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Úvod 
Hodnotený kalendárny rok 2008 je piatym akademickým rokom pôsobenia 

Bratislavskej vysokej školy práva (ďalej BVŠP), súkromnej vysokej školy. Za toto obdobie sa 

konštituoval vysoko kvalifikovaný vedecko-pedagogický zbor, akreditovali sa študijné 

programy pre všetky tri stupne štúdia a vypracovala sa požadovaná študijná dokumentácia. 

Poskytuje sa plnohodnotné vysokoškolské vzdelávanie v právnych, ekonomických, 

masmediálnych a informatických študijných programoch a nadviazala sa spolupráca 

s viacerými domácimi a zahraničnými vysokými školami a vedeckými ustanovizňami. 

Dynamicky sa rozvíja aj práca vedecká. Boli kreované vedeckovýskumné tímy 

a vypracované projekty na riešenie odborne náročných a spoločensky významných 

problémov. Uskutočnili sa podnetné vedecko-teoretické podujatia a vydané boli hodnotné 

vedecko-publikačné práce, ktorých autormi sú akademickí zamestnanci školy.  

Ambície BVŠP sú náročné. Smerovanie, množstvo a kvalita vykonanej práce ako aj 

iniciatívny prístup učiteľov, zamestnancov a študentov k úlohám sú prísľubom ďalšieho 

rozvoja školy. 
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1.Prehľad činností súvisiacich s poslaním a dlhodobým zámerom školy  
 

1.1.Prehľad činností súvisiacich s poslaním Bratislavskej vysokej školy práva  

Bratislavská vysoká škola práva uskutočňuje svoje poslanie v súlade s platnou 

legislatívou, všeobecne záväznými predpismi a ďalšími dokumentmi súvisiacimi s 

vysokoškolským vzdelávaním v akreditovaných študijných programoch, výchovou študentov 

a plnohodnotnou vedeckou prácou vo vedných odboroch zodpovedajúcich príslušným 

študijným odborom.  

Napĺňa svoje poslanie podľa požiadaviek stanovených v §1, ods. 4 zákona o vysokých 

školách č. 131/2002 Z.z., teda vedie študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému 

mysleniu, výchovu uskutočňuje v duchu kultúrneho pluralizmu, rozvíja, uchováva a šíri 

poznanie prostredníctvom výskumnej činnosti, poskytuje ďalšie vzdelávanie, aktívne sa 

zapája do verejnej diskusie o spoločenských otázkach,1 podieľa sa na vytváraní teoretických 

modelov rozvoja spoločnosti a hospodárstva, najmä pre potreby vyšších územných celkov, 

rozvíja plno-hodnotnú medzinárodnú spoluprácu s vysokými školami a vedeckými 

inštitúciami mobilitou študentov a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov o vzdelaní.  

Užšie zameranie Bratislavskej vysokej školy práva vyjadruje špecifika jej študijných 

programov výrazne orientovaných na medzinárodné aspekty právneho, ekonomického, 

mediálneho a informatického vzdelávania a explicitne je vyjadrené v novelizovanom 

Dlhodobom zámere školy na roky 2008-2013. Tento programový dokument školy obsahuje aj 

dlhodobé špecifické vedecké zámery školy.  

 

1.2.Dlhodobý zámer a jeho napĺňanie  

Dlhodobý zámer rozvoja školy korešponduje s profilom školy, jej poslaním a 

personálnym zabezpečením vzdelávacej a vedeckej práce. Kvalifikačná štruktúra 

akademických zamestnancov, ich dlhodobá vysokoškolská pedagogická prax a bohaté 

skúsenosti z predchádzajúcej vedeckej práce poskytujú plne odôvodnené predpoklady pre 

dynamický rozvoj akreditovaných študijných programov, s nimi súvisiacich oblastí výskumu2 

a rovnako aj riešenie odborne náročných úloh vedeckého výskumu a rozvoja.  

                                                 
1 Akademickí zamestnanci sa aktívne zapájajú do aktuálnych spoločenských a odborne náročných rozpráv 

uskutočňovaných prostredníctvom elektronických a printových médií, organizovaním vedecko-teoretických 
podujatí a pod. 

2 Príloha č. 2: Zoznam oblasti výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich 
študijných odborov vydaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky z 28. februára 2006 v znení 
rozhodnutí Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2007-5221/10412-1:071 z 19.3.2007 a CD-2007-
10696/22154-1:071 z 5.6.2007. 
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V oblasti vzdelávania je zámerom priebežné skvalitňovanie výučby podľa súčasných 

študijných programov a postupné získavanie oprávnení uskutočňovať ďalšie študijné 

programy a tým rozširovať ponuku vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch 

štúdia. Obsah vzdelávania korešponduje s najnovšími poznatkami právnych, ekonomických,  

humanitných a informatívnych vied a taktiež aktuálnymi potrebami praxe, metodika výučby 

zodpovedá náročným požiadavkám na vysokoškolské štúdium a jeho úroveň je plne 

porovnateľná s inými vysokými školami doma aj v zahraničí.  

Rovnako úspešne sa darí posilňovať kvalifikačnú štruktúru akademických 

zamestnancov školy a efektívne zapájať do výučby popredných domácich a zahraničných 

profesorov v spomenutých ako aj ďalších študijných programoch.  

Škola získala (napriek jej pomerne krátkej existencii) prestížny certifikát Európskej 

univerzitnej charty (EUC), čo významne rozšírilo jej možnosti uzatvárať bilaterálne zmluvné 

vzťahy s vysokými školami v rámci Európskej únie, ktoré taktiež disponujú spomenutým 

certifikátom. Veľký význam prikladaný aktívnej spolupráci so zahraničnými vysokými 

školami vyplýva z výraznej orientácie výučby na jej medzinárodné aspekty (medzinárodné a 

európske právo, medzinárodné podnikanie, nadštandardná jazyková príprava a pod.)  

Podpora medzinárodných aspektov vzdelávania a vedeckej práce školy sa uskutočňuje 

najmä uzatváraním dvojstranných dohôd so zahraničnými vysokými školami.  

V oblasti vedeckej práce školy je považovaná za oblasť, ktorej priorita je 

porovnateľná s prioritou oblasti výchovnej a vzdelávacej. Preto sa predmetom zvýšeného 

vedeckého záujmu stala samotná vedecká práca školy. Komplexnosť, konzistentnosť a 

systémovosť sú považované za jej atributívne charakteristiky, ktoré vytvárajú všestranné 

predpoklady pre dynamický rozvoj vedeckovýskumných, vedecko-teoretických, vedecko-

publikačných, vedecko-výchovných a ďalších aktivít systémovo integrovaných do uceleného 

a efektívne fungujúceho celku.  

Komplexnosť a ucelenosť sa dotýka najmä komponentov dôsledne zohľadňovaných 

pri koncipovaní a uskutočňovaní vedeckej práce. Za základné sú považované: právne, 

ekonomické, humanitné a informatívne vedné odbory, ďalej spoločenská prax a nakoniec 

akreditované študijné programy (vrátane študijných predmetov vyučovaných v rámci 

študijných programov sýtených zodpovedajúcimi vednými odbormi). Predmetom vedeckého 

záujmu sú prirodzene aj teoretické, metodologické, metodické, organizačné a praktické 
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problémy vygenerované vzťahmi medzi spomenutými komponentmi (t.j. vecné problémy 

vedecko-praktické, vedecko-edukačné a prakticko-edukačné).  

Systémovosť vedeckej práce školy garantuje najmä systémové integrovanie už 

uskutočňovaných a rovnako aj perspektívnych foriem, teda aktivít výskumných, teoretických, 

publikačných a výchovných ako aktivít rozhodujúcich (doplnených ďalšími náležitosťami 

vedeckej práce, osobitne prácou organizačnou, administratívnou, evidenčnou až po 

najproblémovejšiu prácu hodnotiacu). Komplexné ponímanie a systémové usporiadanie 

vedeckej práce školy upravujú interné predpisy školy, ktoré po predchádzajúcom verejnom 

prerokúvaní vydáva rektor ako záväzné smernice.  

Modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu ako aj plnohodnotnému rozvíjaniu 

vedeckej práce školy zodpovedá ich zabezpečenie špičkovými technológiami a vysoko 

kvalitnými informačnými zdrojmi. Objekty sú vybavené výkonnou výpočtovou technikou, 

škola má k dispozícii sofistikovaný softvér, knižnice sú priebežne doplňované hodnotnou 

domácou a zahraničnou literatúrou (knihy, periodiká, zákony, zborníky a pod.). Všeobecne 

prístupný je pre učiteľov a študentov internet. Auly sú vybavené modernou audiovizuálnou 

technikou a komfortným tlmočníckym zariadením umožňujúcim uskutočňovať cudzojazyčné 

prednášky a medzinárodné vedecko-teoretické podujatia.  

Dlhodobý zámer Bratislavskej vysokej školy práva je teda postupne a primerane ku  

jej trvaniu napĺňaný. V prvých  rokoch existencie  školy sú vcelku prirodzene 

uprednostňované aktivity zabezpečujúce jej pôsobenie v oblasti vzdelávania a výchovy 

a aktivity vedecké, osobitne projekty dlhodobejšej povahy sú zakladané a rozvíjané až 

následne. Už naplnené personálne, kvalifikačné, materiálne, technologické a ďalšie 

predpoklady však garantujú ďalší dynamický rozvoj všetkých rozhodujúcich oblastí 

pôsobenia školy ako vysokoškolskej ustanovizne porovnateľné s inými vysokými školami 

doma aj v zahraničí.  

 

1.3.Organizačná štruktúra školy 

Organizačná štruktúra Bratislavskej vysokej školy práva bola v kalendárnom roku 

2008 dotváraná v súlade s aktuálnymi potrebami vzdelávania a vedeckej práce, ako aj 

finančnými, personálnymi a ďalšími podmienkami a možnosťami. Svoju činnosť začala novo 

konštituovaná Fakulta informatiky.  

Dobudované sú základné organizačné prvky fakúlt, teda ústavy,  inštitúty, katedry 

a priebežne sú kreované pracoviská, ktoré organizačne, administratívne a inak zabezpečujú 
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rozhodujúce činnosti školy, osobitne vzdelávanie, výchovu a a rozvoj vedy. Rovnako 

uspokojivá je aj kvalifikačná štruktúra akademických zamestnancov školy. 

Súčasná organizačná štruktúra školy poskytuje štandardné predpoklady pre napĺňanie 

jej poslania ako vrcholnej vzdelávacej a vedeckej ustanovizne. Rámcovú štruktúru 

Bratislavskej vysokej školy práva znázorňuje nasledujúca schéma: 
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1.4.Medzinárodná spolupráca 

Charakteristickým javom aktivít Bratislavskej vysokej školy práva (BVŠP) v oblasti 

medzinárodných vzťahov a zahraničnej spolupráce v priebehu kalendárneho roka 2008 bola 

akcelerácia činností, zahájených v roku 2007. Vysoká škola pokračovala v napĺňaní svojho 

strategického cieľa internacionalizácie svojich akreditovaných študijných programov, 

prehlbovania spolupráce s partnerskými inštitúciami v zahraničí a optimalizácie zapojenia 

pedagógov zo zahraničia do výučbového procesu svojich jednotlivých fakúlt.  

Na základe získania novej Európskej univerzitnej charty (EUC) pre obdobie rokov 

2007-2013 vysoká škola pokračovala v nastúpenom trende rozširovania aktivít 

v podprograme Erasmus, ako súčasti novovytvoreného Programu celoživotného vzdelávania. 

Vysokej škole sa v tejto oblasti podarilo realizovať základné ciele, vytýčené pre účasť v 

programe Erasmus, pričom skúsenosti so zapojením sa do programu mali celkovo pozitívny 

charakter. Popri dosiahnutí základného cieľa, ktorým bolo kontinuálne zvyšovanie počtu 

vysielaných študentov na študijné pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí, sa 

podarilo realizovať prijatie prvých prichádzajúcich študentov z partnerských univerzít, ktorí 

absolvovali študijné pobyty na pôde BVŠP, a v neposlednom rade dosiahnuť kontinuálne 

zefektívňovanie organizačného zabezpečenia aktivít, realizovaných v programe Erasmus. 

V rámci aktivít programu Erasmus absolvovali v akademickom roku 2007/08 študijné 

pobyty na zahraničných partnerských univerzitách 29 študenti BVŠP s priemernou dĺžkou 

mobility v rozsahu 4,55 mesiaca. Pre akademický rok 2008/09 predstavoval odhad počtu 

vyslaných študentov 44 študentov, s predpokladanou dĺžkou mobility v rozsahu 4,45 mesiaca. 

Po prvýkrát v histórii zapojenia sa BVŠP do aktivít programu Erasmus boli v akademickom 

roku 2007/08 realizované školenia pracovníkov BVŠP na zahraničných partnerských 

univerzitách a v zimnom semestri akademického roka 2008/09 boli zahájené prvé praktické 

stáže študentov BVŠP v podnikoch v zahraničí. 

Najvýznamnejšou aktivitou BVŠP v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej 

spolupráce v roku 2008 a jednou z najvýznamnejších medzinárodných aktivít v priebehu 

existencie BVŠP vôbec bolo organizovanie pravidelnej výročnej, v poradí už 38. konferencie 

skupiny ELPIS („European Legal Programme of Integrated Studies“) na pôde Bratislavskej 

vysokej školy práva v dňoch 9. a 10.mája 2008. Zúčastnili sa jej zástupcovia 15 európskych 

univerzít, popri zástupcoch BVŠP zástupcovia univerzít Hannover, Lipsko, Viedeň, 

Groningen, Thessaloniki, Rouen, Le Havre, Cergy-Pontoise, Lisabon, Reykjavík, Oslo, 

Kodaň, Budapešť a Lublin. Predmetom rokovania bolo prediskutovanie aktuálnych otázok 

spolupráce medzi jednotlivými partnermi, ako aj stratégie prehĺbenia ďalšej spolupráce. 
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Účastníci diskutovali o možnostiach tvorby spoločných študijných programov, spoločných 

výskumných projektov a v neposlednom rade o otázkach riešenia problémových situácií v 

doterajšej spolupráci medzi partnermi. 

Popri prehĺbení spolupráce s partnerskými univerzitami v Európe došlo v poslednej 

tretine kalendárneho roka 2008 k zahájeniu krokov, výsledkom ktorých by v časovom 

výhľade 1-2 rokov malo byť uzavretie kooperačných dohôd s mimoeurópskymi partnermi. 

V nadväznosti na prvú kooperačnú dohodu tohto typu, ktorou bola v roku 2007 uzavretá 

rámcová dohoda o spolupráci s Fu Jen Catholic University na Taiwane, je cieľom BVŠP 

nadviazať ďalšie partnerstvá s univerzitami v južnej, juhovýchodnej a východnej Ázii, resp. v 

Latinskej Amerike. Za osobitne dôležité považuje vysoká škola prehĺbenie prvých kontaktov, 

zahájených v priebehu roku 2008 s univerzitnými inštitúciami v oblasti Stredomoria, 

zodpovedajúc realizácii cieľov susedskej politiky EÚ/ES.      

 

1.5.ERASMUS  

Bratislavská vysoká škola práva reagovala počas uplynulého roka na vývoj  

v európskom vzdelávacom priestore predovšetkým zintenzívnením spolupráce v rámci 

európskych mobilitných programov, ktorého sa zúčastňuje prostredníctvom európskeho 

programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Erasmus -  počínajúc akademickým 

rokom 2006/2007.  

V prvej polovici roka,  v dňoch 9. a 10. mája 2008 sa na pôde Bratislavskej vysokej 

školy práva uskutočnila 38. konferencia skupiny ELPIS (European Legal Programme of 

Integrated Studies), na ktorej sa zúčastnili zástupcovia 15 európskych univerzít. Popri 

zástupcoch BVŠP sa zúčastnili zástupcovia univerzít Hannover, Lipsko, Viedeň, Groningen, 

Thessaloniki, Rouen, Le Havre, Cergy-Pontoise, Lisabon, Reykjavík, Oslo, Kodaň, Budapešť 

a Lublin. Osobitne fakulta práva mala vďaka tomuto podujatiu príležitosť prediskutovať 

aktuálne otázky spolupráce s jednotlivými partnermi, nadviazanie nových  bilaterálnych 

vzťahy ako aj stratégie prehĺbenia ďalšej spolupráce s univerzitami, zúčastnenými v 

programe. Značnú pozornosť venovali účastníci diskusii o ďalších možnostiach tvorby 

spoločných študijných programov, spoločných výskumných projektov, riešenia problémových 

situácií v doterajšej spolupráci. Uvedená aktivita bola zároveň skvelou príležitosťou na 

prezentáciu školy, mesta, Slovenska a zvýšenie povedomia zahraničných univerzít o kvalite 

poskytovaného štúdia a pomerne vysokým  podielom zahraničných učiteľov na 

pedagogickom procese.  

 



13 

Výrazný záujem študentov o získanie mobilitného grantu za účelom štúdia v zahraničí 

ovplyvnil aj počet uzatvorených medziuniverzitných  (bilaterálnych) dohôd podpísaných 

Bratislavskou vysokou školou práva (jej jednotlivými fakultami) a partnerskými univerzitami 

v zahraničí, ktorý výrazne vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Kým 

v predchádzajúcom roku bolo podpísaných  16 bilaterálnych dohôd, v roku 2008 sa ich počet 

výrazne zvýšil  - na 35. Bolo to ovplyvnené predovšetkým tým, že Fakulta ekonómie 

a podnikania vyslala po prvýkrát svojich študentov na štúdium a uzatvorila 17 bilaterálnych 

zmlúv a rovnako v predchádzajúcom roku podpísala bilaterálne zmluvy aj novozriadená 

Fakulta masmédií.  

Počty mobilít majú neustále stúpajúcu tendenciu. V roku 2008 bolo vyslaných spolu 

62 študentov, z toho v zimnom a letnom semestri roku 2007/2008 absolvovalo študijný pobyt  

24 študentov a 38 študentov zahájili svoje študijné pobyty v akademickom roku 2008/2009. 

V percentuálnom vyjadrení predstavuje  nárast mobilít takmer  80%. V uplynulom roku 

privítala Fakulta práva na svojej pôde prvé 3 študentky zo zahraničných univerzít z Vilniusu 

a z Tübingenu.  

V rámci mobility pracovníkov vysokých škôl sa školenia pracovníkov vo Francúzsku 

zúčastnili dve pracovníčky, ktorých pobyt bol zameraný na získanie a výmenu skúseností pri 

organizácii mobilít študentov a učiteľov.  

   
1.6.Vzdelávacia činnosť  

Za rozhodujúcu oblasť činnosti školy je považovaná vzdelávacia a výchovná práca 

systematicky a dôsledne sa opierajúca o štandardné formy a druhy vedeckej práce. Ich 

systémové integrovanie do uceleného procesu prípravy tvorivých a vysoko kvalifikovaných 

odborníkov v oblasti práva, ekonómie, masmediálnych štúdií a informatiky patrí k trvalým 

prioritám školy.  

V súlade s dlhodobým zámerom školy orientovaným na prípravu 

vysokokvalifikovaných absolventov uplatniteľných v európskom regióne je hlavným 

zámerom školy poskytovať v akreditovaných študijných programoch všetkých troch stupňov 

vysoko kvalitné vzdelávanie porovnateľné s vysokoškolským vzdelávaním na európskych 

univerzitách,  pripraviť kvalifikovaných odborníkov pre štátnu a verejnú správu, 

medzinárodné inštitúcie,  domáce a medzinárodné podnikateľské prostredie a zároveň 

uskutočňovať celoživotné vzdelávanie v špecializovaných programoch.  

Bratislavská vysoká škola práva v roku 2008 poskytovala vysokoškolské vzdelávanie 

v nasledujúcich  študijných odboroch: 
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3.2.3 Masmediálne štúdiá (bakalárske štúdium) 

3.2.3 Masmediálne štúdiá (magisterské štúdium)  

3.2.3 Masmediálne štúdiá (doktorandské štúdium)  

3.3.16  Ekonomika a manažmentu podniku (bakalárske štúdium) 

3.3.18  Medzinárodné podnikane (inžinierske štúdium) 

3.3.18  Medzinárodné podnikane (doktorandské  štúdium) 

3.4.1 Právo (bakalárske štúdium) 

3.4.1 Právo (magisterské štúdium) 

3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva (doktorandské štúdium) 

3.4.7 Trestné právo (doktorandské štúdium) 

3.4.8 Medzinárodné právo (doktorandské štúdium) 

9.2.9 Aplikovaná informatika (bakalárske štúdium) 

 

Doktorandské štúdium na Bratislavskej vysokej škole práva sa realizuje v rámci 

príslušných študijných programov na Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania a na 

Fakulte masmédií. 

Fakulta práva   Teória a dejiny štátu a práva 

Trestné právo 

Medzinárodné právo 

Fakulta ekonómie a podnikania Medzinárodné podnikanie 

Marketingová komunikácia 

Fakulta masmédií Masmediálne štúdiá, študijný program Marketingová 

komunikácia 

 

Forma štúdia je denná alebo externá. Štúdium je rozdelené na akademické roky. denná 

forma 3 akademické roky, externá 5 akademických rokov. 

Organizácia doktorandského štúdia je založená na kreditovom systéme. Tvorí ju študijná časť 

v rozsahu 60 kreditov a vedecká časť v rozsahu 120 kreditov. 

Obsah povinných a povinne voliteľných predmetov v študijnej časti zahŕňa rámcové témy 

jadra znalostí pre III. stupeň štúdia a poskytuje teoreticko-metodologické východiská pre 

vedeckú časť štúdia s možnosťou rozšírenia znalostí študentov podľa zamerania dizertačnej 

práce. 
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Každý doktorand spolu so školiteľom si vypracúva individuálny študijný plán 

doktoranda, ktorý obsahuje študijný a vedecký plán doktoranda 

 
Počty študentov BVŠP v roku 2008 

Na všetkých stupňoch štúdia na BVŠP v roku 2008 študovalo 3676 študentov na 

dennej aj externej forme štúdia. Jednotlivé počty študentov podľa jednotlivých fakúlt 

dokumentuje tabuľka č.1.  

 
  1. stupeň štúdia 2. stupeň štúdia 3. stupeň štúdia 
  denné externé denné externé denné externé Spolu fakulty
Fakulta práva 530 1018 341 543 15 36 2483
Fakulta ekonómie a podnikania 303 261 65 150 2 48 829
Fakulta masmédií 175 95 0 47 2 11 330
Fakulta informatiky 12 22         34
spolu     3676
 
 
Počty študentov podľa jednotlivých fakúlt 
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Absolventi BVŠP v roku 2008 

V roku 2008 na BVŠP absolvovalo na prvom stupni štúdia 527 študentov, z toho 433 

študentov na Fakulte práva a 94 na Fakulte ekonómie a podnikania. Na druhom stupni štúdia 

úspešne absolvovalo 56 študentov na Fakulte práva a 8 študentov na Fakulte ekonómie a 

podnikania. Na treťom stupni štúdia absolvovali dvaja doktorandi na Fakulte ekonómie 

a podnikania v študijnom odbore Medzinárodné podnikanie. Na Fakulte práva 17 absolventov 

úspešne vykonalo rigorózne skúšky. 

 

x    x    x 

 

Fakulty BVŠP, Fakulta práva, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií a 

Fakulta informatiky vypracovali výročné správy za rok 2008. Obsah je určený Zákonom o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.131/2002 Z.z., §20 ods.2. 

 

 

 
 

2. Výsledky a úroveň vzdelávacej a vedeckej práce fakúlt BVŠP 
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Výročná správa Fakulty práva BVŠP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc.. 

dekan Fakulty práva BVŠP  
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2.1.1.Charakteristika fakulty 
 
2.1.1.1.Úvod 
Bratislavská vysoká škola práva získala oprávnenie pôsobiť ako súkromná vysoká 

škola na základe Uznesenia Vlády Slovenskej republiky  č. 725/2004 zo dňa 14. júla 2004. 

a nasledujúceho štátneho súhlasu. Fakulta práva Bratislavskej vysokej školy práva je dĺžkou 

svojej existencie prvou z fakúlt Bratislavskej vysokej školy práva, pričom pôsobí od 

samotného vzniku vysokej školy. V prvom roku existencie BVŠP bola zároveň jej jedinou 

fakultou a s BVŠP splývala v jednom organizačnom celku. Od akademického roka 2004-2005 

začala poskytovať vysokoškolské vzdelávanie 1. stupňa v študijnom odbore 3.4.1 Právo 

v dennej forme a v externej forme). V tom istom roku Bratislavská vysoká škola právo získala 

oprávnenie poskytovať aj magisterské štúdium v študijnom odbore 3.4.1 Právo v dennej 

forme  a v externej forme. 

V roku 2006 získala BVŠP oprávnenie poskytovať vysokoškolské štúdium tretieho 

stupňa a jeho absolventom udeľovať akademický titul PhD. v študijných odboroch: 

- 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva v dennej forme  v externej forme,  

- 3.4.7 Trestné právo v dennej forme  v externej forme, 

- 3.3.8 Medzinárodné právo v dennej forme  v externej forme. 

Vzhľadom na to, že prvé povolenie uskutočňovať bakalárske štúdium bolo časovo 

obmedzené, BVŠP v roku 2006 získala oprávnenie uskutočňovať bakalárske štúdium v dennej 

forme  a v externej forme  bez časového obmedzenia. 

Od akademického roku 2006/2007 pôsobí fakulta v moderných priestoroch v 

bratislavskej mestskej časti Ružinov, ktorých rozsiahla rekonštrukcia bola ukončená v letných 

mesiacoch roku 2006. Celkový charakter budovy i moderné technicko-informatizačné 

vybavenie budovy vyjadrujú cieľ vysokej školy, poskytovať svojím študentom možnosti, plne 

zodpovedajúce požiadavkám vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí. 

Fakulta práva má optimálnu geografickú lokalizáciu. Jej sídlo v hlavnom meste 

poskytuje učiteľom, výskumným pracovníkom a študentom príležitosti  aktívne sa zapájať do 

vedeckých, kultúrnych, športových a iných podujatí.  
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2.1.1.2.Organizačná štruktúra fakulty 
Fakulta sa vnútorne člení na dekanát ústavy a ďalšie pracoviská. Organizačná 

štruktúry fakulty bola optimalizovaná za účelom efektívneho plnenia úloh. 

Dekanát je hospodársko-správnym pracoviskom fakulty s výkonnou funkciou. Plní 

úlohy spojené s organizačným, finančným, hospodárskym a administratívnym zabezpečením 

činnosti fakulty. Pripravuje podklady pre rokovanie a rozhodovanie akademických 

funkcionárov fakulty a pre orgány akademickej samosprávy fakulty. Realizuje rozhodnutia 

akademických funkcionárov a akademickej samosprávy fakulty. 

Dekanát tvorí: 

a) dekan fakulty, 

b) prodekan pre pedagogickú činnosť, 

c) prodekan pre vedu a zahraničné vzťahy, 

d) prodekan pre celoživotné vzdelávanie a rozvoj, 

e) tajomník fakulty, 

f) sekretariát dekana. 

Ústavy sú základnou organizačnou zložkou fakulty pre pedagogickú, 

vedeckovýskumnú a hospodársku činnosť. Počet ústavov a ich zameranie určuje dekan. 

Ústavy sa ďalej členia na oddelenia. 

1) Fakulta má zriadené nasledovné ústavy: 

a) Ústav teórie a dejín štátu a práva: 

I. Sekretariát ústavu, 

II. Oddelenie dejín štátu a práva, 

III. Oddelenie rímskeho práva a cirkevného práva, 

IV. Oddelenie teórie práva. 

b) Ústav verejného práva: 

I. Sekretariát ústavu, 

II. Oddelenie trestného práva, kriminalistiky a kriminológie, 

III. Oddelenie ústavného práva a štátovedy, 

IV. Oddelenie finančného práva, 

V. Oddelenie správneho práva a práva životného prostredia. 
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c) Ústav súkromného práva: 

I. Sekretariát ústavu, 

II. Oddelenie občianskeho práva,  

III. Oddelenie obchodného práva, 

IV. Oddelenie pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. 

d) Ústav medzinárodného práva a európskeho práva: 

I. Sekretariát ústavu, 

II. Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov, 

III. Oddelenie európskeho práva, 

IV. Oddelenie medzinárodného práva súkromného. 

e) Ústav spoločensko-vedných disciplín 

I. Sekretariát ústavu, 

II. Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch, 

III. Oddelenie sociálnych a ekonomických vied. 

Na zabezpečenie úloh fakulty sú zriadené ďalšie pracoviská: 

a) Študijné oddelenie, 

b) Knižnica. 

Postavenie, činnosť súčastí fakulty a ich riadenie podrobnejšie upravuje Smernica 

dekana č. 5/2007 Organizačný poriadok Fakulty práva BVŠP (Príloha č. 15). 

 
 

2.1.1.3.Akademickí funkcionári 
 
Dekan fakulty      Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc.  
 
Prodekan pre pedagogickú činnosť    Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD.  
 
Prodekan pre celoživotné vzdelávanie a rozvoj  Doc. JUDr. Július Kováč, CSc.  
 
Prodekan pre vedu a zahraničné vzťahy   Doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD.  
 
Tajomník fakulty do 31. 8. 2009   JUDr. Slavomír Rudenko  
 
Tajomníčka fakulty od 15. 12. 2009   Ing. Svetlana Riedel, MBA  
 
Vedúci ústavu verejného práva (do 31. 8. 2008) Prof. JUDr. Ján Svák, CSc. 
 
