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I.  Základné informácie o vysokej škole 

 

Názov vysokej školy:  Paneurópska vysoká škola 

Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké  

                                               školy ani medzi odborné vysoké školy 

Typ vysokej školy:   súkromná vysoká škola 

Poslanie vysokej školy spočíva v príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, spôsobilých 

erudovane odpovedať na výzvy a potreby súčasného spoločenského vývoja a poznania. Rozvoj 

základného a aplikovaného výskumu prináša teoretické i praktické poznatky, umožňujúce 

nielen skvalitňovať vzdelávací proces, ale zároveň aj obohacovať vedecké poznanie 

príslušných vedných  odborov na národnej i medzinárodnej úrovni. Dôležitou úlohou vysokej 

školy je zabezpečovanie kvalifikačného rastu vysokoškolských učiteľov a výskumných 

pracovníkov s cieľom trvalého skvalitňovania vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti jej 

fakúlt. Škola rozvíja spoluprácu s inými vysokoškolskými a vedeckými inštitúciami doma 

i v zahraničí výmennými a študijnými pobytmi pedagógov, študentov a výskumných 

pracovníkov s cieľom vzájomného obohacovania sa skúsenosťami z pedagogickej i výskumnej 

činnosti. 

 

Vedenie Paneurópskej vysokej školy 
 

Rektor:  

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (1.funkčné obdobie: 2.02.2009 - 2.02.2013) 

(2.funkčné obdobie: 5.03.2013 - 5.03.2017) 

Prorektor pre vzdelávanie: 

prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD. (funkčné obdobie: 16.02.2009 – 10.09.2012) 

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (funkčné obdobie: 12.09.2012 – 11.09.2016) 

 

Prorektorka pre vedu a výskum: 

doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD. (funkčné obdobie: 11.09.2008 – 10.09.2012) 

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. (funkčné obdobie: 12.09.2012 – 11.09.2016) 

 

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy: 

Univ. prof. Dr. Bea Verschraegen LL.M., E.M.M. (funkčné obdobie: 11.09.2008 – 10.09.2012) 
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Akademický senát PEVŠ 
 

 

Predseda:  prof. Ing. Eduard Urban, PhD. zamestnanecká časť  

 funkčné obdobie: 26.03.2009 - 26.03.2013  

 Fakulta ekonómie a podnikania, predseda od 21.03.2011 

 

Podpredseda:  doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.  zamestnanecká časť  

   funkčné obdobie: 26.03.2009 – 26.03.2013 

 Fakulta práva, podpredseda od 21.03.2011 

                                     

Tajomník:   JUDr. Daniela Čierna   zamestnanecká časť  

   funkčné obdobie: 26.03.2009 – 26.03.2013 

 Fakulta práva, tajomník od 04.05.2009 

 

 

Členovia: 

 

Rektorát: 

 

1. PhDr. Alena Mikolajová    26.03.2009 – 26.03.2013 zamestnanecká časť 

2. Ing. Radka Sabová   09.12.2010 – 09.12.2014 zamestnanecká časť  

 

 

 

Fakulta práva: 

 

3. Mgr. Jana Záhorčáková  09.12.2010 – 09.12.2014 zamestnanecká časť  

4. Igor Doboš    26.03.2009 – 26.03.2013 študentská časť 

5. Matej Kereš    26.03.2009 – 26.03.2013 študentská časť 
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Fakulta ekonómie a podnikania: 

 

6. Ing. Zuzana Klimková  26.03.2009 – 26.03.2013 zamestnanecká časť 

      7. Mgr. Peter Viceník, PhD.   26.03.2009 – 26.03.2013 zamestnanecká časť 

8.  Tomáš Danko     26.03.2009 – 26.03.2013 študentská časť 

      9.  Monika Kurtová   26.03.2009 – 26.03.2013 študentská časť 

 

Fakulta masmédií: 

 

10. Mgr. Zora Hudíková, PhD.  26.03.2009 – 26.03.2013 zamestnanecká časť 

11. Mgr. Martin Kasarda, Dr.  26.03.2009 – 26.03.2013 zamestnanecká časť 

12. prof. PhDr. Anna Remišová, PhD. 26.03.2009 – 26.03.2013 zamestnanecká časť 

13. Alexandra Hillová   26.03.2009 – 26.03.2013 študentská časť 

14. Viktor Kamenický   26.03.2009 – 26.03.2013 študentská časť 

      

 Fakulta informatiky: 

 

15. doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc. 08.12.2010 – 08.12.2014 zamestnanecká časť 

16. doc. RNDr. Frank Schindler, PhD. 26.03.2009 – 26.03.2013 zamestnanecká časť 

17. Ing. Tomáš Páleník, PhD.  09.12.2011 – 09.12.2015 zamestnanecká časť 

18. Ondrej Štubňa    09.12.2011 – 09.12.2015 študentská časť 

19. Elena Bernát Fortisová  09.12.2011 – 09.12.2015 študentská časť 

 

Fakulta psychológie: 

 

      20. doc. PhDr. Eva Szobiová,PhD. 13.12.2011 – 13.12.2015 zamestnanecká časť 

      21. Mgr. Beáta Dopjerová, PhD.  13.12.2011 – 13.12.2015 zamestnanecká časť 

      22. Veronika Ferancová   13.12.2011 – 13.12.2015 študentská časť 
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Vedecká rada PEVŠ   
 

Predseda : prof .  JUDr. Ján  Svák, DrSc.  ústavné právo 

 

JUDr. Ján Čarnogurský   člen Správnej rady PEVŠ 

prof. Dr. Vasiliy S. Lipitskiy, DrSc.  predseda Správnej rady 

 

Členovia interní: 

prof.. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD.   trestné právo 

prof. PhDr. Květoň  Holcr, DrSc.,  kriminológia 

prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.   trestné právo 

prof. JUDr. Dalibor Jílek, DrSc.,  medzinárodné právo 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.   dejiny práva 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.  rímske právo 

Univ. Prof. Dr. Bea Verschraegen, LL.M,E.M.M., medzinárodné právo  

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., obchodné právo 

prof.  PhDr.  Teodor Kollárik, DrSc. psychológia 

h. prof. Ing.  Ivan Haluška, DrSc.  ekonómia  

prof.   Ing.      Kajetana Hontyová, PhD.  ekonómia 

Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.  ekonómia 

doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD.  ekonómia 

doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, ekonómia 

prof. Ing. Eduard Urban, CSc.   ekonómia 

prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.   žurnalistika  

doc. Ing.  Jaroslav Světlík, PhD. masmédiá 

doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD.  masmédiá 

doc.    Ing.       Martin   Šperka,  PhD.  informatika 

 

Členovia externí: 

 

doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.  obchodné a finančné právo 

prof. JUDr. Milan Čič, DrSc.   trestné právo 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.   teória práva 
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doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD. žurnalistika 

prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.  zdravotníctvo 

Univ. prof.Dr. Heinz Mayer    právo          

prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.  informatika 

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.   generálny riaditeľ sekcie VŠ MŠVVaŠ SR  

prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.   teória štátu a práva 

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.  marketing 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.   správne právo 

 

 

Disciplinárna komisia PEVŠ 

 
Disciplinárne komisie sú vytvorené na jednotlivých fakultách. 

 

 

Súčasti PEVŠ 

 
Fakulta práva 

Dekan: prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.  
 

Fakulta ekonómie a podnikania 

Dekan: Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. (4.1.2008 - 3.1.2012) 

 prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD. (14.1.2012 – 13.1.2016) 
 

Fakulta masmédií 

Dekan: doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD. 
 

Fakulta informatiky 

Dekan: doc. Ing. Martin Šperka, PhD. (1.8.2008 -  31.7.2012; 1.8. -  11.9.2012 poverený vedením) 

 doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. (12.9.2012 – 11.9.2016) 
 

Fakulta psychológie 

Dekan: prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.  
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Ďalšie súčasti PEVŠ: 

 

Expertízny a edukačný inštitút 

Riaditeľ:  h. prof. Ing. Ivan Haluška, DrSc.  

EEI PEVŠ je nielen vzdelávacou, ale aj  výskumnou inštitúciou  PEVŠ. Súčasne ako  

znalecký ústav je zo zákona vedeckým  a metodickým centrom Ministerstva spravodlivosti SR, 

ktoré má povinnosť rozvíjať vedecko-výskumnú činnosť v oblastiach, v ktorých rozvíja svoju 

znaleckú činnosť.      

 

 

Centrum transferu poznatkov  

Riaditeľ:  doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD. (1.11.2008 -  11.9.2012) 

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. (12.9.2012 – 11.9.2016) 

 

 

 

Správna rada PEVŠ  
 

Predseda Správnej rady: 

Prof. Dr. Vasiliy Lipitskiy, DrSc.  

 

Členovia Správnej rady:  

JUDr. Ján Čarnogurský 

Ing. Alexander Somov 

PhDr. Ekaterina Borisova 

Mgr. Semen Lipitskiy  
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II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy  
za predchádzajúci rok 

 

Hlavným cieľom  činnosti Paneurópskej vysokej školy v hodnotenom období  bolo 

zabezpečiť stabilitu a rozvoj školy ako  vysokej školy moderného univerzitného typu, obsahovo 

a inštitucionálne posilniť postavenie vedy a výskumnej činnosti.  

V strednodobom výhľade sa PEVŠ  chce stať kvalitnou univerzitou,  preto sa aj aktivity 

školy v oblasti rozvoja vedy a výskumu kontinuálne rozvíjali ako integrovaný celok, pri 

akceptovaní osobitostí jednotlivých fakúlt. Prioritou pre všetky fakulty PEVŠ bolo rozvíjať 

oblasť vedy a výskumu v odboroch, v ktorých sú akreditované magisterské a doktorandské 

študijné odbory. V hodnotenom období sa posilnila kvalifikačná štruktúra pedagógov PEVŠ 

úspešným habilitačným konaním jej štyroch interných zamestnancov, čím sa napĺňa aj jedna 

z úloh dlhodobého zámeru  permanentne zvyšovať odbornú úroveň učiteľov a výskumných 

pracovníkov, najmä tých, ktorí sa podieľajú na uskutočňovaní akreditovaných študijných 

programov a tých, ktorí participujú na výskumných projektoch školy. V prospech posilnenia 

vedeckých aktivít PEVŠ bolo na Fakulte práva vytvorené nové výskumné pracovisko 

„Výskumné kriminologické centrum“. Jeho poslaním je uskutočňovať výskum etiológie, 

predikcie a kontroly kriminality a výsledky prezentovať formou vedeckých publikácií, 

vedecko-teoretických podujatí a prednášok v rámci doktorandského a magisterského štúdia Za 

významný ukazovateľ v rozvoji vedy na Paneurópskej vysokej škole je považovaná jej edičná 

činnosť. Za ostatné obdobie bolo vydaných niekoľko vedeckých monografií a odborných kníh, 

autormi ktorých sú učitelia školy. Bohatá je aj vedecká publikačná činnosť, pričom tri fakulty z 

piatich vydávajú vlastné vedecké recenzované časopisy. 

