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ÚVOD 

 

Vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu v podpore sociálnej 

súdržnosti, hospodárskeho rastu a globálnej konkurencieschopnosti. Vzhľadom na spoločné 

úsilie európskych krajín čoraz viac sa orientovať na znalosti sa vysokoškolské vzdelávanie 

stalo neoddeliteľnou súčasťou sociálno-ekonomického a kultúrneho rozvoja. Rastúci dopyt 

po zručnostiach a kompetenciách si zároveň vyžaduje, aby vysokoškolské inštitúcie reagovali 

na situáciu novými spôsobmi. Širší prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu je príležitosťou 

pre všetky vysoké školy využívať čoraz rôznorodejšie individuálne skúsenosti. 

Zabezpečovanie kvality má zásadný význam pri pomoci systémom vysokoškolského 

vzdelávania a vysokým školám reagovať na tieto zmeny, pričom zabezpečuje, že dôraz na 

získané vzdelanie a kvalitná skúsenosť študenta s vysokoškolským vzdelávaním má popredné 

miesto v poslaní vysokej školy. 

V roku 2018 pôsobilo v Slovenskej republike 22 univerzitných vysokých škôl, 11  vysokých 
škôl, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy ani medzi odborné vysoké školy 
a dve odborné vysoké školy.  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje v § 
82 ods. 7, že Akreditačná komisia pri výkone svojej pôsobnosti používa kritériá používané pri 
zaraďovaní vysokých škôl, ďalej kritériá na hodnotenie atribútov vysokej školy a jej pracovísk 
zabezpečujúcich uskutočňovanie študijného programu a Kritériá hodnotenia vnútorného 
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. 
Pri posudzovaní vnútorného systému kvality vysokej školy Akreditačná komisia vyhodnocuje: 
 

a) politiku vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, 

b) postupy vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality. 

 
Pri posudzovaní politiky vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania sa hodnotia tieto atribúty: 
 

a)  základné nástroje na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality,  
b)  charakteristika vzťahu medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumnou, vývojovou 

alebo umeleckou a ďalšou tvorivou činnosťou na vysokej škole,  
c)  organizácia vnútorného systému kvality,  
d)  rozdelenie zodpovednosti súčastí vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality,  
e)  charakteristika zapojenia študentov do vnútorného systému kvality,  
f)  spôsoby zavádzania, používania, monitorovania a prehodnocovania zásad vysokej školy 

v oblasti zabezpečovania kvality. 
 
Pri posudzovaní postupov vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality sa hodnotia tieto 
atribúty: 
 

a) tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov,  

b) kritériá a pravidlá hodnotenia študentov,  

c) zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov,  
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d) zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu 

vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov, 

e) zber, analýza a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania 

študijných programov, 

f) pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych 

informácií o študijných programoch a ich absolventoch. 

 

Vysokoškolské vzdelanie bolo akreditované  v 373 študijných odboroch.  
Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania bolo možné študovať v 179 študijných odboroch, 
druhý stupeň taktiež v 179 študijných odboroch, tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v 
328 študijných odboroch.   
Študijné odbory sú rozčlenené do 9 skupín: výchova a vzdelávanie (10 odborov), humanitné 
vedy a umenie (45), sociálne, ekonomické a právne vedy (57), prírodné vedy (62), 
konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie (68), poľnohospodárske a veterinárske 
vedy (39), zdravotníctvo (48), služby (22) a informatické vedy, matematika a informačné a 
komunikačné technológie (22).   
Medziročne bolo zaznamenané zníženie počtu študentov na vysokých školách na 136 684 

študentov (pokles o 10 996 študentov, t. j. o 7,45 %). Verejné vysoké školy zaznamenali 

medziročný pokles počtu študentov o 8 884, na súkromných vysokých školách počet 

študentov klesol o 2 112 študentov. Podiel študentov na súkromných vysokých školách tak 

medziročne klesol na 12,42 %, čím ich podiel medziročne poklesol o 0,51 percentuálneho 

bodu. 

Kvalita vzdelávania sa stáva významným atribútom preferencie výberu štúdia a na túto 

situáciu reaguje aj nová legislatíva vysokých škôl. Zákon o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania schválený Národnou radou Slovenskej republiky upravuje 

vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a jeho overovanie. 

Ďalej upravuje zriadenie a postavenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a 

jej konanie súvisiace s  udeľovaním akreditácie študijného programu, ako aj udeľovanie 

akreditácie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov. Významnými 

aktivitami sa stanú nové štandardy pre  vnútorný systém  a súbor požiadaviek na vnútorný 

systém a na spôsob jeho implementácie, štandardy pre študijný program a súbor 

požiadaviek, ktorými je podmienené udelenie akreditácie študijného programu.  

Vnútorný systém kvality (ďalej len „VSK”) na VŠEMvs v Bratislave je vybudovaný v kontexte 
požiadaviek a kritérií, ktoré vypracovala Akreditačná komisia. Je prostriedkom na 
zabezpečovanie a zdokonaľovanie kvality pri hlavných, vedľajších a pomocných procesoch a 
ich činnostiach. VSK zahŕňa politiku vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a postupy vysokej školy definované v procesoch a činnostiach v 
oblasti zabezpečovania  a zdokonaľovania kvality.  
Politika vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality  v roku 2018 sa koncentrovala na 
postupy v oblasti zabezpečovania a zdokonaľovania kvality, pri tvorbe, schvaľovaní,  
monitorovaní a pravidelnom hodnotení študijných predmetov a programov, stanovovaní 
kritérií a pravidiel hodnotenia študentov, zabezpečovaní  kvality a kariérneho rastu 
vysokoškolských učiteľov, ako aj materiálnych, technických a informačných zdrojov na 
podporu vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov a ich 
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inováciám.  Ciele a úlohy vnútorného systému kvality na Vysokej škole ekonómie a 
manažmentu verejnej správy v Bratislave vychádzajú z poslania vysokej školy a nadväzujú na 
stratégiu a hlavné úlohy definované v Dlhodobom zámere vysokej školy aktualizovanom na 
obdobie rokov 2014–2020.   
 
POLITIKA KVALITY 
 
Politika kvality a nástroje VSK sú adresne zabezpečované a navzájom prepojené s účasťou 
všetkých členov akademickej obce a slúžia na dosiahnutie  cieľov definovaných v Dlhodobom 
zámere  VŠEMvs v Bratislave. 
 