Vedúca ústavu súkromného práva   doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. 
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Vedúci ústavu medzinárodného a európskeho práva  Univ. Prof. Dr. Peter Fischer  
(do 31. 8. 2008) 
 
Vedúci ústavu medzinárodného a európskeho práva  doc. JUDr. Radoslav Prochádzka, PhD.  
(od 1. 9. 2008) 
 
Vedúci ústavu teórie a dejín štátu a práva   Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
 
Vedúca ústavu spoločensko-vedných disciplín Doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD. 
 (do 31. 8. 2008) 
 
Vedúca ústavu spoločensko-vedných disciplín Doc. PhDr. Jarmila Chovancová CSc. 
 (od 1. 9. 2008) 
 

2.1.1.4.Akademický senát  
 

Dňa 16. 12. 2008 sa na fakulte práva konali prvé voľby do Akademického senátu 

fakulty. V hlasovaní boli zvolení nasledovní kandidáti: 

za zamestnaneckú časť: 

Mgr. Andrej Karpat 

Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. 

JUDr. Pavol Judiak 

JUDr. Danka Knapková 

JUDr. Peter Polák 

JUDr. Branislav Jablonka 

Mgr. Katarína Svitková 

PaedDr. Zuzana Kurucová 

 

 

 

za študentskú časť: 

Bc. Michal Homola 

Andrea Rošková 

Ing. Bc. Peter Ošváth 

Gevorg Ayrumyan 

Martin Kováčik 
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2.1.2.Výsledky a úroveň vzdelávacej a vedeckej práce školy 
 

2.1.2.1.Výchovno-vzdelávacia činnosť fakulty 

2.1.2.1.1.Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti 
Medzi rozhodujúce ciele fakulty patrí jej poslanie pôsobiť ako štandardná vysoká 

škola v oblasti právneho poznania, ako aj rozvíjať a rozširovať ponuku ďalších 

akreditovaných študijných odborov. Prostriedkom napĺňania tohto cieľa je poskytovanie 

kvalitných študijných programov vysokoškolského štúdia a adekvátna odborná príprava 

absolventov týchto študijných programov nielen na tradičné právnické povolania, akými sú 

sudcovia, prokurátori, notári, advokáti, exekútori, či právnické profesie v orgánoch verejnej 

moci a štátnej správy, ale aj pre ďalšie právne zamerania, ktoré sa právnikom otvárajú v 

podmienkach života a práce v Európskej únii. Hoci študijné programy smerujú k dosiahnutiu 

univerzálneho a úplného právnického vzdelania, osobitný dôraz študijných programov je 

viazaný na špecializáciu v oblasti medzinárodného a európskeho práva. Fakulta tieto študijné 

programy pripravuje v spolupráci so zahraničnými univerzitami, pričom vo vzdelávacom 

procese okrem domácich profesorov a odborníkov z praxe pôsobia aj profesori z Českej 

republiky, Rakúska, Nemecka. 

Štúdium na fakulte sa vo všetkých troch stupňoch štúdia uskutočňuje v dennej i 

externej forme štúdia. 

Študijné programy sa v plnom rozsahu realizujú v kreditovom systéme štúdia. 

Kreditový systém štúdia umožňuje hodnotiť záťaž študenta spojenú s absolvovaním jednotiek 

študijného programu, podporuje mobilitu študentov (t.j. možnosť absolvovať časť štúdia na 

zahraničnej univerzite) a poskytuje študentovi možnosť podieľať sa na tvorbe svojho 

študijného programu. 

Výučba viacerých internacionalizovaných predmetov študijného programu prebieha 

bilingválne, resp. multilingválne, s dôrazom na anglický jazyk. V prvých dvoch ročníkoch 

štúdia sa pre jazykovo menej zdatných študentov zabezpečuje paralelné tlmočenie. Pre 

študentov sa tým od prvých rokov ich právnického štúdia vytvárajú podmienky pre trvalý 

kontakt s profesormi právnických fakúlt zo zahraničia, zároveň však predpoklad pre využitie 

príležitostí absolvovať časť štúdia na partnerských univerzitách v zahraničí, prostredníctvom 

účasti fakulty na programoch medzinárodnej akademickej spolupráce a akademických 

mobilít. 
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V rámci fakulty sa v uplynulom akademickom rou pokračovalo v realizácii programu 

Jean Monnet Chair, ktorý je  zameraný na európsku integráciu. V rámci tohto projektu sa na 

fakulte práva konali prednášky významných odborníkov, napr. Dr. J. Alnera, B. Slyšku, J. E. 

D. Rozgoňovej, I. Šramka, D. Švábyho. Z absolventov študijného programu katedry Jeana 

Monneta Chair „Európska integrácia“ sa zúčastnilo 22 úspešných absolventov záverečných 

bakalárskych skúšok a obhajob bakalárskych prác a dvaja študenti doktorandského  štúdia 

z odboru medzinárodného a európskeho práva na 5-dňovej študijnej exkurzii do sídla 

európskych inštitúcií. 

2.1.2.1.2.Zoznam študijných programov 
Štúdium na fakulte prebieha v súlade so zákonom o vysokých školách a ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov podľa akreditovaných študijných programov. 

Študijný program tvorí štandardné členenie na predmety povinné, povinne voliteľné 

a výberové. 

 Fakulta má akreditované nasledovné študijné programy: 

1. študijný program bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) v študijnom odbore 3.4.1. 

Právo, 

2. študijný program magisterského stupňa štúdia (2. stupeň) v študijnom odbore 3.4.1. 

Právo, 

3. študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 

3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, 

4. študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v študijnom odbore 

3.4.7. Trestné právo, 

5. študijný program doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň)  v študijnom odbore 

3.4.8. Medzinárodné právo. 

2.1.2.1.3.Prehľad o študentoch 
Aktuálne počty študentov k 31. 10. 2008 na fakulte práva sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke. 

Počet zapísaných študentov 
Ročník štúdia 

Denné štúdium  Externé štúdium  Spolu 

1. roč. Bc. 209 442 651 

2. roč. Bc. 221 282 503 

3 roč. Bc. 200 294 494 
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Úspešnosť štúdia ukazuje nasledovná tabuľka. 

Ročník/ stav štúdia riadne prerušené vylúčený zanechal prístup prestup

1. roč. Bc. 503 19 57 5 2 2 
2. roč. Bc. 478 12 25 4 5 3 

3. roč. Bc. 470 11 9 13 7 0 

1. roč. Mgr. 442 3 1 1 0 0 

2. roč. Mgr. 51 1 0 0 9 0 

 

 

2.1.2.1.4.Štátne skúšky 
 

V akademickom roku 2007/08 v treťom ročníku bakalárskeho štúdia študovalo 198 

denných študentov a 311 externých študentov. Z denného štúdia bolo úspešných 190 

študentov (z toho 35 na opravný termín) čo tvorí 96% úspešnosť. Počet úspešných 

absolventov externého bakalárskeho štúdia bol 245 (z toho 50 na opravný termín) čo tvorí 

78% úspešnosť. Vážený študijný priemer z obhajoby záverečnej práce dosiahol 1.630, zo 

štátnej skúšky Základy európskeho práva a štátovedy 2.047. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom je to mierny nárast. Podobne ako predchádzajúci rok, študenti mali možnosť využiť aj 

Počet zapísaných študentov 
Rok štúdia 

Denné štúdium  Externé štúdium  Spolu 

1. ročník Mgr. 187 257 444 

2. ročník Mgr. 154 286 440 

Počet zapísaných študentov 
Ročník štúdia 

Denné štúdium  Externé štúdium  Spolu 

1. roč. PhD. 8 17 25 

2. roč. PhD. 3 5 8 

3 roč. PhD. 4 14 18 
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absolvovanie štátnej skúšky v anglickom jazyku. Túto možnosť využilo 72 denných študentov 

a 35 externých študentov. 

V akademickom roku 2007/08 v druhom ročníku magisterského štúdiu študovalo 61 

externých študentov. Počet úspešných absolventov štúdia bol 56  čo tvorí 91,8% úspešnosť. 

Vážený študijný priemer z obhajoby diplomovej práce dosiahol 1.545, zo štátnej skúšky 

Občianske právo 1.786,  Trestné právo 2.062, Správne právo 2.250, Pracovné právo 1.829, 

Obchodné právo 1.417. 

Celkové výsledky štátnych skúšok ukazuje nasledovná tabuľka. 

Predmet/ hodnotenie A B C D E Fx 

Obhajoba bakalárskej práce 168 113 80 44 35 2 
Základy európskeho práva a 

štátovedy 84 97 80 79 96 10 

Obhajoba diplomovej práce 26 10 12 5 3 0 

Občianske právo 15 12 18 4 7 0 

Trestné právo 11 10 10 11 14 0 

Správne právo 1 1 4 1 4 0 

Pracovné právo 9 10 8 7 4 0 

Obchodné právo 4 0 1 1 0 0 

 

2.1.2.1.5.Študentská vedecká a odborná činnosť 
 

Študentská vedecká odborná činnosť sa stáva trvalou súčasťou fakulty. 

V akademickom roku 2007/08 sa konalo akademické kolo dňa 5. júna 2008. Do fakultného 

kola ŠVOČ prihlásilo jedenásť študentov celkom osem prác.  Najväčšie zastúpenie z hľadiska 

ústavov mal Ústav verejného práva, ktorý vo fakultnom kole reprezentovali Katarína Korbová 

s témou „Administratívno-právne aspekty právnej úpravy výskumu embryonálnych 

kmeňových buniek a reprodukčného klonovania“, pod vedením Doc. JUDr. Soni 

Košičiarovej, CSc., Daniel Drenka s témou „Právo na spravodlivý proces v trestnom konaní“, 

pod vedením Doc. JUDr. Jozefa Záhoru, PhD. a Štefan Mašin s témou „Postavenie 

prokurátora v prípravnom konaní“, pod vedením Doc. JUDr. Jaroslava Fenyka, PhD. Ústav 

medzinárodného práva reprezentovali Mário Nachtman  s prácou na tému „Rozhodnutia 

jednotlivých prípadov Európskym súdnym dvorom a ich aplikácia na ďalšie prípady 

rovnakého charakteru v krajinách EÚ“, pod vedením JUDr. Andrei Erdosovej , ako aj  
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Dominika Jurkiewiczová, Barbora Ševčíková a Barbora Karasová s prácou na tému „Vplyv 

a dopad rozhodnutí Európskeho súdneho dvora na členské štáty EÚ“, takisto pod vedením 

JUDr.  Andrei Erdosovej. Ústav teórie a dejín štátu a práva zastupovali Patrik Kolesár 

s prácou na tému „Významné rímsko-právne inštitúty v kontexte spontánneho poriadku pre 

súčasnosť“  , pod vedením prof. ThDr. Jozefa Krajčiho,PhD. a Erika Marková s prácou na 

tému „Postavenie otroka v spoločnosti“, pod vedením toho istého pedagóga. Ústav 

súkromného práva  reprezentovala jedna práca, a to na tému „Ochrana spotrebiteľa pri 

zásielkovom predaji – harmonizácia teórie a praxe s požiadavkami ES/EÚ v podmienkach 

Slovenskej republiky“, ktorú pod vedením JUDr. Jany Drgoncovej vypracovali Mária 

Machalcová a Marcela Tóthová .  

Jednotlivé práce ich autori obhajovali vo vylosovanom poradí pred komisiou zloženou 

z predsedu Doc. JUDr. Júliusa Kováča, CSc., prodekana fakulty, ako aj  z členov JUDr. 

Kataríny Chovancovej ,PhD. z Ústavu súkromného práva,  JUDr. Petra Poláka, PhD. z Ústavu 

verejného práva a  dvoch zástupcov z radov študentov. Všetky predložené práce boli 

oponované oponentmi a aj všetky od nich získali odporúčanie na obhajobu. Po skončení 

obhajob komisia na neverejnom zasadnutí vyhodnotila jednotlivé práce, a úroveň ich 

obhajoby,  a stanovila poradie na prvých troch miestach. Na prvom mieste sa umiestnila práca  

  Účastníci, ktorí sa umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste boli dekanom 

fakulty odmení finančnými odmenami. Vedenie fakulty sa nakoniec rozhodlo oceniť 

finančnými odmenami aj angažovanosť všetkých ostatných tohtoročných účastníkov ŠVOČ.   

2.1.2.1.6.Prehľad o učiteľoch 
 

Menovanie a výber zamestnancov sa vykonáva v súlade so zákonom o vysokých 

školách a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Funkcie profesorov a docentov 

vedúcich zamestnancov sa obsadzujú výberovým konaním. Vzhľadom na zameranie 

študijných programov na medzinárodné právo, na pedagogickom procese sa okrem domácich 

profesorov, docentov a ďalší odborníci, pôsobia aj profesori z Českej republiky, Rakúska, a 

Nemecka. 
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Zoznam akademických (tvorivých) zamestnancov fakulty 

meno 
zamestnaný 
od Funkcia 

Balko Ladislav, Doc. JUDr., PhD. 3.11.2005 docent 
Cirák Ján, Doc. JUDr. 1.9.2008 docent 
Drgonec Ján, JUDr. 1.9.2008 docent 
Falada David, JUDr. 1.9.2008 asistent 
Fenyk Jaroslav, Doc. JUDr., PhD.      1.2.2005 docent 
Fischer Peter, Prof. Dr. 1.9.2004 profesor 
Griller Stefan, Univ. Prof. Dr.      1.4.2007 profesor 
Havrlentová Darina , PhDr. PhD. 1.10.2008 tajomník ústavu 
Holcr Kvetoň, prof. PhDr., DrSc 1.12.2005 profesor 
Holomek Jaroslav, Doc. RNDr.,Phd. 1.9.2008 docent 
Hurdík Jan, Prof. JUDr., DrSc.      1.11.2005 profesor 
Chovancová Jarmila Doc.PhDr., CSc. 1.9.2008 docent 
Chovancová Katarína, JUDr., PhD. 1.2.2008 odborný asistent  
Ivor Jaroslav Prof. JUDr., CSc.      2.10.2004 profesor, dekan 
Jablonka Branislav, JUDr., PhD. 1.9.2008 odborný asistent  
Jílek Dalibor, Prof. JUDr., CSc.      2.11.2004 profesor 
Judiak Pavol, JUDr. 16.9.2008 tajomník ústavu 
Karpat Andrej, Mgr.      3.9.2007 odborný asistent  
Klimko Jozef, Prof. JUDr. DrSc. 1.9.2008 profesor 
Knápková Dana JUDr. 15.9.2006 tajomníčka ústavu 
Kováč Július, Doc. JUDr., CSc. 11.7.2005 docent 
Križan Viktor, Mgr. 1.10.2008 asistent ústavu 
Kuklík Ján, Prof. JUDr., DrSc. 1.3.2005 profesor 
Kurucová Zuzana, PaedDr. 1.9.2007 odb.asistent 
Mathern Vladimír, Prof. JUDr., DrSc. 1.11.2008 profesor 
Poláčková Saskia JUDr. 15.9.2007 tajomníčka ústavu 
Polák Peter, JUDr. PhD. 1.9.2008 odb.asistent 
Porada Viktor, Prof. JUDr. Dr.h.c., DrSc.      1.1.2005 profesor 
Procházka Radoslav, Doc., JUDr., PhD.,  J.S.D. 1.9.2008 docent 
Riedel Svetlana, Ing. MBA 15.10.2008 tajomník fakulty 
Salač Jozef Doc. JUDr. Mgr., PhD.   1.11.2005 docent 
Skřejpek Michal, Prof. JUDr., DrSc. 2.10.2004 profesor 
Sobihard Jozef, Doc. JUDr., CSc. 1.9.2008 docent 
Števček Marek, JUDr., PhD. 1.10.2007 odborný asistent  
Strážnická Viera, prof. JUDr. CSc. 11.11.2008 profesor 
Svák Ján, prof. JUDr. CSc. 2.10.2004 profesor 
Šturma Pavel, Prof. JUDr., DrSc.      2.11.2004 profesor 
Telec Ivo, Prof. JUDr., CSc.      1.11.2005 profesor 
Večeřa Miloš, Doc. JUDr. PhDr.      5.6.2005 profesor 
Vedder CHristoph, Univ. Prof. Dr.      1.3.2005 profesor 
Verschraegen Bea, Univ. Prof. Dr., LL.M., E.M.M.  1.5.2006 profesor 
Vojáček Ladislav,  Doc. JUDr., CSc.     2.9.2004 docent 
Wáclavová Linda, JUDr. 1.9.2008 asistentka ústavu 
Záhora Jozef, Doc. JUDr., PhD. 1.3.2006 docent 
Žitňanská Lucia Doc. JUDr., PhD.      1.9.2006 docent 
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Kvalifikačná štruktúra akademických zamestnancov fakulty 
 

 
 
Socio-demografická štruktúra akademických zamestnancov fakulty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Externí učitelia 
 
Na zabezpečovaní výučby sa podieľajú aj externí učitelia, ktorí pôsobia vo funkciách 

profesorov a docentov na vlastných vysokých školách. Z hľadiska odbornosti sú  navrhovaní  

vysokoškolskí učitelia z týchto vysokých škôl a fakúlt: 

1) Právnická fakulta Karlovy univerzity v Prahe 

2) Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brne 

3) Právnická fakulta UK v Bratislave 

4) Universität Wien 
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Odborníci z praxe, ktorí externe spolupracujú s Bratislavskou vysokou školou práva, 

majú vysokoškolské vzdelanie najmenej II. stupňa, sú všeobecne uznávaní odborníci. Ide 

najmä o pracovníkov a špecialistov z týchto inštitúcií a organizácií: 

− Generálna prokuratúra SR 

− Najvyšší súd SR 

− Slovenská advokátska komora 

− Ústavný súd SR 

− Ministerstvo spravodlivosti SR 

 

2.1.2.1.7.Mobility študentov 
 

V súvislosti s medzinárodným zameraním Bratislavskej vysokej školy práva a 

zameraním jej študijného programu na medzinárodné a európske právo patrí medzi 

rozhodujúce ciele vysokej školy medzinárodná spolupráca s partnerskými univerzitami v 

zahraničí. Tento aspekt sa prejavuje nielen v podieľaní sa pedagógov zo zahraničia na 

pedagogickom procese na pôde BVŠP, ale zároveň a predovšetkým v poskytovaní možností 

pre študentov, absolvovať časť štúdia na niektorej z partnerských univerzít v zahraničí. 

Prvým krokom, zakladajúcim spoluprácu do budúcnosti, bolo podpísanie dvojstrannej 

zmluvy o spolupráci s Dunajskou univerzitou v rakúskom meste Krems (Donau-Universität 

Krems), na ktorej budú mať absolventi BVŠP možnosť absolvovať postgraduálny študijný 

program. K podpísaniu zmluvy došlo dňa 15.apríla 2005. Zmluva zároveň vytvára priestor pre 

realizáciu spoločných projektov a akademicko-výskumných aktivít. 

K 1.novembru 2005 požiadala BVŠP na základe predloženého projektu Európsku 

komisiu o udelenie Európskej univerzitnej charty (European University Charter / ďalej len 

"EUC"), ktorá jej bola oficiálne udelená vo februári 2006 (pod č. 228111-IC-1-2005-1-SK-

ERASMUS-EUC-1). Na základe tohto dokumentu je BVŠP oprávnená zúčastňovať sa 

akademických programov Európskej únie a dojednávať dvojstranné kooperačné dohody s 

inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktoré taktiež disponujú Európskou univerzitnou 

chartou. Prvoradým cieľom BVŠP v tomto kontexte je realizácia akademických mobilít 

študentov a pedagógov už počínajúc akademickým rokom 2006/2007. 

Fakulta práva si za prioritu pri napĺňaní uvedeného cieľa stanovila participáciu na 

akademickom programe ELPIS, ktorého sa v súčasnosti zúčastňuje 35 inštitúcií, pôsobiacich 



 

 34

v oblasti právnych vied z krajín Európskej únie, Nórska a Švajčiarska. BVŠP je jedinou 

inštitúciou, zastupujúcou Slovenskú republiku v tomto združení. Právoplatným členom 

programu ELPIS sa BVŠP stala v novembri 2005 v rámci jej 34. konferencie, ktorá sa 

uskutočnila v Hannoveri a na ktorej BVŠP zastupoval jej prorektor pre medzinárodné vzťahy, 

prof. Dr. Peter Fischer. 

Následným krokom pri realizácii programov akademických mobilít je uzatváranie 

dvojstranných kooperačných zmlúv s vybranými inštitúciami, zúčastnenými na právnickom 

programe ELPIS/ERASMUS a na všeobecnom akademickom programe Európskych 

spoločenstiev SOCRATES/ERASMUS. Na základe dojednaných kooperačných zmlúv sa 

budú uskutočňovať výberové konania pre študijné pobyty v zahraničí na jednotlivých 

partnerských univerzitách, či iných akademických a medzinárodných inštitúciách. 

V súčasnosti má Fakulta práva dojednanú bilaterálnu spoluprácu pre program Erasmus 

s nasledovnými európskymi univerzitami : 

Université de Fribourg 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

Eberhard Karls Universität Tübingen 

Universität Leipzig 

Universität Wien 

Johannes Kepler Universität Linz 

Háskóli Íslands / University of Iceland, Reykjavík 

Haskólinn i Reykjavík // Reykjavík University 

Københavns Universitet (Študijné pobyty od ak.r.2009/2010) 

Université du Havre, Le Havre 

Université de Cergy-Pontoise 

Université de Rouen 
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Universitá degli Studi di Roma 

Universita degli Studi di Messina (Študijné pobyty od ak.r.2009/2010) 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidade Católica Portuguesa, Lisboa 

Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius 

National and Kapodistrian University of Athens 

Aristotle University of Thessaloniki 

European Legal Practice Programme (ELPIS) (BVŠP je členom skupiny ELPIS 

právnických fakúlt 32 európskych univerzít) 

Universita ta Malta // University of Malta 

Northern Lithuania College, Siauliai 

Rahvusvaheline Ulikool Concordia Audentes, Tallinn 

Počty študentov zapojených v jednotlivých rokoch do programu Erasmus sú uvedené v 

nasledovnej tabuľke. 

 

Študenti  Rok  

outgoing incoming 

2006/2007  14  0  

2007/2008  29  3  

2008/2009  31  6  

V dňoch 9. – 10. mája 2008 Bratislavská vysoká škola práva organizovala výročnú 

XXXVII. konferenciu ELPIS, na ktorej sa zúčastnilo 25 predstaviteľov európskych vysokých 

škôl združených v európskej sieti nositeľov Charty Erasmus. 
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Okrem hore uvedenej bilaterálnej zmluvy bude v nasledovných rokoch Bratislavská 

vysoká škola práva vzhľadom na podpísané rámcové zmluvy rozvíjať užšiu spoluprácu s 

univerzitami: 

FU JEN Catholic University, Taiwan R.O.C. 

University of Macau, Macao SAR, PR CHINA 

Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad 

Od akademického roku 2006/2007 sa BVŠP v spolupráci s Univerzitou vo Viedni ako 

aj ďalšími 5 univerzitami (Katholieke Universiteit Brussel, Humboldt-Universität Berlin, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 

Ístanbul Kültür Üniversitesi) podieľa na projekte medzinárodnej letnej školy, venujúcej sa 

téme nových prístupov v problematike “Priestoru slobody, bezpečnosti a práva” (program 

NICLAS) v Európskej únii, z pohľadu medzinárodného ústavného práva. Cieľom projektu je 

preskúmať na komparatívnej báze ústavnoprávne koncepcie vo vnútri hraníc národných 

štátov, ako aj navonok vo vzťahu k regionálnym a medzinárodným konštitucionalizačným 

procesom. 

2.1.2.1.8.Názory študentov na výučbu a učiteľov 
 

Každoročne  sa na fakulte 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 Bratislavskej vysokej školy práva uskutočňuje anketa názorov 

študentov bakalárskeho  a magisterského štúdia na kvalitu výučby jednotlivých predmetov 

zaradených do študijného programu právo vyučovaného na Fakulte práva Bratislavskej 

vysokej školy práva. 

V akademickom roku 2007/08 sa začalo s vyplňovaním ankety elektronickou formou. 

V spolupráci s dodávateľskými firmami, ktoré zabezpečujú fungovanie informačného systému 

BVŠP bola vypracovaná webová aplikácia „Anketa o kvalite  výučby a o učiteľoch“ - 

 dotazník, ktorý slúži na vyjadrenie sa študentov k jednotlivým predmetom. Do ankety sa 

môže zapojiť iba prihlásený študent, a to iba jeden krát za akademický rok.   

Cieľom ankety bolo umožniť študentom fakulty vysloviť ich názor na kvalitu práce 

učiteľov pri realizácii vyučovacieho procesu v jednotlivých predmetoch zaradených do 
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študijného programu bakalárskeho 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. 

 

Výskumný súbor bol vytvorený na základe dobrovoľnej účasti študentov v 

jednotlivých ročníkoch k vyjadreniu svojich názorov na kvalitu činnosti učiteľov vo výučbe 

jednotlivých predmetov.  

V dotazníku boli využité štruktúrované otázky (s uvedením alternatív odpovedí). 

Konštrukcia jednotlivých otázok v dotazníku umožňuje realizovať vzájomné porovnávanie 

názorov študentov na ich prejavy posudzovaných kvalít vo výučbe jednotlivých predmetov 

v danom ročníku. Študenti mali možnosť vyjadriť sa všetkým predmetom, ktoré si zapísali do 

študijného programu na daný akademický rok. 

Študenti sa mohli od 15. 5. 2008 do 31. 8. 2008 vyjadriť prostredníctvom internetu na 

jednotlivé otázky. Niektorí sa vyjadrili ku všetkým, niektorí sa vyjadrili iba k niektorým 

otázkam. Celkovo sa do ankety zapojilo 298 študentov, čo tvorí 16, 9% zo všetkých 

zapísaných študentov. Prehľad počtu študentov, ktorí sa zapojili do ankety po jednotlivých 

ročníkoch je uvedený v nasledovnej tabuľke. 

 

ročník zapísaní vyjadrili sa % 
1 roč. Bc. 531 82 15,5 
2. roč. Bc. 471 87 18,5 
3 roč. Bc.  417 75 18 

1. roč. 
Mgr. 

344 54 15,7 

 
V závere ankety mohli študenti dopísať svoje návrhy, názory a pripomienky. Celkom 

túto možnosť využili 143 študentov, čo je asi polovica všetkých študentov zapojených do 

ankety. Vybrané názory sú uvedené v poslednej časti materiálu. 
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Výsledky ankety sú každoročne prerokované na kolégiu dekana. Výsledky ankety 

v písomnej forme sú k dispozícii vedeniu fakulty a vedeniu ústavov. S učiteľmi, ktorí v rámci 

ankety dosahujú skôr negatívne hodnotenie sa vykonáva pohovor na odstránenie vytýkaných 

nedostatkov. 

2.1.2.1.9.Prijímacie konania podľa študijných programov 
 

Prijímacia skúška v bakalárskom štúdiu pozostáva z:  

1. písomného testu, preukazujúceho splnenie primeranej úrovne základných 

logických a myšlienkových operácií (podobný forme IQ-testu), v rámci ktorého maximálny 

možný počet dosiahnutých bodov predstavuje 350 b.;  

2. písomného testu jazykovej kompetencie (na základe výberu uchádzača v 

anglickom alebo nemeckom jazyku), v rámci ktorého maximálny možný počet dosiahnutých 

bodov predstavuje 200 b.;  

3. informatívneho ústneho pohovoru s uchádzačom, zameraného na všeobecný 

prehľad uchádzača v rozsahu stredoškolského učiva. Maximálny možný počet dosiahnutých 

bodov v rámci ústneho pohovoru predstavuje 300 b.  

Prijímacia skúška v magisterskom štúdiu sa nevykonáva, podmienkou je úspešné 

absolvovanie bakalárskeho štúdia obhájením záverečnej bakalárskej práce a zložením štátnej 

záverečnej skúšky v odbore právo 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného 

programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa 

vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom 

študijnom odbore. 

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred 

prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj 

schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej 

práce. V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo 

zvolenom svetovom jazyku.   
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Magisterské štúdium 

Pre uchádzačov o magisterské štúdium na fakulte práva BVŠP sú stanovené 

nasledovné podmienky: 

1. úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia obhájením záverečnej bakalárskej práce 

a zložením štátnej záverečnej skúšky v odbore právo,  

2. podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium na príslušnom tlačive, resp. elektronickej 

prihlášky, 

3. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na inej fakulte predložia vysokoškolský 

diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške, preukazujúce úspešné 

ukončenie študijného programu 1. stupňa v odbore právo. 

Uchádzači, ktorí splnili uvedené podmienky sú prijatí na magisterské štúdium bez 

prijímacej skúšky. Fakulta si vyhradzuje právo pri študentoch ktorí absolvovali štúdium na 

inej fakulte, z kapacitných možností vykonať výber na základe výsledkov, ktoré dosiahli 

v bakalárskom štúdiu. 

 

Doktorandské štúdium 
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium vypisuje fakulta v súlade 

s harmonogramom akademického roka. Súčasne určí školiteľov a témy dizertačných prác, 

o ktoré je možné sa v rámci prijímacieho konania uchádzať. 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného 

programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa 

vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom 

študijnom odbore. 

  

Výsledky prijímacieho konania a štruktúru denného a externého štúdia v prvých 

ročníkoch štúdia ukazuje nasledovná tabuľka. 

 
Zapísaní 

 Prihlásení 
denné externé Spolu 

Bakalárske štúdium 1257 209 442 651 
Magisterské štúdium 518 187 257 444 

Doktorandské štúdium 30 8 17 25 
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2.1.2.1.10.Mimoškolské aktivity 
 

Vychádzajúc z Bolonskej deklarácie „Kredity by sa mali získavať aj v kontexte mimo 

vysokého školstva, vrátane celoživotného vzdelávania, za predpokladu, že sú uznané 

prijímajúcimi univerzitami.“ sa umožnilo študentom získať kreditové dotácie aj za odbornú 

prax a absolvovanie letnej školy alebo iného porovnateľného kurzu.  

