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Dlhodobý zámer VŠM na obdobie rokov 2014 – 2019 
 
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. Otvorením 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. 
 
Dlhodobý zámer vo vzdelávacej oblasti plánuje VŠM rozvíjať na úrovni: 

• rozširovania ponuky akademických programov vrátane ponuky magisterského 
a perspektívne aj doktorandského štúdia v moderných smeroch manažmentu a 
medzikulturálnej komunikácie, 

• skvalitňovania výučby zvyšovaním vedecko-pedagogickej kvalifikácie učiteľského 
zboru a využívaním najmodernejších informačných a komunikačných technológií 
vrátane rozvoja e-learningových programov v slovenskom a anglickom jazyku, ako aj 
dôslednými opatreniami proti plagiátorstvu, 

• ďalšie rozširovanie siete partnerských škôl v Európe s cieľom vytvárania spoločných 
študijných programov, letných škôl, študentských a učiteľských mobilít, 

• skvalitňovania podmienok štúdia, rozvíjania študentských služieb a sociálnej podpory 
študentov s cieľom rozširovania ponuky štipendií (motivačných, sociálnych, 
mimoriadnych), študentských pôžičiek v spolupráci so Študentským pôžičkovým 
fondom, bankami a finančnými inštitúciami, ubytovacích kapacít pre študentov 
(vrátane zahraničných), 

• rozširovania ponuky poradenských a tútorských služieb v rámci kariérneho centra 
a aktívnej spolupráce s praxou pri zabezpečovaní študentských stáží a pracovných 
ponúk študentom končiacich ročníkov, 

• rozvíjania spolupráce so subjektami hospodárskej praxe na úrovni usporadúvania 
hosťujúcich prednášok významných odborníkov z hospodárskeho, politického 
a verejného života, aktívnou participáciou zástupcov hospodárskeho sektora pri 
vyhlasovaní tém záverečných bakalárskych a diplomových prác a vedení diplomantov 
na úrovni podnikov, 

• ďalšieho zdokonaľovania technologickej infraštruktúry školy vrátane vytvárania 
technologickej bázy na doručovanie obsahu prostredníctvom, obrazu a zvuku 
s využitím internetu, na uskutočňovanie videokonferencií a bezdrôtovej komunikácie 
v rámci pracovísk školy a ich prepájanie v rámci celoslovenskej a medzinárodnej siete 
vysokých škôl, 
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• zvyšovania percenta počtu zahraničných študentov a to najmä z krajín EÚ, 
juhovýchodnej Ázie a krajín bývalého Sovietskeho zväzu s cieľom rozvoja 
internacionalizácie školy, 

• aktívnejšieho zapájania študentov prostredníctvom Študentského parlamentu 
a Akademického senátu do procesov vytvárania stratégií napredovania a rozvoja školy 
ako aj do celonárodných a nadnárodných súťaží v dosahovanej odbornosti, napr. 
Euromanager GMC, CAPSIM a pod. 

• aktívnejšieho zapájania Vedeckej rady do prípravy nových kurikúl a špecializácií pri 
zachovaní hlavného zamerania školy v oblastiach manažmentu, 

• rozširovania ponuky štúdia cudzích jazykov. 
 
Dlhodobý zámer vo výskumnej a vývojovej oblasti plánuje VŠM rozvíjať na úrovni: 

• identifikácie silných stránok VŠM a smerovania zdrojov do vybraných oblastí 
výskumu, vývoja, inovácií – e-learning, znalostný manažment a znalostné systémy, 
ekonomické vedy, manažment IT, – vrátane organizovania workshopov a konferencií 
s medzinárodnou účasťou v uvedených oblastiach, 

• zriadenia Centra excelentnosti v spolupráci s partnermi z iných akademických 
inštitúcií a zástupcov praxe so zameraním na vyššie špecifikované oblasti, 

• pre účely rozvoja vedecko-výskumnej činnosti vo zvýšenej miere využiť zapojenie sa 
do grantových schém a projektov s podporou zdrojov z fondov EÚ či USA, 

• v rámci rozvoja celoživotného vzdelávania vytváranie nových certifikačných 
programov, seminárov, workshopov a tréningov pre profesné skupiny so zameraním 
na manažment a príbuzné odbory vrátane marginalizovaných skupín s využitím e-
learningových metód a foriem štúdia, 

• vytvárania synergií so zástupcami high-tech firiem v rámci experimentálnych 
projektov s cieľom budovania „školy budúcnosti“ (rozvoj aplikácií bezkontaktných 
čipových kariet ako univerzitných preukazov, ich využitie v internom a externom 
prostredí, rozvoj komunikačných kanálov medzi školou a študentami s využitím IKT, 

• podporovania vzniku „startup“ spoločností a komercionalizácie výstupov vedecko-
výskumnej činnosti, 

• podporovania publikačnej činnosti učiteľov školy v spolupráci s domácimi 
a zahraničnými vydavateľstvami vrátane vydávania učebných textov v knižnej 
a skriptovej forme. 

 
Dlhodobý zámer v oblasti výstavby, technického rozvoja a investícii plánuje VŠM 
rozvíjať na úrovni: 

• investície do budov v v Trenčíne a Bratislave s cieľom rozširovania a obnovy 
kvalitného prechodného ubytovania (budova Trenčín), knižnice, učebných priestorov a 
laboratórií pre akademické a vedecko-výskumné účely, 

• skvalitnenia technického stavu učebných priestorov a objektov v Bratislave a Trenčíne 
a vytvárať nové špecializované učebne a cvičebne v rámci priestorových možností, 

• zabezpečenia rozvoja informačných technológií a ich využitia vo výučbe, výskume a v 
prevádzke školy, 

• uskutočnenia opatrení v oblastiach racionálneho nakladania s finančnými a hmotnými 
prostriedkami, 

• skvalitňovania ubytovacích kapacít pre študentov na internáte v Trenčíne tak, aby sa v 
letných mesiacoch dali ubytovacie kapacity využívať tiež pre účastníkov letných škôl 
zo zahraničia. 

 


