vycestovali v rámci výučby učiteľov na zahraničné školy, s ktorými má naša inštitúcia 
podpísané bilaterálne dohody (Fínsko, Španielsko, Litva, Portugalsko), čo predstavovalo 
spolu 29 osobodní. V rámci program Erasmus mobilita výučba bola prijatá 1 osoba z Litvy, 
čo predstavovalo 7 osobodní. 
 
VIII. PODPORA ŠTUDENTOV 
 
Štipendiá 
 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne realizuje svoje vzdelávacie aktivity za úhradu – cestou 
školného a ďalších poplatkov spojených s výkonom a zabezpečením štúdia. Výška školného 
je stanovená so zreteľom 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. 
  
   
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 
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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 173 študentom motivačné štipendium za 
výborné študijné výsledky v roku 2011/2012. 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 
pokrytie pobytových 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 

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

Bratislava 
Počet pracovných staníc – zamestnanci 75 
Počet notebookov – zamestnanci 25 
Počet pracovných staníc – študenti 62 
Počet serverov  5 
Počet tlačiarní 12 
Počet projektorov 15 

 
Trenčín 

Počet pracovných staníc – zamestnanci 37 
Počet notebookov – zamestnanci 18 
Počet pracovných staníc – študenti 61 
Počet serverov  6 
Počet tlačiarní 9 
Počet projektorov 11 

 
Väčšina učební je vybavená dátovými projektormi a dve aj elektronickými tabuľami. VŠM 
uzatvorila zmluvu s spoločnosťou Microsoft. Jej multilicenčný program Campus 3 umožňuje 
využívať najnovšie produkty, ktoré sú zahrnuté v tejto zmluve. Jedná sa o operačné systémy 
pracovných staníc, serverov, mailový systém Exchange a aplikačný software (MS Office 
a pod.) Zmluva na základe dohody s Microsoft Slovakia bude v roku 2013 aktualizovaná 
a škole budú ponúknuté „cloudové“ riešenia s cieľom úspory nákladov na zabezpečenie 
a údržbu IKT. 
 
Knižnica 
 
Riaditeľkou centrálnej knižnice VŠM v Trenčíne je Mgr. Lucia Baginová a pobočku knižnice 
v Bratislave vedie Bc. Albert Ivančík. Fond knižnice nepresiahol začiatkom roku 2013 počet  
21 600 titulov. Je to súhrnný údaj za hlavnú knižnicu v Trenčíne aj za pobočku v Bratislave. 
Spolu je to viac ako 32 230 knižničných jednotiek, nakoľko všetky tituly sa nakupujú v 2 
a viacerých výtlačkoch, aby študenti a vyučujúci v oboch pobočkach mali zabezpečený 
porovnateľný komfort v prístupe k informačným zdrojom knižnice. 
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knižnica Vysokej školy manažmentu v Trenčíne 

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

Tabuľka 1:  Počty knižničných jednotiek podľa druhov (stav k 31.12.2012): 
 

knihy 20 226 
CD + DVD 641 

audiokazety 427 
videokazety 405 
referenčné zdroje 944 
diplomové práce 1 526 

 
metodické materiály 1 264 

 
periodiká 144 

 
 
Knižný a časopisecký fond sa priebežne dopĺňajú. V rozpočte VŠM je pre potreby 
zabezpečenia vedecko-výskumnej práce vyčlenený fond, z ktorého sa pokrývajú tieto 
akvizície. 
 
Vývoj fondu  
 
Za rok 2012 knižnica získala spolu 647 výtlačkov, z čoho väčšinu - 413 tvorili publikácie 
v slovenskom a českom jazyku a 234 v anglickom jazyku. Odborná časť zbierky pokrýva 
oblasť ekonomiky, práva, politiky a medzinárodných vzťahov, manažmentu, marketingu, 
účtovníctva, financií, komunikácie, informačných systémov a ekológie. Významnú časť 
zbierky tvoria materiály pre výučbu anglického jazyka. Nákup kníh v anglickom jazyku 
poklesol v porovnaní s minulými rokmi z toho dôvodu, že študenti viac začali využívať 
elektronické knihy na písanie prác. 
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Knižnica v roku 2012 pokračovala v zmene štruktúry odoberaných tlačených periodík 
s ohľadom na požiadavky študentov v slovenských programoch, najmä magisterského 
a postgraduálneho stupňa a vyradila niektoré odborné časopisy v anglickom jazyku, nakoľko 
sú dostupné aj v on-line forme. Keďže relevantných on-line zdrojov je v slovenskom alebo 
českom jazyku málo, sústreďuje sa knižnica hlavne na študentov slovenských programov 
všetkých stupňov a objednáva nové tituly. V súčasnosti teda knižnica odoberá 144 rôznych 
časopisov, z čoho 67 je v slovenskom a českom jazyku.  