 

Odborná prax 

Na základe podpísaných memoránd o spolupráci medzi Ministerstvom spravodlivosti, 

Generálnou prokuratúrou a Úradom UNHCR v SR mali vybraní študenti fakulty práva 

možnosť absolvovať odbornú prax na súdoch a prokuratúre počas letných mesiacom, keď sa 

nerealizovala  výučba na fakulte. Túto možnosť počas letných mesiacov využilo viac ako 60 

študentov fakulty. 

Letné školy 

Študijný program umožňuje na základe vyššie uvedenej Bolonskej deklarácie 

priznávať aj kredity za absolvovanie rôznych druhov letných škôl. Túto možnosť doteraz 

využilo celkom 11 študentov vrátane štyroch študentov ktorí absolvovali  jesennú právnu 

školu organizovanú Ústavom štátu a práva SAV Právna subjektivita v Európe. 

 

Jean Monnet Chair 

V akademickom roku 2007-2008 – v druhom roku realizácie projektu, boli na 

prednášky a semináre tematický orientované na európske medzinárodné organizácie 

a inštitucionálny systém ES/EÚ. V zimnom semestri hosťovali na prednáškach viaceré 

osobnosti: veľvyslankyňa J.E. Daniela Rozgoňová (problematika Organizácie pre bezpečnosť 

a spoluprácu v Európe), sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev Daniel Šváby 

(Súdny systém Európskej únie a vybrané kauzy), guvernér Národnej banky SR Ivan Šramko 

(Menová politika SR v procese príprav na EURO), Univ. Prof. Dr. Peter Fischer (Reformná 

zmluva z Lisabonu), JUDr. Elena Júdová, PhD. (Justičná spolupráca v občianskych 

a obchodných veciach). 
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Hosťujúcimi prednášateľmi boli slovenský sudca na Medzinárodnom súdnom dvore 

v Haagu , JUDr. Peter Tomka, CSc.,  sudca ČR na Európskom súdnom dvore Európskej únie, 

Prof. JUDr. J. Malenovský, CSc., bývalý predseda Európskeho súdu pre ľudské práva Rady 

Európy, Prof. Dr. Luzius Wildhaber, Komisár Európskej komisie J. Fígeľ, vedúca Stáleho 

zastúpenia Európskej komisie v SR, veľvyslankyňa Andrea Elscheková.   

 

2.1.2.2.Vedecká činnosť fakulty 
 

2.1.2.2.1.Plnenie dlhodobého zámeru 
Vedecká práca sa na fakulte uskutočňuje v súlade s dlhodobým zámerom školy 

a fakulty v oblasti výskumu Právo a medzinárodné vzťahy. Tvorí východisko zostávajúcich 

vedeckých aktivít akademických zamestnancov (vedecko-publikačných, vedecko-

teoretických, vedecko-výchovných, vedecko-popularizačných a iných).    

Výskumná činnosť zodpovedá dĺžke pôsobenia fakulty, jej personálnym, finančným 

a ďalším možnostiam, ktoré boli a sú systematicky využívané a verejne prezentované výstupy 

korešpondujú s náročnými požiadavkami na korektnú vedeckú prácu. 

Za rozhodujúci úsek vedeckej práce Fakulty práva je považovaná vedeckovýskumná 

práca, ktorej funkciou je poskytovať pôvodné, pre vedu nové poznatky a odôvodnené 

odporúčania na ich kvalifikovaný transfer do efektívnej praxe. Interdisciplinárna 

a kvalifikačne náročná povaha bádateľských tém bude vyžadovať kreovanie profesijne 

zmiešaných riešiteľských tímov (zložených z pracovníkov Fakulty práva, domácich 

a zahraničných vysokých škôl, domácich a zahraničných vedeckovýskumných ustanovizní 

ako aj špičkových odborníkov právnej praxe), pričom odborne, personálne a finančne náročné 

výskumné úlohy budú riešené spravidla medzinárodnými tímami. 

Jednou z priorít Fakulty práva v oblasti vedy je jej kvalifikovaný vstup do národných 

a európskych grantových programov podporujúcich vedecký výskum a vývoj. Táto priorita 

vyžaduje systematicky monitorovať (osobitne elektronicky) zverejňované grantové podpory 

výskumu a vývoja a neodkladne na ne reagovať kreovaním riešiteľských tímov 

pozostávajúcich z špičkových pracovníkov fakulty, spôsobilých vypracovať vysoko 

kvalifikované projekty a podľa nich úspešne riešiť odborne náročné úlohy.     

Vedeckovýskumná práca je priebežne a bezprostredne spájaná s vedecko-teoretickou 

prácou, ktorá plní dve základné funkcie. Po prvé promptne sprostredkováva poznatky získané 
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výskumom odbornej aj laickej verejnosti (formou konferencií, kolokvií, seminárov, 

workshopov a ďalších vedecko-teoretických podujatí) a po druhé poskytuje fórum pre vedenie 

odborne fundovaných polemík o diskusných názoroch na aktuálne a odborne náročné 

teoretické a praktické problémy. Favorizované sú vedecko-teoretické podujatia 

venované prioritným úlohám fakulty, aktuálnym otázkam právnej a podnikateľskej praxe 

a iným problémom spoločenského života Slovenskej republiky. Za týmto účelom na 

významné vedecko-teoretické podujatia prizývať popredných domácich a zahraničných 

odborníkov nie len z akademickej obce ale aj špičkových expertov z úspešnej praxe. 

 

2.1.2.2.2.Prehľad o výskumných projektoch, grantoch na výskumné projekty 
 

Názov výskumnej úlohy: Poznámky: 

Prognóza kriminality a jej kontroly v Slovenskej 
republike 

Výstup: vedecká monografia; zborník 
Grant: 365 tis. Externý 
            180 tis. interný 

Výskum obetí kriminality 2008 Výstup: vedecká stať; zborník 
Grant: 800 tis. Externý 
              47 tis. interný 

Kriminalita súvisiaci s informačnými 
technológiami – kriminalistické a forénzne 
aspekty 

Výstup: vedecká monografia 
Grant: bez grantovej podpory  

Teória kriminalistických stôp a identifikácie a jej 
aplikácia v procese dokazovania trestnej činnosti 

Výstup: vedecká monografia  
Grant: bez grantovej podpory 

 

Štandardnými výstupmi výskumnej práce sú síce vedecké publikácie, ale naliehavá 

potreba zabezpečiť akreditované študijné programy hodnotnou študijnou literatúrou 

vyžadovala, aby jej tvorbe bola venovaná zvýšená pozornosť. V súčasnosti sú už 

uprednostňované publikácie prezentujúce výsledky vlastnej a plnohodnotnej vedeckej práce. 

Darí sa napĺňať zámer postupne zvyšovať zastúpenie publikácií v renomovaných periodikách 

a renomovaných domácich a zahraničných vydavateľstvách. Možnosti promptne publikovať 

výstupy vedeckej práce fakulty a školy poskytuje aj fakultný časopis „Notitiae ex Academia 

Bratislavensi Iurisprudentiae“ (vychádza od roku 2007). Evidencia vedecko-publikačných 

aktivít akademických zamestnancov fakulty je vedená v súlade s platnou smernicou v knižnici 

školy knižnici.  
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2.1.2.2.3.Prehľad o vedecko-teoretických podujatiach 
 

Ďalšou formou prezentácie výsledkov vlastnej výskumnej práce sú vedecko-teoretické 

podujatia (konferencie, semináre, sympózia, kolokvia, workshopy a pod.). Ich základným 

poslaním je (okrem spomenutej prezentácie výsledkov výskumu) aj poskytovať príležitosti 

pre vedenie diskusií na odborne náročné témy, resp. identifikovať a iniciovať vypracovávanie 

projektov výskumných úloh. 

 

 

 

 

Podrobný prehľad vedecko-teoretických podujatí za rok2008: 

P.č. Dátum Druh podujatia Názov Garant 

1. 21. 4. 2008 seminár s medz. 
účasťou 

REKODIFIKÁCIA TRESTNÉHO 
PRÁVA – DOTERAJŠIE 
POZNATKY A SKÚSENOSTI 

IVOR 

2. 24. 4. 2008 národná 
konferencia 

AKTUÁLNE OTÁZKY 
OBCHODNÉHO PRÁVA ŽITŇANSKÁ 

3. 9. 5. 2008 medzinárodná 
konferencia  

VÝROČNÁ XXXVII. 
KONFERENCIA ELPIS FISCHER 

4. 13. 5. 2008 národná 
konferencia 

SLOVENSKÁ HISTORICKÁ 
IDENTITA V XX. STOROČÍ KLIMKO 

5. 15. 5. 2008 seminár národný 

UPLATŇOVANIE PRÁV 
MIGRUJÚCICH OSÔB, 
IMIGRANTOV A ŽIADATEĽOV O 
AZYL 

SVÁK 

6. 6. 6. 2008 seminár národný 
EVALUÁCIA A KOMPLEXNÁ 
AKREDITÁCIA SÚKROMNÝCH 
VYSOKÝCH ŠKÔL V SR A ČR 

ZÁHORA 

7. 25.11.2008 sympózium 
národné 

POSTAVENIE 
SPRAVODAJSKÝCH SLUŽIEB 
V DEMOKRATICKEJ 
SPOLOČNOSTI 

IVOR 

8. 
28. - 29. 
11.2008 
 

národná 
konferencia DIEŤA V OHROZENÍ SVÁK 

9. 15.12.2008 
konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ 
PROBLÉMY DOKAZOVANIA - 
POCTA PROF. JUDR. 
VLADIMÍROVI MATHERNOVI, 
DrSc. K 80. NARODENINÁM 

IVOR 

 

Výsledky vedeckej práce fakulty sú priebežne využívané pri inováciách študijné 

dokumentácie a v samotnej vzdelávacej a výchovnej praxi. Vedecká práca akademických 
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zamestnancov fakulty tak napĺňa aj svoju vedecko-výchovnú funkciu a vytvára korektné 

predpoklady pre kvalifikované uskutočňovanie doktorandského študijného programu.  

 
 
 

2.1.2.2.4.Prehľad o publikačných výstupoch vedeckej práce 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
ŠTURMA,Pavel 
Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů / ŠTURMA, Pavel - Praha: Linde, 
2008. - ISBN 978-80-7201-709-6  
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách. 

CHOVANCOVÁ, Katarína 
Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch Európy / CHOVANCOVÁ, Katarína - 
Bratislava: VEDA, 2008. - ISBN 978-80-224-0981-0  

FENYK, Jaroslav, SVÁK, Ján 
Europeizace trestního práva / FENYK, Jaroslav - SVÁK, Ján - Bratislava: Bratislavská 
vysoká škola práva, 2008. - ISBN 978-80-88931-88-1  
HOLCR, Kvetoň. a kol.  
Prognóza kriminality a jej kontroly v Slovenskej republike. Holcr, K., Holomek, J., Chalka, 
R., Chmelík, J., Ivor, J., Polák, P., Porada, V., Záhora, J. Iura Edition, Bratislava 2008. ISBN 
978-80-8078-240-5 
 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar 
Trestní právo procesní / CÍSAŘOVÁ, Dagmar - FENYK, Jaroslav - GŘIVNA, Tomáš - 
HLAVÁČEK, Jan - KLOUČKOVÁ, Světlana - KROULÍK, Pavel - MANDÁK, Václav - PÚRY, 
František - REPÍK, Bohumil - Praha: ASPI a.s., 2008. - ISBN 978-80-7357-348-5  
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

DRGONEC, Ján 
Základy masmediálneho práva / DRGONEC, Ján - Bratislava: Bratislavská vysoká škola 
práva, 2008. - ISBN 978-80-89363-04-9  

CHOVANCOVÁ Jarmila  
Antológia z politickej a právnej filozofie, Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 2. vydanie, 
ISBN 978-80-89363-17-9  

DOGOŠI Michal  
Soudní lékařství, Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-15-5 
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BRADÁČ Albert, PORADA Viktor a kolektív:  
Súdne inžinierstvo. Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-08-7 

HURDÍK Jan, LAVICKÝ Petr, TELEC Ivo 
 Občanské právo hmotné. Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-06-3 

VEČEŘA Miloš, GERLOCH Aleš, SCHLOSSER Hans, BERAN Karel, RUDENKO 
Slavomír:  
Teória práva. Bratislavská vysoká škola práva, 2008. II. vydanie, ISBN 978-80-89363-21-6 

KUNOVÁ Vlasta, SVITANA Radoslav 
Voľný pohyb osôb v EÚ. Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-05-6 

DRGONEC Ján:  
Základy masmediálneho práva. Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-80-89363-
04-9 

SVÁK Ján, CIBULKA Ľubor, KLÍMA Karel:  
Ústavné právo Slovenskej republiky. Všeobecná časť. Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 
ISBN 978-80-88931-87-4 

VOJÁČEK Ladislav:  
Právne dejiny Slovenska II. (od roku 1918) Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 978-
80-88931-99-7 

KOLÁRIK Jozef 
Právne dejiny Slovenska (9. storočie - 1918) Bratislavská vysoká škola práva, 2008. ISBN 
978-80-88931-79-9 

FISCHER Peter 
European Law (Historical and Constitutional Aspects). Európske právo (Historické a 
ústanovprávne apsekty) Bratislavská vysoká škola práva, 2008. II. vydanie, ISBN 978-80-
8936301-8 
 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

CHOVANCOVÁ, Katarína 
Enforcement of Arbitral Awards in the New Countries of the EU / CHOVANCOVÁ, Katarína 
- : Kluwer Law International, 2008. - str. 995-1007 - ISSN 0928-9801  

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

POLÁK, Peter 
Taktické aspekty aplikácie prostriedkov pri napĺňaní účelu operatívno-pátracej činnosti / 
POLÁK, Peter - LISOŇ, Miroslav - Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008. - str. 138-148 - 
ISSN 1210-9150  

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
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ŠTEVČEK, Marek 
Súdny prieskum volieb v právnom systéme Slovenskej republiky / ŠTEVČEK, Marek - 
Rzeszów: Wolters Kluwer, 2008. - str. 213-223 

SVÁK, Ján 
Slovenská skúsenosť s optimalizáciou modelu správy súdnictva / SVÁK, Ján - Praha: 
Kancelář Senátu, 2008. - str. 54-62 

SVÁK, Ján 
Ústavné medzery a sudca všeobecného súdu / SVÁK, Ján - Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2008. - str. 232-243 - ISBN 978-80-244-1906-0 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

HOLCR, Květoň 
Vnútorná bezpečnosť / HOLCR, Květoň - HOLOMEK, Jaroslav - POLÁK, Peter - ŽITNÝ, 
Milan - Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2008. - str. 627 - 660 - ISBN 80-89345-01-4  

POLÁK, Peter 
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť inštitútu vznesenia obvinenia / POLÁK, Peter - Bratislava: 
Bratislavká vysoká škola práva, 2008. - str. 212-224 - ISBN 978-80-89363-03-2  

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 

POLÁK, Peter 
Možnosti využitia identifikácie pri poznávaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti / POLÁK, 
Peter - LISOŇ, Miroslav - Praha: POLICE HISTORY, 2008. - str. 100-143 - ISBN 978-80-
86477-42-8  

SVÁK, Ján 
Ústavné medzery a sudca všeobecného súdu / SVÁK, Ján - Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2008. - str. 232-243 - ISBN 978-80-244-1906-0  

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

KUMMEROVÁ, Sylvia 
Comprehension Exercises in Legal English Lessons / KUMMEROVÁ, Sylvia - Olomouc: 
Hanex Olomouc, 2008. - str. 7-148 - ISBN 978-80-7409-012-7  

POLÁČKOVÁ, Saskia 
The Recognition and Enforcement of Judgements / POLÁČKOVÁ, Saskia - Brno: Masarykova 
univerzita, 2008. - str. 1307-1316 - ISBN 978-80-210-4629-0  

GRILLER, Stefan 
The New Services Directive of the European Union. Hopes and Expectations from the Angle 
of a (Further) Completion of the Internal Market, General Report / GRILLER, Stefan - 
Vienna: facultas.wuv, 2008. - str. 379-423 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
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ZÁHORA, Jozef 
Vývoj právnej úpravy postihujúce domáce násilie na Slovensku / ZÁHORA, Jozef - Bratislava: 
Bratislavká vysoká škola práva, 2008. - str. 116-122 - ISBN 978-80-88-931-96-6  

ZÁHORA, Jozef 
Ochranné opatrenia pre právnické osoby / ZÁHORA, Jozef - Bratislava: Bratislavká vysoká 
škola práva, 2008. - str. 92-100 - ISBN 978-80-89363-03-2  

HOLCR, Květoň 
Forecast of Crime Development in the Slovak Republic (in Context of Central and Eastern 
European Countries) / HOLCR, Květoň - CHALKA, Robert - Bratislava: Poradca 
podnikateľa, 2008. - str. 9-22 - ISBN 987-80-88931-97-3  

HOLOMEK, Jaroslav 
A Survey of Dark Figure of Crime in Slovakia (Initial Information from a Crime Victim 
Survey) / HOLOMEK, Jaroslav - Bratislava: Poradca Podnikateľa, 2008. - str. 162-167 - 
ISBN 987-80-88931-97-3  

KOŠECKÁ, Daniela 
Feelings of Victims of Selected Crimes and Changes in Their Attitudes Caused by 
Victimisation (Selected Data from Crime Victim Survey) / KOŠECKÁ, Daniela - Bratislava: 
Bratislavská vysoká škola práva, 2008. - str. 123-128 - ISBN 987-80-88931-97-3  

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

POLÁČKOVÁ, Saskia 
The recognition and Enforcement of Judgements / POLÁČKOVÁ, Saskia - Brno: Masarykova 
univerzita, 2008. - str. 279-280 - ISBN 978-80-210-4629-0  

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

OVEČKOVÁ, Oľga 
Obchodný zákonník 1 - komentár / OVEČKOVÁ, Oľga - ČERENAJOVÁ, Alena - LACOVÁ, 
Ľudmila - MAJERIKOVÁ, Mária - PATAKYOVÁ, Mária - VOZÁR, Jozef - ŽITŇANSKÁ, 
Lucia - Bratislava: IURA EDITION, 2008. - ISBN 978-80-8078-205-4  

OVEČKOVÁ, Oľga 
Obchodný zákonník 2 - komentár / OVEČKOVÁ, Oľga - BOKA, Pavel - FÚSEK, František - 
HRIVNÁK, Jaroslav - HUDÁK, Jozef - KOLAŘÍKOVÁ, Mária - MAJERIKOVÁ, Mária - 
PATAKYOVÁ, Mária - SUCHOŽA, Jozef - ŠKRINÁR, Jozef - TEJCOVÁ, Tatiana - 
ŽITŇANSKÁ, Lucia - Bratislava: IURA EDITION, 2008. - ISBN 978-80-8078-205-4  

BBB Kapitoly v odb.knihách vydané v domácich vydavateľstvách 

ŽITŇANSKÁ, Lucia 
§68, §§69 až 69b, §154 až 220a / ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga - Bratislava: 
IURA EDITION, 2008. - str. 261 - 309, 610 - 880 - ISBN 978-80-8078-205-4  

ŽITŇANSKÁ, Lucia 
§768b, §768d / ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga - Bratislava: IURA EDITION, 2008. 
- str. 725 - 727, 744 - 745 - ISBN 978-80-8078-205-4  
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BCI Skriptá a učebné texty 

IVOR, Jaroslav, ZÁHORA, Jozef 
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva. 3. vydanie / IVOR, Jaroslav - ZÁHORA, 
Jozef - Bratislava: IURA EDITION, 2008. - ISBN 978-80-8078-204-7  

SKŘEJPEK, Michal 
Exegésis / SKŘEJPEK, Michal - FALADA, David - KUKLÍK, Jan - Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. - 
ISBN 80-7380-088-8  

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 

CHOVANCOVÁ, Katarína 
Arbitration in Slovakia / CHOVANCOVÁ, Katarína - Austin, Texas: State Bar of Texas, 2008. 
- str. 29-32 - ISSN -  

CHOVANCOVÁ, Katarína 
Medzinárodná obchodná arbitráž vo Švajčiarsku / CHOVANCOVÁ, Katarína - Bratislava: C. 
H. BECK, 2008. - str. 554-561 - ISSN 1210-6410  

SVÁK, Ján 
Evropský soud pro lidská práva : Vykonatelnost rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 
práva / SVÁK, Ján - KRÁLÍK, Michal - Praha: C. H. Beck, 2008. - ISSN 1211-4405  

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 

CHOVANCOVÁ, Katarína 
Medzinárodná obchodná arbitráž - charakteristika a základné pojmy / CHOVANCOVÁ, 
Katarína - Bratislava: EPOS, 2008. - str. 141-150 - ISSN 1335-6674  

CHOVANCOVÁ, Katarína 
Úroky z omeškania v medzinárodnej bankovej a arbitrážnej praxi / CHOVANCOVÁ, Katarína 
- Bratislava: EPOS, 2008. - str. 55-63 - ISSN 1335-6674  

CHOVANCOVÁ, Katarína 
Švédska arbitráž v kontexte medzinárodnej arbitrážnej praxe - 1. časť / CHOVANCOVÁ, 
Katarína - Bratislava: EPOS, 2008. - str. 65-72 - ISSN 1335-6674  

SKŘEJPEK, Michal 
Maxima / SKŘEJPEK, Michal - Praha: Soudcovská unie České republiky, 2008. - str. 39-40 - 
ISSN 1211-5347  

SKŘEJPEK, Michal 
Maxima / SKŘEJPEK, Michal - Praha: Soudcovská unie České republiky, 2008. - str. 39-40 - 
ISSN 1211-5347  

CHOVANCOVÁ, Katarína 
Res iudicata v medzinárodnej arbitrážnej praxi 1. časť / CHOVANCOVÁ, Katarína - 
Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2008. - str. 29-37 - ISSN 1335-1079  
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CHOVANCOVÁ, Katarína 
Res judicata v medzinárodnej arbitrážnej praxi II. / CHOVANCOVÁ, Katarína - Bratislava: 
SAK, 2008. - str. 20-29 - ISSN 1335-1079  

 POLÁK, Peter 
Význam veku z hľadiska trestnej zodpovednosti / POLÁK, Peter - Žilina: Poradca 
podnikateľa, 2008. - str. 156-163 - ISSN 1337-6810  

ŠIKUTA, Ján, SVÁK, Ján 
Dohovor na ochranu ľudských práv a základných slobôd v systéme vnútroštátneho práva / 
ŠIKUTA, Ján - SVÁK, Ján - Žilina: Poradca podnikatela, 2008. - str. 80-87 - ISSN 1337-6810 
2008BDF0650      

KRIŽAN, Viktor 
Postavenie zamestnanca pri voľnom pohybe zamestnancov / KRIŽAN, Viktor - Žilina: 
Poradca, 2008. - str. 61-69 - ISSN 1337-060X  

CHOVANCOVÁ, Katarína 
Medzinárodná obchodná arbitráž a trestné právo / CHOVANCOVÁ, Katarína - Bratislava: 
Eurokódex, 2008. - str. 132-144 - ISSN 1337 6810  

CAG Audiovizuálne diela natočene v zahraničnej produkcii 

2CHOVANCOVÁ, Katarína 
Enforcement of Arbitral Awards in the New Countries of the European Union. In: CILS 
/Centre for International Legal Studies / CHOVANCOVÁ, Katarína - Salzburg, Austria: 
CILS, 2007. - str. 1-10 - ISSN 0000000  

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 

CHOVANCOVÁ, Katarína 
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Arbitráž a mediácia" (Salzburg, Rakúsko, 19. 
6. - 23. 6. 2008) / CHOVANCOVÁ, Katarína - Praha: Academia, 2008. - str. 1164-1167 - 
ISSN 0231-6625  

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 

KOŠECKÁ, Daniela 
Forecasting Crime Development and Control of Crime in Central and Eastern European 
Countries. Proceedings of the International Conference, Bratislava, November 14 - 16, 2007. 
/ KOŠECKÁ, Daniela - Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. - ISBN 80-88931-
97-3  

 
 
 
GHG Práce zverejnené na internete 

2008GHG0419     CHOVANCOVÁ, Katarína 
Mediation in Slovakia / CHOVANCOVÁ, Katarína - Rakúsko: Center for International Legal 
Studies, 2008. - str. 1-10 - ISSN 00000  
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2.1.2.3.Fakultný časopis 
Fakulta práva vydáva svoj vedecký časopis  „Notitiae ex Academia Bratislavensi 

Iurisprudentiae“  (Vedomosti z Bratislavskej vysokej školy práva) od roku 2007. Ambíciou 

časopisu je rozširovať možnosti verejne prezentovať výsledky vlastnej vedeckej (osobitne 

výskumnej) práce, sprostredkovávať čitateľom štúdie a články medzinárodne uznávaných 

právnických autorít, poskytovať fórum na vedenie vysoko kvalifikovaných diskusií o odborne 

náročných problémoch právnej teórie a praxe, prinášať aktuálne informácie o najnovších 

publikáciách právnych vedných odborov a o akademickom živote fakulty.  

Obsah časopisu korešponduje s profilom fakulty, s jej dlhodobým zameraním v oblasti 

vedeckej práce, ako aj v oblasti vzdelávania v právnych študijných odboroch, osobitne 

v odboroch doktorandských (konkrétne medzinárodného práva, teórie a dejín štátu a práva, 

trestného práva a v blízkej perspektíve ďalších právnych odborov).     

Počiatočná polročná periodicita vydávania časopisu sa už v blízkej budúcnosti skráti 

na kvartálny interval, čo rozšíri priestor pre publikačné aktivity aj začínajúcich autorov 

z radov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a talentovaných študentov, vrátane 

vedeckých a odborných prác vypracovaných v rámci študentskej vedeckej a odbornej 

činnosti.  

Vedecký status časopisu je garantovaný výrazným zastúpením plnohodnotných 

vedeckých štúdií a ich náročným recenzovaním špičkovými odborníkmi. Obsah jednotlivých 

čísel sa člení na nasledujúce tematické časti: 

- vedecké štúdie prezentujúce výsledky výskumnej práce, 

- odborné články (v príspevkoch tejto rubriky sa budú populárnym a všeobecne 

prístupným spôsobom objasňovať odborne náročné problémy právnej teórie a praxe), 

- diskusie – polemiky (v tejto rubrike budú uverejňované ohlasy na príspevky 

publikované v časopise), 

- recenzie  (kníh, ktoré môžu byť zaujímavé pre čitateľov časopisu), 

- informácie (o najvýznamnejších vedeckých aktivitách a významných udalostiach).   

 

Všetky príspevky sú recenzované dvoma recenzentmi, vo väčšine prípadov členmi 

redakčnej rady. 

 

Predseda redakčnej rady je prof. JUDr. Ján Svák, CSc. 
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Členmi redakčnej rady sú: prof. PhDr. Adolf Novotný, DrSc., prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, 

DrSc., prof. PhDr. JUDr. Miloš Večeřa, CSc., doc. PhDr. Jarmila 

Chovancová, CSc., doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., doc. JUDr. Jozef 

Záhora, PhD., doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., JUDr. Vlasta Kunová, CSc. 

2.1.3.Informačné zabezpečenie vzdelávania a vedy 
 

Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a vedeckej práce Fakulty práva je 

v porovnaní s väčšinou slovenských vysokých škôl nadštandardné. Priestorové a 

technologické vybavenie učební a pracovísk fakulty poskytuje všestranné predpoklady pre jej 

plnohodnotné vzdelávacie a vedecké pôsobenie.  Vybavenie fakulty modernou 

audiovizuálnou a inou technikou poskytuje možnosti pre uplatnenie progresívnych 

vyučovacích metód a súčasných foriem vedeckej práce. Materiálno-technické zabezpečenie 

fakulty je plne porovnateľné s špičkovými domácimi aj zahraničnými vysokými školami.     

Dobudovanie a postupné zdokonaľovanie systému informačného zabezpečenia 

vzdelávania študentov a rozvíjania plnohodnotnej vedeckej práce Fakulty práva patrí k jej 

bližším a vzdialenejším prioritám. Dlhodobým zámerom fakulty je postupné zrýchľovanie 

prístupu k hodnotným informáciám, rozširovanie možností získavať najnovšie vedecké 

poznatky z reprezentatívnych tlačových a elektronických prameňov. 

Uvažované sú dva (navzájom systémovo integrované) postupy: 

1. „klasický“ vo forme budovania školskej (univerzitnej) knižnice a jej tradičných služieb (v 

prvej polovine dlhodobého zámeru), 

2. progresívny digitálny knižničný systém (v druhej polovine dlhodobého zámeru). 

Prvý („klasický“) prístup ku zdokonaľovaniu  informačného zabezpečenia vzdelávania 

a vedeckej práce Fakulty práva predpokladá doplnenie knižnice o najnovšie tituly z oblasti 

práva formou ich nákupu a priebežne aj vlastnými publikačnými aktivitami. Knižnica bude 

poskytovať služby študentom a vedecko-pedagogickým pracovníkom v odborných 

študovňach, vypracovávať rešerše, evidovať publikačné aktivity zamestnancov fakulty, 

sledovať citácie ich publikovaných prác a pod. 
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Predpokladané členenie knižničného fondu: .  

1. Základná odborná literatúra k akreditovaným študijným programom  (učebnice, 

domáce a zahraničné vedecké monografie, knižné vydania zákonov a komentárov 

a pod). 

2. Periodiká (denná tlač, všeobecné časopisy s politickým, právnickým a ekonomickým 

obsahom, počítačové časopisy, domáce a zahraničné vedecké a odborné časopisy, 

Zbierky zákonov Slovenskej republiky, vybrané zahraničné zbierky právnych 

predpisov a pod.). 