Ocenením „Za tvorbu, organizáciu a riadenie Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy 

v Bratislave“ bola  prof. JUDr. Jaroslavovi Ivorovi, DrSc., dekanovi Fakulty práva PEVŠ 

udelená výročná cena Zlatý Biatec za rok 2011. Laureátov výročnej ceny každoročne na 

základe výsledkov hlasovania vyhlasuje združenie Neformálne ekonomické fórum 

Hospodársky klub. 

PEVŠ v súlade so základnými koncepciami a východiskami jej medzinárodných aktivít 

vykonáva činnosti smerujúce k prehlbovaniu akademickej spolupráce nielen v rámci Európskej 

únie, ale aj v mimoeurópskej rovine. Medzinárodné aktivity sa primárne zameriavajú na 

realizáciu výmenných pobytov s partnerskými inštitúciami, a  to v rámci Programu 

celoživotného vzdelávania  - podprogramu Erasmus, príp. na základe bilaterálnych dohôd. 
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PEVŠ  je integrovaná v skupine ELPIS (European Legal Practice Programme), má rozvinutú 

bohatú bilaterálnu spoluprácu s viac než 70 zahraničnými univerzitami v programe 

ERASMUS, ďalšie bilaterálne partnerstvá v tretích krajinách a je členom v 4 rôznych 

zoskupeniach svetových univerzít. V akademickom roku 2011/12 PEVŠ prvýkrát vo svojej 

histórii uvítala veľké množstvo prichádzajúcich zahraničných študentov v rámci programu 

LLP/Erasmus z rôznych krajín, napr. Francúzska, Španielska, Grécka, Fínska, Portugalska, atď. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o štvornásobný nárast zahraničných záujemcov 

o štúdium na PEVŠ. 

  

Fakulta práva PEVŠ v hodnotenom období pokračovala 2. ročníkom programu 

celoživotného vzdelávania seniorov - Univerzita tretieho veku - zameranom na základy práva, 

v ktorom v súčasnosti študuje 45 študentov. Oddelenie ústavného práva Ústavu verejného 

práva Fakulty práva PEVŠ v spolupráci s Katedrou ústavného práva Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave usporiadali konferenciu „Ústava Slovenskej republiky – 

20 rokov v národnom a európskom pohľade“, ktorá sa konala za účasti najvyšších štátnych 

predstaviteľov v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky. Na pôde Fakulty 

práva PEVŠ vystúpilo v hodnotenom období aj množstvo prednášajúcich s ad hoc 

prednáškami, a to napr. prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., predsedníčka vlády SR,  s 

prednáškou na tému  „Priority a príležitosti SR a EÚ vo svetle hospodárskej a finančnej krízy", 

prof. Guiguo Wang – dekan a profesor čínskeho a komparatívneho práva na City University 

Hong Kong, člen Medzinárodnej akadémie komparatívneho práva a profesor na Hunan 

University v Changsha v Číne –  s prednáškou na tému „The Implication of WTO on National 

Legal System“ alebo prof. Henry Harmon (USA), ktorý vystúpil s mimoriadnou prednáškou na 

tému Common Law Cases that Changed Life in the US. Okrem uvedenej prednášky menovaný 

ako hosťujúci pedagóg vystúpil napr. v rámci výučby predmetu Voľby a volebné systémy, kde 

študentom detailne predstavil volebný systém v USA aj v kontexte ostatných prezidentských 

volieb. 

 

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ usporiadala medzinárodnú konferenciu „Aktuálne 

otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2012“. Konferencia bola 

obohatená o vstúpenia pracovníkov Národnej banky Slovenska a významných odborníkov 

z praxe aj zo zahraničia. Na konferencii boli prezentované výsledky vedeckovýskumnej 

činnosti interných pracovníkov FEP PEVŠ. 
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Na Fakulte masmédií PEVŠ sa v hodnotenom období uskutočnili  mnohé zaujímavé 

prednášky a workshopy s osobnosťami mediálneho a marketingového sveta ako napr. 

prednáška editora Newsweeku p. Evana Thomasa  na tému „Washington Politics and the State 

of US Journalism“ či workshop „Infotainment a bulvarizácia médií“ s riaditeľom 

spravodajstva a publicistiky RTVS Lukášom Dikom a šéfredaktorom denníka Sme Matúšom 

Kostolným. Fakulta masmédií PEVŠ prijala pozvanie Fakulty žurnalistiky Moskovskej štátnej 

univerzity M. V. Lomonosova  a vyslala skupinu študentov a pedagógov na 10-denný študijno-

poznávací pobyt do Moskvy. Študenti absolvovali niekoľko prednášok, mali možnosť 

zoznámiť sa s mediálnymi reáliami Ruskej federácie,  navštívili rozhlasovú stanicu Hlas Ruska 

a súkromnú multimediálnu organizáciu Mail.ru. Cieľom projektu bolo spoznávať svet ruských 

médií, získať medzinárodné skúsenosti a otvoriť študentom pohľad na súčasné Rusko. 

Fakulta v spolupráci so študentmi zabezpečuje dokumentáciu z rôznych celoškolských 

i fakultných podujatí, redakčne pripravuje časopisy PANEUROUNI a LIKE a odborným 

poradenstvom sa  podieľa na vydávaní študentského časopisu LIKE. V priestoroch 

 Mediálneho centra sa uskutočnili Volebné štúdiá - politické diskusie s poprednými 

slovenskými politikmi, študenti fakulty stážovali počas v leta v spravodajskej televízií TA3. 

 

Fakulta informatiky sa v septembri 2012 presťahovala v rámci Bratislavy do budovy, kde 

sídlia aj tri ďalšie fakulty PEVŠ (Fakulta masmédií, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta 

psychológie). Fakulta pokračovala v intenzívnejšom prehlbovaní zahraničnej spolupráce 

získavaním popredných zahraničných odborníkov a  rámcovou prípravou spoločných projektov 

s Českou republikou, Rakúskom, Španielskom a Portugalskom. 

V roku 2012 sa Fakulta informatiky a nezisková organizácia Aptech Europe rozhodli 

spoločne podporiť prepojenosť vysokoškolského vzdelania s trhom práce a reagovať tak na 

dlhodobý nedostatok IT špecialistov spojením svojich vzdelávacích programov v informačných 

technológiách. 

 

Fakulta psychológie PEVŠ zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom 

„Školský psychológ pre 21.storočie“, ktorej  odborným garantom bola prof. PhDr. Eva 

Gajdošová, PhD. Prednášateľmi boli slovenskí psychológovia a renomovaní odborníci zo 

zahraničia, skúsení školskí psychológovia vo svojich  krajinách, členovia ISPA a EFPA 

z Veľkej Británie, Belgicka, Fínska, Dánska, Nemecka, Francúzska, Lotyšska, Španielska, 

Maďarska a Českej republiky. OZ Profkreatis v spolupráci s Fakultou psychológie PEVŠ a  

Slovenskou komorou psychológov zorganizovali pre odborníkov, študentov i širokú verejnosť 
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6. ružinovskú vedeckú konferenciu s názvom „Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a 

mladistvých“. Fakulta psychológie realizovala pre študentov prednášku zahraničného pedagóga 

prof. Bernda Glazinského, riaditeľa Inštitútu manažmentu v Kolíne (Nemecko) na tému 

„Complexity Management“. 

 

III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

V hodnotenom období PEVŠ zabezpečovala štúdium v troch stupňoch vzdelávania, 

bakalárskom, magisterskom (inžinierskom) a doktorandskom v rámci 18 akreditovaných 

študijných programov. Na jej fakultách študovalo 4 569 študentov. Študenti PEVŠ s využitím 

kreditového štúdia majú možnosť študovať aj ďalší zo študijných odborov, ktoré má PEVŠ 

akreditované, v rámci súbežného štúdia.  

Na Fakulte práva  sa v roku 2012 uskutočňovali nasledovné študijné programy: 

• v bakalárskom stupni štúdia (1. stupeň) v študijnom odbore 3.4.1. Právo, 

• v magisterskom stupni štúdia (2. stupeň) v študijnom odbore 3.4.1. Právo, 

• v doktorandskom stupni štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 3.4.7. Trestné 

právo, 

• v doktorandskom stupni štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 3.4.8. 

Medzinárodné právo, 

• v doktorandskom stupni štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 3.4.2. Teória a 

dejiny štátu a práva, 

• v doktorandskom stupni štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 3.4.11. Občianske 

právo. 

 

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ poskytuje vysokoškolské vzdelanie v nasledovných 

študijných programoch:  

• v  bakalárskom stupni štúdia (1. stupeň) v študijnom programe Ekonomika a 

manažment podniku zaradeným do študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a 

manažment podniku; 

• v inžinierskom stupni štúdia (2. stupeň) v študijnom programe Ekonomika 

a manažment medzinárodného podnikania zaradeným do študijného odboru  3.3.18 

Medzinárodné podnikanie; 
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• v doktorandskom stupni štúdia (3. stupeň) v študijnom programe Ekonomika 

a manažment medzinárodného podnikania zaradeným do študijného odboru 3.3.18 

Medzinárodné podnikanie (pozastavené od 8.8.2012).  

 

Fakulta masmédií PEVŠ v roku 2012  realizovala študijné programy vo všetkých troch 

stupňoch štúdia:  

• v bakalárskom stupni štúdia (1. stupeň): 

- študijný program Mediálna komunikácia v študijnom odbore 3.2.3  Masmediálne 

štúdiá; 

- študijný program Dizajn médií v študijnom odbore 3.2.3  Masmediálne štúdiá; 

- študijný program Politológia v študijnom odbore 3.1.6. Politológia; 

• v magisterskom stupni štúdia (2. stupeň): 

- študijný program Masmediálna a marketingová komunikácia v študijnom odbore 

3.2.3  Masmediálne štúdiá, 

- študijný program Politická komunikácia v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne 

štúdiá, 

• v doktorandskom stupni štúdia (3. stupeň) študijný program Masmediálne štúdiá 

 v študijnom odbore 3.2.3  Masmediálne štúdiá. 
 

Fakulta psychológie PEVŠ od akademického roka 2012/2013 realizuje študijné programy 

vo všetkých troch stupňoch štúdia:  

• v bakalárskom stupni štúdia (1. stupeň) v študijnom programe Psychológia 

 v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia, 

• v magisterskom stupni štúdia (2. stupeň) v študijnom programe Školská a pracovná 

psychológia v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia, 

• v doktorandskom stupni štúdia (3. stupeň) v študijnom programe Školská 

psychológia v študijnom odbore 3.1.11. Pedagogická, poradenská a školská 

psychológia. 
 

Fakulta informatiky PEVŠ poskytovala štúdium v akreditovanom študijnom programe 

Aplikovaná informatika v študijnom odbore 9.2.9. Aplikovaná informatika v bakalárskom 

stupni štúdia v dennej aj externej forme štúdia.  

