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Úvod 
 
Komplexná akreditácia Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej aj „EU“) sa začala 2. júna 

2014 v súlade s plánom komplexných akreditácií, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle 

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky (ďalej iba „Akreditačná 

komisia“).  

 

Komplexná akreditácia EU sa uskutočnila v súlade: 

- so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o vysokých školách“),  

- s nariadením vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v platnom znení (ďalej iba 

„nariadenie vlády o AK“), 

- so  štatútom Akreditačnej komisie schváleným Vládou SR uznesením č. 673 z 20. 11. 2013 

(ďalej iba „štatút AK“), 

- s kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy schválenými MŠVVaŠ SR 5. 4. 2013 

(ďalej iba „kritériá na hodnotenie výskumu“), 

- s kritériami začlenenia vysokej školy schválenými MŠVVaŠ SR 4. 4. 2013 (ďalej iba „kritériá 

začlenenia“), 

- s kritériami hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania schválenými MŠVVaŠ SR 3. 12. 2013 (ďalej iba „kritériá zabezpečovania 

kvality“). 

 

Na posúdenie žiadosti EU o komplexnú akreditáciu č. 181_2014/AK zo dňa 2. 6. 2014, ako aj 

na koordináciu činnosti jednotlivých stálych pracovných skupín bola v súlade so štatútom AK 

ustanovená uznesením AK č. 76.8.2. dočasná pracovná skupina Akreditačnej komisie (dočasná 

PS) v zložení: Július Horváth (predseda), Mária Bieliková, Jozef Jarab, Jaroslav Holeček, Ľubor 

Fišera a Gabriela Petrová. Po ukončení členstva v AK J. Jaraba bola uznesením AK č. 79.8.1 

dočasná PS doplnená o nového člena AK Viliama Kupca. 

 

V súlade s vyššie citovanými predpismi dočasná PS spolu s delegovanými zástupcami stálych 

pracovných skupín návštevou na Ekonomickej univerzite dňa15. a 16. októbra 2014 v Bratislave 

a 3. decembra 2014 v Košiciach preverila skutočnosti uvedené v podkladoch k žiadosti 

o komplexnú akreditáciu. Dočasná PS pri návšteve vysokej školy doplnila informácie nazretím 

do príslušnej dokumentácie, ohliadla priestory a vybavenie vysokej školy a uskutočnila osobné 

pohovory s poverenými členmi orgánov akademickej samosprávy vysokej školy, jej 

zamestnancami a študentmi.  

 

Študentskú radu vysokých škôl pri návšteve Ekonomickej univerzity zastupoval Ján Jedinák.  

 

Organizačno-administratívne práce za Sekretariát Akreditačnej komisie pri návšteve 

Ekonomickej univerzity zabezpečovali Mária Holická, tajomníčka AK a Katarína Ľahká. 

 

 



4 

 

 

1. Hodnotenie plnenia poslania a úloh 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 

1.1. Základné údaje 
 

Ekonomická univerzita je verejná vysoká škola univerzitného typu. EU má v súčasnosti 7 

fakúlt (6 v Bratislave a 1 v Košiciach). V Bratislave sú to Národohospodárska fakulta (NHF), 

Fakulta hospodárskej informatiky (FHI), Fakulta podnikového manažmentu (FPM), Obchodná 

fakulta (OF), Fakulta medzinárodných vzťahov (FMV) a Fakulta aplikovaných jazykov (FAJ). 

V Košiciach má sídlo Podnikovohospodárska fakulta (PHF).  

Ekonomická univerzita v Bratislave od svojho vzniku prešla rôznymi zmenami, ktoré sa 

týkali zmien názvu a organizačnej štruktúry. Začiatok vzniku školy sa datuje od októbra 1940, 

kedy vznikla Vysoká obchodná škola v Bratislave, ktorá existovala do konca školského roka 

1944/45. Nariadením Slovenskej národnej rady č. 34/1945 bola škola poštátnená a premenovaná 

na Slovenskú vysokú školu obchodnú. Od roku 1949 bol tento názov zmenený na Vysoká škola 

hospodárskych vied. Vládnym nariadením č. 40/1952 sa upravil názov školy na Vysoká škola 

ekonomická (VŠE). Na základe zákona č. 292/1992 Zb. SNR zo dňa 28. 4. 1992 bol tento názov 

zmenený na Ekonomická univerzita v Bratislave. 