3. Náučné slovníky (všeobecné, encyklopédie z odborov súvisiacich s vyučovanými 

predmetmi ale aj filozofie, metodológie, psychológie, politológie, demografie, 

prognostiky, slovenských a svetových dejín a pod.). 

4. Jazykovedná literatúra (jazykové slovníky všeobecné a špecializované, 

predovšetkým pre odbor právo). 

5. Rôzne (publikácie vzťahujúce k vysokoškolskému štúdiu všeobecne, štatistické 

publikácie a pod.). 

Druhý smer predpokladá budovanie modernej digitálnej knižnice na báze 

integrovaného knižničného systému, kompatibilného s Národným knižničným informačným 

systémom. Účelom je oprieť sa o jednotný systém slovenských knižníc (systém Virtua) tak, 

ako to ukladá Uznesenie Vlády SR č.310/2001 z 11. apríla 2001 o stratégii rozvoja 

slovenského knihovníctva. Užívateľovi umožní pomocou grafického rozhrania určovať si 

štruktúru databázy, t.j. prechádzať celou štruktúrou knižnice a zobrazovať publikácie s 

krátkou glosou o ich obsahu a autorovi.  

Zamýšľaný informačný systém rieši aj rýchlu a komfortnú komunikáciu medzi 

učiteľmi a študentmi, medzi pracoviskami školy, školou a partnerskými inštitúciami vrátane 

vysokých škôl a vedeckých pracovísk zahraničných. 

 

Fakulta je vybavená dvoma počítačovými miestnosťami s prístupom do internetu 

celkovo 30 počítačov. Počítač sú vybavené štandardnými kancelárskymi programami. 

V rámci knižnice sú k dispozícii ďalšie počítače s osobitným prístupom do vybraných 

databáz. V priestoroch fakulty je pre študentov prístupné bezplatné WIFI prepojenie do 

internetu.  Budova fakulty je bezbariérová.  
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 2.1.4.Materiálne zabezpečenie vzdelávania a vedy 
 

Fakulta disponuje vlastnou knižnicou, stravovacím zariadením i bezdrôtovým WiFi 

pripojením pre študentov. 

Knižnica Bratislavskej vysokej školy práva je odborným informačným pracoviskom 

so zameraním na právne, ekonomické a ďalšie vedy súvisiace s výučbou akreditovaných 

študijných programov. Poskytuje knižnično-bibliografické a informačné služby 

pedagogickým, vedeckým, odborným a ostatným pracovníkom a študentom školy, ale aj 

ostatným záujemcom. Zabezpečuje spracovávanie, ochranu a sprístupňovanie informačných 

prameňov v spomenutých odboroch i z cudzojazyčnej literatúry, ktoré sú súčasťou všetkých 

stupňov štúdia. 

 
 

Knižničný fond 
 

Obsahuje 2330 knižničných jednotiek - odborné monografie, učebnice, skriptá, vestníky, 

legislatívne dokumenty, periodická literatúra, štatistické prehľady a ročenky, jazykové a 

odborné slovníky, encyklopédie, elektronické zdroje.  

Pokrýva oblasti 

- právo,  

- ekonómia, 

- manažment,  

- psychológia, 

- sociológia, 

- personalistika, 

- ostatné odbory   

Katalógy 

- elektronický katalóg Slovenských knižníc prostredníctvom Projektu KIS 3G 

http://www.kis3g.sk/ 

-  on-line katalóg Knižnice Bratislavskej vysokej školy práva 

Elektronické informačné zdroje 
-   EPI – prístup do plnotextových právnych a ekonomických databáz 

- ASPI – prístup do plnotextových právnych a ekonomických databáz 

- Prístup na Internet v časopiseckej študovni a študovni vedeckej knižnice 

http://www.kis3g.sk/�
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Vedecká knižnica a študovňa Fakulty práva BVŠP 
- odborná literatúra, učebnice, skriptá aj iných VŠ, monografie, zborníky,  

ročenky, výskumné správy, cudzojazyčná literatúra a ďalšie učebné pomôcky  

z okruhu zadávanej povinnej a doporučenej literatúry 

- vysokoškolské kvalifikačné  a záverečné práce, Fakulty práva  

Časopisecká študovňa Fakulty práva BVŠP – informačné pramene pre prezenčné štúdium 
- periodiká: denníky, odborné časopisy domáce a zahraničné  

- Zbierka zákonov 

- CD-ROMy – výpožičky na vyžiadanie  

- všeobecné a odborové encyklopédie 

- slovníky 

- právne predpisy 

Služby 
Knižnica poskytuje svoje služby riadne zaregistrovaným používateľom na základe 

Knižničného a výpožičného poriadku, ktorý presne stanovuje práva a povinnosti používateľa. 

Výpožičné služby 
- prezenčné (v študovni) – k prezenčnému štúdiu sú prístupné domáce a zahraničné odborné 

periodiká, denná tlač, legislatívne dokumenty, vestníky, tiež fond skrípt, slovníkovej 

literatúry, príručiek, encyklopédií 

Informačné služby 
- evidencia  publikačnej činnosti pracovníkov BVŠP 

- poradenské a konzultačné (pomoc pri vyhľadávaní literatúry, pomoc pri citáciách, 

využívanie knižnično-informačných zdrojov knižnice BVŠP) 

-  metodické 

- Slovenská technická norma: ISO 690-2:2001 : Informácie a dokumentácia – 

Bibliografické citácie 

- Slovenská technická norma: ISO 214:1998 : Dokumentácia – Abstrakty (referáty) 

pre publikácie a dokumentáciu 

- Slovenská technická norma: ISO 690:1998 : Dokumentácia – Bibliografické 

odkazy – Obsah, forma a štruktúra 

Reprografické služby 
-   samoobslužný kopírovací prístroj 
-  hrebeňovacia služba 

- laminatovacia služba 
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2.1.5.Zmeny vnútorných predpisov a zmeny orgánov školy 

5.1.Zmeny a zavedenie nových vnútorných predpisov fakulty 
 
V  2008 neboli na fakulte práva vydané nové vnútorné právne predpisy 

 

2.1.5.1.Zoznam členov vedeckej rady fakulty 
 
Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.  pracovné právo 

JUDr. Eduard Barány, DrSc.    teória práva 

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

JUDr. Štefan Detvai     významný odborník z praxe SAK 

Doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD.   trestné právo 

Univ. Prof. Dr. Peter Fischer    európske právo 

Prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.   kriminológia 

doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.  filozofia 

Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc.   trestné právo 

Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.   dejiny práva 

Doc. JUDr. Július Kováč, CSc.   dejiny práva 

JUDr. Milan Ľalík     významný odborník z praxe ÚS 

doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD.  teória štátu a práva 

Doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.   občianske právo 

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.   rímske právo 

Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.    ústavné právo 

JUDr. Dobroslav Trnka    významný odborník z praxe GP 

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

Doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc.   právne právo 

Doc. JUDr. Jozef Záhora, PhD.   trestné právo 

Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.   obchodné právo 
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2.1.5.3.Zloženie odborových komisií: 
Teória a dejiny štátu a práva 3.4.2 

  JUDr. Eduard  BARÁNY  DrSc.  externý  

Prof.  JUDr.  Ľubor   CIBULKA   CSc.  externý 

 prof. JUDr. Jozef  KLIMKO  DrSc.  interný  

 prof. JUDr. Ján  KUKLÍK  CSc.  interný  

 prof. Dr. Werner  OGRIS    interný  

 prof. JUDr. Michal  SKŘEJPEK  DrSc.  interný   

 prof. JUDr. Ján  SVÁK   CSc.  interný  

 prof. JUDr.   Miloš  VEČEŘA  CSc.  interný  

doc. JUDr. Ladislav VOJÁČEK  CSc.  interný  
 

Trestné právo 3.4.7 

 doc. JUDr. Jaroslav FENYK  PhD.  interný 

 prof. PhDr. Květoň  HOLCR  DrSc.  interný  

 doc. RNDr. Jaroslav HOLOMEK  CSc.  interný  

 prof. JUDr. Jaroslav IVOR   CSc.  interný  

 prof.  JUDr. Jiří  JELÍNEK  CSc.  externý 

 prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL CSc.  externý 

 prof. JUDr. Vladimír MATHERN  DrSc.  externý 

 prof. JUDr.  Viktor  PORADA  DrSc.  interný   

doc. JUDr. Jozef  ZÁHORA  PhD.  interný  

 

Medzinárodné právo 3.4.8 

 prof. Dr. Peter  FISCHER    interný  

prof.  Dr.  Stefan   Griller     interný 

 prof. JUDr. Dalibor JÍLEK   CSc.  interný  

 prof. JUDr. Stanislav MRÁZ   CSc.  externý 

doc.  JUDr.  Radoslav  Procházka   PhD.  interný 

 prof. JUDr.  Naděžda ROZEHNALOVÁ CSc.  externý 

 prof. JUDr. Viera  STRÁŽNICKÁ PhD.  interný  

 prof. JUDr.  Ján  SVÁK   CSc.  interný 

 prof. JUDr. Pavel  ŠTURMA  DrSc.  interný  

 prof. Dr. Bea  VERSCHRAEGEN LL.M., E.M.M. interný  
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5.1.5.4.Zoznam školiteľov doktorandského štúdia 
 
Teória a dejiny štátu a práva 3.4.2 

 prof. JUDr. Jozef  KLIMKO  DrSc.  interný  

 prof. JUDr. Ján  KUKLÍK  CSc.  interný  

 prof. Dr. Werner  OGRIS    interný  

 prof. JUDr. Michal  SKŘEJPEK  DrSc.  interný  

 prof. JUDr. Ján  SVÁK   CSc.  interný  

 prof. JUDr.   Miloš  VEČEŘA  CSc.  interný  

 doc. JUDr. Ladislav VOJÁČEK  CSc.  interný  

 

Trestné právo 3.4.7 

 doc. JUDr. Jaroslav FENYK  PhD.  interný  

 prof. PhDr. Květoň  HOLCR  DrSc.  interný  

 doc. RNDr. Jaroslav HOLOMEK  CSc.  interný  

 prof. JUDr. Jaroslav IVOR   CSc.  interný  

 prof. JUDr. Vladimír MATHERN  DrSc.  interný  

 prof. JUDr.  Viktor  PORADA  DrSc.  interný  

 doc. JUDr. Jozef  ZÁHORA  PhD.  interný  

doc.  JUDr.  Jozef   Čentéš,   PhD.  externý 

doc.  Ing.  Jozef   Stieranka,   PhD.  externý 

 

Medzinárodné právo 3.4.8 

 prof. Dr. Peter  FISCHER    interný  

 prof. JUDr. Dalibor JÍLEK   CSc.  interný  

 prof. JUDr. Viera  STRÁŽNICKÁ  PhD.  interný  

 prof. JUDr. Pavel  ŠTURMA  DrSc.  interný  

prof.  Dr.  Bea   VERSCHRAEGEN, LL.M., E.M.M. interný  

doc.  JUDr.  Ladislav  Balko,    PhD.  interný 

prof.  JUDr.  Stanislav  Mráz,    CSc.  externý 

doc.  JUDr.  Radoslav  Procházka,   PhD.  interný 
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2.2.1.Charakteristika fakulty 

2.2.1.1.Úvod  
V súlade s doterajšou praxou predkladáme „Výročnú správu fakulty ekonómie 

a podnikania BVŠP za rok 2008“. Vzhľadom na to, že predmetný kalendárny rok zasahuje do 
dvoch akademických rokov, sú v správe uvedené v záujme prehľadnosti a úplnosti uvedené aj  
niektoré informácie o uskutočnených aktivitách a dosiahnutých výsledkoch činnosti v aj 
kalendárnom roku 2007.   

Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP vstúpila akademický rokom 2008-09 do 
štvrtého roku svojej existencie. Fakulta má svoje miesto v štruktúre   zariadení pôsobiacich 
v oblasti vysokoškolského ekonomického vzdelávania a výsledky, ktoré dosiahla v uplynulom 
roku v oblasti pedagogickej činnosti,  potvrdili nielen oprávnenosť predpokladov spájaných 
s jej vznikom, ale sú pozitívne hodnotené aj v širšej akademickej obci. V záujme 
napredovania v plnení dlhodobých cieľov vedenie fakulty a vedecko-pedagogickí pracovníci 
venovali v roku 2008 hlavnú pozornosť návrhom na úpravy v akreditovaných študijných 
programoch a rozvoju vedecko-výskumnej činnosti. Požiadavky na vedecko-výskumnú 
činnosť sa spoločne s prípravou na  komplexnú akreditáciu stali dôležitým podnetom pre 
personálny rozvoj fakulty. V priebehu roku 2008 boli na základe výberových konaní 
obsadené miesta jedného profesora a a piatich docentov. Rok 2008 je v krátkej existencii 
fakulty medzníkov v rozvoji jej medzinárodných vzťahov o čom svedčí aj vyslanie prvých 17 
študentov na zahraničné študijné pobyty na univerzity a vysoké školy v Európe a Ázii.  

2.2.1.2.Poslanie fakulty 
V súlade s dokumentom o strategickom rozvoji fakulty je jej poslaním a  hlavným 

cieľom utváranie a zabezpečovanie vysokokvalifikovaného vzdelávacieho a výskumného 
prostredia tak, aby sa stalo v čo najkratšom čase plnohodnotnou súčasťou európskeho 
vzdelávacieho priestoru. Na podporu tohto poslania a cieľa boli uskutočnené kroky, ktoré 
v strednodobom výhľade významným spôsobom priblížia obsah a formy vzdelávania 
európskym a svetovým štandardom a zaistia tak absolventom plynulý prienik na čo najširší 
pracovný trh.  

Špecifické poslanie plní fakulta vo vzdelávaní ekonómov pre podnikateľské prostredie 
utváraným na rozhraní domáceho a zahraničného trhu. Z uvedeného dôvodu sa fakulta 
sústreďuje na plnohodnotnú výučbu v oblasti študijných programov ekonomika a manažment 
a ekonomika a manažment medzinárodného podnikania (Príloha 1).V nadväznosti na túto 
vzdelávaciu orientáciu fakulta usmerňuje aj vedecko-výskumné aktivity svojich pracovísk.   
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2.2.1.3.Samosprávne orgány fakulty, organizačná štruktúra a riadenie   

V priebehu roku 2008 akademická obec fakulty využívala v zmysle príslušných 
zákonných predpisov vo svojej činnosti akademický senát a vedeckú radu, ktoré po 
ustanovení postupne prevzali do svojej pôsobnosti kompetencie, ktorými v období od vzniku 
fakulty v júni 2005 disponovali  vo vzťahu k fakulte celoškolské samosprávne orgány.   

Akademický senát. V prvých voľbách uskutočnených v dňoch 28. 11.2007 a 1.12. 
2007 v súlade so „Zásadami volieb do Akademického senátu FEP BVŠP“ týchto 7 kandidátov 
z radov zamestnaneckej časti a 4 kandidátov zo študentskej časti akademickej obce fakulty:  

Katarína Danková 
Martin Homola 
Ing. Jarmila Hurtošová   
Ing. Mgr. Renáta Ježková, PhD.  
Ing. Zuzana Klimková  
Roman Maroš  
Andrej Medveď  
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.  - predseda 
prof. Ing. Eduard Urban, PhD.  
Mgr. Peter Viceník, PhD. 
prof. Ing. Pavol Vincúr, CSc.  

V priebehu roka 2008 sa akademický senát fakulty zišiel na troch rokovaniach (9.1.08, 
14.1.08 a 27.5.08). Na rokovaní 14.1.08 uskutočnenom na základe žiadosti rektora BVŠP 
prof. JUDr. Jána Klimka, DrSc. akademický senát vyjadril súhlas s návrhom na vymenovanie  
prof. Ing. Ladislava Kabáta, CSc. do funkcie dekana Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP.  

Vedecká rada Fakulty ekonómie a podnikania BVSP vymenovaná dekanom  
fakulty sa po ustanovujúcom rokovaní 28. septembra 2007 v priebehu roka 2008 zišla na 
dvoch rokovaniach. Na rokovaní 4.4.2008 rada prerokovala a schválila dokument „Program 
strategického rozvoja Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP“ a prijala rozhodnutie o zložení 
školiteľov pre doktorandské štúdium. Na rokovaní 28.11.08 okrem hodnotenia výsledkov 
v pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti fakulty hlavnú pozornosť venovala 
posúdeniu materiálov určených pre komplexnú akreditáciu, ktoré na rokovanie rady predložil 
dekana fakulty.   

Vedecká rada fakulty pôsobila v roku 2008 v tomto zložení:  

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. 
prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. 
prof. Ing. Miroslav Foret CSc.  
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc.  
Ing. Mgr. Renáta Ježková, PhD. 
prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. - predseda 
prof. Ing. Jan Kodera, CSc. 
Ing. Anton Korauš, PhD.  
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. 
univ. prof. Dr. Peter Linnert  
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc. 
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.  
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prof. Ing. Milan Rajňák , DrSc.  
Dr. Milan Šmida  
Ing. Marián Tolnay, PhD.  
prof. Ing. Eduard Urban, PhD. 
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA. 

Kolégium dekana ustanovené na základe rozhodnutia dekana fakulty na začiatku 
akademického roka 2007-2008 od prvého zasadnutia uskutočneného 18. septembra 2007 
prevzalo poradné funkcie, ktoré dovtedy plnili zasadnutia vedenia fakulty. Východiskom pre 
prácu kolégia je „Harmonogram úloh Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP“ schvaľovaný na 
obdobie príslušného akademického roku. V priebehu akademického roku 2007-08 sa 
kolégium zišlo 10 zasadnutiach. V akademickom roku 2008-09 sa do konca roku 2008 zišlo 
na dvoch zasadnutiach. V kolégiu okrem dekana, prodekanov a tajomníka fakulty zasadajú 
vedúci katedier a prizvaní zamestnanci fakulty. Na základe priebehu a záverov jednotlivých 
rokovaní sú vypracovávane písomné záznamy s hodnotením výsledkov dosiahnutých pri 
plnení úloh a uznesení.  

Vedenie fakulty. V nadväznosti na rokovania kolégia dekan fakulty na zabezpečenie 

plnenia plánovaných a operatívnych úloh a chodu fakulty zvolával podľa potreby vedenie 

fakulty, ktorého členmi sú dekan, prodekani a tajomník fakulty.  

 Katedry. Základné organizačné členenie fakulty reprezentujú katedry. V organizačnej 
štruktúre fakulty pôsobilo v roku 2008 nasledujúcich päť katedier:  

1. Katedra podnikovej ekonomiky a manažmentu (KPEM) s vedúcim doc. Ing. 
Pavlom Molnárom, CSc. 

2. Katedra medzinárodného podnikania (KMP) s vedúcim prof. Ing. Eduardom 
Urbanom, PhD. 

3. Katedra ekonómie a hospodárskej politiky (KEHP) s vedúcim prof. Ing. Ivanom 
Vágnerom, CSc., MBA. 

4. Katedra financií a daní (KFD) s vedúcou doc. Ing. Annou Harumovou, PhD. 
5.  Katedra informatiky a matematiky s vedúcim (KIM) Mgr. Petrom Vicenikom,  

PhD. 

Napriek zámeru postupne aktivizovať činnosť jednotlivých katedier sa v priebehu roka 
2008 nepodarilo uskutočniť obrat v praxi charakterizovanej zapojením katedier do 
pedagogického procesu prostredníctvom jednotlivých členov bez vytvorenia zázemia na  
tímovú prácu. 
 

2.2.1.4.Vzdelávacia činnosť 
Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP poskytuje od akademického roka 2005/2006 

vysokoškolské vzdelávanie v odboroch 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku (v rámci 
bakalárskeho štúdia) a  3.3.18 Medzinárodné podnikanie (v rámci inžinierskeho 
a doktorandského štúdia) v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch: 

 
1) v študijnom programe 1. stupňa s názvom Ekonomika a manažment podniku 

zaradeným do študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, 
ktorý trvá 3 roky a štúdium je ukončené udelením akademického titulu Bc. – 
bakalár; 
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2) v študijnom programe 2. stupňa s názvom Ekonomika a manažment 
medzinárodného podnikania zaradeným do študijného odboru 3.3.18 
Medzinárodné podnikanie, ktorý trvá 2 roky a štúdium je ukončené 
udelením akademického titulu Ing. – inžinier, 

 
 
3) v študijnom programe 3. stupňa s názvom Ekonomika a manažment 

medzinárodného podnikania zaradeným do študijného odboru 3.3.18 
Medzinárodné podnikanie, ktorý trvá v dennej forme tri a externej päť rokov 
a štúdium je ukončené udelením akademického titulu PhD.  

 

2.2.1.5.Prijímacie konanie  
 V akademickom roku 2008/2009 prijala FEP BVŠP do 1. ročníka bakalárskeho 
a inžinierskeho štúdia celkovo 549 študentov. Podrobný prehľad podľa jednotlivých stupňov 
a foriem štúdia prináša nasledujúca tabuľka. 

Počty študentov prijatých do 1. ročníka v akad. r. 2008/2009 

Stupeň/Forma 
štúdia Denné štúdium Externé štúdium Spolu 

Bc. 209 158 367 
Ing. 66 116 182 
Spolu 275 274 549 

 
 
Na základe výsledkov prijímacieho konania sa v roku 2008 zapísalo do 1. ročníka 

bakalárskeho štúdia 109 študentov na denné štúdium a 119 na externé štúdium (vrátane 
strediska Žilina). Do 1. ročníka inžinierskeho štúdia sa zapísalo 65 študentov na denné 
štúdium a 93 študentov na externé štúdium (vrátane strediska Brno). Na denné doktorandské 
štúdium sa do 1. ročníka zapísala jedna študentka a štyria externí študenti. Vývoj počtu 
študentov zapísaných do prvého ročníka od vzniku fakulty uvádza nasledujúca tabuľka.   

 
Počty študentov zapísaných do 1. ročníka podľa akad. rokov 

Rok 2005 2006 2007* 2008* 
Denní študenti 95 91 118 174 
Externí študenti 36 41 161 212 
* od roku 2007 FEP zabezpečuje aj inžinierske štúdium 

 

2.2.1.6.Študenti, ich počty a štruktúra 

Od svojho vzniku FEP postupne zvyšuje celkový počet študentov na dennej a externej 
forme štúdia postupným otváraním všetkých ročníkov u oboch foriem štúdia. S ohľadom na 
kapacitné možnosti sa za optimálny počet študentov považuje 120 študentov na dennej a 80 
študentov na externej forme štúdia v každom ročníku. Prehľad počtu študentov 
od akademického roku 2005-2006 do súčasnosti  uvádzajú nasledujúci graf a tabuľka:  
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Ak. r. 
Ročník 

a stupeň 
štúdia 

Denné 
štúdium 

Externé 
štúdium

spolu 

Z toho 
strediská: Žilina Brno Viedeň

2005/2006 1. Bc. 95 36     
Zanechali, 
vylúčení, 
úmrtie, 
prestupy 

 6 11     

2006/2007 1. Bc. 91 41    7 
 2. Bc. 87 28     
 1. Ing.  2    2 
 1. PhD.       
Zanechali, 
vylúčení  9 18    1 

2007/2008 1. Bc. 118 95  55   
 2. Bc. 81 57  34   
 3. Bc. 82 24     
 1. Ing.  66   23 6 
 2. Ing.  2    2 
 1. PhD. 1 14    10 
 2. PhD. 1 23    19 
Zanechali, 
vylúčení 

 3      

2008/2009 1. Bc. 109 119  61   
 2. Bc. 104 84  52   
 3. Bc. 90 58  33   
 1. Ing. 65 93  28 20  
 2. Ing.  57   23  
 1. PhD. 1 15    12 
 2. PhD. 0 14    11 
 3. PhD. 1 19    15 

Vývoj počtu študentov FEP BVŠP
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Zanechali, 
vylúčení 

       

Spolu 
2008/2009 

 370 459 Z toho 
strediská 174 43 38 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.Výsledky a hodnotenie štúdia 
 
V akademickom roku 2007/2008 ukončili svoje štúdium na FEP BVŠP prví absolventi 

bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ekonomika a manažment podnikania zaradenom 
v rámci študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Po úspešnom 
absolvovaní štátnej záverečnej skúšky bol diplom s titulom „bakalár“ udelený celkovo 94 
absolventom (podrobnejší prehľad uvádza tabuľka nižšie). 

 
 
 

Prehľad počtu absolventov v akad. r. 2007/2008 

 
 
Vedenie fakulty v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami organizuje 

každoročne  anonymnú anketu medzi študentmi všetkých ročníkov v oboch formách štúdia. 
Z ankety uskutočnenej v apríli 2008 vyplynulo, že prevládajúce názory a hodnotenia 
študentov sú pozitívne a konzistentné s názormi vyjadrovanými v predchádzajúcich rokoch. 
Zistenia umožnili konštatovať, že študenti oboch stupňov vysokoškolského štúdia sú 
s kvalitou výučby, s rozhodujúcimi  stránkami života a celkovými pomermi vládnucimi na 
fakulte  spokojní. Úroveň, ktorú fakulta dosahuje v obsahovej a metodickej stránke 
vzdelávacieho procesu, je z pohľadu študentov nadpriemerná. Potvrdzuje to prevládajúca 
spokojnosť s faktormi, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu vzdelávania. Medzi významné 

 Denné štúdium Externé štúdium Spolu 

Prihlásení na štátnu 
skúšku 71 27 98 

Vykonali štátnu skúšku – 
absolventi  69 25 94 

Nevykonali štátnu 
skúšku 2 2 4 
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pozitívne rysy pôsobenia fakulty možno zaradiť aj hodnotenia  atmosféry na fakulte a 
vzťahov v akademickej obci fakulty, dodržiavanie pravidiel klasifikácie dosahovaných 
študijných výsledkov, spokojnosť študentov s úrovňou informovanosti a charakterom  
komunikácie s pedagógmi a vedením fakulty.  
 

Z  20 vybraných charakteristík o živote fakulty hodnotia študenti 13 takých, ktoré 
bezprostredne ovplyvňujú vzdelávací proces. V odpovediach na otázku „Ako ste spokojní 
alebo nespokojní s nasledujúcimi stránkami (okolnosťami) fungovania fakulty?“ boli zistené, 
v predchádzajúcich rokoch nasledujúce hodnotenia (stupnica: 1 – som spokojný; 2 - som skôr 
spokojný). Na porovnanie sú v tabuľke (Príloha 2) uvedené aj hodnotenia z predchádzajúcich 
rokov.  

 

2.2.3.Program LLP/Erasmus 
 
Významnou oblasťou, ktorá rozširuje možnosti vzdelávania, je i medzinárodná 

spolupráca v oblasti výmeny študentov a učiteľov. Oblasť medzinárodnej mobility  
organizovaná v rámci programu LLP/Erasmus zaznamenala veľký záujem zo strany 
študentov. V roku 2008 sa z radov študentov fakulty na študijnom pobyte v zahraničí 
zúčastnilo 17 študentov (z toho 16 v rámci programu Erasmus) univerzitách v zahraničí takto:  

 
Belgicko  - Liége 2 študenti,  Jemeppe 2 študenti,  
Fínsko  - Verkaus 1 študent,  Kemi 2 študenti,  
Francúzsko  -  Lille 2 študenti, Ler Havre 1 študent,  Rouen 1 študent,  
Lotyšsko  - Riga 1 študent,  
Taliansko  - Janov 2 študenti, 
Turecko  - Bornova Izmir 2 študenti, 
Taiwan  - 1 študent.  
 

Vedenie fakulty hodnotí význam a prínos študentských mobilít ako významný zdroj 
a impulz podnetov pre ďalšiu modernizáciu a obsahovú aktualizáciu vzdelávania priamo 
na fakulte. Z tohto dôvodu sme organizovali pracovný seminár k pedagogickému procesu, na 
ktorom študenti-účastníci mobilitných programov mali možnosť prezentovať svoje vlastné 
skúsenosti zo zahraničných vysokých škôl a poukázať na podstatné odlišnosti on nášho 
domáceho vzdelávacieho systému.  

 
2.2.4. Vedecko-výskumná činnosť  
Dňa 28.9.2007 schválila Vedecká rada Fakulty ekonómie a podnikania výskumný 

zámer „Aktuálne problémy v ekonómii a podnikateľskej činnosti v kontexte EU“ ,. 
Cieľom výskumného zámeru je identifikovať významné faktory s vplyvom na rozvoj 
európskych ekonomík a na podnikateľské činnosti. Na základe schváleného výskumného 
zámeru vznikli nové výskumné skupiny v tomto členení: 

 Oblasť manažérskeho rozhodovania v podnikateľskej činnosti 
1. doc. Pavol Molnár - Teória a prax svetového manažmentu, so zameraním  na manažment 

a organizovanie podniku v podmienkach globalizácie a  informačnej spoločnosti.  
2. prof. Ján Porvazník - Manažment z pohľadu všeobecného a celostného. Východiská 

sociálno-ekonomického cieľovo orientovaného prístupu k strategickému manažmentu. 
3. prof. Eduard Urban - Súčasné školy marketingového myslenia. Perspektívy marketingovej 

logistiky. 
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4. prof. Ivan Vágner – Paradigmy manažmentu, najnovšie prístupy k strategickému 
manažmentu 
 

 Oblasť rozpočtovej a daňovej politiky v kontexte spoločných politik EÚ 
1. prof. Květa Kubátová - Dane v teórii a v praxi. Vplyv daní na rozvoj podnikateľskej sféry. 