Priority politiky kvality v roku 2018:  

 

1. Monitorovanie a hodnotenie študijných predmetov a programov. 
 
 V roku 2018 sme sa v  VSK metodologicky orientovali na  nové  transparentné kvantitatívne  
a kvalitatívne  požiadavky  v  riadiacich  procesoch a  ich hodnotenie na jednotlivých 
stupňoch štúdia v akreditovaných študijných programoch.  
Monitoring a hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek vo vzdelávacom 
procese bol realizovaný identifikačnými údajmi predmetu v štruktúre povinný, povinne 
voliteľný a výberový pre príslušný stupeň štúdia a formu realizácie, počet kreditov a výmeru 
na dennom a externom štúdiu. Priame prezenčné pedagogické aktivity sú monitorované v 
štruktúre prednáška, seminár, konzultácia, v rozsahu počtu hodín  za príslušný semester a 
počet študijných skupín v danom semestre, vrátane realizácie skúšky. 
 Požiadavky na spracovanie pedagogickej dokumentácie a štruktúry obsahovej a formálnej 
úpravy sú zabezpečené jednotne prostredníctvom elektronického formulára. Tento kladie 
kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na predmety zaradené do príslušného stupňa, formy 
a druhu štúdia. Návrh realizácie predmetu s požiadavkami na jeho hodnotenie je 
schvaľovaný na úrovni vedenia katedry. Po schválení predmetu je vytvorený jeho profil na 
intranete s podporou systému moodle.vsemvs.sk 
Pre prezenčnú formu vzdelávania, ako aj dištančné pedagogické aktivity boli navrhnuté 
skupiny aktivít pre príslušný predmet v štruktúre zadanie, seminárne práce, projekt, resp. 
prípadová štúdia a hodnotenie predmetu testom. Jednotlivé aktivity sú kvantifikované  v 
časovej stupnici náročnosti. Súčet kvantitatívnych údajov v závislosti od kvalitatívnej úrovni 
poskytuje informáciu o náročnosti predmetu pre študenta a potrebu ich personálneho 
zabezpečenia. Optimalizácie s ohľadom na počet kreditov, hodinovú dotáciu predmetu,  t. j 
počet hodín pre predmet pri forme vzdelávania, pri vypracovávaní úloh a pri samoštúdiu 
študenta je stanovená v  kontexte s hodinovou dotáciou na dennom a externom štúdiu v 
zmysle zákona o vysokých školách v SR. 
 
2. Kritériá a pravidlá hodnotenia študentov. 
 
Hodnotenie dosiahnutých vedomostí, zručností a kompetencií podľa profilu študijného 
programu a profilu absolventa študijného programu upravuje študijný  a skúšobný poriadok 
VŠEMvs v Bratislave. Hodnotenie predmetov, ktoré absolvovali  študenti počas štúdia, bolo v 
roku 2018 realizované učiteľmi priebežne a čiastkovými skúškami počas jednotlivých  
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semestrov , ktoré spadajú do príslušného kalendárneho roka v prezenčnej, dištančnej a 
kombinovanej forme štúdia na dennom a externom štúdiu. Transparentnosť hodnotenia 
zabezpečuje študentský a pedagogický portál. Hodnotenie pedagógom je v systéme 
kontrolované exportom do elektronického indexu z prostredia moodle do skúšobných 
hárkov a časovým obmedzením vymedzenom požiadavkami skúšobného poriedku na 
VŠEMvs v Bratislave. 
Počas štátnych skúšok bol dôraz kladený na : 

1.  Úroveň obhajob  bakalárskych, resp. magisterských  prác.  

2.  Prezentáciu poznatkov zo štátnicových predmetov.   

3.  Organizačno-technické a personálne zabezpečenie.  

4.  Návrhy a pripomienky zo strany študentov.  

5.  Celkové hodnotenie štátnych záverečných skúšok.  

 

V rámci VSK sme sledovali aj  kvalitu dosiahnutých poznatkov a schopnosti študentov i v 
praktickej rovine v rámci  ŠVOČ s medzinárodnou účasťou na  konferencii v rámci projektu 
„Mladá veda“ a hodnotením študentov zahraničnými vysokými školami v rámci   mobility a 
praxe Erasmus+. 
 
3. Zvyšovanie kvality vysokoškolských učiteľov. 
 
Kvalita vzdelávacieho procesu je determinovaná kvalitou pedagógov,  kvalitou technického a 
technologického vybavenia  vzdelávacieho procesu a jeho prepojením na vedecko-výskumnú 
činnosť pedagógov. V roku 2018 pokračuje hodnotenie pedagogických zamestnancov v 
Bratislave  
v procese evaluácie , pri ktorej sa sledujú a vyhodnocujú nielen kvantitatívne, ale aj 
kvalitatívne ukazovatele pedagogických povinností pedagógov a plnenie požiadaviek 
stanovených v smernici konkretizácie pracovných povinností. V oblasti monitorovania a 
hodnotenia publikačných výstupov sme sa orientovali na zvýšenie podielu publikácií 
s vysokou bonitou. Rast publikácií zaradených do registrov Scopus, Web of Science a pod. Je 
to aj  predpoklad pre úspešné habilitačné konania našich zamestnancov, úspešnosť pri 
podávaní projektov a zapájaní sa do spolupráce pri riešení projektov vyšších rádov. 
 
MANAŽMENT VYSOKEJ ŠKOLY 
 
Vedenie vysokej školy (ďalej len „VŠ“) sa pravidelne zúčastňovalo v roku 2018 porád, ktoré 
sa venovali pripomienkovaniu novej  vysokoškolskej legislatívy  Radami  pre vzdelávanie, 
rozvoj a financovanie a Radou pre vedu a výskum pri Rade vysokých škôl v SR.   
Po  schválení  novely zákona o vysokých školách a zákona o zabezpečovaní kvality vysokých 
škôl v Národnej rade SR, porady  Rady pre vzdelávanie pri RVŠ v SR, ktorá bola zameraná  na  
implementáciu novej legislatívy a zabezpečenie chodu vysokých škôl v prechodnom období.  
Nové úlohy v oblasti manažmentu VŠEMvs v Bratislave v roku 2018 sa koncentrovali na 
organizačné a technické zabezpečenie transformácie VSK na : 
 
1.Nové požiadavky VSK: 

a) stratégiu zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality 
výskumnej činnosti, vývojovej činnosti vysokej školy,  
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b) procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality 
tvorivej činnosti, 

c) prepojenie medzi tvorivou činnosťou  a vysokoškolským vzdelávaním vysokej 
školy v príslušnom študijnom odbore. 

 
2. Pravidlá VSK v oblasti: 

a) vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy študijného programu, 
ktorý zabezpečuje a zohľadňuje  oblasti poznania podľa príslušného 
študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých absolventi 
získavajú vysokoškolské vzdelanie, 

b) pôsobnosti orgánov vysokej školy pri schvaľovaní študijného programu a  
zabezpečujú podieľanie sa zástupcov študentov, zamestnávateľov z 
príslušného odvetvia hospodárstva a iných zainteresovaných osôb na 
vytváraní a úprave študijného programu, 

c) vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré má absolvent nadobudnúť v rámci 
štúdia,  musia  zodpovedať  príslušnej úrovni národného kvalifikačného rámca 
a spĺňať plnenie štandardov pre študijný program, vrátane  výberu 
vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov. 

 
Manažment v rámci VSK venoval pozornosť novému prijímaciemu  konaniu, schvaľovaniu 
vedúcich záverečných prác a školiteľov záverečných prác.  Na úrovni  vysokej školy sme sa 
venovali príprave nových dotazníkov  hodnotenia predmetov, študijných programov 
a pedagógov študentmi. 
Pozornosť je potrebné venovať monitorovaniu a pravidelnému hodnoteniu študijných 
programov, na ktorom sa budú podieľať aj študenti, zamestnávatelia z príslušného odvetvia 
hospodárstva a iné zainteresované osoby.  
 

Úlohy manažmentu v roku 2019: 
 

1. Stanoviť  požiadavky na výber vysokoškolských učiteľov v zmysle novej legislatívy. 
2. Zabezpečiť profesijný rozvoj vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov  
vysokej školy. 
3  Overiť  priestorové, materiálne, technické, informačné a personálne zabezpečenie 
uskutočňovania študijných programov. 