Ekonomická univerzita je jediná škola svojho druhu na Slovensku a je obdobným typom vysokej 

školy, ktorý je aj v Čechách, Rakúsku, Maďarsku, v Anglicku (LSE), vo Švédsku (SSE), 

v Taliansku (Bocconi) či v Rusku. Vo všeobecnosti je takýto typ vysokej školy netypický, keďže 

sa na takejto univerzite v podstate učí a skúma iba v jednej oblasti výskumu. Okrem oblasti 

výskumu ekonómia a manažment poskytuje Ekonomická univerzita vzdelávanie a realizuje 

výskum v oblasti výskumu informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie a od roku 2010 

po založení Fakulty aplikovaných jazykov rozšírila tieto oblasti aj na oblasť výskumu humanitné 

vedy.  

Výnimočnosť EU v Bratislave je v súčasnosti aj v tom, že ako jediná vysokoškolská inštitúcia 

v SR poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých 

študijných programoch na všetkých troch stupňoch štúdia. V oblasti výskumu pokrýva univerzita 

rovnako všetky odbory v oblasti ekonómie a manažmentu.“ 

Pôvodne bola EU unikátnou školou poskytujúcou ako jediná na Slovensku vzdelanie 

v oblasti ekonómie a manažmentu. Od deväťdesiatych rokov postupne túto unikátnosť stráca, 

lebo veľká väčšina vysokých škôl na Slovensku už má tiež ekonomické, alebo podobné 

zamerané fakulty. Okrem fakúlt EU na Slovensku pôsobí ďalších viac ako deväť fakúlt, ktoré 

ponúkajú ekonomické vzdelanie.
1
Okrem EU v SR pôsobia tri súkromné vysoké školy 

špecializované v podstate iba na ekonomiku a manažment,
2
 a ekonomické predmety sú 

akreditované ešte na najmenej piatich školách a fakultách.
3
EU má ale stále najväčší podiel na 

trhu vysokoškolského ekonomického vzdelávania z hľadiska počtu študentov a výrazne najvyšší 

podiel v oblasti ekonomického a manažérskeho vzdelávania z hľadiska akreditovaných 

študijných programov. Tiež na EU všetci uchádzači o štúdium musia absolvovať prijímacie 

skúšky z matematiky, ekonómie a z jedného resp. dvoch cudzích jazykov. 

                                                 
1
Sú to tieto fakulty: Ekonomická fakulta TUKE, Ekonomická fakulta UJS, Ekonomická fakulta UMB, Fakulta 

ekonómie a podnikanie PEVŠ, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU, Fakulta managementu UK, Fakulta 

manažmentu PU, Fakulta prevádzky a ekonomiky a dopravy spojov ŽU, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 

TnUAD. 
2
Sem zaraďujeme tieto vysoké školy: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Vysoká 

škola manažmentu v Trenčíne a Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove. 
3
Sú to TUZVO DF, ŽU FRI, STU, UK FSV, SPU FEŠRR. 
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EU v Bratislave ponúka pre študentov aj spoločný študijný program „ekonómia a právo“  

v spolupráci s Právnickou fakultou UK v Bratislave, ako aj študijné programy na 1. stupni štúdia 

končiace odovzdaním dvojitých diplomov v spolupráci s Nottingham Trent University vo Veľkej 

Británii a študijné programy na 2. stupni štúdia, po absolvovaní ktorých možné získať spoločný, 

resp. dvojitý diplom (v spolupráci s Martin Luther Universität v Halle-Wittenberg v SRN, 

s University of Strassbourg vo Francúzsku, s Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, 

s Université Lorrain Nancy vo Francúzsku, s Université Cergy-Pontoise vo Francúzsku, ako aj 

s National Institute of Development Administration Bangkok v Thajsku). Okrem toho poskytuje 

komplexné vzdelávanie v štyroch študijných programoch v cudzích jazykoch (anglickom, 

nemeckom a francúzskom). 