Harmonizácia zdanenia a fiškálny federalizmus v EÚ  
2. prof. Jiří Dvořák - Daňové úniky ako problém daňového systému. Daňové riziká, daňová 

a hospodárska kartotéka. 
3. prof. František Ochrana - Aktuálne problémy daňových reforiem – vzájomný vzťah medzi 

financiami podnikateľskej sféry a zdrojmi financovania verejných potrieb. Problém 
optimalizácie vo verejnom sektore. Teoretické a praktické aspekty verejných financií. 

 
 Vonkajšie ekonomické vzťahy EÚ a medzinárodné podnikanie.  

1. prof. Jan Koděra - Rozvoj trhového prostredia v krajinách strednej a východnej Európy. 
Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikania v medzinárodnom prostredí. 

2. prof. Milan Rajňák - Vývojové trendy v štruktúrach podnikov. Adaptačné a rozvojové 
procesy firiem po vstupe do EÚ. 

3. prof. Ladislav Kabát – Overovanie spoľahlivosti ekonomických informácií 
4. prof. Beáta Stehlíková – Nástroje sledovania a hodnotenia informačnej bezpečnosti firiem  
 

 Oblasť  regionálnej politiky a jej vplyvu na ekonomický rast regiónov 
1. Ing. Renáta Ježková,Ph.D - Nástroje komunálnej podpory podnikania. Podpora 

podnikania zo strany obcí a miest v nových členských krajinách EU. 
2. doc. Jitka Kloudová - Kreatívna ekonomika a rozvoj regiónov. Dôsledky rozvoje 

kreatívnej ekonomiky a jej dopad na konkurencieschopnosť regiónov v rámci EU. 
 
 

2.2.5.Publikačná činnosť  
Fakulta pristúpila v roku 2008 k ucelenému hodnoteniu publikačnej činnosti 

v súvislosti s procesom komplexnej akreditácie, do ktorej vstúpila od 1.1.2009. Podľa 
súhrnných štatistických údajov môžeme konštatovať, že v priebehu rokov 2005-2008 došlo 
výraznému nárastu publikačnej aktivity akademických pracovníkov FEP. V roku 2006 
vzrástol počet publikácií viac ako trojnásobne oproti roku 2005, v roku 2007 trend nárastu 
pokračoval. V roku 2008 sa jednalo celkovo o 191 publikačných výstupov od roku 2005, 
pričom časť výstupov ešte bude publikovaná v priebehu roka 2009, čo vysvetľuje zdanlivý 
pokles oproti roku 2007. Výsledky riešenia výskumných úloh zamestnancov FEP boli 
zapracované do študijnej literatúry a výučby jednotlivých predmetov. Súčasne sa využívali 
v hospodárskej praxi, riadiacich orgánoch a inštitúciách. 

 
 

 

Prehľad publikačnej činnosti za roky 2005 – 2008 

Kategórie 2005 2006 2007 2008 Spolu 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 1 1 3 1 6 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách.   1 2 3 
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ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru ved. 
monografia  vydané v zahr. vyd.    1 1 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 1    1 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách  2 1 2 5 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných 
časopisoch  2  1 3 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných 
časopisoch 2 1 7 4 14 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných 
časopisoch 1   1 2 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných 
časopisoch 1 1 3 4 9 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 
zborníkoch   5  5 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 
zborníkoch  10 3  13 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných 
vedeckých zborníkoch  4 3 1 8 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných 
vedeckých zborníkoch  2   2 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách  7 10 8 25 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 1 6 12 14 33 

BAA Odborné knižné práce vydané v zahr. 
vydavateľstvách 1 1 1  3 

BBA Kapitoly v odb.knihách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 1    1 

BCI Skriptá a učebné texty  3 2  5 
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných 
časopisoch  4 4  8 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich 
časopisoch 3 3 8 4 19 

BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch 
(konfer. aj nekonfer.) 1  1  1 

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch 
(konfer. aj nekonfer.) 1  2  3 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  1 7 2 10 
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy   1  1 
GHG Práce zverejnené na internete  1   1 
GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich  1 1 7 9 
CELKOM 14 50 75 52 191 

 

2.2.6.Významné akcie 
V roku 2008 (25. apríla) sa uskutočnila v poradí už 3. medzinárodná vedecká 

konferencia „Manažment hodnoty podniku 2008“. Na organizácii konferencie participovala 
naša škola v úzkej spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Prahe, Inštitútu oceňovania 
majetku, Českou komorou odhadcov majetku, Ústavom oceňovania majetku ČKOM, a.s., 
Spoločnosťou pre certifikáciu odhadcov majetku a Slovenskou technickou univerzitou 
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v Bratislave, Ústavom súdneho znalectva. Konferencia bola obohatená o vstúpenia 
pracovníkov Národnej banky Slovenska.  

K úspešným akciám zaraďujeme aj medzinárodnú vedeckú konferenciu 
doktorandov (16.10. 2007), ktorá sa  konala vo Viedni a ktorú v spolupráci s našou fakultou 
organizovala Sales Manager Akademie (Studienzentrum Hohe Warte). Podobne orientovaná 
medzinárodná vedecká konferencia doktorandov sa uskutočnila aj v tomto roku (29. 10. 2008) 
vo Viedni pod záštitou Sales Manager Akademie (Studienzentrum Hohe Warte) v spolupráci 
s FEP BVSP. Základným cieľom vedeckých doktorandských konferencií je poskytnúť 
mladým kandidátom vedeckej práce možnosť prezentácie dosiahnutých vedecko-výskumných 
výsledkov a diskusie k nim na odbornom medzinárodnom fóre. Výsledky takýchto vystúpení 
sú cenným zdrojom pri aktualizácii obsahu a foriem riešenia dizertačnej práce. 

V roku 2008 (3.4. - 4. 4.) sa uskutočnila na pôde FEP BVŠP medzinárodná vedecká 
konferencia pod názvom Aktuálne problémy v ekonómii a v podnikateľskej činnosti 
v kontexte Európskej únie. Obsahové zameranie konferencie vychádzalo z vedecko-
výskumného zámeru fakulty. Na konferencii participovali významní predstaviteľov vedecko-
výskumných inštitúcií ako aj vedúci pracovníci podnikateľskej sféry zo Slovenska i ČR. 
Konferencia prebiehala pod záštitou Slovenského komitétu pre vedecké riadenie a Zväzu 
slovenskej vedecko-technickej spoločnosti. 

 
Ako významný nástroj prezentácie vedecko-výskumnej činnosti svojich pracovníkov 

i širšej medzinárodnej akademickej komunity Fakulta využíva vedecký časopis Ekonómia 
a podnikanie. Časopis sa orientuje na problematiku podnikovej ekonomiky, ekonomiky 
medzinárodného podnikania, problematiku finančných analýz a sledovanie a manažment 
hodnoty podniku., analýza konkurenčného prostredia a meranie faktor 
úspešnosti/neúspešnosti podnikateľských subjektov. Časopis dáva priestor skúseným autorom 
ako aj začínajúcim vedecko-výskumným pracovníkom a študentom doktorandského 
vzdelávacieho stupňa. V súčasnej dobe evidujeme už jeho 3 čísla -  1/2007, 1/2008 a 2/2008. 
Jedná sa o recenzovaný medzinárodný vedecký časopis, pričom redakčná rada časopisu je 
založená na medzinárodnej platforme.  

Fakulta vo svojich programoch venuje pozornosť aj problematike ktorú reprezentujú  
študentské vedecko-výskumné aktivity a do ktorých sa majú študenti možnosť zapojiť 
prostredníctvom Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Poslaním ŠVOČ na 
FEP je vyhľadávať talentovaných študentov a vytvárať optimálne predpoklady na 
rozvíjanie ich vedomostí, návykov vedecky pracovať, tvorivo využívať najnovšie poznatky 
súčasnej vedy a posilňovať ich schopnosti riešiť odborne náročné teoretické a praktické 
problémy, spojené najmä s právnou, ekonomickou a manažérskou praxou. V 2. ročníku 
fakultného kola súťaže sa zúčastnilo 7 študentov. Na prvých troch miestach sa v súťaži 
umiestnili: 

 
1. miesto: Ivan Boskovič  s témou „Koučing ako progresívna forma rozvoja zamestnancov“ 
2. miesto: Veronika Bukovská  s témou „Podnikateľská etika - spoločenská zodpovednosť  

organizácie“, 
3. miesto: Natália Fančovičová s témou „Daňové a odvodové zaťaženie fyzickej osoby-

podnikateľa“.  

2.2.7.Personálne zdroje a pedagogické výkony fakulty 
 Vedecko-pedagogický zbor fakulty sa v priebehu roka 2008 rozšíril o šiestich 
interných vedecko-pedagogických pracovníkov a celkovo bolo na konci roka 2008 
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obsadených 25  funkčných miest fakulty (prehľad o obsadení miest a zložení vedecko 
pedagogického zboru Prílohy 3,4,5).  
 

Okrem interných vedecko-pedagogických pracovníkov boli zapojení do 
pedagogického procesu externí spolupracovníci (Príloha 6).   

 

2.2.8.Administratíva  

 Administratívny úsek fakulty bol v priebehu roka 2008 doplnený o jedného 
zamestnanca na študijnom oddelení. Úlohy administratívneho charakteru plnili v priebehu 
roka 2008 zamestnanci fakulty v nezmenenom zložení.  

1. Milan Šmida, tajomník fakulty  
2. Marta Heribanová, sekretariát dekana 
3. Ing. Hurtošová, študijné oddelenie 
4. Ing. Zuzana Klimková, študijné oddelenie, 
5. Mgr. Zuzana Dobrucká, študijné oddelenie      
6. Mgr. Ivana Rybárová, knižnica. 

V činnosti fakulty plnilo dôležitú úlohu študijné oddelenie. Na základe pripomienok 
študentov boli rozšírené úradné hodiny na študijnom oddelení a prevádzkové hodiny fakultnej 
knižnice tak, aby tieto funkčné úseky fakulty boli vo väčšom rozsahu prístupné aj externým 
študentom.  

V sociálnej oblasti sa  vedenie fakulty z dôvodu obmedzených finančných zdrojov 
orientuje na poskytovanie zákonom stanovených dávok sociálneho a motivačného štipendia. 
Vedenie fakulty  v spolupráci s riaditeľstvom študentských internátov Ľ. Štúra na Starých 
gruntoch zabezpečilo ubytovanie 30 študentom denného štúdia. Ďalšie miesta boli 
zabezpečené v spolupráci s vedením stredoškolských internátov v rozsahu, ktorý umožnil 
poskytnúť ubytovanie všetkým záujemcom z radov študentov zapísaných do 1. ročníka 
bakalárskeho štúdia.     

 
2.2.9.Materiálne a informačné zabezpečenie 
 

  V materiálno-technickej oblasti sa fakulta v predchádzajúcom roku orientovala na 
zlepšenie podmienok na elektronickú komunikáciu medzi vyučujúcimi a študentmi. V súlade 
s týmto zámerom bolo s novou vizualizáciou internetovej stránky pripravené rozšírenie 
informačného systému o funkciu intranetu. V záujme uplatnenia možností moderných 
didaktických postupov bola obmenená počítačová technika v jednej počítačovej učebni (26 
nových počítačov). Dátovými projektormi a počítačmi boli vybavené ďalšie tri posluchárne 
a dve učebne určené na semináre a cvičenia. Fakulta v súčasnosti disponuje celkom dvomi 
aulami, piatimi posluchárňami, dvomi počítačovými učebňami a dvomi učebňami určenými 
na semináre, ktoré sú vybavené počítačmi a trvalo zabudovanými  dátovými projektormi.  
Počítačová technika bola obmenená a doplnená aj v knižnici a na pracoviskách vedecko-
pedagogických a administratívnych pracovníkov (16 počítačov). V súlade s rastúcimi 
potrebami bolo  doplnené  programové vybavenia informačného systému.  
 

Študenti fakulty disponujú prístupom ku zdrojom Knižnice BVŠP, ktorá je tvorená z 
dvoch čiastkových knižníc podľa fakúlt. Knižnica a študovňa určená pre fakultu je 
umiestnená v sídle fakulty. Svoje poslanie knižnica plní budovaním knižničných a 
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informačných fondov domácej a zahraničnej literatúry, budovaním periodických a 
neperiodických informačných prameňov, databáz a ich sprístupňovaním.  V roku 2008 fakulta 
pokračovala v nastúpenom trende v budovaní fondu vedeckej a odbornej literatúry.  
Knižničný fond bol doplnený o literatúru v hodnote vyše 11 600 EUR.  

 
 Fakulta vydáva pre pedagogické účely i vlastné tituly. V roku 2008 vydala:  

- učebnicu  Základy makroekonómie od doc. Ing. Jitky Kloudovej, PhD., (2. 
vydanie)  

- učebnicu  Sociálne kompetencie od doc. PhDr. Milan Mikulaštík, PhD. 
 
V súvislosti s prípravou otvorenia dištančnej metódy štúdia boli pripravené učebné 

texty na predmety zaradené do zimného semestra 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Z dôvodu 
malého záujmu toto štúdium nebolo otvorené a následne sa upustilo aj od vydania textov.  
 

2.2.10.Financie a rozpočet   
 V akademickom roku 2007-08 dosiahla Fakulta v hospodárení pozitívne výsledky. Na 
rozdiel od predchádzajúceho akademického roku 2006-07, kedy fakulta vykázala stratu vo 
výške 13,5 mil. Sk, v uplynulom akademickom roku prekročila plánované príjmy (26,5 mil. 
Sk) o vyše 2 mil. Sk.  Výdavky  nedosiahli plánovanú úroveň 19,3 mil. Sk (výdavkov za 
prevádzku budovy školy nie sú do tejto čiastky započítané).  

 Pozitívny výsledok hospodárenia v akademickom roku 2007-08 umožnil znížiť 
evidovanú hospodársku stratu z predchádzajúcich rokov a vyčleniť na akademický rok 2008-
09 prostriedky na personálne doplnenie fakulty a kapitálové výdavky určené na modernizáciu 
a doplnenie materiálno-technického zabezpečenia vzdelávacieho procesu.  

 V rozpočte hospodárenia na akademický rok 2008-09 sú plánované príjmy na úrovni 
36,7 mil. Sk (1,218 mil. EUR) a výdaje 21,7 mil. Sk bez započítania výdavkov na nájom 
a prevádzku budovy školy (720,31 tis. EUR). Doterajšie príjmy z vybraného školného 
nasvedčujú, že výdajová časť rozpočtu bude v tomto akademickom roku splnená.  Výdajová 
časť hospodárenia v období mesiacov september - december 2008 zodpovedá plánovaným 
zámerom hospodárenia.      
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 2.2.11.Záver         
  
  Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP v roku 2008 významne postúpila v plnení 
dlhodobých cieľov. Preukázala schopnosť vyrovnať sa s novými legislatívnymi  
požiadavkami novelizovaného zákona o vysokých školách a kvalitne sa pripravila na 
komplexnú akreditáciu. V nadväznosti na očakávané závery komplexnej akreditácie stoja pred 
fakultou náročné úlohy. Okrem rozvoja vedecko-výskumnej činnosti pôjde predovšetkým 
aplikáciu navrhovaných zmien v obsahovom zameraní štúdia, v metódach a organizácii 
výučby. Dosiahnuté výsledky v uplynulých troch rokoch a určujúce trendy vo vývoji fakulty 
umožňujú vyjadriť predpoklad, že  orgány akademickej samosprávy, členovia akademickej 
obce sa svojimi schopnosťami a aktivitou dokážu s novými výzvami vyrovnať na úrovni, 
ktorá umožní fakultu trvalo  etablovať v slovenskom i stredoeurópskom vysokoškolskom 
vzdelávacom a výskumnom  priestore. Dosahované pracovné výsledky a dobrá spolupráca 
s vedením Bratislavskej vysokej školy práva sú zárukou takto definovaných očakávaní.  
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PRÍLOHY 

 
Príloha č. 1: Zoznam garantov študijných programov 

 
Stupeň Názov Garanti Spolugaranti 

Bc. Ekonomika a manažment 
podnikania 

prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. prof. PhDr. František Ochrana, 
DrSc. 
doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 

Ing.  Ekonomika a manažment  
medzinárodného              
podnikania 

prof. Ing. Ivan 
Vágner,CSc.,MBA 

prof. Ing.Jan Kodera, CSc. 
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. 

PhD. Ekonomika a manažment 
medzinárodného 
podnikania 

prof. Ing. Eduard Urban, PhD. prof. Ing. Jiří    Dvořáček, CSc. 
prof. RNDr. Ing.Jan Kodera, 
CSc. 

 
 
 

Príloha č. 2: Prieskum spokojnosti študentov s podmienkami štúdia na fakulte 
 

 Hodnotený aspekt 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

1 celková atmosféra na fakulte 1 1-2 1-2 
2 obsahová úroveň prednášok 2 2 2 
3 metodická úroveň prednášok 2 2 2 
4 úroveň vedenia seminárov a cvičení 2 2 2 
5 organizácia vyučovacieho procesu   2 2 2 
6 organizácia konzultácií (čas konzultácií) 1-2 2 2 
7 individuálna práca učiteľov so študentmi 2 2 2 
8 vzťahy medzi učiteľmi a študentmi 2 2 2 
9 plánovanie a organizácia skúšok  2 2 2 
10 teoretická pripravenosť učiteľov  2 1-2 1-2 
11 metodická pripravenosť učiteľov, schopnosť podať 

učivo zaujímavo, zrozumiteľne, názorne,  
1-2 2 2 

12 materiálno-technické zabezpečenie výučby 
(vybavenie ául, posluchární, učební) 

1 1 1 

13 objektívnosť hodnotenia výsledkov štúdia  2 2 2 
14 zabezpečenie výučby študijnou literatúrou 3 3 2-3 
15 služby študovne a knižnice 2 2 2 
16 činnosť študijného oddelenia  - 2 2 
17 disciplína študentov 2 2 2 
18 vzťahy medzi študentmi 2 1-2 1-2 
19 informovanosť, dostupnosť informácií,  

služby intranetu  
- 1-2 1-2 

20 možnosť uspokojovania kultúrnych  
a športových záujmov a potrieb 

2 4 3 
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Príloha č. 3: Vysokoškolskí učitelia v pracovnom pomere 
P.č. Meno a priezvisko Kvalifikácia Funkcia 
1. Ladislav BLAŽEK prof. Ing., CSc. profesor Katedry podnikovej 

ekonomiky a manažmentu  
2. Jiří DVOŘÁČEK prof. Ing., CSc. profesor Katedry medzinárodného 

podnikania 
3. Ladislav KABÁT prof. Ing., CSc. profesor Katedry informatiky 

a matematiky 
4. Jan KODERA  prof. Ing., CSc. profesor Katedry medzinárodného 

podnikania 
5. Květa KUBÁTOVÁ prof. Ing., CSc. profesor Katedry financií a daní 
6. František OCHRANA prof. PhDr., DrSc. profesor Katedry  financií a daní 
7. Ján PORVAZNÍK prof. Ing., CSc. profesor Katedry  podnikovej 

ekonomiky a manažmentu 
8. Fridrich SCHNEIDER  univ. prof. Dr. profesor  Katedry medzinárodného 

podnikania  
9. Beáta STEHLÍKOVÁ prof. RNDr., PhD. profesor Katedry informatiky a 

matematiky 
10. Eduard URBAN prof. Ing., PhD. profesor Katedry medzinárodného 

podnikania 
11. Ivan VÁGNER prof. Ing., CSc.

MBA 
profesor Katedry podnikovej 
ekonomiky a manažmentu 

12. Pavol VINCÚR. prof. Ing., CSc. profesor Katedry ekonómie a 
hospodárskej politiky 

13. Ivan HALUŠKA Dr., Ing., DrSc. hosťujúci profesor Katedry ekonómie 
a hospodárskej politiky 

14. Jitka KLOUDOVÁ. doc. Ing., PhD. docent Katedry ekonómie 
a hospodárskej politiky 

15. Pavol MOLNÁR doc. Ing., CSc. docent Katedry podnikovej 
ekonomiky a manažmentu 

16. Jan PAVEL doc. Ing., PhD. docent Katedry financií a daní 
17. Juraj SIPKO doc. Ing., PhD. 

MBA. 
docent Katedry medzinárodného 
podnikania 

18. Iveta ŠIMBEROVÁ Doc. PhDr., PhD. docent Katedry podnikovej 
ekonomiky a manažmentu 

19. David TUČEK doc. Ing., PhD. docent Katedry podnikovej 
ekonomiky a manažmentu  

20. Ladislav ZAPLETAL doc. PhDr., CSc. docent Katedry podnikovej 
ekonomiky a manažmentu 

21. Mária ZUBKOVÁ doc. Ing., PhD. docent Katedry ekonómie 
a hospodárskej politiky 

22. Marek CSABAY Ing., PhD. odborný asistent Katedry 
medzinárodného podnikania  

23. Renáta JEŽKOVÁ Ing. Mgr., PhD. odborný asistent Katedry podnikovej 
ekonomiky a manažmentu  

24. Jaroslav KULTAN Ing., PhD. odborný asistent Katedry informatiky 
a štatistiky 

25. Peter VICENIK Mgr., PhD. odborný asistent Katedry informatiky 
a matematiky 
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Príloha č. 4: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov v pracovnom pomere 

 
Katedra Profesori Docenti Odborní 

asistenti 
Asistenti 

Katedra podnikovej 
ekonomiky a manažmentu 

3 4 1 0 

Katedra ekonómie a 
hospodárskej politiky 

2 2 0 0 

Katedra medzinárodného 
podnikania 

4 1 1 0 

Katedra financií a daní 2 1 0 0 
Katedra informatiky 
a matematiky  

2 0 2 0 

Celkom 13 8 4 0 
 
 

 
 
 

Príloha č. 5: Socio-demografická štruktúra vysokoškolských učiteľov 
 

Profesori Docenti Odborní 
asistenti 

Asistenti  
Dosiahnutý

vek muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 
25-29     1    
30-34   2   1   
35-39     2    
40-44         
45-49    2     
50-54 1 2       
55-59 1  1 1     
60-64 5  2      
nad 65 4        
Celkom 11 2 5 3 3 1 0 0 
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Príloha č. 6: Externí zamestnanci fakulty   
 

P.č. Meno a priezvisko Kvalifikácia Pôsobisko 
1. Peter Bendixen Univ. prof. Dr. SMA Viedeň 
2. Jiří Dvořák. prof. Ing., DrSc. FP VUT Brno 
3. Miloslav Foret prof. PhDr., CSc. MLZU Brno 
4. Eberhart Garbe Univ. prof. Dr. SMA Viedeň 
5. Rainer Jesenberger Univ. prof. Dr. SMA Viedeň 
6. Márie Jurová  prof. Ing., CSc. FP VUT Brno 
7. Eva Kislingerová prof. Ing., CSc. VŠE Praha 
8. Pavol Kubíček prof. JUDr., DrSc. PF UK Bratislava 
9. Robert Kunze Univ. prof. Dr. SMA Viedeň 
10. Peter Linnert Univ. prof. DDr. SMA Viedeň 
11. Ján Lisý, CSc. prof. Ing., CSc. EU Bratislava 
12. Eduard Mikelka prof. Ing., PhD.  
13. Viera Pacáková  prof. RNDr., PhD. EU Bratislava 
14. Jozef Papula prof. Ing., PhD. FM UK Bratislava 
15. Milan Rajňák. prof. Ing., DrSc.  
16. Anna Remišová prof. PhDr., PhD. BVŠP Bratislava 
17. Alfred Stiassny Univ. prof. Dr. WU Viedeň 
18. Milan Šikula. prof. Ing., DrSc. SAV  
19. Jiří Dědina doc. Ing., CSc. VŠE Praha 
20. Galina Horáková doc. RNDr., CSc. EU Bratislava 
21. Igor Kosír doc. Ing., PhD. EU Bratislava 
22. Jaruše Krauseová doc. Ing., CSc. VŠE Praha 
23. Helena Majdúchová. doc. Ing., PhD. EU Bratislava 
24. Milan Mikulaštík doc. PhDr., PhD. UTB Zlín 
25. Vladimír Mlynarovič. doc. Ing., CSc. FSEV UK Bratislava 
26. Anna Neumanová doc. Ing., CSc. EU Bratislava 
27. Jarmila Radová doc. RNDr., PhD. VŠE Praha 
28. Drahomíra Pavelková Doc. Ing., CSc. UTB Zlín 
29. Anna Putnová doc. RNDr., PhD. MBA. FP VUT Brno 
30. Mária Režňáková doc. Ing., CSc. FP VUT Brno 
31. Eva Rublíková doc. RNDr., CSc. EU Bratislava 
32. Rozália Sulíková doc. PhDr., PhD. FM UK Bratislava 
33. Stanislav Škapa doc. Ing., PhD. FP VUT Brno 
34. Marta Šostroneková doc. Ing., CSc.  
35. Eduard Souček. doc. Ing., CSc.  
36. Eva Žilineková doc. Mgr., ArtD. Moderátorská škola Bratislava 
37. Hana Adamková Mgr., PhD. EU Bratislava 
38. Jozef Bača Ing., PhD. MONAQ Leasing, s.r.o. 
39. Marián Božik Ing., PhD. MPaV SR 
40. Vladimír Brziak Ing., CSc. PROGRESSERVIS, s.r.o. 
41. Tomáš Dudáš Ing., PhD. EU Bratislava 
42. Jozef Habánik Ing., PhD. MŠ SR 
43. Miroslav Hoschek. Ing., PhD.  
44. Lucia Hurná JUDr., PhD. EU Bratislava 
45. Miroslava Chovancová  Ing., CSc. UTB Zlín 
46. Jana Kajanová Ing., PhD. STU Bratislava 
47. Eva Kolářová Mgr., PhD. UTB Zlín 
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48. Caroline Líšková    Ing., PhD. AUXERRE, s.r.o. 
49. Nora Mikušová Ing., PhD. EU Bratislava 
50. Vladimír Mucha Mgr., PhD. EU Bratislava 
51. Ondrej Patarák Ing., PhD. Slovnaft, a.s. 
52. Daniela Rybárová Ing., PhD. EU Bratislava 
53. Peter Rusiňák JUDr., PhD. EU Bratislava 
54. Valéria Svobodová Ing., PhD. EU Bratislava 
55. Josef Bič Ing. VŠE Praha  
56. Ferdinand Búci  RNDr. Is4H, s.r.o.  
57. Michal Budinský Ing. EU Bratislava 
58. Darina Bujnová Ing. EU Bratislava 
59. František Hajnovič RNDr. NB Slovenskej republiky 
60. Tomáš Korauš Ing. VÚB, a.s. 
61. Peter Mach RNDr.  
62. Slávka Šagátová Ing. EU Bratislava 
63. Jana Ščepková Ing. EU Bratislava 
64. Katarína Vávrová Ing. EU Bratislava 
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2.3.1.Prehľad činností súvisiacich s poslaním a dlhodobým zámerom 
školy 

 
2.3.1.1.Napĺňanie poslania Bratislavskej vysokej školy práva 

 
 Fakulta masmédií je súčasťou Bratislavskej vysokej školy práva (FM BVŠP), ktorá ako 
súkromná vysoká škola vznikla na základe štátneho súhlasu udeleného Uznesením vlády SR 
č.725/2004 dňa 14. júla 2004. Na základe schválenia študijného odboru v Akreditačnej 
komisii vlády SR a rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 23. mája 2007 o priznaní 
príslušných práv, Bratislavská vysoká škola práva rozšírila vysokoškolské vzdelávanie 
o programy v mediálnom študijnom odbore. Na Fakulte masmédií sa realizujú bakalárske, 
magisterské a doktorandské študijné programy v akreditovanom študijnom odbore 3.2.3. 
„Masmediálne štúdiá“.  
 Cieľom Fakulty masmédií  ako súčasti na Slovensku pravdepodobne najmodernejšie 
a technologicky špičkovo vybavenej Bratislavskej vysokej školy práva je uspokojiť 
spoločenskú objednávku v oblasti  vzdelávania pracovníkov médií a príbuzných, s médiami 
súvisiacich profesií.  Treba si v tejto súvislosti  uvedomiť, že vplyvom ekonomických a najmä 
technologických faktorov sa sektor médií v posledných rokoch výrazne zmenil, čo nezostalo 
bez vplyvu na štruktúru a kvalitu jeho ľudských zdrojov. Požiadavky na týchto pracovníkov 
sa výrazne menia, namiesto klasicky štruktúrovanej novinárskej profesie s tlačovými, 
rozhlasovými a televíznymi novinármi vzniká multimediálne novinárstvo s nárokmi zvládať 
všetky nové informačné a komunikačné technológie. Navyše popri novinároch sa v médiách, 
ale aj mimo nich uplatňujú nové mediálne profesie - hovorcovia politických strán a rôznych 
verejných i súkromných inštitúcií, tlačoví tajomníci, pracovníci public relations, ale aj 
početných mediálnych a reklamných agentúr. Dnes médiá predstavujú významný ekonomický 
sektor, v ktorom sa uplatňuje široká škála profesií, vyžadujúcich si náležitú vysokoškolskú 
prípravu. Osobitnú pozornosť si v tejto príprave zasluhujú riadiaci pracovníci týchto 
podnikov, pre prípravu ktorých zatiaľ na Slovensku neexistuje žiadna takto orientovaná 
vzdelávacia inštitúcia.     
  Všeobecne veľký záujem o štúdium médií a marketingu potvrdzuje predpoklad, že  
orientáciou na mediálny a marketingový manažment  a najmä profiláciou  vyšpecifikovaných 
študijných programov v podobe vybraných kurzov (predmetov) v cielených formách 
jednotlivých stupňov štúdia nachádza  Fakulta masmédií dostatok záujemcov a potvrdzuje tak 
svoju opodstatnenú existenciu.  