 
4. Zabezpečiť zber, analýzu a používanie informácií potrebných na efektívne 
uskutočňovanie študijného programu. 
5. Pravidelne zverejňovať aktuálne  kvalitatívne informácie o študijných programoch 
a ich absolventoch. 
5. Pripraviť organizačné a inštitucionálne zabezpečenie schválenia VSK a jeho 
riadneho fungovania s deklarovanými kompetenciami. 
Manažment  VŠEMvs v  Bratislave  sa v roku 2018 sústredil na analýzu požiadaviek 
novej legislatívy a prípravu  budovania transparentného  vnútorného systému kvality. 

 
HODNOTENIE ÚROVNE VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 
Hodnotenie úrovne vzdelávania v roku 2018 bolo prioritne zamerané na inováciu hodnotenia 
predmetov akreditovaných študijných, ďalej na hodnotenie študijných programov 
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a pedagógov študentmi. Súčasťou hodnotenia optimalizácia náročnosti požiadaviek 
v prezenčnej, kombinovanej a dištančnej forme štúdia vo väzbe na povinné, povinne 
voliteľné a výberové predmety. Hodnotenie vzdelávacieho procesu hospitáciami pedagógov. 
 
 
Interné hodnotenie kvality vzdelávania dotazníkovým prieskumom 

 
Kvalita  vysokoškolského vzdelávania je prostriedkom, ako  poskytnúť študentom vedomosti 
a zručnosti pre ich úspešné uplatnenie na trhu práce. Monitoring spätnej väzby od študentov 
bol realizovaný dotazníkovým prieskumom zameraným na hodnotenie predmetov, 
hodnotenie študijných programov a na hodnotenie pedagógov. 
Hodnotenie študijných predmetov bolo realizované prostredníctvom dotazníkového 
prieskumu študentmi. Dotazníky  boli v hodnotenom období sprístupnené študentom na 
študentskom portáli na adrese:  
 
Verejná správa - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQQSQdwXOxLPr_qUnCbASGAf2Y8iyu8wQ

102ous1BvKwQ5VQ/viewform 

 

 Manažment –  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQVlNbcHlYuwexJhKRhvnVa0ohSG4yPHLs

Mkyk-jUJZHNxUw/viewform 

 

Hodnotenie študijných predmetov ZS akademického roka 2017/2018 a LS akademického 
roka 2018//20019 realizovalo  v pilotnom projekte 112 študentov v štruktúre 78,3% 
študentov Ústavu ekonómie a manažmentu a 21,7% študentov Ústavu verejnej správy. 
52,2% študentov dennej prezenčnej formy štúdia, 26,1% dennej kombinovanej a 21, 7% 
študentov externej formy štúdia.  
 
HODNOTENIE PREDMETOV 
 
Štruktúra otázok sa koncentrovala na nižšie uvedené oblasti: 
1. Kvalita prednášky 
1.1. Prednášky mali logickú štruktúru a prezentovali stanovené ciele. 
1.2. Prednášajúci vysvetlil učivo zrozumiteľne a poukázal na súvislosti preberaných tém s ich 
aplikáciou v praxi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQQSQdwXOxLPr_qUnCbASGAf2Y8iyu8wQ102ous1BvKwQ5VQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQQSQdwXOxLPr_qUnCbASGAf2Y8iyu8wQ102ous1BvKwQ5VQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQVlNbcHlYuwexJhKRhvnVa0ohSG4yPHLsMkyk-jUJZHNxUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQVlNbcHlYuwexJhKRhvnVa0ohSG4yPHLsMkyk-jUJZHNxUw/viewform
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1.3. Prednášky boli doplnené príkladmi a ilustráciami, ktoré pomohli porozumieť obsahu 
prednášky. 
1.4. Prednášajúci využíval moderné výučbové technológie, napr. multimediálnu projekciu, 
internet, simulátory. 
1.5. Prednášajúci vytvoril priestor na komunikáciu so študentami a ochotne odpovedal na 
otázky. 
2. Štruktúra a  kvalita cvičení, seminárov a konzultácií. 
2.1. Ako hodnotíte cvičenia, semináre a konzultácie vrátane ich metodického usmernenia v 
prezenčnej forme vzdelávania? 
2.2. Ako hodnotíte kombinovanú formu štúdia s využitím systému moodle? 
2.3. Úlohy a zadania cvičení, seminárov a konzultácií vhodne dopĺňali a rozvíjali poznatky z 
prednášok. 
4. Vyučujúci viedol študentov k aktívnej účasti, samostatnosti v myslení a práci 
prostredníctvom cvičení, seminárov a konzultácií. 
2.5. Zhodnoťte materiálne zabezpečenie výučbového/vzdelávacieho procesu 
(t.j.prednáškové miestnosti, seminárne miestnosti a ich vybavenie technickými a 
informačnými technológiami). 
2.6. Vyučujúci ochotne a na odbornej úrovni odpovedal na otázky študentov. 
3. Priebežné hodnotenie a skúška 
3.1. Podmienky priebežného hodnotenia boli včas a jasne definované, zverejnené a vyučujúci 
ich dodržiaval. 
3.2. Priebežné hodnotenie úloh (resp. zadaní) bolo objektívne, dostatočné a dobre 
zdôvodnené. 
3.3. Termíny skúšok boli vypísané včas, v dostatočnom počte a boli primerane rozložené 
počas skúškového obdobia v danom semestri štúdia. 
3.4. Skúšajúci vyžadoval vedomosti v súlade so zverejnenými požiadavkami. 
3.5. Skúšajúci bol pri hodnotení objektívny a upozornil na nedostatky. 
4.Sebahodnotenie 
4.1. V priebehu výučby som sa pravidelne a aktívne zúčastňoval/a a zapájal/a do diskusie a 
iných aktivít súvisiacich s predmetom výučby. 
4.2. Zhodnoťte aktivitu študentov Vašej skupiny na predmete z pohľadu záujmu o štúdium a 
získavania vedomostí. 
5. Celkové zhodnotenie predmetu 
5.1. Boli nároky predmetu adekvátne vzhľadom na jeho kreditovú dotáciu? 
5.2. Považujete predmet pre svoje ďalšie vzdelávanie za prínosný? 
5.3. Prispel predmet k formovaniu Vášho vzťahu k budúcemu povolaniu a priniesol Vám nové 
poznatky a vedomosti ? 
Výsledky hodnotených predmetov prvého stupňa štúdia (Bc.) a druhého stupňa štúdia  
(Mgr.) v študijnom programe: Verejná správa prezentuje obr.č.1 a2 a  tabuľka č.1.a 2. 
Zoznam hodnotených predmetov prvého stupňa štúdia (Bc.) pre študijný program Verejná 
správa: Úvod do štúdia verejnej správy, Financie a mena, Komunikácia s verejnosťou, 
Manažment II., Úvod do štúdia verejnej správy, Teória verejných financií, Manažment II., 
Manažment I., Personálny manažment, Ekonomika verejného sektora II., Ekonomická teória 
I., Financie a mena, Účtovníctvo I. Zoznam hodnotených predmetov podľa druhého  stupňa 
štúdia (Mgr.) pre študijný program Verejná správa: Správne právo, Trh práce a manažment 
ľudských zdrojov. Krízový manažment vo VS, Pracovné právo, Komunálna ekonomika 
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a politika,  Hospodárska politika EÚ, Regionálna ekonomika a politika II., Investičná a 
inovačná politika. 
 