V roku 2008 sa na EU do prvého ročníka prihlásilo zhruba 9 800 študentov, z ktorých 5 600 

bolo prijatých a z toho sa zapísalo 3 100. V roku 2013 počet prihlásených poklesol zhruba na  

5 100, počet prijatých na 2 300 a počet zapísaných na 1 900. V roku 2008 bolo prijatých zhruba  

57 % prihlásených študentov a v roku 2013 už len 44 %. Z prijatých študentov v roku 2008 sa 

zapísalo zhruba 55 % a v roku 2013 približne 82 %.  

V rámci študijných programov prvého a druhého stupňa študovalo v roku 2008 okolo 13 700 

študentov, z toho približne 3 000 externou formou. V roku 2013 tento počet poklesol na 9 400, 

v externej forme približne na 1 500.  

Na doktorandskom štúdiu v roku 2008 študovalo 630 študentov z toho 400 v externej forme. 

Počet doktorandov v roku 2013 poklesol na 340 z toho v externej forme približne na 150. Počet 

učiteľov s titulom PhD. vzrástol v období 2008 - 2013 odhadom zo 410 na 550, čím výrazne 

poklesol počet študentov prvého a druhého stupňa na jedného učiteľa s titulom PhD. z pôvodne 

26 na dnešných 14. NHF EU v Bratislave realizovala od roku 2012 projekt Zvyšovanie kvality 

doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave, zameraný 

na zvyšovanie kvality vzdelávania na doktorandskom štúdiu formou podpory spolupráce zo 

strany zahraničných expertov pri výučbe v doktorandských študijných programoch, 

medzinárodného výskumu v oblasti ekonomických vied prostredníctvom spoločného výskumu 

slovenských a medzinárodne uznávaných vedecko-výskumných pracovníkov. EU v Bratislave 

má podpísanú zmluvu s OECD na poskytovanie výskumných pobytov doktorandov, na 

doktorandské štúdium sú prijímaní aj študenti zo zahraničia a o toto štúdium majú v čoraz väčšej 

miere záujem aj absolventi iných univerzít v SR. 

Akademická knižnica má celoslovenskú pôsobnosť je v rozsahu literatúry a periodík na veľmi 

slušnej úrovni. Priestorové a technologické zabezpečenie školy je na veľmi dobrej úrovni a na 

PHF v Košiciach na špičkovej úrovni.  

 Publikačná činnosť v roku 2008 vykazuje 3 000 publikácií, v roku 2013 už 4 250.
4
 Zo 

všetkých publikácií bolo v roku 2008 iba 22 v karentovaných časopisoch, v roku 2013 sa situácia 

zlepšila, keď 32 publikácií bolo v karentovaných časopisoch. Od roku 2013 sa evidujú 

publikácie vo Web of Science alebo Scopus a tie dosiahlo 11 publikácií.  

Veľmi pozitívne je vnímaný fakt, že EU od ostatnej komplexnej akreditácie sa výrazne 

zmenila, napr. začala pozývať významných zahraničných hostí, nadväzovať kontakty so 

slovenskými ekonómami pôsobiacimi v zahraničí, zúčastňovať sa kvalitnej medzinárodnej 

spolupráce a pod.  

Dlhé obdobie pracovníci EU publikovali hlavne v rôznych zborníkoch, tento trend však od 

ostatnej komplexnej akreditácie výrazne poklesol, aj keď niekde ešte stále pretrváva. Ďalším 

pozitívnym javom, ktorý pozorujeme za uplynulé hodnotené obdobie je skutočnosť, že 

zamestnanci niektorých fakúlt sa začínajú častejšie objavovať na medzinárodných konferenciách. 

Celkovo možno konštatovať, že EU napĺňa svoje poslanie v systéme vysokých škôl v súlade 

so zákonom o vysokých školách a vychováva odborníkov v duchu hodnôt demokracie. Takisto 

                                                 
4
V roku 2013 zo všetkých publikácií je počet  vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt zhruba 200, 

čo je mierne navýšenie v porovnaní s  rokom 2008. 
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EU vychováva študentov k chápaniu a zveľaďovaniu národného kultúrneho dedičstva a rôznych 

kultúr v duchu kultúrneho pluralizmu. EU poskytuje aj ďalšie vzdelávanie a rozvíja európsku 

spoluprácu podporovaním spoločných projektov s vysokými školami v zahraničí, mobilitou 

zamestnancov a hlavne mobilitou študentov vysokej školy. 