(Bližšie k údajom o študijných programoch pozri tabuľka č.15 a 16 prílohy výročnej správy.) 
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K 31. októbru 2012 študovalo na fakultách Paneurópskej vysokej školy 4 569 študentov. 

Počet študentov sa za posledné tri roky podarilo stabilizovať. V porovnaní s uplynulým rokom 

došlo k miernemu poklesu počtu študentov cca o 8 %.  
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Graf č. 1 : vývoj počtu študentov PEVŠ  
 

V hodnotenom období študovalo v dennej forme štúdia 2 380 a v externej forme štúdia  

2 189 študentov.  
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Graf č. 2 : vývoj počtu študentov PEVŠ podľa formy štúdia 
 

Bakalársky stupeň štúdia v hodnotenom období študovalo 2 589 študentov, magisterský 

(inžiniersky) stupeň  štúdia študovalo 1 772 študentov. V doktorandskom stupni štúdia 

študovalo 208 študentov.  
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Graf č.3: Vývoj počtu študentov PEVŠ podľa stupňa štúdia 
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Ďalšou významnou oblasťou, ktorú sa darí rozvíjať, je mobilita študentov. Akcent 

medzinárodnej orientácie PEVŠ sa napĺňa aj cez intenzívne zapájanie sa študentov v 

medzinárodnom vzdelávacom projekte LLP Erasmus. O 1-semestrálne, resp. 2-semestralne 

študijné pobyty na príslušných fakultách na takmer 70 zahraničných partnerských univerzitách 

a praktické stáže v zahraničných organizáciách a inštitúciách je medzi študentmi veľký záujem. 

Aj v akademickom roku 2011/2012 niekoľkonásobne prevyšoval dopyt kapacitné možnosti 

uspokojenia všetkých záujemcov.  

Rozširovanie fakultných a celoškolských medzinárodných kontaktov prispelo k podpisu 

nových bilaterálnych zmlúv, čo vytvára študentom priestor na získavanie medzinárodných 

skúseností a prehlbovanie odborných vedomostí. 

PEVŠ sa usiluje vytvárať študentom zúčastňujúcim sa na Erasmus mobilite čo najlepšie 

podmienky pri ich odchode na dočasné štúdium či prax v zahraničí a vychádza im v rámci 

všetkých zákonných možností v ústrety aj po návrate z týchto zahraničných študijných 

pobytov. Tento princíp sa zachováva takisto aj u študentov prichádzajúcich v rámci Erasmus 

mobility zo zahraničia, ktorých počet má rovnako rastúcu tendenciu.  

V akademickom roku 2011/2012 na študijný pobyt Erasmus vycestovalo 63 študentov a 6 

študenti absolvovali 3-mesačnú odbornú stáž. Cieľovými destináciami boli Španielsko, Fínsko, 

Nemecko, Island, Litva, Dánsko,  Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko,  

Malta, Grécko, atď.  

V sledovanom období študovalo na PEVŠ aj 19 Erasmus zahraničných študentov 

z nasledovných krajín - Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Bulharsko, 

Slovinsko, Rakúsko, Poľsko, Litva a Fínsko. Pozitívnym momentom je štvornásobný nárast 

počtu prichádzajúcich študentov oproti akademickému roku 2010/2011. 

V akademickom roku 2012/2013 sa pobytov Erasmus zúčastní 84 študentov, pričom 

v akademickom roku 2012/2013 došlo aj k nárastu počtu prichádzajúcich študentov na 22.  

Osobitný priestor v rámci mobilít študentov je potrebné venovať aj výmenným pobytom, 

ktorých sa študenti PEVŠ zúčastňujú aj mimo európskych programov (Erasmus). V tejto 

súvislosti je potrebné uviesť, že dvaja študenti FP PEVŠ sa v zimnom semestri akademického 

roka 2012/2013 zúčastnili 1-semestrálneho študijného pobytu na prestížnej Štátnej univerzite 

v Sankt Peterburgu (Ruská federácia).  

(Bližšie údaje  akademickej  mobilite študentov pozri tabuľku č.6 prílohy  výročnej správy.) 
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Prijímacie skúšky na štúdium prebiehajú podľa podmienok, ktoré boli schválené 

akademickými senátmi príslušných fakúlt PEVŠ. Pre všetky stupne štúdia, bakalárske, 

magisterské (inžinierske) a doktorandské sú transparentne  identifikované podmienky, podľa 

ktorých sa postupuje. 

 

Podmienky prijímania na jednotlivých fakultách PEVŠ 
 

  Bc. Mgr./Ing. PhD. 

Fakulta práva 

písomný test (preukazujúci splnenie primeranej 

úrovne základných logických a myšlienkových 

operácií), písomný test jazykovej kompetencie 

(na základe výberu uchádzača v anglickom alebo 

nemeckom jazyku), ústny pohovor 

na základe 

dosiahnutých 

študijných výsledkov 

pohovor (overenie 

jazykových 

schopností a 

predpokladaných 

výsledkov dizertačnej 

práce) 

Fakulta ekonómie a 

podnikania 

rozhodujúcim pre prijatie je študijný priemer 

dosiahnutý v maturitnom ročníku 
ústny pohovor nerealizovala 

Fakulta masmédií 
logicko-vedomostný test, test jazykovej 

kompetencie, ústny pohovor (prezentácia 

mediálnej tvorby) 

Pohovor (len 

absolventi bc. štúdia 

z nepríbuzných VŠ) 

pohovor (o projekte 

výskumu) 

Fakulta informatiky 
informatívny ústny pohovor zo základných 

logických operácií a všeobecného prehľadu z 

informatiky  
 nerealizovala 

 

nerealizovala 

 

Fakulta psychológie 

vedomostný test zo spoločenských vied, test 

všeobecných rozumových schopností, test 

jazykovej kompetencie v anglickom alebo 

nemeckom jazyku 

na základe 

dosiahnutých 

študijných výsledkov 

 

pohovor  a rozprava o 

predpokladaných 

výsledkov dizertačnej 

práce 

 

 

 V hodnotenom období sa na všetky tri stupne štúdia prihlásilo na PEVŠ 2 926 

študentov, prijímacích skúšok sa zúčastnilo 2 394 študentov, prijatých bolo 2 275 študentov, 

zapísaných bolo 1 756 študentov. Oproti predchádzajúcim dvom rokom došlo k miernemu 

poklesu vo všetkých ukazovateľoch, čo znázorňuje aj nasledovný graf: 
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(Bližšie údaje o záujme o štúdium a výsledkoch prijímacieho konania pozri tabuľky č.3a,3b,3c  

prílohy výročnej správy.) 

 

 Za osem rokov svojej existencie PEVŠ pripravila do profesionálnej praxe 5693 

absolventov vo všetkých stupňoch štúdia. V akademickom roku 2011/2012 to bolo celkom 

1465 absolventov, z toho 798 absolventov bakalárskeho stupňa, 640 absolventov 

magisterského, resp. inžinierskeho štúdia a 27 absolventov doktorandského štúdia. Podľa 

interných zistení PEVŠ jej absolventi nerozširujú rady  dlhodobo nezamestnaných a z pohľadu 

vlastného uplatnenia neboli prinútení zásadným spôsobom zmeniť charakter svojej študijnej 

aprobácie. Škola aj z celoštátneho pohľadu nepatrí medzi školy, ktoré produkujú vzdelaných 

nezamestnaných a vyučuje študijné odbory,  o ktoré  je v praxi záujem.  

(Bližšie údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia pozri tabuľku č.2 prílohy výročnej 
správy.) 

 

Študenti Paneurópskej vysokej školy v hodnotenom období úspešne reprezentovali školu na 

národných a medzinárodných podujatiach, kde dosiahli pozoruhodné úspechy.  

Tím študentov druhého a štvrtého ročníka Fakulty práva PEVŠ v zložení Eva Cibulková, 

Andrea Kulifajová, Peter Plachý a Michal Záthurecký získali na prestížnej svetovej súťaži v 

Hong Kongu prvú cenu za najlepšie vypracované memorandá (žaloby) a najlepší tím v 

mediácii. V celkovom hodnotení skončili ako najlepší tím z Európy na treťom a štvrtom 

mieste, keď v súboji o finále tesne podľahli tímu americkej Columbia Law School (New York). 

Študenti Fakulty masmédií  sa zúčastnili  výstavy SLOVAK PRESS PHOTO, ktorá prináša 

nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia fotožurnalisti a fotografi 
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žijúci v Slovenskej republike. Súťažilo sa v 8. kategóriách  a naši študenti získali dve ocenenia. 

V kategórií „Umenie a svet šoubiznisu“ získala 1. miesto Mária Szabová s témou „Život máme 

vo vlastných rukách“. Lukáš Smiešny získal v kategórií „Šport „ 3. miesto s témou „SKATE“. 

Študent Fakulty informatiky PEVŠ Róbert Schochmann v akademickom roku 2011/2012 

vyhral fakultné kolo ŠVOČ aplikovanej informatiky a získal 6. miesto v národnej súťaže 

Študentská osobnosť Slovenska roku 2011, ktorú zaštítil prezident SR. Na FEI STU získal v 

podnikateľskej súťaži 1. miesto za najlepší podnikateľský plán a prezentáciu. Jeho článok 

publikovaný na celosvetovej konferencii bol vybraný na prezentáciu v Španielsku. 

  

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 

Systém ďalšieho vzdelávania sa realizoval na Fakulte práva PEVŠ predovšetkým 

prostredníctvom rigorózneho konania. V uplynulom roku sa na rigorózne konanie prihlásilo 

329 uchádzačov, ktoré úspešne ukončilo 219 uchádzačov. 

Okrem toho sa Fakulta práva PEVŠ venuje aj záujmovému  vzdelávaniu. V roku 2012 

otvorila  druhý ročník programu celoživotného vzdelávania – Univerzita tretieho veku. Cieľom 

programu je oboznámiť uchádzačov so základmi práva. Štúdium  sa realizuje  formou 

záujmového nekvalifikačného vzdelávania seniorov, ktorým účastník uspokojuje svoje záujmy, 

zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť. Štúdium trvá 

dva roky (štyri semestre). Úspešným absolventom bude na záver celého programu na 

slávnostnej promócii vydané osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku. O uvedený 

program sa uchádzalo 53 uchádzačov a v súčasnosti študuje 45 záujemcov (z toho 11 mužov, 

34 žien). Dňa 30.11.2012 sa skupina študentov v rámci Univerzity tretieho veku PEVŠ 

zúčastnila na exkurzii v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová 

a v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica.   