 
 

Obr. č. 1     Hodnotenie predmetov Bc . študijný program Verejná správa 
 

Tabuľka č.1     Hodnotenie otázky 

4.2. Výborná 36% 

 

Veľmi dobrá      
43% 

 
Dobrá 21% 

 
Uspokojivá 0% 

 

Neuspokojivá 
0% 

 
Hodnotenie predmetov študentmi vykazuje konzistentnú spokojnosť v rozmedzí od 71 % do 
100 %. Najvyššia spokojnosť je s ochotou komunikácie pedagóga na otázky študenta, s  
využívaním moderných výučbových technológií v pedagogickom procese a kvalitným 
materiálnym zabezpečením výučbového a vzdelávacieho procsu . Rezervy sú v stanovovaní 
termínov  skúšok,  a to vo včasnom vypísaní skúšky, v ich dostatočnom počte a aby boli 
primerane rozložené počas skúškového obdobia v danom semestri štúdia. Podobne 
v kreditovom ohodnotení predmeu a jeho náročnosti.  
 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 5.1. 5.2. 5.3.

0% 7% 0% 0% 0% 14% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 7% 14% 21%

7% 7% 7% 0% 7% 7% 7% 7% 7% 0% 0% 7% 7% 29% 14% 14% 7% 21% 7% 0%

93% 86% 93% 100 93% 79% 86% 86% 93% 100 100 93% 79% 71% 86% 86% 93% 72% 79% 79%
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Obr. č. 2      Hodnotenie predmetov Mgr. študijný program Verejná správa 
 

Tabuľka č.2  
Hodnotenie otázky 

 4.2. Výborná 18% 

 
Veľmi dobrá 46% 

 
Dobrá 36% 

 
Uspokojivá 0% 

 
Neuspokojivá 0% 

 
Výsledky hodnotených predmetov prvého stupňa štúdia (Bc.) a druhého stupňa štúdia  
(Mgr.) v študijnom programe:   obr. č. 3 a 4 a  tabuľka č. 3.a 4. Zoznam hodnotených 
predmetov prvého stupňa štúdia (Bc.) pre študijný  program Manažment malých a stredných 
podnikov,  Ekonomická teória I., Manažment I., Manažment II., Manažérstvo rizika, Financie 
a mena, Integračné procesy v Európe, Informatika, Manažérstvo rizika, Marketing, Seminár k 
bakalárskej práci I., Právo, Ekonomická teória II., Podnikanie v malých a stredných podnikoch 
II., Účtovníctvo I., Riadenie ľudských zdrojov, Medzinárodný obchod, Podnikanie v malých a 
stredných podnikoch II., Úvod do aplikovanej matematiky. 
Najvyššia spokojnosť študentov bola s termínmi  skúšok a ich včasnom vypísaní, ako aj v 
dostatočnom počte a ich primeranom rozložení počas skúškového obdobia v danom 
semestri štúdia. Spokojnosť bola aj s požiadavkami  kladenými pedagógom na overovanie 
vdomostí, skúšajúci vyžadoval vedomosti v súlade so zverejnenými požiadavkami. Pozitívom 
je aj sebahodnotenie študentov s  ich aktívnou účasťou na vzdelávacích aktivitách 
v magisterskom štúdiu. Hodnotenie poukázalo na rezevy v oblasti aktívnych foriem 
vzdelávania a konzultácií vrátane ich metodického usmernenia v prezenčnej forme 
vzdelávania. 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 5.1. 5.2. 5.3.

0% 10% 9% 0% 0% 18% 27% 18% 0% 0% 0% 18% 9% 0% 0% 0% 0% 18% 10% 9%

10% 0% 9% 18% 10% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 0% 9% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 9%

90% 90% 82% 82% 90% 82% 73% 82% 90% 90% 90% 82% 82% 100%100% 90% 100% 82% 90% 82%
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Obr. č. 3  Hodnotenie predmetov Bc . študijný program Manažment malých a 
stredných podnikov 

 
Tabuľka č.3  Hodnotenie otázky 

4.2. Výborná 16% 

 
Veľmi dobrá 32% 

 
Dobrá 22% 

 
Uspokojivá 25% 

 
Nedostatočná 5% 

 
 
Kritickejšie hodnotenie s vyšším rozptylom spokojnosti je na bakalárskom štúdiu v štúdijnom 
programe Manažment malých a stredných podnikov.  Rozptyl hodnôt bol v rozmedzí 
spokojnosti a nespokojnosti, resp. neviem 71 % až 95 %,  a to pri otázkych týkajúcich sa 
hodnotenia cvičení, seminárov a konzultácií vrátane ich metodického usmernenia v 
prezenčnej forme vzdelávania, priebežného hodnotenia úloh (resp. zadaní) a ich objektivity. 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 5.1. 5.2. 5.3.
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11% 18% 8% 5% 11% 14% 8% 8% 16% 3% 11% 8% 24% 13% 5% 29% 18% 11% 11% 13%
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Obr. č. 2  Hodnotenie predmetov Mgr. študijný program Manažment malých a 
stredných podnikov 

 
Tabuľka č.4  Hodnotenie otázky 

4.2. Výborná 19% 

 
Veľmi dobrá 32% 

 
Dobrá 23% 

 
Uspokojivá 23% 

 
Nedostatočná 3% 

 
V druhom stupni štúdia v študijnom programe Manažment malých a stredných podnikov 
študenti prezentovali svoju spokojnosť na úrovni 74% až 94% s otázkami týkajúcimi sa kvality 
foriem a druhov vzdelávania. Pokles spokojnosti na úrovni 71%  až 75% zaznamenávame pri 
priebežnom hodnotení úloh (resp. zadaní) a ich objetktivite v hodnotených predmetoch, ako 
aj prínosu predmetov pre uplatnenie v praxi, resp. prínosu  nových poznatkov a vedomostí. 
 
Hodnotenie pedagógov študentmi 
Hodnotenie  pedagógov študentmi  vyučujúcich predmety v ZS ak. roka 2017/2018 a v LS ak. 
roka 2018/2019 realizovalo 84,4 % študentov Ústavu ekonómie a manažmentu a 15,6% 
študentov Ústavu verejnej správy, 75,5 % dennej formy  a 24,5 % externej formy štúdia , 62,2 
% I. stupňa a II. stupňa štúdia. 
 
 
 
Študenti hodnotili pedagógov, ktorí vyučovali predmety v Bc. a Mgr. stupni štúdia 
v akreditovaných študijných programoch Verejná správa a Manažment malých a stredných 
podnikov. Na bakalárskom stupni štúdia študenti hodnotili nasledovné predmety v ZS ak. 
roka 2017/2018 a v LS ak. roka 2018/2019: Úvod do štúdia verejnej správy, Manažérstvo 
rizika, Medzinárodný obchod, Seminár k bakalárskej práci I., Manažment II., Projektový 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 5.1. 5.2. 5.3.
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manažment, Manažment sociálnych rizík, Manažérstvo rizika, Financie a mena, Ekonomická 
teória I, Podnikové hospodárstvo. 
Pri hodnotení pedagógov boli študentom predložené nasledovné otázky: 
6. Pedagóg jasne ozrejmí požiadavky, ktoré vyžaduje k predmetu od študentov  
7. Pedagóg má dobre časovo organizovanú výučbu 
8. Pedagóg je pripravený na výučbu po obsahovej a materiálnej stránke 
9. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o svojom predmete v informačnom liste 
10. Pedagóg zrozumiteľne vysvetľuje  obsah učiva 
11. Pedagóg vyžaduje od študentov prácu mimo výučby vo forme samovzdelávania  
12. Pedagóg podporuje aktívne a kritické myslenie študentov 
13. Pedagóg je ochotný komunikovať o individuálnych  problémoch vzdelávania počas 
konzultačných hodín  
14. Pedagóg  je objektívny a spravodlivý k študentom 
15. Pedagóg prepája teoretické poznatky s príkladmi z praxe 
 
Grafické zobrazenie výsledkov prezentujú obr. č. 5 a 6. 
 