EU v Bratislave sa dlhodobo umiestňuje na prvých troch miestach v mobilite študentov 

a učiteľov, má uzatvorených viac ako 280 bilaterálnych dohôd s univerzitami vo viac ako 30 

krajinách v rámci programu Erasmus+ a s viac ako 45 univerzitami mimo Európskej únie. 

V rámci týchto zmlúv prichádza ročne prednášať na EU v Bratislave cca 30 – 40 profesorov 

z partnerských univerzít zo zahraničia a EU v Bratislave ponúka študentom ročne viac ako 100 

odborných predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch. 

 

Dlhodobý zámer rozvoja EU na obdobie 2011 - 2015 s výhľadom do roku 2019, bol schválený 

vedením školy a akademickým senátom v júni 2011. Dlhodobý zámer vypracúva vedenie EU, 

prerokúva ho kolégium rektora, Vedecká rada EU a Správna rada EU a nakoniec schvaľuje ho 

Akademický senát EU. Aktualizáciu dlhodobého zámeru každoročne prerokúva Vedecká rada 

EU a Správna rada EU a schvaľuje ho Akademický senát EU. Dlhodobý zámer sa skladá z dvoch 

častí: Poslanie, princípy činnosti, hodnoty a vízia EU v Bratislave a Stratégia a hlavné rozvojové 

aktivity EU v Bratislave. Z hľadiska cieľov možno vidieť, že je zložité udržať predpokladaný 

počet študentov, darí sa však udržať pomer študentov v externej forme k celkovému počtu 

študentov pod hranicou 20 %. EU sa tiež zapája do akreditačného procesu v prestížnych 

medzinárodných systémoch hodnotenia a zdokonaľovania kvality. 

 

Hodnotenie plnenia poslania a úloh EU  

 

Akreditačná komisia konštatuje, že Ekonomická univerzita v Bratislave napĺňa poslanie tak, ako 

to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere. 

 

 

 

1.2. Analýza činnosti 
 

Analýza silných a slabých stránok EU vychádza z hodnotenia jednotlivých oblastí činnosti EU 

na základe podnetov z interného a externého prostredia. Boli do nej zahrnuté aj podnety 

všetkých tých členov AK a členov PS AK, ktorý sa zúčastnili procesu hodnotenia na EU 

vrátane študentov.  

 

1.2.1 Silné stránky  

a) dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky v uplatnení absolventov na trhu práce v SR 

a čiastočne aj v krajinách Európskej únii, 

b) zrušenie väčšiny pracovísk lokalizovaných mimo sídla EU, na ktorých sa uskutočňovala 

denná výučba, a všetkých pracovísk, kde sa uskutočňovala výučba pre externých 

študentov 

c) technické a priestorové zabezpečenie školy je na veľmi prijateľnej úrovni, na PHF na 

špičkovej úrovni 

d) od ostatnej komplexnej akreditácie na EU vzrástol počet významných zahraničných 

vedcov, ktorí nielen prednášali, ale najmä viedli kurzy na EU; pozitívne je, že sa začína 

využívať prirodzená blízkosť medzi Viedňou a Bratislavou.  

e) v slovenskom priestore EU reprezentuje značku kvality hlavne vďaka silnému uplatneniu 

jej absolventov v slovenskej ekonomickej a politickej elite, 
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f) rozvoj klubovej činnosti (Alumni klub), 

g) študenti EU sú veľmi mobilní, čo pôsobí veľmi pozitívne. EU sa dlhodobo zaraďuje 

medzi vysoké školy, na ktorých je veľmi vysoké zastúpenie študentov prichádzajúcich na 

štúdium zo zahraničia a odchádzajúcich na štúdium do zahraničia v rámci mobilitných 

programov. 

h) nárast počtu kvalitných publikácie mladých zamestnancov EU; na webovej stránke EU je 

zverejnený zoznam najlepších prác publikovaných v roku 2012, v ktorom je uvedených 

30 publikácií v medzinárodných časopisoch, pričom 10 publikácií má autorov s titulom 

docent alebo profesor a 20 publikácií má autorov bez titulu docent a profesor; predstavuje 

to pozitívnu zmenu od ostatnej komplexnej akreditácie, 

i) ponuka študijných programov zabezpečovaných komplexne v cudzích jazykoch 

(anglickom, nemeckom a francúzskom), spolupráca so zahraničnými univerzitami, 

ktorých výsledkom je udelenie spoločných a dvojitých diplomov absolventom tohto 

štúdia, 

j) úsilie o uznanie aj v náročných zahraničných akreditačných procesoch, ako je the 

Association to Advance Collegiate Schools of Business. Medzinárodná akreditácia EU 

má byť ukončená v roku 2019. 