 
Internetové zdroje  

 
Informačné zdroje knižnice významnou mierou rozširujú on-line databázy článkov 
a elektronických kníh. Len počet elektronických kníh presahuje 3000. Prístup je poskytovaný 
registrovaným študentom zadarmo prostredníctvom portálu City University. Každý študent si 
môže vytvoriť vlastný účet a pristupovať na databázy chráneným prístupom z ľubovoľného 
počítača, takže nie je obmedzovaný otváracími hodinami knižnice. Články, referenčné 
informácie a elektronické knihy priamo podporujú odborné zameranie všetkých študijných 
programov. 
 
Pre študentov slovenských programov knižnica ponúka na knižničnej webovej stránke okrem 
voľne dostupných a čiastočne voľne dostupných aj licencované databázy, ktoré zabezpečujú 
iné inštitúcie, akými sú napr. Slovenská národná knižnica, Centrum vedecko-technických 
informácií, Slovenská akadémia vied a iné. 
 
Vrámci predplatného tlačených periodík má knižnica jednoužívateľské licencie na prístup do 
elektronického archívu 9 odborných časopisov vydávaných na Slovensku alebo v Českej 
republike. Prostredníctvom on-line databáz má taktiež prístup k elektronickým formám 
amerických periodík. 
 
Tabuľka 2:   Zoznam databáz 
 

ABI/Inform Trade and Industry International Security & Counter Terrorism 
Reference Center Academic Search Premier Kids Search 

Accounting and Tax with Standards 
 

Legal Collection 
ACM Digital Library Lexis/Nexis Academic 
Alt-PressWatch Medline 
American History in Video Mental Measurements Yearbook 
ArticleFirst Military and Government Collection 
Books24X7 Mint Global 
Business Source Complete Morningstar Investment Research Center 
Communication and Mass Media Complete NetAdvantage 
Computer Source NovelList K-8 
Counseling and Psychotherapy Transcripts Passport (GMID) 
Counseling and Therapy in Video Professional Development Collection 
Credo Reference ProQuest Dissertations & Theses 
CultureGrams ProQuest Education Journals 
Discovery Education ProQuest Research Library 
Ebrary  PsycARTICLES 
EBSCO E-books PsycBOOKS 
Education in Video Psychology & Behavioral Sciences Collection  
Education Research Complete PsycINFO 
eLibrary Curriculum Edition Research Library 
ERIC  Security Management Practices 
Funk & Wagnalls New World Encyclopedia Tenn Health & Wellness 
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Health Source: Consumer Edition Vocational & Career Collection 
 

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 2012: 
 

prístup na on-line databázy z knižničnej stránky 9 497 
prehliadanie on-line katalógu knižnice 12 290 
prístup na knižničnú domovskú stránku v slovenčine  15 500 
prístup na knižničnú domovskú stránku v angličtine  39 884 

 
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 v oboch knižniciach zabezpečená sieťovou tlačiarňou, ktorá slúži i pre 
pracovníkov knižnice. Kopírovacie a skenovacie služby poskytujú pracovníci knižnice alebo 
asistenti. Táto služba je obmedzená výhradne na kopírovanie a skenovanie knižničných 
materiálov. 
 
Služby knižnice - prehľad  
 
Pracovníci knižnice poskytujú používateľom nasledovné služby : 

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

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

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

 
Štatistika poskytnutých služieb 

  
Tabuľka 4: Poskytnuté služby podľa druhov, porovnanie rokov 2011 a 2012: 
 
rok 2011 2012 
evidovaní používatelia 1 827 2 143 
návštevnosť 42 835 40 473 
absenčné výpožičky 12 026 10 906 
vrátené materiály 12 103 10 566 
výpožičky z archívu  33 32 
medziknižničná služba (v rámci VŠM) 284 261 
referenčné otázky 7 981 10 016 
telefonické otázky 3 120 4 510 
elektronické otázky 2 919 3 781 
otázky cez Livechatoo - 53 
inštruktáže (skupinové,individuálne) 210 44 
workshopy (skupinové, individuálne) 18 17 
kopírovanie a tlač 35 202 28 721 
skenovanie 827 1 364 
prezenčné výpožičky 3 103 3 051 
 
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 apríl to bola výstava odbornej 
literatúry v angličtine Akadémia, ktorú poriada Slovart GTG. 
 
Knižniční zamestnanci sa taktiež každý rok zúčastňujú na odborných seminároch, či už 
zameraných na akademické knižnice, katalogizáciu, on-line zdroje, knižničný marketing, 
alebo knižničný softvér. 
 
Aj v akademickom roku 2012/2013 pokračuje knižnica v evidovaní publikačnej činnosti. Ku 
koncu roka 2012 je v evidencii 555 záznamov.  
 
Knižnica vrámci rozširovania služieb začala v roku 2012 používať ďalší komunikačný 
nástroj, ktorým je LIVE CHAT, a taktiež sa začlenila do súborného katalógu Infogate. 
 