Fakulta informatiky PEVŠ prispieva k osvojovaniu si základných informatických 

vedomostí študentom humanitných disciplín, ktorí nemali možnosť a príležitosť nadobudnúť 

tento základný informatický poznatkový rámec, ale aj iným záujemcom. S týmto cieľom 

pripravila rámcový obsah jednosemestrálneho kurzu Úvod do informatiky. Fakulta informatiky 

v rámci študijného programu Aplikovaná informatika podporuje získavanie certifikátov 

zameraných na úzko špecializované zamerania z informatiky, ktoré realizujú rôzne komerčné 

subjekty ako napr. Microsoft, Aptech Europe a iné. 
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Na ďalšom vzdelávaní sa podieľa aj Expertízny a edukačný inštitút PEVŠ, ktorý 

realizoval vzdelávaciu činnosť v troch akreditovaných študijných programoch: 

• prvým akreditovaným študijným programom je špecializované štúdium Ekonómia 

a manažment (300 hod. výučby, č. akreditácie: 2242/2011/77/1). Cieľom vzdelávacej 

aktivity je poskytovať legislatívne, odborné a metodické poznatky v súlade 

s ustanoveniami zákona  č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. 

V hodnotenom období  štúdium absolvovalo 39 frekventantov. Štúdium s predpísanými 

záverečnými skúškami  ukončilo 20 absolventov. Po úspešnom vykonaní záverečnej 

skúšky, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce, získali absolventi 

akreditovaného vzdelávacieho programu osvedčenie, ktoré platí na celom území SR 

a vydáva sa na dobu neurčitú. Študijný program je určený pre znalecký odbor č. 

090 000 - EKONÓMIA A MANAŽMENT, odvetvia:  

090 100 Účtovníctvo a daňovníctvo; 090 200 Personalistika; 090 300 Kontroling;  

090 400 Financie. 
 

• Druhým akreditovaným študijným programom je špecializovaný kurz Odborné 

minimum pre znalcov (30 hod. výučby, č. akreditácie 2242/2011/43/2). Účelom 

programu je získanie základných znalostí potrebných na výkon znaleckej činnosti. 

Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa 

výkonu znaleckej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka, ako aj forma a 

obsah znaleckého úkonu. Študijný program odborného minima schvaľuje Ministerstvo 

spravodlivosti SR. V roku 2012 absolvovalo kurz 32 absolventov. Po úspešnom 

vykonaní záverečnej skúšky (písomnej a ústnej), získali absolventi akreditovaného 

vzdelávacieho programu osvedčenie. Výsledok skúšky sa hodnotil klasifikačnými 

stupňami vyhovel/nevyhovel. 
 

• Tretím akreditovaným študijným programom je špecializovaný kurz Odborné minimum 

pre tlmočníkov a prekladateľov (30 hod. výučby, č. akreditácie 2242/2011/43/1). 

Obsahom programu sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu 

prekladateľskej a tlmočníckej. Študijný program odborného minima schvaľuje 

Ministerstvo spravodlivosti SR. V roku 2012 absolvovalo kurz 26 absolventov. Po 

absolvovaní záverečných skúšok úspešní absolventi získali osvedčenie, vydané podľa 

§14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 
vysokej školy 

 

Paneurópska vysoká škola pokračovala vo vedecko-výskumnej činnosti podľa 

priorít dlhodobého zámeru na roky 2008 - 2013. Tento zámer vychádzal z dlhodobých zámerov 

jednotlivých fakúlt, pričom aktivity vysokej školy boli venované vytvoreniu infraštruktúry pre 

globálny vedecký výskum podľa najnovších trendov v Európe a vo svete.  

 

Paneurópska vysoká škola je od roku 2009 riešiteľom projektu: „Zvyšovanie kvality 

manažmentu Centra transferu poznatkov do praxe“. V roku 2012 bola zavŕšená implementačná 

časť projektu Centra transferu poznatkov. Strategickým cieľom tohto projektu je zásadným 

spôsobom prispieť k zlepšeniu presunu poznatkov do praxe prostredníctvom posilnenia 

kapacity a kvality interného manažmentu Centra transferu poznatkov. Ďalším cieľom je 

vytvoriť systém riadenia práv duševného vlastníctva pre Paneurópsku vysokú školu. 

Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vybudovaním 

infraštruktúry pre systém ochrany duševného vlastníctva na platforme IBM Lotus Notes je 

možné zabezpečiť účinnú ochranu duševného vlastníctva pre Paneurópsku vysokú školu. 

V súčasnosti každá významnejšia univerzita alebo vedecké pracovisko má vo svojej 

organizačnej štruktúre začlenený aj útvar na transfer poznatkov alebo technológií. Ako príklad 

fungujúcich centier môžu poslúžiť niektoré z nasledovných odkazov.1 

 

Paneurópska vysoká škola spolu s Bratislavskou akademickou spoločnosťou, n.o. v  roku 

2012 sa uchádzali o nenávratný finančný príspevok  z prostriedkov  Operačného programu 

vzdelávanie /Európsky sociálny fond/ s názvom „Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite 

vzdelávania Paneurópskej vysokej školy“. 

Po úspešnom schvaľovacom konaní na Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, bol  predložený projekt schválený  s  

prideleným  ITMS kódom Projektu 26140230012. Začiatok realizácie bol január 2013 

                                                 
1 University of Oxford: 
http://www.ox.ac.uk/enterprise/innovation_and_consultancy/knowledge_transfer.html 
University of Cambridge: http://www.cam.ac.uk/research/news/what-is-knowledge-transfer 
University of California, Berkeley's: http://www.techtransfer.berkeley.edu/index.php 
Harvard University: http://www.techtransfer.harvard.edu/ 
Sapienza University of Rome: http://en.uniroma1.it/research/technology-transfer a mnohé iné. 
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a predpokladané ukončenie aktivít projektu je vo februári 2015. Rozpočet projektu bol 

schválený vo finančnom objeme 427 338,70 EUR z toho NFP vo výške 406 921,76 EUR. 

Prijímateľom príspevku sú Fakulta ekonómie a podnikania,  Fakulta informatiky a Fakulta 

psychológie Paneurópskej vysokej školy. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania 

na Paneurópskej vysokej škole, internacionalizáciu a posilnenie konkurencieschopnosti vysokej 

školy, prepojenie vzdelávania a výskumných aktivít na podnikateľské prostredie ako aj 

zvýšenie atraktívnosti štúdia a zlepšenie uplatnenia absolventov na trhu práce. Súčasťou 

projektu je preklad  vybraných študijných programov do anglického jazyka a vytvorenie 

podmienok pre pôsobenie zahraničných expertov vo vzdelávaní a výskume  na vybraných 

fakultách PEVŠ. 

 

V hodnotenom období sa zvýšil počet žiadosti o granty APVV: 

 

Predložené žiadosti o grant APVV v roku 2012 

P.č. 
Charakter 
výskumu: 

základný/aplikovaný

Evidenčné 
číslo 

projektu: 
APVV - 
..... -12 

Názov projektu: 

Požadované 
fin. 

prostriedky 
z APVV: 

Zodpovedný 
riešiteľ: 

Fakulta 
PEVŠ: 

1. aplikovaný výskum 
a vývoj 

APVV-
0655-12 

Budúcnosť globálnej 
ekonomiky – 
optimistická vízia a 
jej transformácia do 
procesov 
prekonávania krízy v 
EÚ, Eurozóne i v 
podmienkach SR 

247 260,- € 

h. prof. Dr. 
Ing. Ivan 
Haluška, 
DrSc. 

EEI 

2. aplikovaný výskum 
a vývoj 

APVV-
0555-12 

Krízou inšpirované 
nové účinnejšie 
prístupy a nové 
metódy boja proti 
korupcii, 
klientelizmu, 
tunelovaniu , 
spreneverám a 
daňovým únikom   

247 260,- € 
prof. Ing. Eva 
Horvátová, 
CSc. 

EEI 

3. základný APVV-
0262-12 

Právna ochrana 
informácií 247160,- €  

doc. JUDr. 
Peter Polák, 
PhD. 

FP 

4. aplikovaný APVV-
0356-12 

Optimalizácia 
prípravného konania 
trestného v 
podmienkach SR 

241576,- €  
prof. JUDr. 
Jaroslav Ivor, 
DrSc. 

FP 
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5. aplikovaný APVV-
0614-12 

Zefektívnenie 
cezhraničnej 
spolupráce pri 
vymožiteľnosti 
práva orgánov 
verejnej moci v EÚ 

223 058,- € 
prof. JUDr. 
Jozef Záhora, 
PhD. 

FP 

6. základný  APVV-
0714-12 

Sankčné 
mechanizmy za 
verejnoprávne 
delikty právnických 
osôb a možnosti ich 
zefektívnenia v 
podmienkach SR  

118 521,- €   
doc.PhDr. 

JUDr. Peter 
Potásch, PhD. 

FP 

7. základný APVV-
0752-12 

Monitoring latentnej 
kriminality a 
viktimologickej 
situácie na 
Slovensku 

227 033,- € 
prof. PhDr. 
Květoň 
Holcr, DrSc. 

FP 

8. základný APVV-
0710-12 

Nový trend 
vysokoškolskej 
prípravy 
psychológov - 
možnosti prepojenia 
teórie a praxe. 

249 924,- € 
doc. Mgr. 
Elena Lisá, 
PhD. 

FPS 

9. základný APVV-
0124-12 

Sofistikované 
techniky kódovania  
(SofiTek) 

212 192,- €  
prof. Ing. 
Peter Farkaš, 
DrSc. 

FI 

10. základný  APVV–
0040–12 

Vizuálna 
reprezentácia 
slovenských 
kultúrnych identít v 
21. st. 

222 203 € 

doc. PhDr. 
Miroslav 
Zelinský, 
CSc.  

FM  

11. základný APVV-
0705-12 

Zvyšovanie 
mediálnej 
kompetencie v 
kontexte 
celoživotného 
vzdelávania  

241 049 € 
doc. PhDr. 
Samuel 
Brečka, PhD. 

FM  

12. základný APVV-
0332-12 

Ochrana ľudských 
práv v 
masmediálnom 
práve(PRORIGHTS)

249 590,- € prof.JUDr.Ján 
Svák, DrSc. rektorát 

13. základný APVV-
0867-12 

Nástroje na podporu 
manažérskeho 
rozhodovania v 
oblasti udržateľného 
rozvoja 

159 523,- € 
Doc. Ing. 
Pavol 
Molnár, CSc. 

FEP 
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Na jednotlivých fakultách sa realizovali aj ďalšie vybrané projekty nasledovne: 

 

Fakulta práva PEVŠ bola zapojená do projektu: 

• „Výskum obetí kriminality ( latentnej kriminality ) v Slovenskej republike v roku 2012“ 

Poskytnutý grant: 14 502 € 

Projekt bezprostredne nadväzuje na obsahovo a metodicky identické projekty riešené v 

rokoch 2007, 2009 a 2010 (priorita „B.3 Prevencia viktimácie a pomoc obetiam zločinu“ 

Stratégie prevencie kriminality v SR na roky 2007 – 2010). Jeho cieľom je získanie poznatkov 

o skutočnom (vs. registrovanom) rozsahu viktimácie, miery latencie vybraných druhov 

kriminality a reakcií obetí na viktimáciu; rozšírenie poznatkov o ochote obetí kontaktovať sa s 

políciou a miere spokojnosti s jej pomocou (ako aj pomocou obetiam nevládnymi 

organizáciami na pomoc obetiam kriminality).  