 
Obr. č. 5                Hodnotenie pedagógov vyučujúcich  Bc. študijné programy 
 
V magisterskom stupni štúdia boli študentmi hodnotení pedagógovia, ktorí  v roku 2018 
vyučovali nasledovné premety: Finančná analýza a finančné plánovanie, Podnikateľské, 
Rodinné podnikanie, Daňovníctvo, Interkultúrny manažment, Ekonomika podniku, 
Diplomový seminár I, Investičná a inovačná politika, Marketingové stratégie, Manažment 
inovácií, Podnikateľské riziká, Pracovné právo, Produktové manažérstvo. 
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Obr. č. 6       Hodnotenie pedagógov vyučujúcich  Mgr. študijné programy 
Pri hodnotení pedagógov neboli zaznamenané významné nedostatky. Hodnotenie 
spokojnosti na úrovni 79 % až 96 % poukazuje na kvalitné zabezpečenie pedagogického 
procesu vyučujúcimi. Študenti pozitívne hodnotili vzťahy medzi pedagógmi a študentmi, 
profesionálny prístup a odbornosť. Prezentovali aj návrh opatrení smerujúcich k pedagógom, 
a to pri včasnom hodnotení predmetu, t.j. aby bol výsledok hodnotenia predmetu vždy 
v stanovenom termíne. Študenti pozitívne hodnotia video- prednášky a webinár, ako skvelý 
inovatívny prístup vzdelávania a zrozumiteľnejšieho vysvetlenia učiva. 
 
Hodnotenie študijných programov študentmi 
 
Študijné programy hodnotilo na VŠEMvs v Bratislave   104 študentov,  z toho bolo študentov 
denného štúdia 80,4 % a 19,6 % študentov externého štúdia. 63,7 % študentov I. stupňa 
štúdia a 36,3 % študentov II. stupňa štúdia. 
Pri hodnotení študenti odpovedali na nasledovné otázky: 
1.  Štúdium som si vybral/a na základe dobrej reklamy a propagácie vysokej školy 

2.  Štúdium som si vybral/a podľa informácií, že vysoká poskytuje kvalitné vzdelávanie a 

absolventi sú pripravení pre trh práce 

3.  Som spokojná/ý s výberom študijného programu 

4. Som  spokojná/ý  s počtom prednášok 

5. Som  spokojná/ý  s počtom cvičení 

6. Som  spokojná/ý  s počtom samostatne riešených úloh (projekty, seminárne práce) 

7. Mám možnosť vyjadriť sa k obsahu študijných programov 

8.  Opätovne by som si vybral/a štúdium na VŠEMvs v mojom študijnom programe 

9.   Opätovne by som si vybral/a štúdium na VŠEMvs, ale v inom študijnom programe 

10. Som  spokojná/ý  s dostupnosťou informačných technológií a možnosťou využívania 

internetu v budove vysokej školy 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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11.Som  spokojná/ý  s dostupnosťou študijnej literatúry (v akademickej knižnici, na webe) 

12. Študijná literatúra je aktuálna a prináša poznatky v danom odbore 

13. Som  spokojná/ý  s otváracími hodinami Akademickej knižnice 

14.Som  spokojná/ý  a informačným systémom  Akademickej knižnice 

15. Som  spokojná/ý s úradnými hodinami na študijnom oddelení Centra služieb pre 

študentov 

16. Moje požiadavky sú vybavené bez zbytočného predlžovania lehoty 

17. Je pre mňa jednoduché skontaktovať sa so zamestnancami Centra služieb pre študentov 

18.  Som  spokojná/ý s informovanosťou o problematike súvisiacej so štúdiom 

19. Mám možnosť vyjadriť sa k rôznym procesom prebiehajúcim na vysokej škole(štúdium 

cudzích jazykov,  voľno-časové aktivity, ŠVOČ,..) 

20. Som spokojný s kultúrnymi a športovými možnosťami poskytovanými na vysokej škole 

21. Ponuka Centra podpory pre študentov mi vyhovuje 

22. Ponuka Inštitútu cudzích jazykov mi vyhovuje 

23. Som spokojný s kvalitou poradenstva súvisiacou so štúdiom 

24.  Moje očakávania od štúdia na VŠEMvs sa naplnili 

 

 
 

 

 

 
Študenti vyjadrili spokojnosť so študijným programom na I. a II. stupni štúdia v rozmedzí 28 
% až 98 % .Relatívne veľký rozptyl hodnôt sa týkal opätovného výberu študijného predmetu 
na VŠEMvs. Spokojnosť študentov bola so službami a servisom pri absolvovaní vybraného 
študijného progrmu. Vyššie hodnoty nespokojnosti sú predmetom našej analýzy s cieľom 
odstránenia nedostatkov, rep. ich predchádzaniu. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Počet nie 43%37% 4% 24%17%22%43%17%72%22%20%11%13% 4% 7% 11% 2% 20%39% 7% 9% 15%20%17%

Počet áno 57%63%96%76%83%78%57%83%28%78%80%89%87%96%93%89%98%80%61%93%91%85%80%83%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Počet áno Počet nie



16 

 

 Dotazníkový monitoring poukázal na význam spätnej väzby pri zabezpčovaní kvality 
vzdelávania, ako aj  potrebu realizácie nových foriem a metód pri skvalitňovaní práce 
pedagógov. 
 

Kontrola štúdia a hodnotenie študijných výsledkov 

 
Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese bolo v roku 2018 na VŠEMvs v Bratislave 

zamerané na  priebežnú kontrolu vyučovacieho procesu a  štúdia, ďalej na úspešnosť 

ukončenia predmetov študentmi a ich záverečným hodnotením, úspešnosťou ukončenia 

štúdia študentmi v akreditovaných študijných programoch na štátnych skúškach.  

Kontrola vyučovacieho procesu v rámci VSK bola v roku 2018 na VŠEMvs v Bratislave 

koncentrovaná na plánovanie vzdelávacieho procesu a posúdenie dosiahnutých výsledkov 

hodnotením študentov. Podstatou hodnotenia bolo porovnanie výsledkov činností, t. j. 

získaných vedomosti a zručnosti študentov s   preverovaním vedomostí a zručností s vopred 

určenými požiadavkami. 

Plánovanie predmetu pedagóg sa realizuje na intranete VŠEMvs v Bratislave vytvorením 

kurzu vyplnením formulára v knižnici predmetov pre príslušný semester akademického roka.  

Kurz predmetu musí byť pre každý predmet, ktorý sa v aktuálnom akademickom roku 

vyučuje, nie len vytvorený, ale aj správne vyplnený a odsúhlasený vedúcim katedry, prípadne  

garantom predmetu. 