Z profesných podujatí sa pracovníci knižnice zúčastnili v marci na informačnom seminári 
PROQUEST v knižnici Trenčianskej univerzity a v júni na metodickom seminári 
„Bratislavské bibliografické dni“ v Univerzitnej knižnici v Bratislave. V júni sa taktiež 
pracovníci knižnice zúčastnili seminára akademických knižníc v Centre vedecko-technických 
informácií v Bratislave a jedna knihovníčka navštívila informačný seminár používania e-
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books rovnako v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave. V decembri sa viacerí 
pracovníci knižnice zúčastnili 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 2012 boli realizované početné návštevy stredných škôl v regiónoch 
západného, stredného, či východného Slovenska, ktoré boli organizované pracovníkmi 
študijného poradenstva a študijných oddelení v Bratislave a Trenčíne. V rámci návštev škôl 
boli popri študentoch končiacich ročníkov informovaní o možnostiach štúdia tiež riaditelia a 
študijní poradcovia na stredných školách.  
 
Veľtrh pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA 
V októbri 2012 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. 
 
Veľtrh Gaudeamus Brno (Česká republika) 
V termíne od 29. októbra – 2. novembra VŠM navštívila veľtrh GAUDEAMUS v Brne 
s cieľom propagovať programy školy pre českých študentov, ktorí môžu pricestovať za 
štúdiom do Bratislavy alebo Trenčína alebo môžu študovať online metódou v rámci 
externého štúdia. 
 
Dni otvorených dverí 
Vysoká škola manažmentu v roku 2012 uskutočnila v Bratislave a Trenčíne celkom 3 dni 
otvorených dverí, na ktorých sa zúčastnilo vyše 200 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 2012 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). 
 
FUN Rádio 
V roku 2012 VŠM realizovala kampaň na Fun rádiu s cieľom osloviť záujemcov o štúdium. 
Kampaň sa zamerala na benefity, ktoré môžu študenti získať štúdiom na VŠM a City 
University of Seattle. Kampaň mala dobrý ohlas, ktorý sa premietol aj do návštevnosti 
stránky školy. 
 
Internet – sociálne siete 
V roku 2012 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 
študentov, ktorí sa vyjadrujú o zdroji, odkiaľ sa dozvedeli o programoch VŠM v rámci 
prijímacieho procesu. V apríli 2012 VŠM vytvorila na Facebooku svoju stránku, pričom 
počet fanúšikov presiahol už počet 800. 
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STV hlavné spravodajstvo 
Počas roka 2012 sa VŠM opakovane podarilo dostať sa do hlavného televízneho 
spravodajstva STV, kde zástupcovia školy komentovali rôzne témy so zameraním 
vysokoškoskú tematiku (ranking vysokých škôl Webometrics, kvalita vysokých škôl, 
vysokoškolský ombudsman a pod.).  
 
Videá 
Počas roka 2012 VŠM nakrútila desiatky videí a to ako s cieľom podpory online programov, 
tak na propagáciu školy prostredníctvom promo videí zachytávajúcich študentov, 
absolventov, učiteľov alebo aktivity školy.  
 
X. ROZVOJ VŠM 
 
V roku 2012 Vysoká škola manažmentu realizovala niekoľko projektov rozvoja školy. 
Najväčším projektom bolo zazmluvnenie nového Akademického informačného system ESO 
2.0 (novej databázy študentov) s modulom on-line registrácie a on-line platby školného a 
poplatkov. Projekt je v súčasnosti v štádiu vývoja a predpokladané spustenie je plánované na 
jún 2013. 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 bude pripravené v súlade s 
aktuálnymi technickými požiadavkami na zabezpečenie dátového prenosu povinných údajov 
do Centrálneho registra študentov, Centrálneho registra záverečných prác a ďalších registrov. 
 
Významným projektom, ktorý bol spustený v roku 2010 a pokračoval aj v roku 2012 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 
služieb súvisiacich s projektom. Boli vytvorené projektové tímy na úrovni akademického a 
administratívneho personálu na zabezpečenie bezproblémového riadenia projektu. V roku 
2012 bolo vytvorených celkom 10 učebných textov a 20 podporných učebných materiálov. 
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 škola v roku 2012 pripravila akreditáciu nového 
doktorandského študijného programu podnikového manažmentu v odbore 3.3.16 Ekonomika 
a manažment podniku, ktorého podanie so žiadosťou o akreditáciu sa prepokladá v úvode 
roka 2013. 
 
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.  
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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.  

 
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, 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. 2012 s prebytkom 
50 302,45EUR. S poľutovaním musíme konštatovať, že súčasná globálna ekonomická kríza 
má nepriaznivý dopad na privátny sektor vzdelávania. Nepodarilo sa nám zastaviť pokles 
príjmov zo školného. Tomuto poklesu sme prispôsobili aj nákladovú časť rozpočtu, žiaľ 
napriek tomu sme  v konečnom dôsledku  ukončili hospodársky rok s oveľa horším  
hospodárskym výsledkom ako v roku predchádzajúcom. Úspešne  sme napredovali vo 
výskumnej  práci na grante so zameraním na zavedenie študijného programu 1. Stupňa   
„Manažment informačných systémov“ zo štrukturálnych fondov EU. Z celkového 
schváleného objemu finančných prostriedkov na grant v sume 1 018 588,31 EUR  sme v roku 
2012   vyčerpali sumu 306 904,77EUR. Je našou prioritou poskytovať vysokú kvalitu 
vzdelávania vo všetkých ponúkaných programoch, čo si vyžaduje zabezpečit kvalitných 
pedagógov . Aktuálne legislatívne zmeny  však mali negatívny dopad na vývoj mzdových 
nákladov. Významnú nákladovú položku predstavujú naďalej prevádzkové náklady na 
budovy, v ktorých škola pôsobí v Bratislave a Trenčíne a služby City University of Seattle 
ktorej študijné programy ponúkame. V nadchádzajúcom období  sa chceme sústrediť na 
inováciu ponúkaných študijných programov, aby sme tak zvýšlili ich  atraktivitu. To by  
mohlo prispieť k získaniu vyššieho počtu študentov do všetkých študijných programov a tým 
k naplneniu príjmov schváleného  rozpočtu. 
 