 

1.2.2. Slabé stránky  
a) zamestnanci sa v nedostatočnej miere zúčastňujú prestížnych svetových a európskych 

konferencií, 

b) publikačná kvalita určitej časti vedúcich zamestnancov je na nižšej úrovni, ako by sa 

očakávala,  

c) doktorandský študijný program odráža slabosti EU, keďže samotní vedúci prác nemajú 

často dostatočne kvalitné výskumné výsledky, čo sa neskôr odzrkadľuje v publikačnej 

kvalite doktorandov, 

d) veľa študentov doktorandského štúdia v externej forme, najmä na začiatku obdobia, ktoré 

sa teraz hodnotí, zhoršuje hodnotenie KZU-2, 

e) rozdelenie univerzity na fakulty podľa tradície pravdepodobne neprináša dôležité 

synergické efekty, EU by prospelo ak by fakulty, ktoré majú silné pozadie v technicky 

náročných disciplínach, ako matematika, štatistika, operačný výskum, mali väčší vplyv 

v rámci univerzity, čím by sa pravdepodobne prudko zvýšila úroveň výskumu, 

f) znížiť organizovanie konferencií, ktorých jediným výstupom sú zborníky, ktoré nemajú 

prestížne postavenie na medzinárodnom trhu.  

 

 

1.3. Odporúčania Akreditačnej komisie na zlepšenie práce 
 

a) Pokračovať, ako je to zdôraznené v dlhodobom zámer v systému diferenciácie  

v  odmeňovaní zamestnancov podľa ich prínosu k vedeckej práci. 

b) Prilákať hlavne na vedúce fakulty vynikajúcich mladých výskumníkov a zlepšovať 

ich podmienky práce a zároveň stanoviť pre nich náročné publikačné kritéria. 

c) Pokračovať v aktivitách Bratislava Business School hlavne v orientácii na celoživotné 

vzdelávanie, čím sa zintenzívňujú vzťahy so subjektmi hospodárskej praxe. 

d) Pokračovať v projektoch dvojitých a spoločných diplomov so zahraničnými 

univerzitami, vyhľadávať ešte prestížnejšie zahraničné univerzity ako doteraz ku 

spoločnej kooperácii. 

e) Ekonomická univerzita má náročný proces habilitačného konania a vymenúvacieho 

konania, ale len z hľadiska slovenského vedeckého prostredia. Kým kvantitatívne 
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požiadavky sú na mieste, ohľadne kvality by sa mali dostávať do popredia 

medzinárodné publikácie v zahraničných časopisoch.  

f) Vysoké percento zamestnancov EU nepublikuje v relatívne dlhodobom období. 

Takýto pedagógovia sú v podstate iba pedagogickými zamestnancami a nezúčastňujú 

sa výskumného procesu a ani nie sú hodnotení pri akreditácii. Títo zamestnanci sú 

veľmi nákladní pre univerzitu a brzdia prerozdeľovanie zdrojov. EU by mala zvážiť, 

či nezníži podiel týchto zamestnancov v celkovom počte.  

g) Výrazne zvýšiť publikačnú činnosť v oblasti výskumu 16. informačné vedy, 

automatizácia a telekomunikácie.  

 

 

2. Vyjadrenie Akreditačnej komisie o spôsobilosti  

Ekonomickej univerzity v Bratislave  

uskutočňovať študijné programy, pre ktoré požiadala o akreditáciu 

 

Vyjadrenia AK k žiadostiam o akreditáciu študijných programov sú uvedené v prílohe 

k uzneseniu 88.6.22b tejto hodnotiacej správy. 