Základné údaje a charakteristiky vo formulári predmetu v knižnici sú vytvorené v on – line 

systéme v nasledovnej štruktúre : 

 

ROČNÍK, V KTOROM SA PREDMET VYUČUJE / KREDITY 

  ROČNÍK KREDITY 

 
 
 
 

  

DENNÉ ŠTÚDIUM MMSP 
  

  VS 
  

EXTERNÉ ŠTÚDIUM MMSP 
  

  VS 
  

    

ROZSAH VÝUČBY 

    PREZENČNE DIŠTANČNE SAMOŠTÚDIUM 

DENNÉ ŠTÚDIUM MMSP / 
  

  VS / 
  

EXTERNÉ ŠTÚDIUM MMSP 
   

AKADEMICKÝ ROK  

JAZYK PROGRAMU  
 

STUPEŇ ŠTÚDIA  

NÁZOV PREDMETU 
 

KATEDRA  

GESTORUJE  

ZABEZPEČUJE NA DENNOM ŠTÚDIU  

ZABEZPEČUJE NA EXTERNOM ŠTÚDIU  

JAZYK VÝUČBY  
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  VS 
   

CIEĽ PREDMETU 

OSNOVA PREDMETU 

SPôSOB HODNOTENIA A PODMIENKY PRE ABSOLVOVANIE PREDMETU  

DENNÉ ŠTÚDIUM 

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM 

ĎALŠIE INFORMÁCIE K PREDMETU  

DENNÉ ŠTÚDIUM 

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM 

 

ZÁKLADNÁ LITERATÚRA 

 NÁZOV PUBLIKÁCIE 
ZVEREJNIŤ 

ELEKTRONICKÚ 
FORMU 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA 

 NÁZOV PUBLIKÁCIE 
ZVEREJNIŤ 

ELEKTRONICKÚ 
FORMU 

AKTIVITY V MOODLI 

  DENNÉ ŠTÚDIUM EXTERNÉ ŠTÚDIUM 

  
ÁNO 

NOVÁ 
ÁNO 

VLAŇAJŠIA 
ŽIADNA 

ÁNO 
NOVÁ 

ÁNO 
VLAŇAJŠIA 

ŽIADNA 

ĎALŠIE ŠTUDIJNÉ A  
DOPLNKOVÉ MATERIÁLY       

TESTY  
      

ODOVZDÁVANIE PRÁC 
      

HODNOTENIE DOCHÁDZKY 
      

HODNOTENIE INÝCH ČINNOSTÍ  
      

       

 
 
Kurzy predmetov  sú po vytvorení a schválení realizované v príslušnom akademickom roku  
ZS a LS spadajúce do hodnoteného  obdobia  kalendárneho roka 2018 . Vzniknutá knižnica 
predmetov poskytuje transparentné údaje o príprave a realizácii predmetov príslušnou 
katedrou ÚVS a ÚEM VŠEMvs v Bratislave. 
 

 

 Katedra : ÚEM - INŠTITÚT CUDZÍCH JAZYKOV (6) 

 Katedra : ÚEM - KATEDRA EKONÓMIE A FINANCIÍ (34) 

 Katedra : ÚEM - KATEDRA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA (17) 

 Katedra : ÚEM - KATEDRA MANAŽMENTU (28) 

 Katedra : ÚVS - KATEDRA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU (1) 

 Katedra : ÚVS - KATEDRA MANAŽÉRSKEJ INFORMATIKY (7) 

 Katedra : ÚVS - KATEDRA PRÁVA (5) 

javascript:
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Intranet poskytuje podklady pre monitorovanie kvality vyučovaných predmetov tak, ako boli 
schválené a ako ich realizuje pedagóg. Lokalita intranetu – Podpora výučby poskytuje 
kompletnú dokumentáciu a históriu vzdelávacieho procesu. 
Podpora výučby poskytuje podklady pre vytvorenie kurzu predmetu, plánovanie predmetov 
katedrami  a ich realizáciu s rozvrhovými listami a hospitáciami predmetov. 
 
Hospitačná činnosť  
 
Hospitačnou činnosťou sa realizuje kontrola pedagogického procesu na prednáškach, 
seminároch, cvičeniach a konzultáciách, ktorú zabezpečujú a realizujú pedagogickí 
zamestnanci vysokej školy. Hospitačné formuláre a ich evidencia je zabezpečovaná a 
evidovaná na intranete vysokej školy. On – line systém hospitácií umožňuje reagovať na 
situáciu v reálnom čase a operatívne odstraňovať zistené nedostatky.  
Kvalita štúdia je determinovaná prípravou podkladov, dokumentáciou, študijnou literatúrou, 
pedagogické schopnosti vysokoškolského učiteľa nevynímajúc. Monitorovanie predmetov v 
jednotlivých druhoch a formách štúdia je realizované hospitačnou činnosťou garantmi 
študijných programov, vedením vysokej školy a poverenými zamestnancami rektorkou 
VŠEMvs v Bratislave.  
 Hospitačná činnosť je zameraná na atribúty predmetu prezentované v informačnom liste, 
použité metódy a nástroje zamerané na obsahovú stránku predmetu, schopnosti 
vyučujúceho nielen prezentovať poznatky, ale ich aj obohacovať o vlastné skúsenosti a 
aplikácie využiteľné v praxi. Hospitačnou činnosťou sledujeme aj zaradenie predmetu do 
rozvrhu a jeho personálne zabezpečenie, v prípade predmetov realizovaných kombinovanou 
formou a prípravu podkladov pre kurzy v moodli sa kladie dôraz na ich pravidelnú 
aktualizáciu. Formálna a obsahová stránka premetov musí byť realizovaná tak, aby boli 
rovnaké podmienky pre dennú a externú formu vzdelávania a vo vzťahu ku kreditovej 
dotácii.  

 Katedra : ÚEM - INŠTITÚT CUDZÍCH JAZYKOV (6) 

 Katedra : ÚEM - KATEDRA EKONÓMIE A FINANCIÍ (34) 

 Katedra : ÚEM - KATEDRA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA (17) 

 Katedra : ÚEM - KATEDRA MANAŽMENTU (28) 

 Katedra : ÚVS - KATEDRA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU (1) 

 Katedra : ÚVS - KATEDRA MANAŽÉRSKEJ INFORMATIKY (7) 

 Katedra : ÚVS - KATEDRA PRÁVA (5) 

 Katedra : ÚVS - KATEDRA PRÁVA A BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU (1) 

 Katedra : ÚVS - KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY (15) 
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V hodnotenom období hospitačná činnosť bola realizovaná z úrovne ústavov VŠEMvs v 
Bratislave DAŇOVNÍCTVO pre tieto predmety : 
 

 

  

Formálne náležitosti vyučovania boli u všetkých hospitovaných pedagógov splnené. 
Hospitovaní pedagógovia dodržiavali obsahovú štruktúru predmetu v súlade so sylabami 
predmetu. Vo výučbe neboli zistené vážne nedostatky zo strany pedagógov. Pri seminároch 
sa odporúčalo: pokračovať v trende systematického skvalitňovania obsahu a metodiky a 
takisto v osvedčených krátkych previerkach na úvod seminára s cieľom zistiť úroveň 
pochopenia učiva z predchádzajúcej prednášky. 

DAŇOVNÍCTVO MMSP+VS Bakalársky 
                                                  

PODNIKOVÉ FINANCIE MMSP Bakalársky 
                                                  

EKONÓMIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA I. MMSP+VS Bakalársky 
                                                  

EKONÓMIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  I. MMSP+VS Bakalársky 
                                                  

VEREJNÉ ROZPOČTY VS Magisterský 
                                                  

TEÓRIA VEREJNÝCH FINANCIÍ VS Bakalársky 
                                                  

PODNIKOVÉ FINANCIE MMSP Bakalársky 
                                                  

BUSINESS FINANCES ERASMUS+ Bakalársky 
                                                  

EKONOMIKA PODNIKU MMSP Magisterský 
                                                  

EKONOMIKA PODNIKU MMSP Magisterský 
                                                  

FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA MMSP Bakalársky 
                                                  

FINANČNÁ ANALÝZA A FINANČNÉ  PLÁNOVANIE MMSP Magisterský 
                                                  

PODNIKANIE V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH  

I. 