VÝNOSY (v celých EUR)  
Školné a poplatky spojené výukou 3 451 126 
Ostatné výnosy 232 441                               
Výnosy z grantu 306 905 
Výnosy celkom 3 990 472 
NÁKLADY (v celých EUR)  
Mzdové náklady a odvody 2 190 729 
Nájom 314 500 
Služby k nájmu 143 253 
Služby 725 198 
Nákup študijného materiálu 32 966 
Výpočtová technika a zariadenie 7 101 
Odpisy hmotného majetku                                                               23 755 
Kancelársky a spotrebný materiál 70 201 
Náklady na zahraničných lektorov 56 656 
Ostatná réžia USA ( holdingové služby) 119 547 
Ostatné prevádzkové náklady 289 469 
Daň z príjmov 2012 17 097 
Fond na opravu a rekonštrukciu  
Fond na obnovu informačnej technológie  
Fond odmien  
Investičný fond  
Rezerva 50302 
Celkové náklady 3 990 472 
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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 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne od svojho vzniku dbá o kvalitu pedagogickej práce 
z viacerých hľadísk: personálneho obsadenia pedagogického zboru, organizácie a priebehu 
vzdelávania, kontroly študijných výsledkov a ich evidencie. Každá z týchto činností sa 
pravidelne kontroluje. Za túto činnosť zodpovedajú prodekanka pre študijné otázky 
v Trenčíne a v Bratislave. Výsledkami kontroly sa zaoberá vedenie VŠM, rektor a 
prorektorka pre pedagogické záležitosti.  Na   ich základe prijíma opatrenia v administratívnej 
a personálnej oblasti. 

Od študentov VŠM sa vyžaduje, aby sa učili priebežne počas celého trimestra (VŠM nepozná 
skúšobné obdobie), pričom ich výsledná známka je zložená z niekoľkých priebežných 
hodnotení, ktoré sú stanovené v sylabe každého predmetu a študenti sú s nimi oboznámení na 
začiatku trimestra. Sylaby sú podrobné (7-10 strán) a obsahujú nielen percentuálne podiely 
aktivít študenta na jeho výslednej známke, ale aj podrobný rozpis hodnotenia danej aktivity 
(čo musí aktivita obsahovať a aký je podiel tejto činnosti na známke za aktivitu). 
Požadovanými aktivitami sú: 
 
� priebežná skúšku, zväčša v písomnej forme (na zabezpečenie objektivity hodnotenia), 
� záverečná skúšku alebo záverečný projekt (konajú sa v posledný týždeň trimestra), 
� riešenie prípadových štúdií a/alebo kritických analýz, 
� individuálne a kolektívne prezentácie riešení, 



Page 52 of 59 
 

� testy a kvízy,  
� aktívna účasť študenta na vyučovacích hodinách.  

Učitelia sú vedení k tomu, aby využívali čo najširšiu škálu aktivít a tým vychádzali v ústrety 
študentom s rôznym štýlom učenia. Dôraz pritom kladú na priebežnú a záverečnú skúšku. Ich 
podiel na výslednej známke sa pohybuje okolo 50%. Tesne pred ukončením každého 
predmetu (teda ešte pred záverečnou skúškou) študenti anonymne hodnotia učiteľa. Učiteľ sa 
svoje hodnotenie dozvie až po odovzdaní známok, aby sa predišlo pozitívnemu či 
negatívnemu vplyvu na posudzovanie študentov. Odborný rast učiteľov a ich mzdové 
ohodnotenie sú naviazané aj na výsledky študentských hodnotení.  

Vedenie VŠM venuje mimoriadne úsilie meraniu efektívnosti vzdelávania – a to v rovnakej 
miere na dennom aj externom štúdiu. Cieľom je postihnúť problémy čo najskôr po ich vzniku, 
identifikovať ich príčiny, navrhnúť nápravné opatrenia a systém kontroly ich realizácie. 
Vďaka tomu sa darí riešiť tento problém, ktorý sa považuje na iných vysokých školách za 
chronický. Napríklad porovnaním priemerných známok v jesennom trimestri v bakalárskom 
programe sme zistili, že študenti dosahujú porovnateľné výsledky. Zo 17 sledovaných 
predmetov (zhodných v dennej a externej forme), bola pri 8 predmetoch lepšia priemerná 
známka v externej forme a pri 9 predmetoch v dennej forme. Vidieť, že výška priemernej 
známky závisí skôr od náročnosti predmetu a individuálneho hodnotenia každého študenta než 
od formy štúdia. 