Od 1.9.2011 pôsobí na fakulte novo zriadené oddelenie vedy, ktorého poslaním je 

uskutočňovať výskumnú prácu, informovať ústavy fakulty o vyhlasovaných grantoch, 

napomáhať im pri vypracovávaní projektov, aktívne participovať na príprave a uskutočňovaní 

vedecko-teoretických podujatí a vypracovávať podklady pre priebežné hodnotenie úrovne 

vedeckej práce fakulty. Na posilnenie vedecko-výskumnej práce fakulty bolo v roku 2012 

vytvorené nové špecializované vedecko-výskumné pracovisko „Výskumné kriminologické 

centrum“. Je ojedinelým pracoviskom na Slovensku, ktorého ambíciou je stať sa už v bližšej 

budúcnosti partnerom analogických výskumných ustanovizní európskych krajín. 

 

Pracovníci Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ  boli zapojení do výskumných 

projektov: 

• Projekt APVV „Komparatívna štúdia príjmovej situácie slovenských a slovinských 

domácností v rôznych etapách finančnej a hospodárskej krízy“ bol ukončený v roku 

2012. Výskum  bol zameraný na analýzu príjmovej situácie domácností v Slovinsku 

a na Slovensku v období pred krízou, počas krízy a tiež po skončení krízy. Bolo 

sledované časové obdobie rokov 2005-2012. Ako hlavné informačné zdroje boli využité 

primárne mikroúdaje o príjmoch obyvateľstva.  

 

• VEGA 1/0908/12 2012-2014 – „Fiškálna a menová politika a ich vplyv na 

medzinárodné podnikanie v štátoch EÚ“.  Doba riešenia: 2012-2014. 
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• Interný vedecký grant „Niektoré vybrané problémy procesu divergencie štátov 

eurozóny“.   Očakávané ukončenie projektu - prvá polovica roku 2013. 

 

• Interný  vedecký grant „Komparácia nákladov a prínosov štátnej podpory v segmente 

MSP a veľkých podnikov s následnou analýzou systému štátnej podpory podnikania v 

medzinárodnom prostredí v čase krízy, v porovnaní so Slovenskom“. 

 

• projekt LLP/LdV/2010/IRL – 502: „Continuing Professional Development Best-

Practice Framework for EU Employers of Engineers and Technicians“ – ukončený v r. 

2012. Cieľom projektu bolo realizovať pilotný projekt pre certifikáciu programov 

celoživotného vzdelávania pracovníkov inžinierskych povolaní v podmienkach 

podnikateľských subjektov pôsobiacich na Slovensku a umožniť vybraným 

partnerským pracoviskám prezentovať a predložiť k medzinárodnému hodnoteniu ich 

programy celoživotného vzdelávania svojich pracovníkov. 

 

Pracovníci Fakulty masmédií PEVŠ boli zapojení do riešenia grantu KEGA 1 BVŠP – 

4/2011- „Politická komunikácia, marketing a propaganda: využitie moderných prvkov na 

Slovensku a skúsenosti zo zahraničia“.   

 Ďalšie vedecké granty mali charakter interných grantov a boli to konkrétne : 

• V1001-IG: „Médiá a novinári na Slovensku 2010 - Analýza mediálneho sektora 

kreatívneho priemyslu“ 

• V1002-IG: „Výskum kreatívnej reklamnej stratégie“.  

Umelecká činnosť na Fakulte  masmédií PEVŠ bola prezentovaná v roku 2012 okrem iného 

na dvoch výstavách Pavla Breira „Zem snehu“ v Liptovskej galérii v  Liptovskom Mikuláši  a 

„Labdze (Tibet)“ v Ostrave. Pánovi PhDr. Mariánovi Pauerovi bola dňa 23.02.2012 udelená 

„Cena ministra kultúry SR“ za významný prínos  v oblasti histórie, kritiky a teórie fotografie 

v slovenskom i medzinárodnom kontexte.     

 

Fakulta informatiky PEVŠ realizovala: 

• Medzinárodný projekt medzivládnej vedecko-technickej spolupráce medzi Rakúskom 

a Slovenskom  - „Paralelné algoritmy a softvér pre programovateľné grafické 

procesory a bezdrôtové senzorové siete (PASoGaW)“; riešiteľské organizácie: FI PEVŠ 

a IT TU Wien. 
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• Medzinárodný projekt medzivládnej vedecko-technickej spolupráce medzi 

Portugalskom a Slovenskom  - „Softvér a algoritmy paralelizácie pre 4G simulácie  

(SoftAP44G)“; riešiteľské  organizácie: FI PEVŠ a Instituto de Telecomunicacoes 

Aveiro. 

• COST Action IC1104: "Random Network Coding and Designs over GF(q)“ 

 

Výsledky výskumnej činnosti sú priebežne prezentované aj formou vedecko-teoretických 

podujatí (konferencie, semináre, sympóziá, kolokviá, workshopy a pod.). Podujatí sa 

zúčastňujú poprední domáci a zahraniční odborníci a závery rokovaní sú publikované 

v zborníkoch, časopisoch a pod.  

 

 

Prehľad konferencií organizovaných fakultami PEVŠ 

Názov podujatia Druh Miesto konania Dátum Poznámky 

Fakulta práva 

Aktuálne otázky 
trestného 
zákonodárstva ( pocta 
akademikoviEU A 
SAV Dr.h.c prof. 
JUDr.Milanovi 
Čičovi, DrSc. k 80. 
narodeninám) 

Národná 
konferencia 

PEVŠ, 
Tomášiková 20, 
Bratislava 

19.1.2012   

Ústava Slovenskej 
republiky - 20 rokov v 
národnom a 
európskom priestore 

Medzinárodná 
vedecká 
konferencia 

hist. budova  
NR SR, Župné 
nám., Bratislava 

12.9.2012   

Akademické akcenty  Regionálny 
seminár              
(odborný seminár 
doktorandov a 
mladých 
vedeckých 
pracovníkov - 3. 
ročník ) 

PEVŠ, 
Tomášiková 20, 
Bratislava 

19.10.2012   

Potenciál 
spravodajských 
služieb malých krajín  
predvídať krízy a 
ohrozenia  

Medzinárodné 
sympózium 

PEVŠ, 
Tomášiková 20, 
Bratislava 

5.12.2012   
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Výskum obetí 
kriminality v 
Slovenskej republike  

Národný seminár   
(seminár k 
výstupom 
výskumnej úlohy)  

PEVŠ, 
Tomášiková 20, 
Bratislava 

14.12.2012   

Fakulta ekonómie a podnikania 
Aktuálne otázky 
ekonomickej teórie a 
praxe 
v medzinárodnom 
podnikaní 2012 

Medzinárodná 
vedecká 
konferencia  

PEVŠ, 
Tematínska 10, 
Bratislava 

27.9.2012   

Fakulta masmédií 
Nová autenticita 
mediálneho priestoru 

Medzinárodná 
vedecká 
konferencia  

Častá-
Papiernička 

13.4.-
15.4.2012 

  

Fakulta psychológie 
Školský psychológ pre 
21. storočie 

Medzinárodná 
vedecká 
konferencia  

PEVŠ, 
Tematínska 10, 
Bratislava 

20. a 21. 
09. 2012 

  

Škola a prevencia 
nelátkových závislostí 
u detí  a mladistvých“ 

6. Medzinárodná 
ružinovská 
konferencia 

Miestny úrad 
Bratislava - 
Ružinov, 
Mierová 21, 
Bratislava 

8.11.2012 v spolupráci o.z. 
PROFKREATIS, Fakulta 
psychológie PEVŠ 
a Slovenská komora učiteľov 
pod záštitou starostu MČ 
Bratislava-Ružinov 

 

Najaktívnejšia v tomto smere bola Fakulta práva PEVŠ, kde boli v rámci konferencií 

vydané už predom aj zborníky, napr. Zborník: Ústava Slovenskej republiky – 20 rokov 

v národnom a európskom pohľade,  Zborník: Aktuálne otázky trestného zákonodarstva. 

 

Dôležitou súčasťou vedecko-výskumných aktivít je aj vydávanie vedeckých a odborných 

časopisov. Centrum transferu poznatkov spolu s redakčnou radou vydali ďalšie dve čísla 

medzinárodného vedeckého časopisu Creative and Knowledge Society. Obe čísla časopisu 

obsahujú aktuálne vedecké príspevky k otázkam vedomostnej a kreatívnej ekonomiky, 

k otázkam medzinárodného obchodu, marketingovej komunikácie až po umeleckú kreativitu. 

Na Fakulte práva PEVŠ vychádza štyrikrát ročne časopis s názvom Notitiae ex Academia 

Bratislavensi Iurisprudentiae. Na Fakulte ekonómie a podnikania vychádza vedecký časopis 

Ekonómia a podnikanie a na Fakulte informatiky PEVŠ dvojjazyčný časopis Aplikácie 

informačných technológií/Information Technology Applications. 

Okrem vedecko-výskumných grantov a vedeckých seminárov a konferencií sa jednotliví 

učitelia zúčastnili medzinárodných konferencií v zahraničí. Najaktívnejší v tomto smere boli 

pedagógovia Fakulty ekonómie a podnikania, Fakulty informatiky a Fakulty psychológie. 
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Publikované výsledky výskumnej práce alebo ich prezentácie na vedecko-teoretických 

podujatiach sú priebežne vnášané do obsahu študijných predmetov, študenti sú prizývaní na 

vedecko-teoretické podujatia uskutočňované fakultami a doktorandi participujú na výskumných 

projektoch. Sústavná pozornosť je venovaná publikačným aktivitám študentov doktorandských 

študijných programov. Na PEVŠ bol zaznamenaný kvalitatívny vzostup publikačných aktivít 

doktorandov denného štúdia, ktorých obsahom je problematika súvisiaca s témami ich 

dizertačných prác. Výrazne prevyšujú kritérium požadované pre začlenenie školy medzi 

univerzitné vysoké školy (hodnotenie najmenej C+), čo zvyšuje garancie, že aj v nasledujúcich 

rokoch budú napĺňané akreditačné kritériá celkového hodnotenia publikačnej činnosti interných 

doktorandov.  

Doterajšie výsledky vedeckej práce školy potvrdzujú ich medziročný kvantitatívny nárast, 

čo je však dôležitejšie, zvyšuje sa aj ich kvalitatívna hodnota (zvyšuje sa grantová úspešnosť, 

vedecká hodnota publikácií, pribúdajú vedecko-teoretické podujatia, a pod.).   Pomerne 

úspešne sa darí zavádzať do vedeckej práce školy systémové integrovanie jej komponentov 

a foriem. Ich ustálená štruktúra prispieva ku zvyšovaniu kvality vedeckých výstupov a 

umožňuje objektívne hodnotenie fakúlt, ústavov, katedier, ale aj jednotlivcov. 

 (Pre bližšie údaje o výskumnej, umeleckej a tvorivej činnosti pozri tabuľku č. 13, 1 a, 19 

prílohy výročnej správy.)  