 

 

 

3. Vyjadrenia Akreditačnej komisie o spôsobilosti  

Ekonomickej univerzity v Bratislave  

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

za profesorov, pre ktoré požiadala o akreditáciu 
 

Vyjadrenia AK k žiadostiam o akreditáciu študijných programov sú uvedené v prílohe 

k uzneseniu 88.6.22c tejto hodnotiacej správy. 
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4. Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 

Akreditačná komisia hodnotila úroveň výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti EU (ďalej len „výskum“) za hodnotené obdobie rokov 2008 - 2013pričom hodnotila  

a) výstupy výskumu (ďalej „atribút výstupov“) 

b) prostredie pre výskum (ďalej tiež „atribút prostredia“) 

c) ocenenie výsledkov výskumu (ďalej tiež „atribút ocenenia“) 

 

Hodnotenie sa uskutočnilo na šiestich fakultách a v siedmich oblastiach výskumu. 

 
Celkové hodnotenie výskumnej činnosti každej fakulty v hodnotenej oblasti sa určilo na základe 

profilov kvality získaných z atribútu výstupov, atribútu prostredia a atribútu ocenenia. 

 
Výsledky hodnotenia výskumu podľa fakúlt a oblastí výskumu, v ktorých má EU akreditované 

študijné programy, sú tieto: 

EU/fakulty  Číslo a oblasť výskumu 

Hodnotenie  

výskumu 

(kategória  

hodnotenia*) 

Fakulta hospodárskej 

informatiky  

8. ekonómia a manažment B/3,05 

16. informatické vedy, automatizácia a 

telekomunikácie 
D/1,10 

Fakulta medzinárodných 

vzťahov 
8. ekonómia a manažment B/3,10 

Fakulta podnikového 

manažmentu 
8. ekonómia a manažment B/3,15 

Národohospodárska fakulta 

 
8. ekonómia a manažment A-/3,50 

Obchodná fakulta 

 
8. ekonómia a manažment B+/3,25 

Podnikovo-hospodárska 

fakulta so sídlom v Košiciach 

 

8. ekonómia a manažment B+/3,45 

* Údaj je uvedený v súlade s ods. 27 kritérií na hodnotenie výskumu. 

 

Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu sa nachádza v prílohe k uzneseniu 88.6.22d. 
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5. Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení  

Ekonomickej univerzity V Bratislave 
 

KZU-1: Výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti vysokej školy 

Požiadavka:  

„Vysoká škola dosahuje v najmenej 60 % hodnotených oblastí výskumu, v ktorých má  

v hodnotenom období absolventa študijného programu druhého a/alebo tretieho stupňa, po 

jednotlivých súčastiach vysokej školy celkové hodnotenia výskumu podľa § 84 ods. 4 písm. d) 

zákona hodnotu najmenej B.“ 

 

Vyhodnotenie: 

Celkový počet hodnotených oblastí výskumu    7 

z toho počet OV s hodnotením B a lepším     6 

 

Podiel oblastí výskumu s hodnotením B a lepším v %   85,71 

 

Z hodnotených 7 oblastí výskumu za celú EU dosiahlo hodnotenie najmenej B 6 oblastí 

výskumu.  

 

Z uvedených výsledkov hodnotenia úrovne výskumnej činnosti vyplýva, že 

EU spĺňa kritérium KZU-1. 

 
KZU-2: Výstupy výskumu študentov a absolventov doktorandského štúdia 

Požiadavka:  

„Vysoká škola dosahuje v najmenej 60 % hodnotených oblastí výskumu, v ktorých mala  

v hodnotenom období akreditovaný študijný program tretieho stupňa, po jednotlivých súčastiach 

vysokej školy hodnotenie atribútu výstupu študentov doktorandských študijných programov 

najmenej C+.“ 

 

Vyhodnotenie: 

Výsledky hodnotenia atribútu výstupov študentov doktorandských študijných programov podľa 

fakúlt a oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola mala v hodnotenom období akreditovaný 

študijný program tretieho stupňa: 

 

EU/fakulty  Číslo a oblasť výskumu 

Hodnotenie  

výstupov 

(kategória  

hodnotenia*) 

Fakulta hospodárskej 

informatiky  

8. ekonómia a manažment  B-/2,50 

16. informatické vedy, automatizácia a 

telekomunikácie 
D/1,00 

Fakulta medzinárodných 

vzťahov 
8. ekonómia a manažment C+/2,25 

Fakulta podnikového 

manažmentu 
8. ekonómia a manažment C/2,00 
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Národohospodárska fakulta 8. ekonómia a manažment C+/2,30 