Dbáme aj o rovnováhu medzi teoretickou a praktickou zložkou vzdelávania. VŠM od svojho 
vzniku považuje za základný pojem v oblasti vzdelávania “kontaktnú hodinu”. Nerozlišuje 
medzi prednáškami, seminármi, cvičeniami, laboratórnymi prácami a pod. s cieľom uvoľniť 
priestor učiteľovi na flexibilný a intenzívny kontakt so študentmi. Medzi prijatím teoretických 
poznatkov a ich praktickým overením vzniká úzka prepojenosť, pričom učitelia plynule 
prechádzajú medzi teóriou a praxou. To je možné aj vďaka tomu, že počet študentov 
v skupine sa pohybuje do 25. Kontakt medzi študentmi a učiteľmi je bezprostredný, otvorený 
a umožňuje plynulý tok informácií obidvomi smermi.  

Študenti každý trimester vypĺňajú štandardizované papierové aj elektronické dotazníky, 
v ktorých sa vyjadrujú ku kvalite predmetu a k vyučujúcemu. Z celkového počtu študentov 
vyplní hodnotenie 50-70% študentov. V hodnotení od 1-5 (5 je najvyššie hodnotenie) 
prevažná väčšina vyučujúcich dostala v roku 2012 hodnotenie medzi 4-5. Učiteľ sa svoje 
hodnotenie dozvie až po odovzdaní známok, aby sa predišlo pozitívnemu či negatívnemu 
vplyvu na posudzovanie študentov. Odborný rast učiteľov a ich mzdové ohodnotenie sú 
naviazané aj na výsledky študentských hodnotení.  
Študenti VŠM sa pravidelne zúčastňujú mimokurikulárnych aktivít, na ktorých demonštrujú 
svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti. Uvádzame nasledujúce príklady: 
Global Management Challenge: Medzinárodná súťaž v strategickom riadení firiem, do 
ktorej sa môžu zapojiť študenti vysokých škôl aj zamestnanci firiem. Úlohou tímov je 
preukázať schopnosť riadiť a rozvíjať virtuálne firmy a zvyšovať ich hodnotu. Tím VŠM sa v 
roku 2012 umiestnil v národnom kole na 3. mieste. 
Capsim: Medzinárodná simulačná hra, ktorá umožňuje študentom vyskúšať si podnikanie 
v praxi. Je jedna z najrozšírenejších a najpoužívanejších na svete. V súčasnosti je do nej 
zapojených viac ako 200,000 študentov z viac ako 500 univerzít z celého sveta. Súťaže sa 
každoročne zúčastňuje niekoľko študentských tímov VŠM. Takmer bez výnimky sa radia 
medzi 10% najúspešnejších tímov sveta, pričom niektoré z nich patria medzi najlepšie 1%. 

Best Student Paper – VŠM každoročne organizuje súťaž študentských ročníkových prác. V 
apríli 2011 a 2012 sa v Bratislave uskutočnila verejná prezentácia 10 najlepších prác ako 
súčasť medzinárodnej konferencie Management Challenges in 21st Century. 
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Best Presentation 2012 – Veľa priebežných výsledkov práce študentov VŠM má iba ústnu 
podobu v kombinácii s prezentáciou v PowerPointe. Pobočka v Trenčíne usporadúva súťaž 
týchto prezentácií. Prvé súťaže sa konali v júni 2011 a 2012. 

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

Formy zvyšovania kvality práce pedagogických  pracovníkov 
Už pri prijímaní pedagógov sa overuje ich schopnosť nadväzovať dialóg formou 
demonštračnej prednášky a táto schopnosť sa pravidelne kontroluje hospitáciami 
skúsenejších pedagógov. Na konci trimestra študenti každého predmetu vypĺňajú hodnotenia, 
ktorými sa vyjadrujú k jednotlivým zložkám komunikácie vrátane otázok o previazanosti 
teórie a praxe pri výučbe daného predmetu.  

Vyučujúci VŠM majú povinnosť si neustále zvyšovať kvalifikáciu. V nedávnom období 
viacero pedagógov ukončilo doktorandské štúdium (Bušíková, Šimúth, Janošcová, Nehéz, 
Maťovčíková, Jambor). Dvaja učitelia ukončili aj doplňujúce pedagogické štúdium 
(Bušíková, Tyralová). Ďalší pedagógovia v súčasnosti navštevujú doktorandské štúdium 
(Bernadič, Česalová, Griffin, Kubička, Medárová, Rössel).  