 

VI. Habilitačné konania a konania na vymenovanie profesorov 

 

 

Právo vykonávať habilitácie a inaugurácie mali v roku 2012  tri fakulty - Fakulta práva, 

Fakulta masmédií a Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ (do 31.8.2012 ). 

Fakulta práva je od roku 2010 oprávnená uskutočňovať habilitačné konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo, 3.4.8. medzinárodné právo 

a 3.4.11. občianske právo. V hodnotenom období boli podané štyri žiadosti o udelenie titulu 

docent a jedna žiadosť o menovanie za profesora. Habilitačné konanie a konanie na 

vymenovanie za profesora sa uskutočnili v súlade s legislatívnymi a internými predpismi. 

Obhajoby habilitačných prác a habilitačných prednášok sa aktívne zúčastnili pozvaní 

zástupcovia domácich a zahraničných právnických fakúlt a predstavitelia právnej praxe. 
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Tab. č. 1 
 

Začiatok 
konania 

Dátum udelenia 
titulu 

Konanie na vymenovanie za profesora   
1. 3.4.11 občianske právo 

 
doc. JUDr. Ján 
Cirák, CSc. 

18.05.2012  

Habilitačné konania   
1. 3.4.7 trestné právo JUDr. PhDr. 

Peter Potásch, 
PhD. 

14.02.2012 12.06.2012 

2. 3.4.8 medzinárodné právo JUDr. Katarína 
Chovancová, 
PhD., LL.M. 

14.03.2012 12.06.2012 

3. 3.4.8 medzinárodné právo JUDr. PhDr. 
Miroslav 
Slašťan, PhD. 

19.03.2012 01.12.2012 

4. 3.4.11 občianske právo JUDr. Marek 
Števček, PhD. 

17.05.2012 01.12.2012 

 
 

Na Fakulte masmédií PEVŠ v roku 2012 sa uskutočnilo jedno úspešné inauguračné 

konanie  prof.   PhDr. Samuela Brečku, PhD. prednáškou na tému: „Mediálny výskum na 

Slovensku v medzinárodnom kontexte“. V rámci habilitačného konania bola podaná jedna 

žiadosť na začatie habilitačného konania. 

 (Bližšie údaje o habilitačných konaniach a konaniach výskumnej, umeleckej a tvorivej činnosti 

pozri tabuľku č. 7, 8, 17 a 18 prílohy výročnej správy.)  

 

VII. Zamestnanci vysokej školy  

 

Vedenie PEVŠ venovalo pozornosť zloženiu a stabilizácii vedecko-pedagogického zboru 

v súlade s hodnotením a požiadavkami akreditačnej komisie na zaradenie garantov povinných 

a povinne voliteľných predmetov vo funkciách profesorov a docentov, v pracovnom pomere na 

stanovený týždenný pracovný čas, s výsledkom  rovnomernejšieho rozloženia docentov 

a profesorov na jednotlivých ústavoch a katedrách.  

Početný stav a štruktúra zamestnancov PEVŠ korešponduje s koncepciou jej 

personálneho budovania, zabezpečuje vysoko kvalifikovanú výučbu vo všetkých stupňoch 

a formách štúdia a taktiež  vytvára nadštandardné predpoklady pre uskutočňovanie korektnej 

vedeckej, osobitne výskumnej a publikačnej práce.  
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Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov sa uskutočňuje 

v súlade s internými predpismi výberovým konaním. 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov na PEVŠ k 31.10.2012 bol 121 

pedagógov, z toho 11 profesorov a 35 docentov. Ostatných THP pracovníkov bolo 56.  

 

PEVŠ poskytuje zamestnancom kvalitné pracovné prostredie, vytvára podmienky pre 

zvyšovanie a prehlbovanie vzdelávania zamestnancov formou účasti zamestnancov na 

školeniach, seminároch, konferenciách; zabezpečuje  stravovanie zamestnancov vo vlastnej  

jedálni a v zariadeniach  reštauračného typu. Pracovné prostredie, dostupnosť výpočtovej 

techniky, dostupnosť informačných zdrojov a zabezpečenie servisných činností je 

v podmienkach PEVŠ na štandardnej úrovni. 

 (Bližšie k zloženiu internej časti zamestnancov pozri tabuľku č. 9, 10 a 11 prílohy výročnej 

správy.)  

 

VIII. Podpora študentov 

 

V súlade s platnou legislatívou PEVŠ poskytuje študentom sociálne a motivačné štipendiá. 

MŠVVaŠ SR poskytlo v roku 2012 na podporu študentov PEVŠ  dotáciu zo štátneho rozpočtu 

podľa zmluvy č. 0093/2012 v celkovej sume 308 400 €.  

Pôvodná dotácia na sociálne štipendiá vo výške 89 000 € bola v závere roka 2012 navýšená 

o 25 000 €. Sociálne štipendium bolo v letnom semestri 2011/2012 vyplácané 47 študentom 

v priemernej sume  cca 215 € a v zimnom semestri 2012/2013 43 študentom v priemernej 

výške 197 €.  

Dotácia na motivačné štipendiá na rok 2012 bola vo výške 219 400 €. V zmysle 

Štipendijného poriadku PEVŠ boli vyplatené desiatim percentám najlepších študentov fakúlt 

denného aj externého štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v akademickom roku 

2010/2011, čo predstavovalo 202 študentov dennej a 196 študentov externej formy štúdia. 

Okrem toho 63 študentov získalo mimoriadne motivačné štipendium za vynikajúce plnenie 

študijných povinností, príp. úspešnú reprezentáciu školy. 
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V r. 2012  MŠVVaŠ SR doplatilo finančné prostriedky na motivačné štipendiá za rok 2011, 

kedy neboli PEVŠ alokované žiadne prostriedky zo štátneho rozpočtu. Celková suma vo výške 

99 050 € bola rozdelená 176 študentom dennej formy štúdia za študijné výsledky dosiahnuté 

v akademickom roku 2009/2010. 

 

Vysoko pozitívnou stránkou infraštruktúry školy je výborné technické zabezpečenie výučby 

modernou výpočtovou, prezentačnou a konferenčnou technikou. Obe budovy disponujú 

vlastnou knižnicou, stravovacím zariadením i bezdrôtovým WiFi pripojením pre študentov. Pre 

ubytovanie študentov PEVŠ slúži UNINOVA HOSTEL s kapacitou 378 lôžok.  

 

Pozornosť sa venuje  aj oblasti voľno časových aktivít študentov a podpore ich spolkovej 

činnosti. V podmienkach PEVŠ aktívne pôsobí Študentský klub, ktorý zorganizoval rôzne 

akcie – diskusie so zaujímavými osobnosťami, teambuildingy, ktoré slúžia na lepšie začlenenie 

študentov prvých ročníkov, spoluorganizoval spoločensko-kultúrne akcie ako opening semester 

party, beánia, imatrikulácie, a pod. Spolupodieľal sa aj na príprave študentskej vedeckej 

odbornej činnosti na fakultách.  

Na pôde PEVŠ pôsobí aj Vysokoškolský športový klub PANEURÓPA s jednotlivými 

športovými oddielmi, ktorého cieľom je podpora a rozvíjanie športových aktivít na  PEVŠ 

(volejbal, plážový volejbal, aikido, drezúra), príprava športovcov a zvyšovanie ich schopností, 

organizovanie súťaží v rôznych druhoch športu, účasť reprezentantov PEVŠ na športových 

súťažiach a propagácia školy prostredníctvom úspechov našich športovcov – či už na 

profesionálnej alebo amatérskej úrovni. 

 

 

 

IX. Podporné činnosti vysokej školy 

 

Vzdelávacie a vedecké pôsobenie na fakultách podporuje priebežná modernizácia ich 

priestorového, elektronického a informačného zabezpečenia. Komfortné vybavenie pracovísk 

(učební, ául, pojednávacej siene, mediálneho centra, a pod.), lokalizácia knižnice ako aj 

možnosti stravovania pre zamestnancov a študentov priamo v budove školy vytvárajú priaznivé 

podmienky pre organizovanie a uskutočňovanie vzdelávacích a vedeckých aktivít.  
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Fakulty Paneurópskej vysokej školy sídlia v dvoch budovách – vo vlastných priestoroch na 

Tomášikovej ul. č. 20 v Bratislave - Ružinove, kde sídli rektorát PEVŠ a Fakulta práva 

a v prenajatej zrekonštruovanej budove na Tematínskej ul. č. 10  v Bratislave – Petržalke, kde 

pôsobia zvyšné 4 fakulty PEVŠ. Výučba praktických predmetov mediálnej tvorby sa realizuje 

v špičkovo vybavenom Mediálnom centre Fakulty masmédií PEVŠ, ktoré sídli na Nevädzovej 

ul. č. 5 v Ružinove, kde študenti využívajú fotoateliér, televízne a rozhlasové štúdio, strižne, 

printové štúdio a ďalšie priestory s najmodernejšími didaktickými pomôckami a prístrojovou 

technikou. 

 

Akademická knižnica Paneurópskej vysokej školy je odborným informačným pracoviskom, 

ktoré poskytuje knižnično-bibliografické a informačné služby pedagogickým, vedeckým, 

odborným pracovníkom a študentom školy. Ťažiskové aktivity boli zamerané najmä na 

pravidelné dopĺňanie, odborné bibliografické spracovanie, ochranu knižničného fondu a jeho 

sprístupňovanie. V snahe revitalizovať fond aj knižnično-informačné služby začala knižnica 

v AR 2012/2013 s nákupom licencovaných internetových zdrojov. Od 1.12.2012 sprístupňuje 

multiodborovú databázu ProQuest Central, ktorá ponúka viac ako 19 370 zdrojov, z toho 

13010 s plnými textami. 

 

V oblasti sociálnej politiky súkromnej vysokej školy zamestnávateľ poskytuje 

zamestnancom kvalitné pracovné prostredie, vytvára podmienky pre zvyšovanie a prehlbovanie 

vzdelávania zamestnancov formou účasti zamestnancov na školeniach, seminároch, 

konferenciách; zabezpečuje  stravovanie zamestnancov vo vlastnej  jedálni a v zariadeniach              

reštauračného typu. 

Nemenej významná je i skutočnosť, že Paneurópska vysoká škola pravidelne usporadúva 

vernisáže výstav známych autorov výtvarných umeleckých diel vo svojej Galérii Silencium, 

ktorá už  má svoju výstavnú tradíciu a zaujímavý dramaturgický plán. V moderných 

priestoroch tejto galérie vzniká inšpirujúca atmosféra vystavených diel. Galéria Silencium sa 

nachádza   v  priestoroch Paneurópskej vysokej školy. 
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X. Rozvoj vysokej školy 

 

Hlavná pozornosť vedenia školy v oblasti riadenia školy bola zameraná na: 

- skvalitnenie procesov dlhodobého, strednodobého a krátkodobého plánovania s 

dôrazom na previazanosť jednotlivých plánov a realizovateľnosť plánovaných aktivít;  

- vytváranie efektívne fungujúceho inštitucionálneho rámca školy so zvláštnym dôrazom 

na transparentnú deľbu právomoci a zodpovednosti riadiacich pracovníkov;  

- vytváranie koncepčných a organizačných podmienok na presadenie plánovitosti v 

oblasti rozvoja zahraničných kontaktov a medzinárodnej spolupráce a ich prepojenia 

s požiadavkami praxe;  

- realizáciu opatrení v oblasti programov multilaterálnej spolupráce európskych vysokých 

škôl s dôrazom na rozšírenie príležitostí pre zahraničných študentov, študijné pobyty 

vedecko-pedagogických pracovníkov v zahraničí a  prípravu spoločných aktivít so 

zahraničnými partnerskými inštitúciami.  