Obchodná fakulta 8. ekonómia a manažment C+/2,25 

Podnikovohospodárska 

fakulta so sídlom v Košiciach 
8. ekonómia a manažment C+/2,30 

 

Celkový počet hodnotených oblastí výskumu     7 

z toho počet oblasti výskumu s hodnotením C+ a lepším   5 

 

Podiel oblastí výskumu s hodnotením C+ a lepším (v %)   71,42 

 

Z hodnotených 7 oblastí výskumu za celú EU dosiahli hodnotenie najmenej C+ 5 oblastí 

výskumu. 

 

Z uvedených výsledkov hodnotenia výstupov výskumu študentov a absolventov doktorandského 

štúdia vyplýva, že EU spĺňa kritérium KZU-2. 

 
KZU-3: Podiel oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola poskytuje aj doktorandské 

študijné programy 

Požiadavka: 
„Vysoká škola má k 31. 2013 študentov doktorandského štúdia najmenej 60 % oblastí výskumu, 

v ktorých má k uvedenému dátumu akreditovaný študijný program prvého alebo druhého stupňa. 

Oblasti výskumu sa posudzujú samostatne po jednotlivých súčastiach vysokej školy.“ 

 

Vyhodnotenie: 

Celkový počet oblastí výskumu s akreditovaným študijným programom  

prvého alebo druhého stupňa        7 

z toho počet oblastí výskumu,  

v ktorých má univerzita študentov doktorandského štúdia    6 

 

Podiel oblastí výskumu,  

v ktorých má univerzita študentov doktorandského štúdia (v %)   85,71 

 

Z celkového počtu 7 oblastí výskumu s akreditovaným študijným programom prvého alebo 

druhého stupňa je 6 oblasti výskumu, v ktorých má EU študentov doktorandského štúdia. 

 

Z uvedených výsledkov hodnotenia vyplýva, že EU spĺňa kritérium KZU-3. 

 
Záver 

Akreditačná komisia na základe hodnotenia plnenia kritérií uplatňovaných pri vyjadrovaní sa o 

zaradení vysokej školy, vydaných rozhodnutím Ministerstva školstva SR 4. 4. 2013, konštatuje, 

že Ekonomická univerzita v Bratislave spĺňa kritériá KZU-1, KZU-2 a KZU-3 na zaradenie 

medzi univerzitné vysoké školy. 
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5.1. Vyjadrenie Akreditačnej komisie k začleneniu vysokej školy  

 (§ 84 ods. 4 písm. e) v súčinnosti s § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách 

 

Akreditačná komisia na základe vyhodnotenia plnenia kritérií hodnotenia výskumu konštatuje, 

že Ekonomická univerzita v Bratislave spĺňa kritériá KZU-1, KZU-2, KZU-3 na zaradenie 

medzi univerzitné vysoké školy (§ 2 ods. 13 zákona o vysokých školách). 

 

5.1 Vyjadrenie Akreditačnej komisie k začleneniu vysokej školy  

(§ 84 ods. 4 písm. e) v súčinnosti s § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách) 

 

Na základe vyhodnotenie plnenia kritérií Akreditačná komisia odporúča začleniť  

Ekonomickú univerzita v Bratislave 

medzi univerzitné vysoké školy. 

 

6. Vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality a jeho 

uplatňovaniu 
 
Hodnotenie vnútorného systému kvality je na EU nastavené štandardne. Ciele stanovené 

dokumentom o vnútornom systéme zabezpečenia kvality sú realistické a dobre definované. EU si 

uvedomuje svoje silné a slabé stránky a je schopná zodpovedne kontrolovať kvalitu vzdelávacej 

a  vedeckej práce a prispievať k jej zlepšeniu. Vnútorný systém hodnotenia kvality Ekonomickej 

univerzity vyhovuje požadovaným kritériám.  

. 

 

6.1 Vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality  

(§ 84 ods. 4 písm. f) zákona o vysokých školách) 

 

Na základe hodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-A6 a kritérií KVSK-B1 až KVSK-B6 

Akreditačná komisia konštatuje, že Ekonomická univerzita v Bratislave má v súčasnosti 

vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni. 

 

 

 