Učitelia si zvyšujú kvalifikáciu aj prostredníctvom rôznych školení a workshopov (napr. 
program Train the Trainer organizovaný Americkou obchodnou komorou, jazykové kurzy a 
p.). V rámci prípravy lektorov pre simulačnú hru Capsim absolvoval Johann Winbladh kurz 
v Chicagu, USA. V rámci grantu ESF sa uskutočnili dva workshopy orientované na tvorbu 
učebníc, podporných učebných materiálov, prípadových štúdií a testov tak, aby vyhovovali 
rôznym vzdelávacím štýlom študentov a dali sa prispôsobiť aj pre vzdelávanie cez internet. 
Pred začiatkom každého školského roka VŠM organizuje školenie pre všetkých svojich 
pedagogických zamestnancov v Trenčíne. 

Ako vidieť v kapitole venovanej vedecko-výskumnej činnosti, publikačná činnosť na VŠM je 
rozsiahla. VŠM vytvára podmienky na to, aby každý pracovník, ktorému prijmú príspevok na 
konferenciu v zahraničí, mohol na ňu vycestovať. Vďaka tomu môžu naši učitelia jednak 
konfrontovať kvalitu svojich výstupov vo svetovom meradle a jednak nadväzujú odborné 
kontakty, ktoré sú k prospechu škole aj im osobne. Publikačná činnosť VŠM ma trvale 
rastúci charakter a v r. 2013 sa dá opäť predpoklada.  Pracovníci VŠM totiž dokončujú sériu 
publikácii z oblasti manažmentu informačných systémov, ktorá by mala pozostávať z 10 
učebníc a 18 podporných učebných textov. Táto činnosť je súčasťou grantu ESF 
26110230017 nazvaného Zavedenie študijného programu 1. stupňa "Manažment 
informačných systémov". 

 
Ďalšie detaily spôsobu a metód hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania 
a skvalitňovania štruktúry pedagogických pracovníkov sú podrobne opísané v dokumente 
Správa Vysokej školy manažmentu v Trenčíne z priebežného hodnotenia kvality 
poskytovaného vzdelávania podl'a § 87a ods. 2 písmená a) - e) zákona o vysokých školách, 
ktoré zaslala VŠM Akreditačnej komisii 31. augusta 2012. 
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Akademická etika a štatistický prehľad prípadov za rok 2012 
 
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: Lenka Filkaszová, Rudolf Rossel, Jaroslava 
Korpová, Katarína Blahová, Anne Whitaker, Mária Olejárová, Jana Palenčárová, Ľubomír 
Kmeco, Renáta Janošcová, Mária Sakalášová, Mirka Londáková, Aaron Whitaker. 
 
Priestupky voči akademickej etike zahŕňajú, ale neobmedzujú sa, na tieto situácie: 
 
Podvádzanie: 
 
� Používanie nedovolených materiálov ako sú knihy alebo poznámky pre zodpovedanie 

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

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

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

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

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

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

výskumných prácach a iných zadaniach bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho, 
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� 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, 2012 
 
Rozdelenie prípadov podľa študijného programu: 
              0 Intenzívny program Anglického jazyka 
            66 Bakalársky program Bc/BSBA  
            13 Magisterský program Mgr/MBA 
celkom 79 
 
Rozdelenie prípadov podľa priestupku 
            70 prípadov plagiátorstvo 
              9 prípadov podvádzanie 
celkom 79 
 
Zistenia komisie 
             76 prípadov porušenia pravidiel 
               3 prípady bez porušenia pravidiel 
 celkom 79 
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Postihy v prípadoch porušenia pravidiel 
    1 prípad, známka 0.0 z predmetu a dočasné vylúčenie na obdobie jedného trimestra 
32 prípadov, známka 0.0 z predmetu bez vylúčenia 
37 prípadov, 0.0 z danej práce  

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

celkom 76  
 
Tvorivá činnosť 
Vysoká škola manažmentu zabezpečuje príležitosti svojim tvorivým pracovníkom 
zúčastňovať sa na vedecko-výskumných aktivitách, domácich a zahraničných odborných 
konferenciách a seminároch. Každý pracovník, ktorému prijmú príspevok na konferenciu 
v zahraničí, môže na ňu vycestovať. Vďaka tomu môžu naši učitelia jednak konfrontovať 
kvalitu svojich výstupov vo svetovom meradle a jednak nadväzujú odborné kontakty, ktoré 
sú k prospechu škole aj im osobne. Publikačná činnosť VŠM má trvale rastúci charakter. 
Pracovníci VŠM totiž dokončujú sériu publikácii z oblasti manažmentu informačných 
systémov, ktorá by mala pozostávať z 10 učebníc a 18 podporných učebných textov. Táto 
činnosť je súčasťou grantu ESF 26110230017 nazvaného Zavedenie študijného programu 1. 
stupňa "Manažment informačných systémov". 
 
Za účelom zvyšovania vedecko-výskumných aktivít, škola 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 2012 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 2012 modernizovala 
svoje počítačové vybavenie ako na úrovni študentských laboratórií, tak pracovných staníc pre 
pedagógov a zamestnancov školy. Boli vytvorené predpoklady na vytvorenie nového 
akademického informačného systému ESO 2.0 s možnosťou on-line zápisov a on-line platieb. 
Nový systém bude 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.  
 