 



 

 85

Fakulta masmédií napĺňa štyri špecifické požiadavky:  
a)    orientáciu na manažment a ekonomiku mediálnych a marketingových  podnikov; 
b)    exkluzívnosť v podobe nadštandardných učebných plánov, výbere profesorov,  
docentov a ostatných vyučujúcich zo Slovenska, ale aj zahraničia; 
c)  flexibilitu, spočívajúcu v profilovaní sa študentov podľa vlastných  predstáv  

o uplatnení sa v praxi, využívaní  najmodernejších foriem vzdelávania najmä zásluhou 
využitia modernej informačnej a komunikačnej technológie, 

d)  orientáciu na vzájomné prepojenie teórie a praxe, najmä vytvorením možností 
 praktických cvičení v štúdiách vybavených najmodernejšou technikou.  
 Vďaka súčasnej  štruktúre Bratislavskej vysokej školy práva, ktorá  má Fakultu práva, 
Fakultu ekonómie a podnikania a  Fakultu informatiky, reaguje Fakulta masmédií vzájomným 
prepojením štúdia médií a marketingu so štúdiom práva, ekonómie a informatiky  na výzvy, 
ktoré pre tieto oblasti prináša súčasná doba, ale aj tie, ktoré prinesie dohľadná budúcnosť.  
 Pre napĺňanie spomínaných cieľov má Fakulta masmédií kontakty nielen s domácimi, 
ale aj zahraničnými univerzitami, z ktorých na FM prednášajú fundovaní pedagógovia ako 
garanti (spolugaranti) alebo hosťujúci profesori (Univerzita Viedeň,  Univerzita Karlova 
Praha, Moskovská štátna univerzita, Sanktpetersburgská štátna univerzita,  Minská štátna 
univerzita, Univerzita T. Baťu Zlín, Masarykova univerzita Brno a i.).  
 Fakulta masmédií má vzhľadom na svoju orientáciu na prax k dispozícii ako pedagógov 
aj významných odborníkov z mediálnej a marketingovej praxe, pôsobiacich na Slovensku 
i v zahraničí. Sú to vrcholoví manažéri mediálnych a marketingových podnikov. (Uvádzame 
ich v študijných programoch.)    
 Fakulta masmédií s ohľadom na spomínané  požiadavky doby systémovo a cielene 
pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v mediálnej a   marketingovej oblasti 
a v manažmente podnikov pôsobiacich v tomto sektore. Ako súkromná vysoká škola je 
jedinou tohto druhu na  Slovensku.  Vo vyučovacom procese kladie dôraz na výchovu 
integrovane kultivovaného profesionála, pripraveného zvládať hodnotové, kreatívne 
i technologické úlohy printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a 
manažérskej praxe. Odráža sa  to v  študijných programoch a ich kurzoch, o. i. v takých, ako 
sú  kurzy etika, diplomacia a protokol, interkultúrna komunikácia, politológia,  právo, 
psychológia, sociálna komunikácia (hodnotová oblasť), autorská žurnalistická tvorba, 
fotografia a dizajn, mediálny prejav, mediálny výskum, marketingový výskum, metódy 
mediálnej a marketingovej tvorby (kreatívna oblasť), informatika,  manažment médií, médiá 
na internete, nové médiá (technologická oblasť).  

 
Špecifickosť a ojedinelosť FM BVŠP spočíva:  
a) v orientácii na kvalitu a nie na kvantitu; 
b) vo výbornej materiálnej, technickej a personálnej vybavenosti, vyplývajúcej 

z možností využitia kapacít celej BVŠP, ako aj z pripravovanej výstavby novej 
budovy, ktorá už v projekčnej fáze počíta s budovaním moderných printových, 
rozhlasových, televíznych a multimediálnych štúdií; 

c) v zabezpečení komplexnej prípravy pre širšiu škálu novinárskych, mediálnych 
a príbuzných profesií s anticipáciou požiadaviek perspektívneho multimediálneho 
novinárstva (vrátane progresívne nastupujúcej on-line žurnalistiky); 

d) v realizácii manažérskej, najmä praktickej stránky pripravovaných profesií z hľadiska 
výrobných, ekonomických, personálnych, editorských, finančných, právnych aspektov 
produkcie komunikátov (ekonomika a manažment mediálneho podniku – 
vydavateľstva,  elektronických médií, reklamných a iných špecializovaných agentúr), 
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a to v celej šírke  študijného programu s orientáciou na  európske reálie, s 
perspektívou  výučby  vybraných kurzov v anglickom, nemeckom, resp. ruskom 
jazyku.  

 
 V súlade s programom Bratislavskej vysokej školy práva je Fakulta masmédií 
koncipovaná ako moderná európska škola, ktorej profil sa  podobá najmodernejším školám 
mediálneho a marketingového zamerania vyspelých európskych krajín.  

 
Poslaním Fakulty masmédií je:  
 

• poskytovať vysokoškolské bakalárske, magisterské a doktorandské vzdelávanie vo 
vednom  odbore „masmediálne štúdiá“, v študijných programoch mediálna 
komunikácia, masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia; 

• rozvíjať základný a aplikovaný výskum, ktorý bude prinášať teoretické i praktické 
poznatky, umožňujúce nielen skvalitňovať vzdelávací proces, ale zároveň aj 
obohacovať vedecké poznanie daného vedného odboru na národnej i medzinárodnej 
úrovni; 

• rozvíjať spoluprácu s inými vysokoškolskými a vedeckými inštitúciami doma 
i v zahraničí výmennými a študijnými pobytmi pedagógov, študentov, ale aj 
výskumných pracovníkov s cieľom vzájomného obohacovania sa skúsenosťami 
z pedagogickej i výskumnej činnosti; 

• zabezpečovať kvalifikačný rast svojich, najmä mladých pracovníkov s cieľom trvalého 
skvalitňovania  vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti fakulty; 

• prispievať k napĺňaniu celkového poslania Bratislavskej vysokej školy práva.  
 
 

2.3.1.2.Dlhodobý zámer Fakulty masmédií BVŠP   

Plán dlhodobého rozvoja Fakulty masmédií vychádza predovšetkým z predpokladaných 
potrieb spoločenskej praxe v predmetnej oblasti - v sektore médií a marketingu - a v jej 
nárokoch na profesionálnu vybavenosť a kvalitu tvorivých a najmä riadiacich pracovníkov 
v tomto sektore, ktorých fakulta vychováva. Plán je založený na dôkladnom poznaní 
slovenského mediálneho a marketingového trhu, ako aj vzdelanostnej a kvalifikačnej 
štruktúry jeho ľudských zdrojov.  
 

Plán ďalej vychádza z analýzy študijných programov v oblasti mediálnej a marketingovej 
komunikácie na zahraničných vysokých školách, ktoré majú v príprave riadiacich 
pracovníkov pre médiá a marketing bohaté skúsenosti. Boli to najmä  Kolumbijská univerzita 
v New Yorku (The School of Journalism), Kalifornská univerzita v Los Angeles, Kolínska 
univerzita v Kolíne nad Rýnom ( Seminar für Medienmanagement),  Univerzita Leads, 
Viedenská univerzita (Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft), Moskovská 
štátna univerzita (Fakulta žurnalistiky, Katedra teórie a ekonómie médií), Univerzita Johanna 
Gutenberga v Meinzi, ako aj Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati 
v Zlíne.  
 

V neposlednom rade však plán vo viacerých aspektoch nadväzuje aj na dlhodobý zámer 
Bratislavskej vysokej školy práva. Je to dané tým, že Fakulta masmédií sa stala jej súčasťou, 
riadi sa jej štatútom a ostatnými vnútornými predpismi, ale zároveň využíva už vytvorené 
priestorové kapacity, knižničné fondy a technické vybavenie BVŠP. Celkom pochopiteľne 
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bude môcť fakulta využívať aj  medzinárodné dohody o spolupráci, uzavreté so zahraničnými 
organizáciami, ako aj členstvo BVŠP  v medzinárodných organizáciách.   
 

Hlavným strategickým cieľom fakulty je zabezpečiť takú kvalitu vzdelávacej a vedeckej 
činnosti, aby v relatívne krátkej dobe postupne dosiahla medzinárodne akceptovateľný 
štandard a dostala sa na špičkovú úroveň v oblasti prípravy odborníkov pre mediálny 
a marketingový priemysel. Tomuto zámeru fakulta podriadi všetky svoje aktivity. Dosiahnutie 
tohto zámeru predpokladá koncentrovať sa predovšetkým na kvalitatívny rozvoj fakulty a jej 
pracovísk, spojený s dobrým personálnym, materiálnym a technologickým zázemím. 
Zásadnejší kvantitatívny rozvoj sa predpokladá  až po troch rokoch od zriadenia fakulty, čiže 
po tom, čo Bratislavská vysoká škola práva bude mať k dispozícii ďalšie nové vyučovacie 
priestory a Fakulta masmédií bude mať akreditované nové študijné programy a prvých 
absolventov bakalárskeho štúdia.  

a) Oblasť vzdelávania  
 
Strategickým cieľom v tejto oblasti je realizácia naplánovaných študijných programov na 
všetkých troch stupňoch štúdia.   
 
V oblasti vzdelávania za prioritné považujeme tieto úlohy:  
 

• v bakalárskom štúdiu v programe mediálna komunikácia pripravovať tvorivých, 
technických a prevádzkových odborníkov v masmediálnej a marketingovej oblasti, 
ktorí vo svojej činnosti budú využívať najnovšie aplikované znalosti, metódy, 
zručnosti, návyky ako aj vybrané technické poznatky, ako aj vedomosti, aktivity, 
zručnosti z teórie a praxe printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej  
a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky, rovnako i z teórie a praxe 
marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie.  

 
• v magisterskom štúdiu v programe masmediálna komunikácia pripravovať odborníkov 

s hlbokými teoretickými vedomosťami zo zvoleného študijného programu a  
praktickými schopnosťami a zručnosťami, ktoré  im umožnia získané poznatky 
aplikovať v rozhodovacej a riadiacej manažérskej praxi,    profesionálne, eticky 
a v súlade s právom viesť mediálne kolektívy a podniky, ako aj pružne reagovať na 
najnovšie trendy masmediálnej a multimediálnej komunikácie; 

 
• v magisterskom štúdiu v programe marketingová komunikácia pripravovať 

odborníkov, ktorí budú vybavení širokou škálou profesijných kompetencií, budú mať 
rozšírené a prehĺbené teoretické vedomosti a zdokonalené praktické a riadiace 
schopnosti a zručnosti, zásluhou ktorých sa uplatnia v manažérskych pozíciách 
marketingového prostredia;   

 
• v doktorandskom štúdiu v programe masmediálne štúdiá pripravovať absolventov, 

ktorí by ovládali vedecké, nové multidisciplinárne a interdisciplinárne komplexné 
prístupy k riešeniu problémov mediálnej komunikácie vo všetkých typoch médií,  v 
oblasti marketingovej komunikácie a public relations a v ďalších mediálnych 
inštitúciách; boli by  schopní v nadväznosti na aktuálne otázky riešenia úloh a 
postavenia médií v  spoločnosti samostatne realizovať komplexný výskum všetkých 
typov médií a navrhovať optimálne metódy riešenia v oblasti legislatívnej, 
organizačno-technickej a personálnej; efektívne uplatňovať  systémový prístup pri 
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aplikácii výsledkov z teoretických a empirických metód výskumu masmediálnej 
a marketingovej komunikácie   

 
• do 2 rokov od zriadenia fakulty pripraviť na akreditáciu ďalšie študijné programy: 

dizajn printových a elektronických médií (mediálny dizajn) v bakalárskom 
a magisterskom stupni štúdia; magisterský študijný program medzinárodná 
komunikácia v anglickom jazyku a magisterský program mediálna výchova 
v dištančnej metóde štúdia; 

 
• do 3 rokov od zriadenia fakulty vytvoriť možnosť súbežného (dvojodborového, 

medziodborového) štúdia (mediálny a marketingový manažment - ekonómia, právo, 
resp. informatika) a využiť tak potenciál Bratislavskej vysokej školy práva s cieľom 
dosiahnuť synergiu štúdia štyroch atraktívnych disciplín; 

 
• do 3 rokov po zriadení fakulty vytvoriť podmienky študijných pobytov vlastných 

študentov na zahraničných vysokých školách, resp. stáží na výskumných pracoviskách 
a zároveň možnosť štúdia zahraničných študentov na Fakulte masmédií; 

 
• vytvoriť podmienky pre prístup všetkých študentov fakulty k informačným 

technológiám; zabezpečiť, aby všetci študenti od vstupu na fakultu mali možnosť 
využívať internet; 

 
• vytvoriť podmienky, aby študenti mohli získavať a rozvíjať zručnosti, potrebné pre ich 

budúce profesie, a to vybudovaním študovní a štúdií, v ktorých budú prebiehať 
praktické cvičenia; 

 
• od začiatku zriadenia fakulty uplatňovať viacjazyčné vyučovanie, t.j. vyučovanie 

v anglickom, nemeckom, prípadne aj ruskom jazyku, čo angažovanie zahraničných 
pedagógov aj predpokladá.  

 
Jazyková príprava študentov, ale aj vedecko-pedagogických pracovníkov, je jednou 
z významných priorít nielen fakulty, ale celej BVŠP v oblasti vzdelávania. Naliehavá potreba 
kvalitnej jazykovej prípravy študentov vyplýva najmä z profilu absolventa fakulty a jeho 
predpokladaného profesionálneho uplatnenia, ale je nevyhnutná aj v priebehu výučby 
uskutočňovanej v angličtine a nemčine špičkovými profesormi z vysokých škôl európskych 
krajín. 
 
Jazykovú prípravu študentov zabezpečuje Centrum jazykovej a odbornej prípravy 
Bratislavskej vysokej školy práva. Jeho dlhodobým zámerom je: 
 

a) dobudovanie celoškolského odborného pracoviska, zabezpečujúceho jazykovú 
prípravu a vykonávanie skúšok z jazykovej kompetencie s právom udeľovať 
certifikáty UNIcert pre stupne B2 a C1, 

b) jazykovo pripravovať zahraničných študentov Bratislavskej vysokej školy práva, 
c) rozširovať jazykovú prípravu študentov o ďalšie jazyky (španielsky, ruský, taliansky, 

arabský, čínsky), 
d) pôsobiť ako pracovisko školy s uplatnením „e-learning“, 
e) publikovanie učebných textov pre výučbu jazykov, 
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f) získať status centra testovania jazykovej kompetencie z cudzích jazykov a 
slovenského jazyka ako cudzieho jazyka – garantujúceho štandardy SERR - pre 
národné a medzinárodné vzdelávacie a hospodárske prostredie, 

g) stať sa členom medzinárodnej komunity univerzitných jazykových centier, dosiahnuť 
štatút pozorovateľa a následne plnohodnotného členstva v EALTA (Európska 
asociácia pre testovanie a hodnotenie jazykovej kompetencie) a ALTE (Asociácia 
jazykových testovacích centier v Európe), 

h) participácia na príprave cudzojazyčných mutácií študijných programov školy a ďalších 
medzinárodných edukačných, vedeckých a iných úlohách školy a jej fakúlt. 

b) Oblasť vedeckovýskumnej činnosti  
 
Dlhodobý zámer Fakulty masmédií nadväzuje na dokument, ktorým Bratislavská vysoká 
škola práva precizuje svoje výskumné, teoretické, publikačné, výchovné a ďalšie aktivity 
na roky 2008 – 2013. Tento dokument vychádza z príslušných ustanovení zákona o vysokých 
školách,   zákona o vede a technike a v neposlednom rade z aktuálnych požiadaviek na 
súčasnú vedu (osobitne spoločenských vied) ako aj naliehavých potrieb slovenskej 
spoločnosti. 
 
Strategickým  cieľom v tejto oblasti je čo najrýchlejšie vytvorenie podmienok pre 
vedeckovýskumnú činnosť novej fakulty. Dôležitým predpokladom naplnenia tohto cieľa je 
angažovanie pedagógov s bohatými vedeckovýskumnými skúsenosťami a rozsiahlou 
publikačnou činnosťou doma i v zahraničí. Zároveň si to vyžaduje vytvorenie plánu 
vedeckovýskumnej činnosti okamžite po schválení návrhu na zriadenie fakulty.  
 
Medzi hlavné úlohy v oblasti vedeckovýskumnej činnosti patria:  
 

• Hoci BVŠP ako súkromná škola  má možnosť získavať aj granty VEGA a KEGA (bez 
finančnej podpory),  je potrebné riešiť aj vedeckovýskumné projekty s finančnou 
podporou z iných domácich a zahraničných zdrojov. Na to bude nevyhnutné využiť 
zahraničnú spoluprácu i väzby na súkromný sektor.  

 
• Vzhľadom na to, že na fakulte bude pôsobiť viacero pedagógov s bohatými 

skúsenosťami vo výskume (aj empirickom), fakulta sa bude významnou mierou 
podieľať na činnosti výskumného centra, s ktorým počíta dlhodobý zámer rozvoja 
BVŠP ako s koordinačným pracoviskom podporujúcim získavanie a realizáciu 
výskumných projektov.    

 
• Rozvíjať vedecko-teoretickú činnosť predovšetkým prostredníctvom seminárov, 

konferencií, kolokvií, workshopov a iných vedecko-výskumných podujatí ako 
príležitostí na výmenu vedeckých a výskumných poznatkov  na národnej 
i medzinárodnej úrovni.  

 
• Výsledky vedecko-výskumnej činnosti systematicky prezentovať prostredníctvom 

publikačnej činnosti v knižných publikáciách (vedeckých monografiách, učebniciach, 
zborníkoch, vedeckých statiach v domácich i zahraničných časopisoch), na 
internetových stránkach a iných nosičoch.  Pripraviť a realizovať edičný program tak, 
aby sa učebnice a iné publikácie dali v plnej miere využívať vo vzdelávacom procese  
fakulty.  
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• Do 3 rokov od zriadenia fakulty  pripraviť v spolupráci s  Vysokou školou finančnou 
a správnou v Prahe medzinárodný  vedecký časopis venovaný vedeckému výskumu 
masmediálnej a marketingovej komunikácie.     

 
• Zabezpečiť vedeckovýskumnú činnosť personálne, finančne, materiálne a technicky. 

Už do rozpočtovania finančných prostriedkov zahrnúť aj náklady na nákup 
technického vybavenia (najmä počítačov), ale aj softvéru, potrebného na štatistické 
spracúvanie výsledkov psychologických, sociologických a iných výskumov.  

 
• Vedeckovýskumnou činnosťou vytvárať podmienky pre vedecko-pedagogickú prácu, 

ako finalizujúcu časť vedeckej práce fakulty. Zamerať sa pritom na:  
 

o rozvíjanie študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá má slúžiť ako 
priestor pre uplatnenie sa najnadanejších študentov a rozvíjanie ich vedomostí 
a tvorivých schopností; 

o vytvorenie podmienok, aby si nadaní absolventi magisterského štúdia 
rigoróznymi skúškami a získaním titulu PhDr. zvyšovali svoju kvalifikáciu; 

o získavanie najúspešnejších absolventov magisterského štúdia na doktorandské 
štúdium.  

 
Základnými smermi rozvoja vedeckovýskumnej činnosti budú otázky bezprostredne späté so 
vzdelávaním a výchovou vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti mediálneho 
a marketingového manažmentu.  Pozornosť sa bude venovať prioritne vedným odborom, 
ktoré tvoria základ vyučovaných kurzov, predovšetkým kurzov profilových a kurzov, ktoré 
bezprostredne súvisia s vedou a výskumom (v oblasti základného výskumu), ale aj praxou (v 
oblasti aplikovaného výskumu).  
 
Pracovníci fakulty sa zapoja do riešenia niektorých úloh, ktoré už sú v pláne dlhodobého 
rozvoja Bratislavskej vysokej školy práva, ale pridajú k nim aj vedeckovýskumné zámery, 
ktoré zodpovedajú zameraniu fakulty. Predbežne pôjde o tieto problémové okruhy:  
 

a)  Právo a ekonómia v informačnej spoločnosti  
b)  Postavenie, funkcie a pôsobenie médií na Slovensku po roku 1989 
c) Teoreticko-metodologické východiská masmediálneho výskumu  
d) Teoretické a metodologické problémy marketingového výskumu  
e) Uplatňovanie výskumných poznatkov v masmediálnej a marketingovej praxi. 
 

c) Oblasť medzinárodnej spolupráce  
 
Strategickým cieľom v tejto oblasti je využiť zahraničnú spoluprácu na skvalitnenie 
pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti fakulty a prispieť tak k dobrému menu a prestíži 
celej Bratislavskej vysokej školy práva.  
 
 
Naplnenie tohto cieľa si vyžiada sústrediť sa na tieto priority:  
 
• v plnej miere využiť príležitosti vyplývajúce zo získania certifikátu Európskej univerzitnej 

charty (EUC) zo strany Európskej komisie, ktorý Bratislavskej vysokej škole práva 
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umožňuje uzatvárať bilaterálne zmluvné vzťahy s vysokými školami v rámci Európskej 
únie, ktoré týmto certifikátom taktiež disponujú; 

 
• usilovať sa o členstvo a perspektívne sa aktívne zapojiť do činnosti medzinárodných 

organizácií a asociácií z oblasti masmediálneho a marketingového výskumu (napr. 
International Association for Media and Communication Research - IAMCR); 

 
• uzatváraním bilaterálnych dohôd so zahraničnými vysokými školami vytvárať 

predpoklady pre zahraničné študijné pobyty študentov ako aj pedagogických a vedeckých 
pracovníkov počnúc akademickým rokom 2008/2009. Záväzkom, vyplývajúcim z EUC a 
z uzavretých bilaterálnych dohôd je taktiež aktívne prijímanie študentov z partnerských 
univerzít v rámci akreditovaných študijných programov; 

 
• vytvoriť predpoklady pre akceptáciu študentov zo zahraničných partnerských univerzít, 

čiže možnosť ponúknuť záujemcom štúdium v študijnom programe s vyučovacím 
jazykom anglickým. Rozhodujúcou úlohou je v tejto súvislosti príprava ponuky 
študijných kurzov pre zahraničných študentov, ktoré by boli realizované ako spoločné 
kurzy pre domácich a zahraničných študentov. Reálnym časovým horizontom pre prijatie 
prvých zahraničných študentov je akademický rok 2009/2010.  

d) Oblasť ľudských zdrojov 
 

Strategickým cieľom v tejto oblasti je vytvoriť maximálne priaznivé podmienky pre 
zabezpečenie trvalého a kontinuálneho rozvoja ľudských zdrojov fakulty v takom smere, aby 
boli zárukou napĺňania jej poslania, zámerov, priorít, cieľov a úloh vo všetkých sférach jej 
činnosti.  
 
Realizácia strategického cieľa predpokladá:  
 
• v relatívne krátkom čase dosiahnuť primeraný pomer interných a externých vedecko-

pedagogických zamestnancov fakulty a dosiahnuť ich stabilizáciu, ktorá je určujúcim 
predpokladom pre realizáciu koncepčných, cieľových, obsahových a metodických 
zámerov v oblasti vzdelávacieho procesu;  

 
• s využitím účinných prostriedkov motivácie vedecko-pedagogických zamestnancov 

zabezpečiť ich vedecko-pedagogický kvalifikačný rast, ktorý je nevyhnutým 
predpokladom pre plnenie dlhodobého zámeru  vo všetkých oblastiach vzdelávacej práce; 

 
• pri hodnotení spôsobilosti kvalifikačného rastu uplatňovať nielen kvantitatívne (počet 

publikácií, citácií a pod.), ale aj kvalitatívne kritériá, pritom  kvalitu posudzovať 
medzinárodne uznávanými scientometrickými indikátormi; pri hodnotení pedagógov 
primerane prihliadať aj na hodnotiace úsudky študentov.  

 
e)  Oblasť materiálneho, technického, priestorového a informačného zabezpečenia 
 

Strategickým cieľom v tejto oblasti je zabezpečiť také materiálne, technické, priestorové 
a informačné podmienky štúdia, ktoré umožnia pripravovať absolventov  na vysokej  úrovni 
nielen v teoretickej, ale aj praktickej oblasti. Nie nepodstatná časť týchto podmienok  bola 
splnená už pri založení fakulty.   
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 Pre budúcnosť je podstatné dokončiť technické vybavenie štúdií mediálnej printovej, 
rozhlasovej, audiovizuálnej a internetovej tvorby. Práve tieto najmodernejšou technikou 
vybavené štúdiá umožnia pripravovať mediálnych odborníkov na takej úrovni, aby boli 
plnohodnotne pripravení na aktuálne výzvy mediálneho sektora.  
 
K prioritným úlohám v tejto oblasti patria v súlade so zámerom dlhodobého rozvoja BVŠP 
patriť:   
 

• v prvých dvoch rokoch zabezpečiť prenájom externých štúdií pre výučbu printovej, 
rozhlasovej a audiovizuálnej tvorby a produkcie; 

 
• v nových priestoroch na Nevädzovej ulici v Bratislave zariadiť  štúdiá technikou 

a informačnou technológiou tak, aby tieto vyhovovali náročným požiadavkám 
a umožňovali praktickú prípravu študentov na takej úrovni zručností, ktorá im  zaručí 
úspešné uplatnenie sa v praxi; 

 
• v prvých dvoch rokoch zabezpečiť dopĺňanie existujúcich knižničných fondov o 

špecializované fondy (knihy, vedecké a odborné časopisy, databázy a internetové 
prístupy do plnotextových databáz) z oblasti médií, marketingu a manažmentu, a tak 
vytvárať podmienky pre zriadenie vlastnej fakultnej multimediálnej študovne;  

 
• postupne zrýchľovať prístup pedagógov a študentov k plnohodnotným informáciám, 

rozširovať ich možnosti získavať najnovšie vedecké poznatky z reprezentatívnych 
tlačových a elektronických prameňov; 

 
• pre potreby fakulty vybaviť nevyhnutný počet počítačov špecializovaným softvérom, 

napr. softvérom na štatistickú analýzu dát – SPSS, resp. softvérom na grafickú úpravu 
fotografií, zvuku a videa v PC. 

f) Oblasť financovania  
 
Strategickým  cieľom v oblasti financovania je dosiahnuť taký stav, aby disponibilné finančné 
prostriedky boli postačujúce na financovanie:  
 

• výdavkov na personálne zabezpečenie pedagogického procesu a vedecko-výskumnej 
činnosti fakulty; 

 
• výdavkov na prevádzkové a technické zabezpečenie pedagogického procesu 

a vedeckovýskumnej činnosti fakulty; 
 

• výdavkov fakulty na zabezpečenie účasti fakulty a jej pracovníkov na medzinárodnej 
spolupráci; 

 
• výdavkov fakulty na informovanie verejnosti o svojej činnosti a získavanie študentov.  

 
V súlade so štatútom Bratislavskej vysokej školy práva sa vyššie uvedené činnosti budú 
financovať z viacerých zdrojov. Príjmy budú tvoriť najmä:  

• platby za štúdium od prijatých a študujúcich študentov; 
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• získané granty na pedagogický a výskumný proces,  
• obchodné platby od odberateľov výkonov vysokej školy, 
• dary získané od darcov, 
• sponzorské príspevky, 
• dotácie od ministerstva školstva a iných štátnych orgánov,  
• ceny, odmeny a výhry získané za svoju činnosť od rôznych inštitúcií. 

 

 Hospodárenie vysokej školy sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom. 

 
 

 

2.3.1.3.Organizačná štruktúra Fakulty masmédií BVŠP 

 Organizáciu, riadenie a činnosť Fakulty masmédií upravuje Štatút FM.  Do prijatia 
štatútu sa bude riadiť Štatútom Bratislavskej vysokej školy práva. Štatutárnym zástupcom FM  
je dekan, ktorý zodpovedá za svoju činnosť Akademickému senátu FM. Za jednotlivé oblasti 
činnosti na fakulte sú zodpovední prodekani FM. Poradnými orgánmi dekana sú kolégium 
dekana, vedenie fakulty a vedecká rada fakulty. 