MMSP Bakalársky 

                                                  

PODNIKANIE V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH  I MMSP Bakalársky 
                                                  

EKONOMIKA VEREJNÉHO SEKTORA III. VS Bakalársky 
                                                  

EKONOMIKA VEREJNÉHO SEKTORA I. VS Bakalársky 
                                                  

METÓDY A TECHNIKY REGIONÁLNEJ ANALÝZY VS Magisterský 
                                                  

CHUDOBA A SOCIALNE VYLUCENIE V REGIONOCH VS Magisterský 
                                                  

EKONOMICKÁ  TEORIA I. MMSP+VS Bakalársky 
                                                  

ECONOMIC  THEORY  I. MMSP Bakalársky 
                                                  

POISŤOVNICTVO VS Bakalársky 
                                                  

FINANCIE  A  MENA MMSP+VS Bakalársky 
                                                  

EKONÓMIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA  II. VS Magisterský 
                                                  

TEORIA  VEREJNÝCH  FINANCII VS Bakalársky 
                                                  

PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO MMSP Bakalársky 
                                                  

FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA MMSP Bakalársky 
                                                  

RODINNÉ PODNIKANIE MMSP Magisterský 
                                                  

MANAŽMENT  I. MMSP+VS Bakalársky 
                                                  

MARKETING MMSP+VS Bakalársky 
                                                  

TELOVÝCHOVNÉ A ŠPORTOVÉ AKTIVITY I. VS Bakalársky 
                                                  

EKONOMIKA VEREJNÉHO SEKTORA III. VS Bakalársky 
                                                  

TRH PRÁCE A MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV VS Magisterský 
                                                  

NMEDZINÁRODNÝ  OBCHOD MMSP+VS Bakalársky 
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Vzdelávacie aktivity sú prezentované v systéme moodle, ktorý je elektronicky prepojený 
s pedagogickým a študentským portálom. 
Systém moodle vytvorený VŠEMvs v Bratislave prezentuje pre študentov nielen podklady 
k štúdiu v podobe prezentačných a doplnkových materiálov, učebných textov v elektronickej 
podobe, ale aj zoznam všetkých učebníc v akademickej knižnice našej vysokej školy. 
Intranet ďalej poskytuje informácie o rozvoji, vede a výskume v podobe realizovaných 
projektov  a projektovej dokumentácie  v štruktúre  GA VŠEMvs , KEGA, VEGA a projektov 
s medzinárodnou účasťou a informácie o VSK s knižnicou dokumentov, systémom kvality 
a jeho procesmi, interným a externým hodnotením kvality.  
Údaje z hodnotenia predmetov pedagógmi sú exportované na študijné oddelenie vysokej 
školy a následne do elektronickej dokumentácie študentov. Systém umožňuje sledovať 
kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele v reálnom čase, ako aj kumulatívne pri postupe 
študenta do vyššieho ročníka príslušného stupňa štúdia. Systém archivácie umožňuje 
porovnávať výsledky hodnotenia a ex-ante predikovať opatrenia na zabezpečovanie 
a zdokonaľovanie kvality vzdelávania a jeho prepojenie na rozvojové, vedecko -výskumné 
aktivity tvorivých zamestnancov a  implementáciu výstupov týchto aktivít  do vzdelávacieho 
procesu. 
 

Tvorivá činnosť 

Podpora tvorivej činnosti v rámci VSK bola v roku 2018   zameraná na kariérny rast s 
finančnou podporou pri zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov v externej forme 
doktorandského štúdia, v rámci prípravy a realizácie habilitačného konania. V rámci Internej 
grantovej agentúry podpora rozvoja talentu a výnimočnosti je podporovaná vedením 
VŠEMvs v Bratislave prostredníctvom financovania projektov a ich výstupov  prezentovaných 
tvorivými pracovníkmi na vedeckých podujatiach doma  a v zahraničí, publikovaním výstupov 
vo vedeckých časopisoch zaradených do skupiny Web of Science a Scopus,  vydavateľskou a 
nakladateľskou činnosťou na VŠEMvs v Bratislave  pri realizácii vedeckých monografií a 
odborných publikácií. 
GROWUP je významným centrom rozvoja tvorivej činnosti.  Aktivity centra sa v roku 2018 
koncentrovali na nasledovné činnosti: 
  • GROWUP sa zapojil prostredníctvom VŠEMvs do „Schémy na podporu spolupráce 

podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov 

(schéma pomoci de minimis)“, ktoré vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR. Aby sa VŠEMvs 

mohla zapojiť do tejto schémy, musela sa zaregistrovať do databázy oprávnených riešiteľov 

inovačných projektov pre podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko - 

výskumných pracovísk formou inovačných voucherov. VŠEMvs je jediným z 54 vedecko-

výskumných pracovísk, ktoré ponúka spoluprácu na inovačných projektoch v oblasti:  

ekonómie a manažmentu podnikov so zameraním na malé a stredné podniky,  výskumu a 

vývoja v oblasti podpory startup aktivít a  výskumu v oblasti verejnej správy a regionálneho 

rozvoja.  

• V roku 2018 centrum podalo a získalo projekt „Youth Startup Support“ prostredníctvom 

Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť záujem 

mladých ľudí a študentov o podnikateľské aktivity najmä vo vzťahu k začatiu podnikania a 

sklonu k podnikaniu, zvýšiť informovanosť verejnosti o inovatívnych podnikateľských 
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aktivitách a dobudovanie a modernizácia študijnej podpory VŠEMvs. V rámci projektu sú a 

budú realizované aktivity,  a to najmä prednášky, workshopy s podnikateľmi a diskusné fóra. 

V rámci projektu za viac ako 85-tis. 

 

 eur získalo centrum 50.000 eur z dotačných zdrojov.  

Aktivity v rámci projektu:    

Prednáška na tému "Riziká pre podnikateľské prostredie  - Brexit Case Study"7. a 8.11.2018 

miesto konania: Bratislava o Medzinárodná vedecká konferencia "Youth Startup Support" 

8.11.2018 miesto konania: Bratislava o  Workshop na tému "Riziká startup podnikania a ich 

manažment" 16.11.2018. Prednáška odborníka z praxe Ing. Konštatína Alexejenka 

27.11.2018 miesto konania: Bratislava o Prednáška výkonného riaditeľa Podnikateľskej 

aliancie Slovenska 29.11.2018 miesto konania: Bratislava o Otvorenie pobočky GROWUP 

Startup centra v Kežmarku  30.11.2018 miesto konania: Kežmarok o Diskusné fórum s 

podnikateľmi z regiónu 30.11.2018 miesto konania: Kežmarok o Prednáška  na tému 

"Rodinné podnikanie (start-up) na Slovensku  - prečo áno..." 1.12.2018 miesto konania: 

Prešov o Workshop  na tému "Riziká startup podnikania a ich manažment" 7.12.2018  miesto 

konania: Trenčín. 

  

Aktivity v oblasti medzinárodných projektov. 

 V oblasti medzinárodných projektov sa centru podarilo úspešne zapojiť do medzinárodných 

projektov v rámci programu ERASMUS+, na tieto projekty boli vysielaní účastníci z radov 

pedagógov, študentov ako aj absolventov VŠEMvs.  