Rok 2012 sa niesol v duchu prípravy akreditácie doktorandského štúdia podnikového 
manažmentu a reakreditácie magisterského štúdia podnikového manažmentu a 
doktorandského štúdia znalostného manažmentu, ako aj pokračovania doktorandského štúdia 
znalostného manažmentu a úspešného spustenia druhého cyklu na jeseň 2012.  
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Tabuľková príloha
k výročnej správe o 
činnosti vysokej školy



občania SR cudzinci občania SR cudzinci
fakulta1 1 672 42 244 7 965

2 140 7 60 12 219
1+2 0

3 1 22 3 26
813 49 326 22 1210

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
1 672 42 244 7 965
2 140 7 60 12 219

1+2 0 0 0 0 0
3 1 0 22 3 26

813 49 326 22 1210

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. 2012
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 811 801 925 954 959 714
2 25 49 105 92 143 147

1+2
3 1 1 1

Spolu 836 850 1030 1047 1103 862

Stupeň 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 437 418 385 262 470 251
2 28 78 73 69 141 72

1+2
3 11 17 25

Spolu 465 496 458 342 628 348

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 1248 1219 1310 1216 1429 965
2 53 127 178 161 284 219

1+2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 12 18 26

Spolu 1301 1346 1488 1389 1731 1210

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



občania SR cudzinci občania SR cudzinci
fakulta1 1 118 61 179

2 29 1 44 74
1+2 0

3 0
147 1 105 0 253

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 1 118 0 61 0 179
2 29 1 44 0 74

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

147 1 105 0 253

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 2011/2012

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 180 230 230 216 184 1.3 0.9 0.9 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

Denná forma

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 
stupni v roku 2012



Spolu 180 230 230 216 184 1.3 0.9 0.9 1.0



Podskupina študijných odborov
Plánovaný 

počet
Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

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

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

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 60 95 95 92 63 1.6 1.0 0.7 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

Externá forma



Spolu 60 95 95 92 63 1.6 1.0 0.7 1.1

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 28 28 28 25 8.6 8.6 9.1 10.1

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 28 28 28 25 8.6 8.6 9.1 10.1



Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis
Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
umenie 0.0 0.0 0.0 0.0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 62 96 96 89 75 1.5 0.9 0.8 1.2

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

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2012
Denná forma



Spolu 62 96 96 89 75 1.5 0.9 0.8 1.2



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 30 52 52 51 45 1.7 1.0 0.9 1.5

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

ekologické a 
environmentálne vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

architektúra a staviteľstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 
komunikácie 0.0 0.0 0.0 0.0

poľnohospodárstvo 0.0 0.0 0.0 0.0
lesníctvo 0.0 0.0 0.0 0.0

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

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

farmaceutické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
nelekárske zdravotnícke 

vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
osobné služby 0.0 0.0 0.0 0.0

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

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

informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0.0 0.0 0.0 0.0
Spolu 30 52 52 51 45 1.7 1.0 0.9 1.5

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 107 107 100 85 72.3 72.3 71.4 70.8

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

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0.0 0.0 0.0 0.0
Spolu 107 107 100 85 72.3 72.3 71.4 70.8



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 32 32 32 29 21.6 21.6 22.9 24.2

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 32 32 32 29 21.6 21.6 22.9 24.2



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

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

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2012
Denná forma



Spolu 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0



Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Účasť Prijatie Zápis
Prihlášky/ 

plán
Prijatie/                
účasť

Zápis/            
prijatie

Zápis/                  
plán           

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

humanitné vedy 0.0 0.0 0.0 0.0
umenie 0.0 0.0 0.0 0.0

spoločenské a behaviorálne 
vedy 0.0 0.0 0.0 0.0

žurnalistika a informácie 0.0 0.0 0.0 0.0
ekonómia a manažment 4 9 9 9 9 2.3 1.0 1.0 2.3

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

Externá forma



Spolu 4 9 9 9 9 2.3 1.0 1.0 2.3

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 1 1 1 1 11.1 11.1 11.1 11.1

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

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0.0 0.0 0.0 0.0
Spolu 1 1 1 1 11.1 11.1 11.1 11.1



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 1 1 1 1 11.1 11.1 11.1 11.1

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

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



informatické vedy, 
informačné a komunikačné 

technológie 0.0 0.0 0.0 0.0
Spolu 1 1 1 1 11.1 11.1 11.1 11.1



z toho počet študentov,

stupeň

ktorým 
vznikla v ak. 

roku 
2011/2012 
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 1 714
2 147

1+2
3 1

Spolu denná forma 862 0 0 0 0 0 0 0
Externá forma 1 251

2 72
1+2

3 25
Spolu externá forma 348 0 0 0 0 0 0 0
obe formy spolu 1 965 0 0 0 0 0 0 0

2 219 0 0 0 0 0 0 0
1+2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 26 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 1210 0 0 0 0 0 0 0