  
 Základnou organizačnou zložkou fakulty je ústav. Hlavnou úlohou ústavu je 
zabezpečovať výučbu a rozvíjať vedecký výskum v príslušnom vednom odbore. Fakulta má 
tri ústavy, na čele ktorých sú vedúci ústavov: 

 
1. Ústav masmediálnej komunikácie  
2. Ústav marketingovej komunikácie  
3. Ústav mediálnej tvorby 

 
Funkcionári Fakulty masmédií: 

 
 1.  dekan: doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD. 
 2.  prodekanka pre výchovu a vzdelávanie: doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc..     
 3.  prodekanka pre vedu a výskum: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
 4.  poradca pre študijné otázky: prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. 
 5. garant študijných programov: prof. PhDr. Anna Remišová, PhD. 
 6.      tajomník: Zuzana Gybeľová, BSBA  
 7.  vedúci ústavu masmediálnej komunikácie: Mgr. Branislav Ondrášik, M.A. PhD.  
 8.  vedúci ústavu marketingovej komunikácie: doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. 
 9.  vedúci ústavu mediálnej tvorby: PhDr. Marián Pauer 

  
 Administratívny a hospodársky chod fakulty zabezpečuje dekanát, jeho činnosť riadi 
tajomník fakulty. Fakulta masmédií je riadená v súlade so štatútom a internými poriadkami 
a smernicami Bratislavskej vysokej školy práva. Akademický senát, Vedecká rada 
a Disciplinárna komisia Fakulty masmédií boli vytvorené v novembri 2008. 
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2.3.1.4.Spolupráca Fakulty masmédií BVŠP s externými domácimi a zahraničnými 

inštitúciami 

 
Pedagogické pracoviská 
5) Právnická fakulta Bratislavskej vysokej školy práva 
6) Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe (ČR) 
7) Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK Bratislava 
8) Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (ČR) 
9) Filozofická fakulta  Univerzity Komenského v Bratislave 
10) Fakulta manažmentu Univerzity Komenského Bratislave 
11) Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati v Zlíne (ČR)  
12) Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 
13) Vysoká škola manažmentu City University (Bellevue, USA) v Bratislave 
14) Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft Universität Wien 
15) Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
16) Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
17) Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
18) Universität Wien 
19) Moskovská štátna univerzita Moskva 
  
Významní odborníci z praxe, ktorí  externe spolupracujú s Fakultou masmédií, budú 
navrhovaní Vedeckej rade FM BVŠP na schválenie za členov komisií pre štátne záverečné 
skúšky za predpokladu, že  majú vysokoškolské vzdelanie najmenej II. stupňa, dlhodobo 
pôsobia v riadiacich pozíciách mediálnych podnikov a inštitúcií. Týka sa to najmä 
pracovníkov a špecialistov z týchto inštitúcií a organizácií: 
 

- Úrad vlády Slovenskej republiky 
- Ministerstvo kultúry SR 
- Rada pre vysielanie a retransmisiu 
- Slovenský syndikát novinárov 
- Združenie vydavateľov periodickej tlače 
- Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku 
- Inštitút pre verejné otázky 
- World Association of Newspapers – Paríž 
- Slovenský rozhlas 
- Slovenská televízia 
- Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 
- Slovenské národné divadlo 
- Národné osvetové centrum 
-    Asociácia hovorcov Slovenska 
-    Vydavateľstvo Petit press 
- Spoločnosť 7 plus 
- Vydavateľstvo Ringier 
- Vydavateľstvo Trend Holding 

      -    Seesame, s.r.o. 
      -    Istropolitana d´Arcy  
      -    Snow Ball Communication 
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      -    Saatchi and Saatchi 
      -    Sanoma Magazines – Stratégie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.Výsledky a úroveň vzdelávacej a vedeckej práce školy 
 
  2.3.2.1.Výchovno-vzdelávacia činnosť školy   
 

2.3.2.1.1.Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti 
 

BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA - Fakulta masmédií 
Dátum vytlačenia: 09.02.2009 
Aritmetický priemer vážených priemerov pre akademický rok 2007/2008 

      

Ročník Celkom Denné 
štúdium 

Externé 
štúdium       

1. ročník - bakalárske štúdium   2.1129   2.0086   2.3216       
1. ročník - magisterské štúdium   1.2200     1.2200       
 
BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA - Fakulta masmédií 
Dátum vytlačenia: 09.02.2009 
Aritmetický priemer vážených priemerov pre akademický rok 2008/2009 

      
Ročník Celkom Denné 

štúdium 
Externé 
štúdium       

1. ročník - bakalárske štúdium   2.3806   2.2977   2.5212       
2. ročník - bakalárske štúdium   2.5383   2.3101   3.0136       
1. ročník – magisterské  štúdium   1.4815     1.4815       
2. ročník - magisterské štúdium   1.3975     1.3975       
 
Strategickým cieľom v tejto oblasti bola v roku 2008 realizácia naplánovaných študijných 
programov na všetkých troch stupňoch štúdia.   
 
V oblasti vzdelávania za prioritné  považujeme tieto úlohy:  
 

• v bakalárskom štúdiu v programe mediálna komunikácia pripravovať tvorivých, 
technických a prevádzkových odborníkov v masmediálnej a marketingovej oblasti, 
ktorí vo svojej činnosti budú využívať najnovšie aplikované znalosti, metódy, 
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zručnosti, návyky ako aj vybrané technické poznatky, ako aj vedomosti, aktivity, 
zručnosti z teórie a praxe printovej, rozhlasovej, televíznej, filmovej, internetovej  
a multimediálnej žurnalistiky, mediálnej informatiky, rovnako i z teórie a praxe 
marketingu, reklamy, práce s verejnosťou a všeobecnej marketingovej komunikácie.  

 
• v magisterskom štúdiu v programe masmediálna komunikácia pripravovať odborníkov 

s hlbokými teoretickými vedomosťami zo zvoleného študijného programu a  
praktickými schopnosťami a zručnosťami, ktoré  im umožnia získané poznatky 
aplikovať v rozhodovacej a riadiacej manažérskej praxi,    profesionálne, eticky 
a v súlade s právom viesť mediálne kolektívy a podniky, ako aj pružne reagovať na 
najnovšie trendy masmediálnej a multimediálnej komunikácie; 

 
• v magisterskom štúdiu v programe marketingová komunikácia pripravovať 

odborníkov, ktorí budú vybavení širokou škálou profesijných kompetencií, budú mať 
rozšírené a prehĺbené teoretické vedomosti a zdokonalené praktické a riadiace 
schopnosti a zručnosti, zásluhou ktorých sa uplatnia v manažérskych pozíciách 
marketingového prostredia;   

 
• v doktorandskom štúdiu v programe mediálne štúdiá pripravovať absolventov, ktorí by 

ovládali vedecké, nové multidisciplinárne a interdisciplinárne komplexné prístupy 
k riešeniu problémov mediálnej komunikácie vo všetkých typoch médií,  v oblasti 
marketingovej komunikácie a public relations a v ďalších mediálnych inštitúciách; 
boli by  schopní v nadväznosti na aktuálne otázky riešenia úloh a postavenia médií v  
spoločnosti samostatne realizovať komplexný výskum všetkých typov médií a 
navrhovať optimálne metódy riešenia v oblasti legislatívnej, organizačno-technickej 
a personálnej; efektívne uplatňovať  systémový prístup pri aplikácii výsledkov z 
teoretických a empirických metód výskumu masmediálnej a marketingovej 
komunikácie.  

 
 
 

2.3.2.1.2.Zoznam študijných programov  
 
Názov študijného programu:   Mediálna komunikácia 
 
Študijný odbor:     3.2.3  Masmediálne štúdiá 
Stupeň vysokoškolského štúdia:               I. – bakalárske štúdium 
Forma štúdia:      denná, externá 
Štandardná dĺžka štúdia:                3 akademické roky 
Počet kreditov, ktoré sú podmienkou  
riadneho skončenia štúdia:        180 kreditov 
Udeľovaný akademický titul:     bakalár (Bc.) 
Garant študijného programu:    prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. 
Spolugarant:                                                  doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.  
 
Názov študijného programu:            Masmediálna komunikácia 
Študijný odbor:     3.2.3  Masmediálne štúdiá 
Stupeň vysokoškolského štúdia:               II. – magisterské štúdium 
Forma štúdia:      denná, externá 
Štandardná dĺžka štúdia:                 2 akademické roky 
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Počet kreditov, ktoré sú  podmienkou  
riadneho skončenia štúdia:    120 kreditov 
Udeľovaný akademický titul:       magister (Mgr.) 
Garant študijného programu:    prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. 
  
 
Názov študijného programu:   Marketingová komunikácia 
Študijný odbor:     3.2.3  Masmediálne štúdiá 
Stupeň vysokoškolského štúdia:              II. – magisterské štúdium 
Forma štúdia:      denná, externá 
Štandardná dĺžka štúdia:                2 akademické roky 
Počet kreditov, ktoré sú podmienkou   
riadneho skončenia štúdia:    120 kreditov 
Udeľovaný akademický titul:        magister (Mgr.) 
Garant študijného programu:    prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. 
Spolugarant:                                                             doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.  
 
Názov študijného programu:   Masmediálne štúdiá 
Študijný odbor:                 3.2.3  Masmediálne štúdiá 

Stupeň vysokoškolského štúdia:               III. – doktorandské štúdium 

Forma štúdia:                denná, externá 
Štandardná dĺžka štúdia:                  denné    –  3 akademické roky 
                               externé  –  5 akademických rokov 
Počet kreditov, ktoré sú podmienkou 
riadneho skončenia štúdia:                          180 kreditov 
Udeľovaný akademický titul:                 „philosophiae doctor“ (PhD.) 
Garant študijného programu:      prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. 
Spolugaranti študijného programu:    doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. 
                   doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. 

 
2.3.2.1.3.Prehľad o študentoch 

Prehľad o študentoch Fakulty masmédií BVŠP 
 

Počty študentov v akademickom roku 2008/09 
 

Roč. Stupeň DŠ EŠ Spolu roč. Spolu stupeň 
I. Bc. 102 60 162   
II. Bc. 73 35 108   
I.+II. Bc.        270
I.  Mgr. 0 27 27   
II. Mgr. 0 20 20   
I.+II. Mgr.       47
I. Dokt. 2 11 13 13
Fakulta masmédií BVŠP spolu          330
 



 

 98

Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti v akademickom roku 2007/2008 a 2008/2009 
(zimný semester) 

Absolventi fakulty – Fakulta masmédií zatiaľ nemá absolventov 
 

2.3.2.1.4.Prehľad o učiteľoch Fakulty masmédií BVŠP 
 

V súčasnosti je chod Fakulty masmédií zabezpečený internými a externými 
pracovníkmi fakulty. Na fakulte pôsobia 3 interní profesori, 5 docenti, 3 odborní asistenti 
s hodnosťou PhD. a 2 asistenti s titulom PhDr. (1 pred obhajobou dizertačnej práce). 

Zoznam akademických zamestnancov Fakulty masmédií 
Prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. 
Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. 
Doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD.  
Doc. Ing. Ján Grečnár, ArtD. 
Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. 
Doc. PhDr. Dušan Pavlů, PhD. 
Doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. 
Mgr. Zora Hudíková, PhD. 
Mgr. Martin Kasarda, Dr. 
Mgr. Branislav Ondrášik, MA, PhD. 
PhDr. Richard Keklak 
PhDr. Marián Pauer 

 
 

Kvalifikačná štruktúra akademických zamestnancov: 
 
 profesori: 3 
 docenti: 5 
 odb. asist.: 3  
 ostatní: 2 

Socio-demografická štruktúra akademických zamestnancov: 
 
štruktúra: 
 ženy:  4 
 muži:  9 
 
dĺžka pedagogickej praxe: 
           profesori od 25 do 30 rokov 
           docenti:  od 18 do 37 rokov 
           odborní asistenti:  od 2 do 13 rokov 
           ostatní od 1 do 5 rokov 
 domáci: 11 
 zahraniční: 2 
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Externí učitelia: pozri  príloha č. 3 

2.3.2.1.5.Mobility študentov 
 

V rámci programu ERASMUS v roku 2008 študovala jedna študentka na Fakulte 
multimediálnych komunikácií v Zlíne (ČR), ďalšie zmluvy sa pripravujú. 

2.3.2.1.6.Názory študentov na výučbu a učiteľa 
 
Od vzniku Fakulty masmédií študenti majú možnosť vyjadrovať názory na chod školy, obsah 
a formu jednotlivých predmetov, ako aj spôsob výučby. Názory sú získavané formou 
anonymného dotazníkového prieskumu na konci semestra a výsledky slúžia ako dôležitý 
informačný zdroj pre riadiacu prácu vedenia fakulty aj ako priestor na odborné konzultácie na 
poradách interných aj externých pedagógov fakulty, ktoré sa spravidla konajú 2x za semester.  
Nasledujúca tabuľka dokumentuje spokojnosť študentov FM BVŠP s fungovaním niektorých 
stránok činnosti fakulty – prieskum sa realizoval u študentov I. a II. ročníka denného 
a externého štúdia v zimnom semestri akademického roka 2008/2009. 
 
Študenti denného bakalárskeho štúdia  
 
Spokojnosť Spokojní Skôr 

spokojní 
Skôr 

nespokojní 
Nespokojní 

1. Celková atmosféra na fakulte 54,7% 27,3% 6,3% 1,0% 
2. Obsahová úroveň prednášok  35,3% 53,8% 1,0% 1,0% 
3. Organizácia vyučovacieho procesu 21,2% 40,2% 15,3% 12,4% 
4. Individuálna práca pedagógov  35,5% 41,7% 7,0% 2,0% 
5. Prístup pedagógov 46,4% 41,7% 3,0% 0,0% 
6. Zabezpečenie výučby literatúrou  3,1% 26,3% 42,6% 18,1% 
7. Vzťahy medzi študentmi 39,3% 33,6% 10,2% 5,1% 
8. Disciplína študentov 5,1% 26,2% 33,5% 23,4% 
9. Vybavenie fakulty technikou 48,3% 27,4% 8,3% 6,2% 
10. Informovanosť, dostupnosť internetu 27,0% 27,7% 19,2% 15,2% 
11. Dostupnosť knižnice  15,0% 24,3% 27,7% 13,2% 
 
Študenti externého bakalárskeho štúdia 
 
Spokojnosť Spokojní Skôr 

spokojní 
Skôr 

nespokojní 
Nespokojní 

1. Celková atmosféra na fakulte 33,9% 46,4% 11,4% 0,0% 
2. Obsahová úroveň prednášok  14,2% 50,0% 20,8% 4,7% 
3. Organizácia vyučovacieho procesu 19,2% 46,1% 23,1% 4,7% 
4. Individuálna práca pedagógov  23,1% 37,5% 23,6% 0,0% 
5. Prístup pedagógov 33,1% 51,9% 9,4% 0,0% 
6. Zabezpečenie výučby literatúrou  1,4% 36,1% 26,7% 26,9% 
7. Vzťahy medzi študentmi 48,1% 39,4% 4,2% 0,0% 
8. Disciplína študentov 21,1% 39,4% 22,5% 8,1% 
9. Vybavenie fakulty technikou 49,4% 34,2% 4,7% 4,7% 
10. Informovanosť, dostupnosť internetu 27,8% 40,6% 17,2% 5,6% 
11. Dostupnosť knižnice  24,4% 11,7% 22,2% 8,9% 
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Študenti magisterského štúdia  
 
Spokojnosť Spokojní Skôr 

spokojní 
Skôr 

nespokojní 
Nespokojní 

1. Celková atmosféra na fakulte 43,8% 43,3% 2,8% 0,0% 
2. Obsahová úroveň prednášok  46,8% 39,3% 11,1% 0,0% 
3. Organizácia vyučovacieho procesu 23,0% 56,1% 15,4% 2,8% 
4. Individuálna práca pedagógov  44,1% 46,8% 6,3% 0,0% 
5. Prístup pedagógov 48,2% 44,4% 4,6% 0,0% 
6. Zabezpečenie výučby literatúrou  6,8% 26,3% 42,9% 16,2% 
7. Vzťahy medzi študentmi 64,3% 24,6% 8,3% 0,0% 
8. Disciplína študentov 49,7% 36,4% 11,1% 0,0% 
9. Vybavenie fakulty technikou 57,3% 33,6% 2,8% 0,0% 
10. Informovanosť, dostupnosť internetu 38,1% 38,9% 12,3% 4,3% 
11. Dostupnosť knižnice  1,8% 19,8% 13,1% 27,3% 
 
 

2.3.2.1.7.Prijímacie konania podľa študijných programov a foriem štúdia 
 

a) Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium bakalárskeho študijného 
programu Mediálna komunikácia 

 
Na bakalárske štúdium sa uchádzač prijíma po splnení podmienok stanovených v zákone 

na základe prijímacieho konania a v čase na to určenom. Spôsob prijímania stanoví Študijný 
poriadok BVŠP. Obsahové zameranie a organizáciu prijímacích skúšok, ako aj podmienky 
prijatia na vysokoškolské štúdium, bude schvaľovať Akademický senát Fakulty masmédií 
BVŠP. 

 Základnou podmienkou prijatia na štúdium na Bratislavskej vysokej škole práva je 
získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešné zloženie 
prijímacieho konania.  
  
Priebeh prijímacieho konania 
 Vzhľadom na to, že štúdium daného odboru si na jednej strane vyžaduje od uchádzača 

samostatnosť, tvorivosť, osobnú iniciatívu a originálnosť, na druhej strane i komunikačný 
talent, prijímacie konanie pozostáva z písomnej a ústnej časti.  

 
• V písomnej časti je súčasťou prijímacieho konania  všeobecno-vedomostný test, 

preukazujúci adekvátnu úroveň relevantných reálií ako predpokladu na zvládnutie 
činnosti mediálneho resp. marketingového pracovníka, ako aj o jazykové 
schopnosti  v anglickom jazyku; 

 
• v ústnej časti uchádzač preukazuje úroveň komunikovania a predloží svoje 

publikované resp. nepublikované produkty (texty, slogany, kresby, fotografie, 
audio- či video- (DVD) nahrávky).  

 
 Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na 
štúdium. Uchádzač sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na štúdium.  
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b) Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o magisterské štúdium študijného 

programu Masmediálna komunikácia 
 
 Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium na Fakulte masmédií je získanie 
úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešné absolvovanie 1. 
stupňa štúdia (bakalárskeho) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade 
absolvovania bakalárskeho štúdia v nepríbuznom študijnom odbore uchádzač vykoná 
prijímaciu skúšku z profilových predmetov bakalárskeho štúdia mediálnej komunikácie na 
FM.    
 

 
 

Priebeh prijímacieho konania 
 Prijímacie konanie pozostáva z ústneho pohovoru. Predmetom skúšky sú profilové 
predmety bakalárskeho štúdia mediálnej komunikácie na FM z oblastí: Teória a dejiny 
mediálnej komunikácie a Spoločenskovedné aspekty mediálnej komunikácie. Oznámením 
rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač sa 
stáva študentom 2. stupňa štúdia na FM dňom zápisu na štúdium. 
 
c) Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o magisterské štúdium študijného 

programu Marketingová komunikácia 
 
 Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium na Fakulte masmédií je získanie 
úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešné absolvovanie 1. 
stupňa štúdia (bakalárskeho) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade 
absolvovania bakalárskeho štúdia v nepríbuznom študijnom odbore uchádzač vykoná 
prijímaciu skúšku z profilových predmetov bakalárskeho štúdia mediálnej komunikácie na 
FM.    
 
Priebeh prijímacieho konania 
 Prijímacie konanie pozostáva z ústneho pohovoru. Predmetom skúšky sú profilové 
predmety bakalárskeho štúdia mediálnej komunikácie na FM z oblastí: Základy marketingu a 
manažmentu a Spoločenskovedné aspekty mediálnej komunikácie. Oznámením rozhodnutia 
o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač sa stáva 
študentom 2. stupňa štúdia na FM dňom zápisu na štúdium. 
 
d) Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o doktorandské štúdium študijného 

programu Masmediálne štúdiá 
 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného 
programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku (podľa § 53 ods. 3 zákona) v danom 
alebo príbuznom študijnom odbore.  
 
Priebeh prijímacieho konania 
 Prijímacie konanie na štúdium je uskutočňované v nadväznosti na vypísané témy 
dizertačných prác a kapacitné možnosti školy a školiteľov. Prijímacie konanie sa začína 
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zvolením si témy dizertačnej práce a podaním prihlášky uchádzačom. Výber sa uskutočňuje 
na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred prijímacou komisiou podľa preukázaných 
vedomostí uchádzačov z oblasti jadra znalostí študijného oboru ako aj schopnosti objasniť 
komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej práce. V priebehu 
prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom 
jazyku.   

Prijímaciu komisiu menuje rektor (dekan) z profesorov a docentov školy (fakulty). 
Členom komisie je aj školiteľ. S výsledkom prijímacieho konania je uchádzač oboznámený 
písomne. 
 

e) Prihlásení, prijatí a zapísaní študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského 
štúdia v akademickom roku  2008/09 
 

Prihlásení Prijatí Zapísaní Akad.rok Stupeň  
DŠ EŠ Spolu DŠ EŠ Spolu DŠ EŠ Spolu

Bc. Mediálna 
komunikácia  175 96 271 132 80 212 99 63 162
Mgr.  
Marketingová 
komunikácia  0 23 0 20 0 16 
Mgr.  
Masmediálna  
komunikácia  0 13

36

0 13

33

0 11 

27

PhD. 
Masmediálne 
štúdiá 3 13 16 2 11 13 2 11 13

20
08

/2
00

9 

Spolu 
2008/2009 178 145 323 134 124 258 101 101 202

 

2.3.2.2.Vedecká činnosť školy 
 
Vedecko-výskumná činnosť na Fakulte masmédií sa uskutočňuje v súlade s Plánom 
dlhodobého rozvoja Fakulty masmédií v oblasti vedy a výskumu v spoločenských 
a humanitných vedách, ktorý zodpovedá študijnému odboru 3.2.3 Masmediálne štúdiá.  
 

2.3.2.2.1.Prehľad o výskumných projektoch, grantoch na výskumné projekty 
(externé, interné) 

 
Vedecko-výskumná činnosť za rok 2008 zodpovedá dĺžke pôsobenia fakulty, jej personálnym 
a finančným možnostiam. 
 
 V rámci Ústavu masmediálnej komunikácie: 
 



 

 103

• Fakulta masmédií v rokoch 2007-2008 získala grant KEGA MŠ SR 3/6131/08  Tvorba 
a implementácia magisterského študijného programu „Medzinárodná komunikácia v 
anglickom a nemeckom jazyku“, zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. S. Brečka, CSc. V tomto 
projekte bude fakulta naďalej pokračovať.  
 
V septembri 2008 boli do hlavného pracovného pomeru FM prijatí  noví pracovníci: na Ústav 
marketingovej komunikácie doc. Světlík, doc. Pavlů a na Ústav mediálnej tvorby prof. 
Šupšáková. Tým sa vytvorili priaznivejšie podmienky na rozvíjanie vedecko-výskumných 
aktivít.  
 
V roku 2008 vyššie uvedení pracovníci pracovali na projektoch a výskumných úlohách na 
svojich pôvodných akademických pracoviskách: 
 
V rámci Ústavu marketingovej komunikácie:  
 
• Kulturní aspekty české a evropské reklamy. Výskumný projekt GAČR 402/06/0509 
(2006 – 2008). Hlavný riešiteľ: doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. (FP VUT Brno). 
Spoluriešiteľ: doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. (VŠFS Praha). 
 
• Výzkum uplatnění rozhodujících tržních kompetencí a odstranění možných rozporů 
v malých a středních podnicích. Výzkumný projekt GAČR 402/06/0297 (2006 – 2008). 
Hlavný riešiteľ: Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. (ČVUT Praha). Spoluřešitelé: doc. PhDr. 
Dušan Pavlů, CSc. (VŠFS Praha), doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. (FP VUT Brno). 
 
Mladý nadaný „High Potentials“ manažér v sociálnom a organizačnom systéme 
organizácie“, VEGA 1/4528/07, obdobie riešenia  2007 – 2009. Hlavný riešiteľ Prof. PhDr. 
Teodor Kollárik (FSEV, UK Bratislava. Spoluriešiteľka: Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.) 
 
Maturant manažér (od r. 2006) projekt podporovaný Európskym sociálnym fondom. 
Realizačné pracovisko FSEV UK Bratislava. Vedúca expertného tímu:  Doc. PhDr. Elena 
Hradiská, CSc. 
 
V roku 2009 Ústav marketingovej komunikácie bude pokračovať vo vedeckej a výskumnej 
činnosti, okrem toho interní pracovníci ústavu pripravia projekt na schválenie v rámci agentúr 
VEGA/KEGA so začiatkom riešenia od roku 2010, pričom tematické zameranie projektov 
bude nasmerované predovšetkým do oblasti slovenskej a medzinárodnej  reklamy. 
 
V rámci Ústavu mediálnej tvorby: 
 
• Vizuálny symbol, podobnosti a odlišnosti vo vizuálne obraznom vyjadrení mládeže. 
Grand VEGA 1/0158/10 (2008 – 2010). Hlavný riešiteľ prof. PaedDr. Božena Šupšáková, 
PhD. (UK PdF).  
 
• Kvalitatívna inovácia vzdelávacích modelov akcentujúcich etnopedagogické 
a netradičné prístupy učenia v multikultúrnom priestore. Grant KEGA 3/6289/08  (2008 
– 20010). Hlavný riešiteľ prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. (UK PdF).  
 
V ďalšom období sa Ústav mediálnej tvorby bude spolupodieľať na vyššie  uvedených 
grantoch (ako spoluriešiteľské pracovisko), pracovníci ústavu sa aktívnejšie zapoja do 
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vedeckej a výskumnej činnosti v oblasti vizuálnej kultúry a komunikácie v multikultúrnom 
a multimediálnom priestore. 

 
 
2.3.2.2.2.Prehľad o vedecko-teoretických podujatiach (zoznam, štruktúra),    
zborníky, pozvané prednášky na externé podujatia, poverenia externými inštitúciami 
uskutočniť podujatia) 

 
Súhrn vedecko-teoretických podujatí garantovaných fakultou: 
 
• Podujatie s medzinárodnou účasťou (najmenej dve krajiny) Manažment hodnoty podniku 
2008. Tretia medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 25.4.2008. Sekcia organizovaná 
Fakultou masmédií - Nové trendy v manažmente mediálnych a marketingových podnikov. 
 
• Pre študentov Fakulty masmédií BVŠP, pedagógov fakúlt, ale aj pre odbornú verejnosť FM 
pravidelne realizuje workshopy s významnými predstaviteľmi kultúrneho, hospodárskeho, 
spoločenského prostredia. Prehľad uskutočnených workshopov je obsahom tabuľky. 
 
Dátum Téma workshopu Hostia 
15. 1. 2008 Medzinárodná filmová produkcia na 

príklade filmu „Vojna a mier“ 
Ján Mojto – filmový  producent, Mníchov 

11. 3. 2008 Analýza a význam filmového znaku 
v diele Krzysztofa Kieslowskeho – 
Tri farby: Modrá 

Mgr. Rastislav Zábojník – odborník na 
audiovizuálnu tvorbu 

18. 3. 2008 Corporate Identity Mgr. Pavla Kotyzová – odborníčka na CI, 
FMK UTB  Zlín 
 

25. 4. 2008 Nové trendy v manažmente 
mediálnych a marketingových 
podnikov na konferencii 
„MANAŽMENT HODNOTY 
PODNIKU 2008“ 

Prof. Remišová, prof. Tušer., doc. Brečka, 
Mgr. Lechnický, Mgr. Zábojník, PhDr. 
Oliver Brunovský  

29. 4. 2008 Ekonomická žurnalistika Martin Podstupka – zástupca šéfredaktora 
a Gabriel Beer, šéfreportér týždenníka 
TREND 

6. 5. 2008 Moja Cewe fotokniha Miloš Zámečník zo spoločnosti CeWe Color 
13. 5. 2008 Budúcnosť reklamy: reinkarnácia 

navoňanej zdochliny? 
PhDr. Juraj Miškov, chairman a Chief 
Executive Officer a Ivan Hulík, Managing 
Director  reklamnej agentúry MUW Saatchi 
&Saatchi  

19. 5. 2008 Rola médií vo volebnej kampani 
amerického prezidenta 

Keith E. Hughes – Veľvyslanectvo USA 

10. 10. 2008  Skip Blumberg – americký video umelec, 
laureát prestížnej televíznej ceny Emmy 

14. 10. 2008  Auto Valušek 
28. 10. 2008 Športová žurnalistika PhDr. Zdeno Kríž –  predseda mediálnej 

komisie SOV 
6. 11. 2008 Reklamný paradox masového 

individualizmu 
Mgr. Milan Lechnický – zakladateľ 
reklamnej agentúry Istropolitana D´Arcy 

18. 11. 2008 Slovak FIAP -vernisáž piatich 
fotografov 
 

Pavel Janek, Karol Kállay, Otakar Nehera, 
Drahotín Šulla, Ferdinand Valent – nositelia 
prestížneho ocenenia EFIAP 
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2.3.2.2.4.Prehľad o publikačných výstupoch vedeckej práce (zoznam 
najvýznamnejších + súhrn podľa Prílohy č. 1, Smernice č. 13/2008R) 
 

Publikačná činnosť tvorivých pracovníkov FM BVŠP sa v roku 2008 sústredila na prípravu 
monografií, odborných textov, vysokoškolských učebníc a monografií k predmetom 
študijného programu. Okrem toho akademickí pracovníci fakulty výsledky svojej doterajšej 
vedecko-výskumnej činnosti  publikovali vo vedeckých a odborných štúdiách, a to 
v recenzovaných domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch a monografiách, rovnako v 
karentovaných i nekarentovaných časopisoch.  
Evidencia vedecko-publikačných aktivít akademických zamestnancov fakulty je vedená 
v súlade s platnou smernicou v knižnici školy. 
  
Súhrn publikácií akademických zamestnancov fakulty za rok 2008:  
 
Druh publikácie: 

Poč.titulov: 

ABA Štúdie v čas. a zborníku charakteru vedec. monografie vydané v zahr. vyd.. 2 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1 
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  1 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 3 
AFB Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 4 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 6 
AGI Správa o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 1 
  
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 5 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch  8 
BEC Odborné práce v zahr. recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonfer. 1 
BED Odborné práce v domác. recenz. zborníkoch (konf. aj nekonferenčných) 2 
  
GII  Rôzne publikácie a dokumenty, k. nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií 

5 

 
B - Citácie v zahraničných časopisoch a zborníkoch 
 

1 

C - Citácie v domácich časopisoch 
 

15 

 
Pozvané prednášky  

    
          2 

 
Ďalšou formou prezentácie výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej práce sú vedecko-
teoretické podujatia (konferencie, semináre, sympóziá, kolokviá, workshopy a pod.). Ich 
základným poslaním je (okrem spomenutej prezentácie výsledkov výskumu) poskytovať 
príležitosti pre vedenie diskusií na odborne náročné témy, resp. identifikovať a iniciovať 
vypracovávanie projektov výskumných úloh.  
 
• Konštatujeme, že na vedeckých konferenciách – doma i v zahraničí - vystúpili všetci 
akademickí pracovníci fakulty. 
 