Príklady projektov uvádzame nižšie:  

 • Youth has the right to want what it does not have and even what is impossible - Cieľom 

projektu je podpora a rozvíjanie kompetencií, ktoré nám umožnia lepšie porozumieť svetu 

okolo nás, prijímať rozumnejšie rozhodnutia a dávať hodnotné, pozitívne vstupy pre naše 

miestne komunity, krajinu a celú Európu. http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/youth-has-

the-right-to-want-what-it-does-nothave-and-even-what-is-impossible-growupmajami-

projekt  

 • Painting World with Your Mind and Brush - Cieľom projektu bola podpora a rozvíjanie 

kompetencií, ktoré nám umožnia lepšie porozumieť svetu okolo nás, prijímať rozumnejšie 

rozhodnutia a dávať hodnotné, pozitívne vstupy pre naše miestne komunity, krajinu a celú 

Európu. http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/painting-worldwith-your-mind-and-brush-

growupmajami-projekt   

• Social Entrepreneurship – Business for social change – Projekt zameraný na osobnostný 

rozvoj a zároveň tento projekt otvorí účastníkom obzory v oblasti sociálneho a 

ekopodnikania. http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/social-entrepreneurship-businessfor-

social-change-growup-projekt  

 • Job Creation – Cieľom projektu je naučiť sa, aké zručnosti potrebuješ, aby si sa uplatnil na 

pracovnom trhu, ako si naplánovať svoju kariéru, zlepšíš si komunikačné zručnosti a zistíš ako 

preraziť na trhu práce! http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/job-creationgrowup-projekt   

http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/youth-has-the-right-to-want-what-it-does-nothave-and-even-what-is-impossible-growupmajami-projekt
http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/youth-has-the-right-to-want-what-it-does-nothave-and-even-what-is-impossible-growupmajami-projekt
http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/youth-has-the-right-to-want-what-it-does-nothave-and-even-what-is-impossible-growupmajami-projekt
http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/social-entrepreneurship-businessfor-social-change-growup-projekt
http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/social-entrepreneurship-businessfor-social-change-growup-projekt
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• Hey, Slavs - Cieľom projektu je zvyšovanie povedomia a rešpektovanie našej kultúry a 

tradícií, objavovanie spoločných koreňov a hodnôt, integrácia, spolupráca medzi mladými 

ľuďmi z rôznych krajín a zdôraznenie úlohy solidárnej Európy. 

http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/hey-slavs-growup-projekt   

• Sport up your life! - Cieľmi projektu sú hlavne diskusia na témy ako rodová rovnosť a 

rovnosť príležitostí, zdravie a sociálne začlenenie. Prínosom pre účastníkov bude zníženie 

stereotypov, získanie nových zručností a kompetencií v oblasti sociálnych otázok. 

http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/sport-up-your-life-growup-projekt    

 • Start it up - Young entrepreneurs  - Cieľom projektu je budovanie poznatkov o trendoch na 

európskom trhu práce, rozvíjanie vedomostí a zručností potrebných na založenie podniku, 

možnosti získavania finančných prostriedkov na založenie a udržanie startupov, budovanie 

zmyslu pre ekonomickú jednotnosť v Európe, vyrovnávanie hospodárskej situácie v Európe, 

vytváranie nápadov a inšpirácií pre podniky, vytvorenie priestoru pre vytváranie sietí medzi 

podnikmi, posilnenie postavenia ľudí s ťažkosťami na trhu práce, aby boli aktívni ako 

podnikatelia. http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/start-it-up-young-entrepreneurs-

growup-projekt   

• Hear my Voice - Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o dôležitosti hlasovania 

prostredníctvom zvyšovania účasti mládeže na rozhodovaní, lepšej informovanosti ľudí o 

volebnom systéme, zvyšovania poznatkov o inštitúciách EÚ. 

http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/hear-my-voice-growup-projekt  

 • Music is the key - Cieľom projektu je podpora tvorivosti pomocou hudobných nástrojov, 

zlepšenie jazykových zručností a zvyšovanie digitálnych kompetencií v súvislosti s novými 

technológiami. Vďaka získaniu nových zručností, znalostí a kvalifikácií v oblasti tvorivosti 

budeme mať ľahší prístup na trh práce. http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/music-is-the-

key-growup-projekt   

  

Z výziev pre túto oblasť, GROWUP v rámci roku 2018 participoval a vyslal účastníkov na 9 

projektov pre viac ako 40  účastníkov.  

 Aktivity v oblasti vedenia a podpory začínajúcim podnikateľom a startup nápadom. 

 V priebehu roka 2018 sa začala a zintenzívnila aj činnosť centra v oblasti vedenia a podpory 

začínajúcim podnikateľom a startupovým nápadom. Komunikácia medzi mentormi centra 

(najmä Ing. Michal Fabuš, PhD. a Ing. Marián Kováč, PhD.) a mentees prebiehala na 

pravidelnej báze, pričom niektoré už v priebehu  roku 2016 zavŕšili etapu príprav a vznikli 

nové podnikateľské subjekty. Centrum spolupracovalo aj s ďalšími kolegami/pedagógmi 

VŠEMvs, ktorí usmerňovali, resp. postúpili študentov s ich nápadmi do centra. V rámci 

rozpracovanej a prebiehajúcej podpory a vedenia mentees môžeme uviesť na príkladoch 

nasledovných študentov a absolventov VŠEMvs:  

• Hornák Erik (absolvent VŠEMvs) – mentorská pomoc a vedenie pri zakladaní vlastného 

podnikateľského subjektu; pomoc pri nadväzovaní kontaktov na obchodných partnerov . 

• Havlovič Miroslav (študent VŠEMvs), Komanický Tomáš (študent VŠEMvs) – pomoc a 

mentorská podpora pri plánovaní a tvorbe teamu pre technologický startup; pomoc pri 

http://www.vsemvs.sk/DetailOznamu/hear-my-voice-growup-projekt
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nadviazaní kontaktu na Univerzitnom technologickom inkubátore STU BA za účelom hľadania 

členov startupového teamu, následne networking na FPT TnUAD v Púchove. V rámci podpory 

študentov VŠEMvs, ktorí realizujú svoju podnikateľskú myšlienku (v tomto prípade ide o 

technologický startup) a ich žiadosti o pomoc pri zabezpečení rozšírenia ich teamu o 

odborníka na materiály, kontaktoval a realizoval stretnutie koordinátor GROWUP s 

prodekankou a štatutárnou zástupkyňou dekana fakulty priemyselných technológií v 

Púchove (TnUAD) prof. Ing. Darinou Ondrušovou, PhD. s cieľom získania súhlasu a 

spolupráce.   

• Andrej Bučko (absolvent VŠEMvs) – mentorská pomoc pri založení a spustení 

podnikateľského subjektu.  

• Matej Ondruška, Martin Cigánek (absolventi VŠEMvs) - mentorská pomoc a vedenie pri 

zakladaní vlastného podnikateľského subjektu; pomoc pri nadväzovaní kontaktov na 

obchodných partnerov. Založená spoločnosť FRUITWINE, s.r.o.  

• Erik Wiederman, Matúš Molnár (študenti VŠEMvs) - mentorská pomoc a vedenie pri 

zakladaní vlastného podnikateľského subjektu. Založená spoločnosť WIMO s.r.o.   

• Konzultácie k projektom, resp. nápadom študentov ad hoc podľa požiadaviek.  

  