V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti  boli do praxe postupne implementované 

požiadavky kreditového systému a rozšíril sa tak priestor pre migráciu študentov denného 

štúdia medzi fakultami PEVŠ. Dôraz bol kladený na inštitucionalizáciu profilových katedier 

a ústavov jednotlivých fakúlt s akcentom na stabilizáciu ich interných zamestnancov a garantov 

jednotlivých študijných programov; na kombináciu existujúcich študijných programov vrátane 

zapracovania nových požiadaviek s cieľom vytvárať nové medzifakultné akreditované študijné 

programy a na implementáciu habilitačných konaní docentov a inauguračných konaní 

profesorov, najmä interných pedagógov PEVŠ. 

Základnými  prioritami    vedecko-výskumnej  a umeleckej činnosti sú  úlohy krátkodobého 

charakteru, medzi ktoré patrí najmä úloha úspešne absolvovať  komplexnú  akreditáciu na troch 

fakultách  - Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania a  Fakulte masmédií v rokoch 2013 – 

2014,  a úlohy dlhodobého zámeru, ktoré bude škola postupne plniť v rokoch 2014 - 2020.   

PEVŠ má v tomto časovom horizonte ambície plniť podmienky dokumentov EÚ  „Európa 

2020“ a „Horizont 2020“ so základným  cieľom vstúpiť do Európskeho výskumného priestoru. 

Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť podmienky pre zaradenie  výskumných tímov jednotlivých 

fakúlt  do medzinárodných sietí a medzinárodných riešiteľských kolektívov a  podporiť  

bilaterálnu i multilaterálnu spoluprácu a medzinárodnú mobilitu učiteľov.  Významnou úlohou 

je zabezpečiť efektívne prepojenie fakúlt pre potreby výskumu a podpora interdisciplinárneho 

výskumu tak, aby vznikali riešiteľské kolektívy medzi jednotlivými  ústavmi a fakultami PEVŠ. 
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Dôležité je pokračovať v trende, ktorý charakterizuje PEVŠ od jej vzniku, a tým je úzke 

prepojenie spoločenských vied s umeleckými disciplínami a s informatikou. Snahou PEVŠ je 

stať sa aj výskumnou univerzitou, preto musí hľadať zdroje a projekty, ktoré umožnia 

budovanie najmodernejšej infraštruktúry pre kvalitný výskum a umeleckú činnosť, vrátane 

najmodernejších informačných a komunikačných technológií. Vybudovaním modernej 

výskumnej a tvorivej  základne bude schopná uspieť v domácej i medzinárodnej konkurencii. 

 

 

 
XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy 

 

 

Nadväzujúc na svoju doterajšiu aktivitu patrí v súčasnosti PEVŠ medzi najaktívnejšie 

slovenské vysoké školy. Možno to dokumentovať na celkovom počte približne 70 partnerstiev 

v programe ERASMUS, ďalšími bilaterálnymi partnerstvami v tretích krajinách (štátoch, ktoré 

nie sú členskými krajinami EÚ, a to v Európe, i mimo nej) a členstvom v 4 rôznych 

zoskupeniach svetových univerzít. Cieľom medzinárodných aktivít je predovšetkým 

poskytnutie zaujímavých aktivít svojím študentom, vytvorenie možnosti pre študentov 

absolvovať aspoň časť svojho štúdia na niektorej z partnerských inštitúcií v zahraničí 

a v neposlednom rade vítané porovnanie kvality a obsahu vzdelávania, ktoré svojím študentom 

PEVŠ poskytuje. V akademickom roku 2011/2012 vyslala PEVŠ na študijné pobyty 69 svojich 

študentov a prijala 20 študentov z partnerských univerzít. V akademickom roku 2012/2013 

PEVŠ realizuje 84 študentských mobilít vrátane stáží, pričom počet prichádzajúcich študentov 

22 dokumentuje pokračujúci trend narastajúceho záujmu študentov zo zahraničia.  

 

Po vzniku platformy ESN PEU (Erasmus Student Network Pan European University) 

v predchádzajúcom roku táto v roku 2012 úspešne pôsobila a významne prispela 

k zefektívneniu študentských aktivít v podpore pobytu a štúdia zahraničných študentov na 

PEVŠ.  V roku 2012 paneurópska sekcia ESN zvyšovala počet študentov zapojených do týchto 

aktivít a prvýkrát sa zapojila aj do medzinárodných platforiem, napr. meeting AGM. 

 

Študenti PEVŠ sa v roku 2012 na medzinárodnej súťaži v mimosúdnom urovnávaní sporov 

„ADR Mooting Competition 2012“, organizovanej City University of  Hong Kong, umiestnili 
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na celkovom 3. mieste v konkurencii univerzít z ázijsko-tichomorského regiónu, Ameriky 

i Európy. Pozbierali tiež niekoľko čiastkových skupinových a individuálnych ocenení na tejto 

renomovanej svetovej súťaži, medzi inými 1. miesto pre najlepší tím v mediácii a rovnako 1. 

miesto za najlepšie vypracované písomné memorandum. Študenti PEVŠ boli i v roku 2012 

laureátmi viacerých medzinárodných ocenení v umeleckých činnostiach a účastníkmi ďalších 

významných svetových podujatí, ako sú študentské konferencie, workshopy, letné školy 

a intenzívne programy medziuniverzitnej spolupráce. 

 

Ako súčasť projektu viedenskej univerzity NICLAS (New International Constitutional Law 

Approach Summer School) usporiadala PEVŠ v júli 2012 poslednú edíciu šesťročného 

projektu. Ťažiskovou témou posledného ročníka bola problematika menšín. Letnej školy sa 

zúčastnili tímy a vyučujúci z celkovo 14 európskych univerzít participujúcich na projekte.  

 

V roku 2012 PEVŠ nadviazala na počiatočné aktivity v spolupráci s partnermi mimo EÚ. 

Ide jednak o spoluprácu s inštitúciami v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, Balkánu, 

južného a východného Stredomoria, osobitne však v regióne  východnej a juhovýchodnej Ázie 

(najmä Čína, Taiwan, Kórea, Japonsko, či Vietnam) a Latinskej Ameriky (predovšetkým Chile, 

Argentína, Brazília a Mexiko). Za kľúčovú v tomto smere možno považovať úzku spoluprácu 

s prestížnou City University of Hong Kong. V súvislosti s vydaním čínskeho prekladu diela 

rektora PEVŠ prof. Sváka v spolupráci s vydavateľstvom Law Press China sa v auguste 2012 

uskutočnilo v Pekingu vedecké sympózium pod záštitou veľvyslanca SR v ČĽR za účasti 

významných predstaviteľov čínskej odbornej verejnosti, zástupcov súdnej moci, ako aj 

politických predstaviteľov. Podujatie malo významný ohlas v odbornej právnickej verejnosti 

a umožnilo nadviazanie nových foriem spolupráce s čínskymi univerzitami. Osobitne 

zaujímavo sa v tomto smere rozvíja spolupráca s renomovanou pekingskou univerzitou – 

Beihang University.  

 

Významnú pozornosť venuje PEVŠ členstvám v medzinárodných zoskupeniach univerzít, 

v ktorých Compostela Group of Universities (CGU) predstavuje prvé združenie európskych 

univerzít s mimoeurópskymi, konkrétne univerzitami v Latinskej Amerike. Členstvo PEVŠ 

v skupine Compostela bolo schválené na Valnom zhromaždení CGU, ktoré sa konalo 

v septembri 2012 na Univerzite v Oulu, Fínsko. Vďaka svojmu členstvu v tomto zoskupení 

PEVŠ iniciovala celý rad nových aktivít (účasť v mobilitnom projekte STELLA, v súťaži 

študentských prezentačných videí Compostela Video Contest) a len celkom nedávno 
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nadviazala svoju vôbec prvú spoluprácu v Latinskej Amerike s Universidad Mayor v Chile. 

Okrem tejto spolupráce realizuje PEVŠ rozhovory o bilaterálnych partnerstvách s univerzitami 

v Brazílii, Argentíne a Mexiku.  

 

Nemenej významným aspektom medzinárodnej spolupráce PEVŠ je účasť v spoločných 

výskumných iniciatívach, vedeckých projektoch a spoločných odborných tímoch expertov 

v príslušných oblastiach výskumu. Fakulta informatiky sa v rámci projektovej výzvy 

Medzinárodneho višegrádskeho fondu uchádza o spoločný projekt v oblasti informačných 

a komunikačných technológií v partnerstve s Fu Jen Catholic University, vďaka čomu sa ďalej 

rozvíja aj medziuniverzitná spolupráca s touto taiwanskou univerzitou. Fakulta masmédií 

a Fakulta práva iniciovali v roku 2012 niekoľko spoločných vedeckých aktivít s inštitúciami 

v Ruskej federácii.  

 

Okrem spolupráce s univerzitnými partnermi v zahraničí udržiava PEVŠ rozsiahle kontakty 

s oficiálnymi zastúpeniami štátov na území SR, čo umožňuje iniciovanie, či ďalší rozvoj 

vzťahov s inštitúciami v cieľových krajinách. 

 

Osobitným cieľom PEVŠ zostáva ponúknuť cudzojazyčné študijné programy, ako aj 

spoločné a paralelné programy s významnými partnermi v zahraničí. V týchto, už zahájených 

aktivitách, PEVŠ pokračuje v roku 2013.  

 

XII. Systém kvality 

 

Hlavným cieľom systému zabezpečovania kvality v podmienkach Paneurópskej vysokej 

školy je kontinuálne presadzovanie vysoko profesionálneho plnenia cieľov a očakávaní 

v oblasti rozvoja vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti. V kontexte s týmto cieľom 

vedenie PEVŠ definuje zásady a postupy pre jednotlivé oblasti činnosti školy. Zvláštny dôraz 

je pri tom kladený na jasné definovanie práv a povinností jednotlivých zamestnancov školy 

vrátane vytvorenia flexibilného rámca pre proces inštitucionalizácie jednotlivých 

organizačných prvkov a vzťahov medzi nimi. Postupne sa tak vytvárajú predpoklady pre 

definovanie politiky PEVŠ vrátane definovania jej hlavných nástrojov na dosahovanie 
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hlavného cieľa a spôsobov implementácie, monitorovania a prehodnocovania zásad PEVŠ 

v oblasti zabezpečovania kvality. 