Počet študentov

Forma štúdia

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2011/20012)
Počty študentov

Počet 
žiadostí o 
zníženie 
školného

Počet 
žiadostí o 
odpusteni

e 
školného



Podskupina 
študijných 
odborov

Stupeň 
dosiahnuté

ho 
vzdelania

Forma 
štúdia

2011 / 
2012

2010 / 
2011

2009 / 
2010

2008 / 
2009

2007 / 
2008

2006 / 
2007

ekonómia a manžment1 D 0.00% 0.19% 13.47% 9.01% 2.04% 0.33%
ekonómia a manžment1 E 0.00% 2.94% 6.56% 16.90% 2.91% 2.88%
ekonómia a manžment2 D 2.82% 23.33% 8.96% 0.00% 0.00% 0.00%
ekonómia a manžment2 E 7.79% 47.22% 44.19% 6.56% 0.00% 0.00%
ekonómia a manžment3 D 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ekonómia a manžment3 E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Akademický rok začatia štúdia

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte 
začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2012



V roku 2011/2012

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

VŠM 28 108 33

Spolu 28 108 0 33 0 0 0 0

V roku 2010/2011

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

VŠM 31 60.5 10 15 12

Spolu 31 60.5 0 0 10 15 0 12

Rozdiel 2012 a 2011 -3 47.5 0 33 -10 -15 0 -12

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický počet 
prijatých 
študentov

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2011/2012 a porovnanie s 
akademickým rokom 2010/2011

Fakulta
Fyzický počet 

prijatých 
študentov

Fyzický počet 
vyslaných 
študentov

Počet osobomesiacov vyslaných študentov



Rozdiel v % -9.7 78.5 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 -100.0



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 1.1.2012
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2012
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2012
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 2012





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 1.1.2012
Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2012
Počet riadne skončených konaní k 31.12.2012
Počet inak skončených konaní
 - zamietnutie
 - stiahnutie
 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2012



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
Docenta 2 1 1 1 0 1
Ostatné 4 3 2 4 2 4
Spolu 6 2.3 1.7 0 2 0 5

Zamestnanec
Fyzický 

počet
Prepočítaný 

počet
VŠ učiteľ nad 70 rokov 1
Ostatní
Spolu 1 0

Počet miest obsadených bez výberového konania

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2012



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2012

Fakulta Spolu
Profesori, 
docenti s 

DrSc.

Docenti, bez 
DrSc.

Ostatní 
učitelia s 

DrSc.

Ostatní 
učitelia s 

PhD, CSc.

Ostatní 
učitelia bez 

vedeckej 
hodnosti

69 2 16 0 22 29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Spolu 69 2 16 0 22 29

Podiel v % 100 2.9 23.2 0.0 31.9 42.0

Podiel v % v 2011 111.59 2.6 24.7 27.3 45.5

Rozdiel 2012 - 2011 -11.6 0.3 -1.5 0.0 4.6 -3.5

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



V roku 2011/2012

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

VŠM 5 29 1 7

Spolu 5 29 0 0 1 7 0 0

V roku 2010/2011

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 
NIL, ..)

VŠM 5 27 4 20

Spolu 5 27 0 0 4 20 0 0

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov

Počet osobodní vyslaných zamestnancov
Fyzický počet 

prijatých 
zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2011/2012 a porovnanie s 
akademickým rokom 2010/2011

Fakulta
Fyzický počet 

vyslaných 
zamestnancov

Počet osobodní vyslaných zamestnancov
Fyzický počet 

prijatých 
zamestnancov



rozdiel 0 2 0 0 -3 -13 0 0
rozdiel v % 0.0 7.4 0.0 0.0 -75.0 -65.0 0.0 0.0



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 153 151 31 13

Diplomová 82 80 22 4
Dizertačná 

Rigorózna
Spolu 235 231 36 13 0

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych 
prácach predložených na obhajobu v roku 2012



V roku 2012

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

KIF 1 2 23 26
KIT 1 12 13
KMK 8 8
KSH 1 6 7
RAM 1 1 9 11
KAJ 5 5
KSM 2 1 3
KRO 13 13
CUK 16 16
Spolu 1 6 0 2 1 0 92 102

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

KIF 2 5 1 27 35
KIT 1 19 20
KMK 7 7
KSH 1 5 6
RAM 1 11 12
KAJ 1 2 3

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2012 a porovnanie s rokom 
2011



KSM 1 1
KRO 9 9
CUK 3 3
Spolu 3 7 1 0 1 0 84 96

Rozdiel -2 -1 -1 2 0 0 8 6
Rozdiel v % -66.7 -14.3 -100.0 0.0 0.0 0.0 9.5 6.3



V roku 2012
Kategória fakulta Z** Y** X**

Spolu 0 0 0

V roku 2011
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 2012 
a porovnanie s rokom 2011



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 1.9.2012



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. 2012



Fakulta Odbor

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2012



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 31.12.2012



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 
doplňu

júce 
inform

ácie

1.

Agentúra MŠ, vedy, 
výskumu a športu 
SR D 26110230017 Ing. Ján Rebro

Zavedenie 
študijného 
programu 1. 
stupňa " 
Manažment 
informačných 
systémov"

1.6.2010-
31.5.2013 99304.46

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2012



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 2012



Kategória výkonu Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie
Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2012