Riadiacu štruktúru PEVŠ tvorí rektor súkromnej vysokej školy, ktorý je zodpovedný za  

strategické plánovanie PEVŠ, v spolupráci s dekanmi fakúlt za prípravu aktivít vrátane rozvoja 

vysokej školy, jej  manažovania v oblasti vzdelávacej, vedeckovýskumnej, personálnej, 

v oblasti  zahraničnej politiky a public relations. Rektor vykonáva tieto povinnosti v úzkej 

spolupráci s príslušnými riadiacimi zamestnancami rektorátu PEVŠ za plnej podpory 

a rozhodovania Správnej rady a so súhlasným stanoviskom členov Akademického senátu 

a Vedeckej rady súkromnej vysokej školy. Ako štatutár PEVŠ - súkromnej vysokej školy 

vystupuje riaditeľ neziskovej organizácie  - PEVŠ n. o., ktorá má svoj štatút a riadi sa 

príslušnými právnymi normami. 

 

Postupy zabezpečenia kvality v podmienkach PEVŠ sa uplatňujú najmä v oblasti 

pravidelnej revízie študijných programov, modifikácii a spresňovaní kritérií a pravidiel 

hodnotenia študentov s dôrazom na posilňovanie predpokladov pre ich uplatnenie v praxi. 

Ďalšou významnou oblasťou je zabezpečovanie vysokej profesionálnej úrovne pedagogického 

zboru s primeraným podielom zahraničných učiteľov a odborníkov z praxe a zabezpečenie 

zodpovedajúcej materiálovo technickej podpory vzdelávacieho procesu a rozvoja vedy.  

 

V súlade s § 70 písm. h) Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s čl. 8 ods. 2 písm. f) Študijného poriadku 

Paneurópskej vysokej školy sa pravidelne uskutočňuje anketa názorov študentov bakalárskeho 

a magisterského/inžinierskeho štúdia na kvalitu výučby na všetkých fakultách Paneurópskej 

vysokej školy. Študenti majú príležitosť vyjadriť sa k širokej škále aspektov ich študentského 

života na fakultách počnúc atmosférou vzdelávacieho prostredia, cez hodnotenie jednotlivých 

predmetov až po celkové hodnotenie štúdia.  

Pozornosť bola v prieskume sústredená najmä na získanie faktov o výučbe jednotlivých 

predmetov vytvárajúcich predpoklady na to, aby prezentované názory študentov umožnili 

hodnotenie: 

 opodstatnenosti predmetu pre ďalšiu profiláciu študenta; 

 kvality odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov vyučujúcich jednotlivé predmety; 

 kvality procesuálnej stránky výučby;  

 využívania didaktických prostriedkov; 

 objektívnosti učiteľov jednotlivých predmetov. 
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V závere ankety mohli študenti dopísať svoje návrhy, názory a pripomienky. Výsledky sa  

podrobne analyzujú, vyhodnocujú a jednotlivé pracoviská a fakulty k nim po prerokovaní 

zaujímajú konkrétny postoj.  Závery z ankiet umožňujú konštatovať, že v stanoviskách 

študentov oboch stupňov  vysokoškolského štúdia prevláda v hodnotení kvality výučby 

a ostatných rozhodujúcich stránok života a celkových pomerov na škole spokojnosť.  Na 

získané informácie o prevládajúcich postojoch respondentov voči opisovaniu a plagiátorstvu si 

vyžadujú účinnejší postup vedenia fakúlt a zamestnaneckej časti akademickej obce s prvotným 

cieľom zastaviť nepriaznivý trend. Isté výhrady boli v oblasti organizačného zabezpečenia 

vzdelávacieho procesu, najmä služieb študijných oddelení, dostupnosti povinnej študijnej 

literatúry, pod. 

Za dôležitú súčasť pôsobenia vysokej školy je potrebné do budúcnosti považovať jej 

schopnosť  primerane skvalitňovať vybavenosť a kultúrnosť prostredia školy, uspokojovať 

kultúrne potreby a vytvárať priestor na športové aktivity študentov. 

Mimo rámca ankiet študentov možno ukazovatele kvality vnímať na schopnosti 

absolventov študijných programov PEVŠ uplatniť sa na trhu práce po skončení štúdia. 

Z niekoľkoročného porovnávania ukazovateľov (ne)zamestnanosti  absolventov PEVŠ 

vyplýva, že sa v kontexte celkovej situácie na trhu práce v SR uplatňujú pomerne 

širokospektrálne  v pracovných pozíciách doma i v zahraničí.   

 

Systém kvality v oblasti vedy a výskumu sa na PEVŠ uskutočňoval predovšetkým 

prostredníctvom dopytovo-orientovanému  projektu s názvom „Zvyšovanie kvality manažmentu 

Centra transferu poznatkov do praxe“. Hlavným cieľom projektu bolo prispievať k zlepšeniu 

transferu poznatkov do praxe posilnením kapacity a kvality interného manažmentu Centra 

transferu poznatkov. PEVŠ tak prispela k zvýšeniu miery spolupráce výskumno-vývojových 

inštitúcií v bratislavskom kraji. Inštitucionálne základy systému kvality výskumu sa začali 

budovať v závere roka 2012, kedy vstúpila do platnosti smernica rektora č. 5/2012 „O vedecko-

výskumnej činnosti a podpore transferu poznatkov do praxe na Paneurópskej vysokej škole“. 

Smernica formuluje postupy a pravidlá pre transfer poznatkov a ciele vedecko-výskumnej a 

projektovej činnosti. Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na získanie najnovších 

poznatkov vo vedných odboroch,  splnenie podmienok pre udržanie akreditácie a  následné 

skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Zamestnanci PEVŠ sú povinní nahlasovať predmety 

duševného vlastníctva vytvorené v pracovno-právnom vzťahu Centru transferu poznatkov. 

(Bližšie štatistické údaje k systému kvality pozri tabuľky  č. 5 a, 13 prílohy výročnej správy.) 
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XIII.   Kontaktné údaje 

 

V prípade potreby spresnenia uvádzaných údajov v správe o činnosti kontaktujte   

doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD., prorektora PEVŠ pre vzdelávanie: 

e-mail: rektorat@paneurouni.com; miroslav.slastan@paneurouni.com  

     

XIV. Sumár 

 

Hlavným cieľom  činnosti Paneurópskej vysokej školy v hodnotenom období  bolo 

zabezpečiť stabilitu a rozvoj školy ako vysokej školy moderného univerzitného typu, obsahovo 

a inštitucionálne posilniť postavenie vedy a výskumnej činnosti. V strednodobom výhľade sa 

PEVŠ  chce stať kvalitnou univerzitou,  preto sa aj aktivity školy v oblasti rozvoja vedy a 

výskumu kontinuálne rozvíjali ako integrovaný celok, pri akceptovaní osobitosti jednotlivých 

fakúlt. 

V roku 2012 PEVŠ zabezpečovala štúdium na 5 fakultách v troch stupňoch vzdelávania - 

bakalárskom, magisterskom (inžinierskom) a doktorandskom v rámci 18 akreditovaných 

študijných programov. Počet študentov sa za posledné tri roky podarilo stabilizovať 

a k 31.102012 na jej fakultách študovalo vyše 4,5 tisíca študentov. Študenti PEVŠ s využitím 

kreditového štúdia majú možnosť študovať aj ďalší zo študijných odborov, ktoré má PEVŠ 

akreditované, v rámci súbežného štúdia. V akademickom roku 2011/2012 PEVŠ pripravila do 

profesionálnej praxe 1465 absolventov, ktorí nachádzajú uplatnenie na pracovnom trhu a 

nerozširujú rady  dlhodobo nezamestnaných 

 

Dôležitou úlohou vysokej školy je zabezpečovanie kvalifikačného rastu vysokoškolských 

učiteľov a výskumných pracovníkov s cieľom trvalého skvalitňovania vzdelávacej 

a vedeckovýskumnej činnosti jej fakúlt. V hodnotenom období sa posilnila kvalifikačná 

štruktúra pedagógov PEVŠ úspešným habilitačným konaním jej štyroch interných 

zamestnancov.  Štruktúra akademických zamestnancov spolu s vybavením školy modernou 

výpočtovou, prezentačnou a konferenčnou technikou vytvárajú optimálne prostredie pre 

kvalitné vzdelávanie študentov. 
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 V oblasti vedecko-výskumnej činnosti Paneurópska vysoká škola pokračovala podľa 

priorít dlhodobého zámeru na roky 2008 – 2013 so zameraním na zvýšenie kvality vzdelávania, 

internacionalizáciu a posilnenie konkurencieschopnosti vysokej školy, prepojenie vzdelávania 

a výskumných aktivít na podnikateľské prostredie a následné zlepšenie uplatnenia absolventov 

na trhu práce. Výsledky vedecko-výskumnej práce sú  prezentované na vedecko-teoretických 

podujatiach a súčasne sú vnášané do obsahu študijných programov a jednotlivých predmetov. 

Pozitívna zmena nastala na úseku vypracovávania a podávania žiadostí o externé granty na 

podporu výskumných projektov. Pracovníci jednotlivých fakúlt v roku 2012 vypracovali a 

podali 13 žiadostí  o externý grant grantovej agentúre APVV, pričom do projektov sú okrem 

zamestnancov zapojení aj študenti doktorandského štúdia. 

 

PEVŠ v súlade so základnými koncepciami a východiskami jej medzinárodných aktivít 

vykonáva činnosti smerujúce k prehlbovaniu akademickej spolupráce nielen v rámci Európskej 

únie, ale aj v mimoeurópskej rovine. Medzinárodné aktivity sa primárne zameriavajú na 

realizáciu výmenných pobytov s partnerskými univerzitami v rámci Programu celoživotného 

vzdelávania  - podprogramu Erasmus formou 1–2 semestrálnych študijných pobytov a 3-

mesačných odborných stáží v zahraničných organizáciách a inštitúciách.  Rozširovanie 

fakultných a celoškolských medzinárodných kontaktov prispelo k podpisu nových 

bilaterálnych zmlúv, čo vytvára študentom priestor na získavanie medzinárodných skúseností 

a prehlbovanie odborných vedomostí. 
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XV. Prílohy 

 

Príloha č.1: Tabuľková príloha Výročnej správy:  

 

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2012 
 

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

Tabuľka č. 2: Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2011/2012 

 

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

druhom stupni v roku 2012 
 

Tabuľka č. 3b:  Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2012 
 

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

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2011/2012) 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom 

akademickom roku k 31.12.2012  

 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2011/2012 a 

porovnanie s akademickým rokom 2010/2011 

 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2012 

 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2012 

 

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

 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
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Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2011/2012 a 

porovnanie s akademickým rokom 2010/2011 

 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na 

obhajobu v roku 2012 

 

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

 

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2012 a porovnanie s rokom 2011 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2012 

 

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie 

práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2012 

 

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov  k 31.12.2012 

 

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 

 

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

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2012 

 

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2012 

 

 

Príloha č.2: Vnútorné predpisy PEVŠ prijaté v roku 2012 
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