2.3.2.2.4.Výsledky vedecko-výskumnej a publikačnej práce fakulty 
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Výsledky vedecko-výskumnej a publikačnej práce fakulty sú priebežne využívané vo 
viacerých smeroch:  
• na prednáškach,  seminároch a ďalších formách vzdelávania v doktorandskom študijnom 

programe 3.2.3. Masmediálne štúdiá.  
• rovnako vo vzdelávacom procese a výchovnej praxi v magisterskom a bakalárskom 

štúdiu, rovnako v rigoróznom pokračovaní. 
• v stratégiách a inováciách študijných programov a ďalšej pedagogickej dokumentácie.  
• v projektovaní ďalšej vedecko-výskumnej činnosti všetkých tvorivých pracovníkov fakulty. 
Vedecko-výskumné aktivity akademických pracovníkov fakulty tak napĺňajú vedecko-
teoretickú a výchovno-vzdelávaciu funkciu školy a vytvárajú dobré predpoklady pre 
kvalifikované a kvalitné vzdelávanie študentov v oblasti masmediálnej a marketingovej 
komunikácie.  
 
 

2.3.3. Informačné zabezpečenie vzdelávania a vedy 

Knižničný fond knižnice BVŠP v roku 2008 : 
Obsahuje viac ako 9925 knižničných jednotiek – odborné monografie, učebnice, skriptá, 
vestníky, legislatívne dokumenty, periodická literatúra, štatistické prehľady a ročenky, 
jazykové a odborné slovníky, encyklopédie, elektronické zdroje. 
Pokrýva oblasti:  
 

médiá marketing 
žurnalistika filozofia 
Informatika etika 
právo ekonómia 
manažment psychológia 
reklama sociológia 
personalistika európska únia 
verejný sektor ostatné odbory 

Katalógy: 

• elektronický katalóg Slovenských knižníc prostredníctvom Projektu KIS 3G 

http://www.kis3g.sk/, 

• on-line katalóg Knižnice Bratislavskej vysokej školy práva. 

 

Elektronické informačné zdroje: 

• EPI – prístup do plnotextových právnych a ekonomických databáz, 
• ASPI – prístup do plnotextových právnych a ekonomických databáz, 
• Prístup na Internet v časopiseckej študovni a študovni vedeckej knižnice. 

http://www.kis3g.sk/�
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Vedecká knižnica a študovňa Fakulty masmédií BVŠP: 

 1. odborná literatúra, učebnice, skriptá aj iných VŠ, monografie, zborníky, ročenky, 
výskumné správy, cudzojazyčná literatúra a ďalšie učebné pomôcky z okruhu zadávanej 
povinnej a odporúčanej literatúry. 
           2. od roku 2009 sa budú archivovať a sprístupňovať vysokoškolské kvalifikačné 
a záverečné práce, nakoľko Fakulta masmédií BVŠP ešte nemá študentov v 3. ročníku štúdia 
bakalárskeho štúdia a študentov 2. ročníka magisterského štúdia. 
 

Výpožičná doba: 

Tomášikova č. 20: pondelok – štvrtok : 9:00 – 12:00 hod, 13:00 – 16:00 hod, 
       piatok: 9:00 – 12:00 hod, 13:00 – 15:00 hod, 
Tematínska č. 10:pondelok – štvrtok: 9:30 – 12:00 hod, 13:00 – 15:30 hod. 
 

Časopisecká študovňa Fakulty práva BVŠP – informačné pramene pre prezenčné 
štúdium: 

 
• periodiká: denníky, odborné časopisy domáce a zahraničné , 
• Zbierka zákonov, 
• CD-ROM – výpožičky na vyžiadanie , 
• všeobecné a odborové encyklopédie, 
• slovníky, 
• právne predpisy. 

 

Výpožičná doba:  

Tomášikova č. 20: pondelok – štvrtok : 9:00 – 12:00 hod, 13:00 – 16:00 hod, 

   piatok: 9:00 – 12:00 hod, 13:00 – 15:00 hod, 

Tematínska č. 10:  pondelok – štvrtok: 9:30 – 12:00 hod, 13:00 – 15:30 ho 

Služby: 

Knižnica poskytuje svoje služby riadne zaregistrovaným používateľom na základe 
Knižničného a výpožičného poriadku, ktorý presne stanovuje práva a povinnosti používateľa. 

Výpožičné služby: 

• prezenčné (v študovni) – k prezenčnému štúdiu sú prístupné domáce a zahraničné 
odborné periodiká, denná tlač, legislatívne dokumenty, vestníky, tiež fond skrípt, 
slovníkovej literatúry, príručiek, encyklopédií. 

Informačné služby: 

• evidencia publikačnej činnosti pracovníkov BVŠP, 
• poradenské a konzultačné (pomoc pri vyhľadávaní literatúry, pomoc pri citáciách, 

využívanie knižnično-informačných zdrojov knižnice BVŠP), 
• metodické: 

• Slovenská technická norma: ISO 690-2:2001 : Informácie a dokumentácia – 
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Bibliografické citácie. 
• Slovenská technická norma: ISO 214:1998 : Dokumentácia – Abstrakty 

(referáty) pre publikácie a dokumentáciu. 
• Slovenská technická norma: ISO 690:1998 : Dokumentácia – Bibliografické 

odkazy – Obsah, forma a štruktúra. 

Reprografické služby: 

• samoobslužný kopírovací prístroj, 
• hrebeňovacia služba, 
• laminovacia služba. 
 

Štatistické údaje za rok 2008 pre Knižnicu BVŠP (KBVŠP) a Fakulta masmédií BVŠP 

Veľkosť knižničného fondu : 

FM BVŠP: prírastkov za rok 2008: 203 prírastkov. 

FM BVŠP: celkový počet titulov za rok 2008: 154 titulov. 
KBVŠP: celkový počet knižničných jednotiek od vzniku Knižnice: 4759 prírastkov. 
KBVŠP: celkový počet titulov od vzniku Knižnice BVŠP:  2407 titulov. 
KBVŠP: celkový počet periodík na rok 2008 Knižnice BVŠP: 91 ks.  
Počet objednaných časopisov pre fond študovne na Tematínskej ulici: 34 ks. 
FM BVŠP: celkové platby za časopisy 136 370,- Sk. 
FM BVŠP: celkové platby za knižné tituly 133 038 - Sk. 
 
Skladba objednaných časopisov: 

34 titulov: z toho 19 slovenské  - 37 920,- Sk 

                        15 zahraničné  - 98 450,-Sk 
Kapacita študovní: 

 

FM a FEP, FI BVŠP:    50 miest 

Knižnica BVŠP pre Fakultu práva na Tomášikovej ulici:     50 miest. 
 

Používatelia: 

 

Registrovaní používatelia za rok 2008: FEP, FM a FI: 452. 

 

Vybavenie výpočtovou technikou pre používateľov knižnice: 

 
Knižnica FP BVŠP: 26 PC pre používateľov. 
Knižnica FEP, FM a FI 15 PC. 
Vyhľadávanie v databáze ASPI, v databáze EPI, pripojenie na internet. 
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2.3.4. Materiálne zabezpečenie vzdelávania a vedy 
 

Študijný program sa realizuje v rámci Fakulty masmédií v  priestoroch Bratislavskej 
vysokej školy práva, ktorá má vlastnú novopostavenú budovu na Tomášikovej 20 a na 30 
rokov prenajatú,  rekonštruovanú budovu na Tematínskej 10.  

Priestorové a technické vybavenie 

 Počíta s využitím priestorov na Tomášikovej ulici 20, ktorá bola slávnostne uvedená do 
prevádzky 26. septembra 2006 a v ktorej môže naraz študovať viac ako 1300 študentov. 
Vybavenosť budovy a priestorovú kapacitu uvádzame v  tabuľke.  
 

 1.  poschodie 

 Počet Kapacita Vybavenie 

Aula 2 100 
Spolu = 200 

Projektor; Internet; Tabuľa; Tlmočnícke zariadenie; 
Videokonferencia; Ozvučenie; Plátno 

3 60  
Spolu = 180 

Mobilný projektor; Internet; Tabuľa;  Ozvučenie; 
Plátno 

Seminárna miestnosť 

2 30  
Spolu = 60 

Mobilný projektor; Tabuľa; Plátno 

 2. poschodie 

 Počet Kapacita Vybavenie 

Aula  2 195  
Spolu = 390 

Projektor; Internet; Tabuľa; Tlmočnícke zariadenie; 
Videokonferencia; Ozvučenie; Plátno. 

3 60  
Spolu = 180 

Mobilný projektor; Internet; Tabuľa;  Ozvučenie; 
Plátno. 

Seminárna miestnosť 

5 30 
Spolu = 150 

Mobilný projektor; Tabuľa; Plátno. 

 3. poschodie 

 Počet Kapacita Vybavenie 

Aula 1 100 Projektor; Internet; Tabuľa; Tlmočnícke zariadenie; 
Videokonferencia; Ozvučenie; Plátno. 

Skúšobňa 6 10  
Spolu = 60 

Mobilný projektor;  Internet; Tabuľa;  Plátno. 

Miestnosť externistov 3   

 SPOLU  

 Počet Kapacita  

Aula 5 690  

Seminárne miestnosti 13 570  

Skúšobne 6 60  

SPOLU  1320  

 
Na Tematínskej ulici č.10 v Petržalke v Bratislave, ktorá bola rekonštruovaná 

z pôvodnej základnej školy a slúži potrebám Fakulty masmédií, Fakulty ekonómie 
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a podnikania a Fakulty informatiky BVŠP sa počíta s ďalšími rekonštrukciami, 
v súčasnosti táto budova disponuje nasledovnými kapacitami a vybavením: 

 

 
Výučbové priestory sú vybavené nasledujúcimi druhmi a počtami didaktických pomôcok 
a prístrojovej techniky: 
 

Druh didaktických pomôcok a prístrojovej 
techniky 

Počet 

Osobný počítač 75 kusov 
Videokonferencia 1 súprava 
Dátový projektor 11 kusov 
Spätný projektor 3 kusy 

 
 
 
Mediálne ateliéry FM BVŠP 
 
BVŠP prenajala na Nevädzovej ul. v Bratislave priestory, ktoré sa využívajú ako ateliéry pre 
mediálnu výučbu Fakulty masmédií: 
 
Fotoateliér 
- praktická výučba fotografovania v interiéri (ateliérový portrét, zátišie, práca so svetlom, 
reklamná fotografia). 
 
 
Rozhlasové štúdio 
- praktická výučba prípravy a realizácie rozhlasového spravodajstva, publicistiky, relácií 

umeleckého charakteru a reklamy, výučba moderovania a vedenia rozhlasovej diskusnej 
relácie. 

 
Televízne štúdio 
- praktická výučba tvorby spravodajských, publicistických relácií a reklamy, výučba 

moderovania spravodajstva a publicistickej relácie a vedenia televíznej diskusnej relácie. 
 

Druh výučbového 
priestoru 

Počet Kapacita jednej 
miestnosti 

Kapacita spolu  

Veľká aula 1 180 miest 180 
Malá aula 1 160 miest 160 
Počítačová miestnosť 2 25 miest 50 
Poslucháreň 7 Cca 72 miest 478 
Seminárna učebňa   10 Cca 30 miest 320 
Knižnica so študovňou  1 50 miest 50 
Spolu  22  1238 
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Druh didaktických pomôcok a prístrojovej techniky Počet 

Počítače Apple McIntosh 4 
Monitor 30 palcový 4 
Skener EPSON 1 
Tlačiareň  5 
Štúdiové kamery 3 
Čítacie zariadenie 1 
Mikrofóny  17 
Televízor LCD 3 
Zvukový pult 1 
Strihačský pult  1 
Režisérsky pult 1 
Záznamová technika 1 
PC 12 
Strižňa  1 
Profesionálna kamera SONY 1 
Digitálna kamera 8 
Fotoaparát  8 
Dataprojektor  2 
Notebook 1 
Diktafón  8 
Statív  5 

 
 

2.3.5. Zmeny vnútorných predpisov a zmeny orgánov fakulty 
 

2.3.5.1. Akademické orgány 
Fakulta masmédií BVŠP po roku pôsobenia v rámci vzdelávacieho procesu 

a v súvislosti s vytvorením dobrej personálnej základne konštituovala Akademický senát FM 
BVŠP, ktorý bol v riadnych voľbách  zvolený dňa 14.10.2008. 
Podobne v roku 2008 na základe podnetov z vedenia fakulty boli prekonzultované návrhy na 
členov Vedeckej rady Fakulty masmédií, táto bol schválená Akademickým senátom FM 
BVŠP dňa 28.11.2008. 
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Príloha č. 1 

 
 

Akademickí funkcionári: 
 
dekan: doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD. 
poradca dekana pre študijné otázky: prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. 
prodekanka pre pedagogickú činnosť: doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. 
prodekanka pre vedu a výskum: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
tajomníčka: Zuzana Gybeľová, BSBA 
 
 
Príloha č. 2 

 
 

Akademický senát FM BVŠP 
 
Mgr. Zora Hudíková, PhD. 
Mgr. Branislav Ondrášik, M.A., PhD. 
Monika Guttmannová 
Ľubica Gazdíková 
PhDr. Richard Keklak 
PhDr. Marián Pauer 
Doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. 
Doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. 
Prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD. 
Pavol Koždoň 
Marián Tar 
 
 
Vedecká rada FM BVŠP 
 
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. 
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. 
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. 
prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
prof. PhDr. Andrej Tušer, PhD. 
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doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD. 
doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. 
doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. 
doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. 
doc. Ing. Martin Šperka, PhD. 
Mgr. Zora Hudíková, PhD. 
Mgr. Branislav Ondrášik, PhD., M.A.  
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 
prof. PhDr. Jan Jirák 
doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD. 
doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.  
Ing. Andrej Ďurkovský 
 
 
Disciplinárna komisia 
 
Prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. 
Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. 
PhDr. Richard Keklak 
Katarína Tomová  
 
Príloha č. 3 

 
Zoznam a štruktúra učiteľov: 
 
profesori           

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.     
prof. PhDr. Květon Holcr, CSc.    
prof. PhDr. Jan Jirák, PhD.,  Praha         
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.    
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.      
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. 
prof. Dr. Jelena Leonidovna Vartanovová, DrSc., Moskva 
univ. prof. Dr. Peter Vitouch, Viedeň 
             
docenti 

doc. PhDr. Helena Čertíková, PhD. 
doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD.         
doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.    
doc. MgrArt. Tibor Huszár, ArtD. 
doc. Ing. Helena Labská, CSc. 
doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 
doc. Ing. Anna Neumannová, CSc. 
doc. PhDr. Karol Orban, PhD.          
doc. Dr. Andrei Richter, DrSc., Moskva 
doc. PhDr. Pavol Smolík, PhD. 
doc. Ing. Antónia Štensová, CSc.   
doc. PhDr. Ivan Žáry, CSc.            
doc. PhDr. Eva Žilineková, CSc. 
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ostatní spolupracovníci 

Mgr. Michaela Benedigová, MBA 
PhDr. Vladimír Draxler, CSc. 
PhDr. Ľubor Hallon, CSc. 
PhDr. Anna Pomichalová, M.A., Londýn 
PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc. 
Mgr. Marián Kasarda, Dr. 
Mgr. Ing. Janka Kopaničová, PhD. 
Mgr. Anna Lašáková, PhD. 
B.Ed. Tom Nicholson, M.A. 
Ing. Tatiana Repková, PhD., Paríž 
Mgr. Ivan Sečík, CSc. 
Ing. Mária Tajtáková, PhD. 
Ing. Dana Vokounová, PhD. 
PhDr. Oliver Brunovský 
PhDr. Ján Dömök  
PhDr. Oľga Gáfriková 
PhDr. Vojtech Hron 
PhDr. Eva Chudinová 
PhDr. Jaroslav Kĺč 
PhDr. Ivan Králik 
PhDr. Zdenko Kríž 
PhDr. Sibyla Mislovičová 
PhDr. Juraj Miškov 
JUDr. Jiří Pehe 
Ing. Ladislav Bažó 
Mgr. Gabriel Beer 
Mgr. Tomáš Bella 
Mgr. Ivo Brachtl 
Mgr. Erika Kĺčová 
Ing. Milan Kodnár 
Mgr. Milan Lechnický 
Ing. Vladimír Pčolinský 
Ing. Martin Podstupka 
Mgr. Tomáš Strážay 
Ing. Peter Švec 
Mgr. František Tomík 
Mgr. Ľudovít Tóth 
Mgr. Pavol Vitko 
Ing. Martin Vrábel 
Mgr. Rastislav Zábojník 
Bc. Andrea Urbanovská 
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Príloha č. 4 

 
 

Zoznam školiteľov a členov odborových komisií doktorandského štúdia 
 
Školitelia:  
 
Doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD. 
Doc. Ing. Ján Grečnár, ArtD. 
Prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. 
Doc. PhDr. Jaroslav Holomek, CSc. 
Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. 
Prof. PhDr. Jan Jirák, PhD. 
Doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. 
Prof. PhDr. Anna Remišová, PhD. 
Doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. 
Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. 
Prof. Dr. Peter Vitouch 
 
Odborová komisia: 
 
Doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD. 
Doc. Ing. Ján Grečnár, ArtD. 
Prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. 
Doc. PhDr. Jaroslav Holomek, CSc. 
Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. 
Prof. PhDr. Jan Jirák, PhD. 
Doc. Ing. Helena Labská, PhD. 
Doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 
Doc. PhDr. Karol Orban, PhD. 
Doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. 
Prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. 
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Doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. 
Doc. PhDr. Peter Štarchoň, PhD. 
Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 
Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. 
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa Fakulty informatiky 
BVŠP 
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doc. Ing. Martin Šperka, PhD. 
dekan Fakulty informatiky BVŠP 
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2.4.1.Prehľad činností súvisiacich s poslaním a dlhodobým zámerom 
školy 

 
2.4.1.1.Napĺňanie poslania Bratislavskej vysokej školy práva 

 
 Fakulta informatiky je súčasťou Bratislavskej vysokej školy práva (FI BVŠP), ktorá ako 
súkromná vysoká škola vznikla na základe štátneho súhlasu udeleného Uznesením vlády SR 
č.725/2004 dňa 14. júla 2004. Na základe schválenia študijného odboru v Akreditačnej 
komisii vlády SR a rozhodnutia Ministerstva školstva SR z júla 2008 o priznaní príslušných 
práv, Bratislavská vysoká škola práva rozšírila vysokoškolské vzdelávanie o program 
informatiky. Na Fakulte informatiky sa realizuje bakalársky študijný program 
v akreditovanom študijnom odbore 9.2.9  Aplikovaná informatika v dennej aj externej forme. 
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Cieľom Fakulty informatiky, ako súčasti na Slovensku pravdepodobne 
najmodernejšie a technologicky špičkovo vybavenej Bratislavskej vysokej školy práva, je 
uspokojiť spoločenskú objednávku v oblasti vzdelávania pracovníkov pracujúcich s 
informačnými technológiami a príbuzných, s informatikou súvisiacich profesií. Táto 
spoločenská objednávka vyplýva zo skutočnosti, že vplyvom ekonomických a najmä 
technologických faktorov sa sektor informačných technológii v posledných rokoch výrazne 
zmenil, čo nezostalo bez vplyvu na štruktúru a kvalitu jeho ľudských zdrojov. Dnes 
predstavuje informatika  významný ekonomický sektor so širokou škálou profesií, ktoré si 
vyžadujú náležitú vysokoškolskú prípravu.  

Nakoľko schválenie akreditácie a rozhodnutie o priznaní príslušných práv prišlo 
v druhej polovici letných prázdnin, aj napriek cielenej marketingovej kampani a posunutiu 
začiatku semestra na 1.11.2008 podarilo sa získať len pomerne malý počet študentov. 
Z dôvodu, že v čase písania tejto správy je skúškové obdobie po prvom semestri, nie je ešte 
možné komplexne vyhodnotiť výsledky pedagogického procesu ako aj výskumu, ktorý 
nemal čas na rozbehnutie. 

 
Špecifickosť a ojedinelosť FI BVŠP spočíva:  

Na fakulte sa od začiatku prioritne orientujeme na kvalitu pedagogického procesu a to 
nasledovnými spôsobmi: 

a) dôsledným využívaním moderných pedagogických postupov a špičkovej   audiovizuálnej 
techniky pre multimediálnu prezentáciu poznatkov. To okrem iného vytvára aj pozitívnu 
tvorivú atmosféru, ktorá násobí výsledky našich študentov, 

b)  mimoriadny význam prikladáme štúdiu cudzích jazykov, založenému na systéme UNIcert, 
ktorý umožňuje študentom už v priebehu bakalárskeho štúdia dosiahnuť základnú 
profesionálnu úroveň jazykovej kompetencie v angličtine a ďalších vybraných svetových 
jazykoch. Vo vyšších ročníkoch sú niektoré prednášky v angličtine, 

c)  individuálnym prístupom. Vzhľadom k tomu, že v prvom akademickom roku máme málo 
poslucháčov denného a externého štúdia, môžme k študentom pristupovať individuálne. 
Aj keď v nasledujúcom roku očakávame podstatný nárast študentov, chceme sa týmto 
prístupom odlišovať od ostatných škôl, 

d)  angažovaním špičkových pedagógov – domácich alebo zahraničných.  

 

Fakulta disponuje modernou výpočtovou technikou a softvérom pre pedagogický 
proces ako aj dobrým – úvodným knižničným fondom, pochádzajúcim z darov ako aj 
nákupom. 

Rokujeme s  firmami o možnostiach integrovania akademického programu 
s požiadavkami IT priemyslu 

 
 

2.4.1.2.Dlhodobý zámer Fakulty informatiky BVŠP 

   
V oblasti vzdelávania 

Prvoradým strategickým cieľom je nájsť si také miesto v oblasti študijných 
programov, ktoré nebude konkurovať dobre etablovaným verejným školám, pretože ako 
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začínajúca fakulta nemôžme ísť do tvrdej súťaže. Je ale dosť oblastí, ktoré nie sú obsadené 
alebo v ktorých z pohľadu máme šance vydobiť si vedúce postavenie. No v bakalárskom 
štúdiu aj aplikovanej informatiky prevláda všeobecné zameranie a špecializácia sa formuje až 
v poslednom ročníku.  
 

Po celkovej akreditácii BVŠP sa budeme plne koncentrovať na akreditáciu 
magisterského stupňa v odbore Aplikovaná informatika, v ktorom bude možnosť hlbšej 
špecializácie. Tento cieľ nie je tak jednoduchý ako sa javil v čase koncipovania plánu vzniku 
fakulty. Hlavným dôvodom je sprísnenie kritérií na pôsobenie externých učiteľov, hlavne 
gestorov predmetov – zmena oproti minulosti, keď predmet mohol gestorovať aj externý 
pedagóg. No najväčším problémom je nedostatok profesorov pre garantovanie magisterského 
študijného programu. Na Slovensku nie je dostatok profesorov informatiky vo veku do 65 
rokov. S týmto faktom zápasia aj verejné školy. 
 

V súlade s celkovou stratégiou BVŠP budeme v spolupráci s ostatnými fakultami 
pracovať na vytvorení podmienok pre súbežné bakalárske štúdium informatiky s inými 
odbormi ako aj poskytovanie výberových predmetov pre ostatné fakulty BVŠP s cieľom 
dosiahnutia synergetického efektu.  
 

Dlhodobým strategickým cieľom je doktorandské štúdium. Nakoľko toto závisí 
s výskumom, podrobnosti sú v nasledujúcej podkapitole. 
 
V oblasti vedeckej práce 

Vo výskume sa budeme zameriavať na tie oblasti kde vidíme šance presadiť sa nielen 
na domácej ale aj zahraničnej scéne. Predpokladom úspechu je dosiahnutie kritickej masy, čo 
v súčasnom zložení – 3 interní docenti z Bratislavy a dvaja (známi vo vedeckej a odbornej 
komunite) profesori z  Prahy je náročné. Preto sa musíme koncentrovať na problematiku, kde 
sa môžme integrovať do väčšieho riešiteľského kolektívu. Prirodzene sa ponúkajú možnosti 
angažovania sa v problematike aplikácií  informatiky v tých oblastiach, ktoré sú na BVŠP 
etablované a to sú právo, ekonómia  a podnikanie a médiá.   
 

V oblasti právnych vied sa núkajú problémy právnych otázok informatiky, 
pokročilých aplikácií  informatiky v práve. Ďalšou potenciálnou oblasťou je kriminalistika 
a kriminológia, ktorá je aj náplňou Centra vedy. Tu môžme poskytnúť kompetencie v oblasti 
vizualizácie dát pri hodnotení a analýze kriminality, v oblasti tvorby a použití 3D 
modelovania a počítačového videnia pri vyšetrovaní a prevencii kriminality. Potom je to 
informačná bezpečnosť a aplikácie informatiky v ochrane duševného vlastníctva ako aj 
právnych otázok ochrany softvéru.  
 

V oblasti médií, hlavne elektronických digitálnych médií je spoluúčasť vo výskume vo 
výskume nástrojov, rozhraní ale aj digitálneho obsahu. 
 

V oblasti aplikácií informatiky v ekonómii, ktorá je široká aj keď z hľadiska záujmu 
na Slovensku pokrytá Ekonomickou univerzitou a Fakultou manažmentu UK existujú široké 
možnosti nepokrytých problémov .   
 

Plné nasadenie do výskumu, bude však možné len po akreditácii magisterského štúdia 
a rozšírení počtu interných pracovníkov.  
 
Personálne zámery, kvalifikačný rast  



 

 123

Stratégie rozvoja fakulty je založená na postupnom zvyšovaní počtu stálych 
zamestnancov každým rokom až do ustáleného stavu, zodpovedajúcom  počtu ročníkov 
bakalárskeho a neskoršie magisterského štúdia, tak aby pomer počet študentov na jedného 
docenta alebo profesora bol 20 až 30. 
 
V oblasti materiálnej a informačnej 

Škola má dobrú infraštruktúru, kultúrne prostredie s novým a moderným nábytkom. FI 
má aj svoju dobre vybavenú učebňu. Navyše môže využívať aj iné počítačové učebne 
pomocou pripojenia cez internet. Na chodbách školy je bezdrôtová sieť, stoly a stoličky pre 
oddych študentov medzi cvičeniami. Fond knižnice so študovňou vybavenou počítačmi sa 
neustále rozširuje. Jadro informatickej literatúry tvoria sponzorské dary ako aj akvizície 
z prostriedkov na budovanie fakulty. Študenti informatiky majú prístup, v rámci spoločných 
projektov s Fakultou masmédií k profesionálnej digitálnej foto a video technike. 
 

2.4.1.3.Organizačná štruktúra Fakulty informatiky BVŠP 

Fakulta informatiky sa riadi v súlade so štatútom a internými poriadkami a 
smernicami Bratislavskej vysokej školy práva. To znamená, že Akademický senát FI, 
Vedecká rada a Disciplinárna komisia sa vytvoria do dvoch rokov od zriadenia fakulty. 
Dovtedy budú ich funkcie vykonávať Akademický senát, Akademická rada a Disciplinárna 
komisia Bratislavskej vysokej školy práva. 

Organizáciu, riadenie a činnosť Fakulty informatiky upraví Štatút FI. Štatutárnym 
zástupcom Fakulty informatiky je dekan, ktorý zodpovedá za svoju činnosť Akademickému 
senátu. Vzhľadom na malý počet študentov aj pedagógov, doposiaľ nemáme prodekanov. 
Kompetencie prodekana pre študijné záležitosti , prodekana pre vedu a rozvoj ako aj 
zahraničné styky sú rozdelené medzi dekana a vedúceho Ústavu aplikovanej informatiky. 
Z horeuvedených dôvodov nemáme ani kolégium dekana, ktoré zastupujú pedagógovia na 
plný pracovný úväzok.  

 Základnou organizačnou zložkou fakulty je ústav. Hlavnou úlohou ústavu je 
zabezpečovať výučbu a rozvíjať vedecký výskum v príslušnom vednom odbore.  V súčasnosti 
máme jeden ústav - Ústav aplikovanej informatiky . 

 
Ďalšie ústavy sa budú vytvárať priebežne podľa potreby zabezpečenia ďalšieho štúdia a 
výskumu. 

 
 
Funkcionári Fakulty informatiky: 

 
 1.  Dekan: doc. Ing. Martin Šperka, PhD. 
 2.      Tajomník: Dr. Milan Šmída  
 3.  Vedúci ústavu aplikovanej informatiky: doc. RNDr. Frank Schindler, PhD.  
    

  
 Administratívny a hospodársky chod fakulty zabezpečuje dekanát, jeho činnosť riadi 
tajomník fakulty. Fakulta informatiky je riadená v súlade so štatútom a internými poriadkami 
a smernicami Bratislavskej vysokej školy práva.  
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 2.4.1.4.Spolupráca Fakulty informatiky BVŠP s externými domácimi 

a zahraničnými inštitúciami 

 
V súčasnosti nemáme podpísanú dohodu o spolupráci so žiadnou domácou ani 

zahraničnou inštitúciou. tento proces je vo vývoji a prebehli predbežné rozhovory s firmami 
Hewlett Packard, Corinex, Slovenskou asociáciou pre informačnú bezpečnosť ako aj 
zahraničnými školami ohľadom mobility študentov a pedagógov v rámci projektu Erasmus. 
 
2.4.2. Výsledky a úroveň vzdelávacej a vedeckej práce školy 
 

2.4.2.1. Výchovno-vzdelávacia činnosť školy 
 

2.4.2.1.1.Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti 
 

Strategickým cieľom v tejto oblasti bola v roku 2008 bola akreditácia bakalárskeho 
štúdia v dennej aj externej forme v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika, 
uskutočnenie marketingovej kampane, zorganizovanie prijímacích pohovorov a naštartovanie 
štúdia. Tento cieľ sa podarilo splniť, aj keď počet študentov nedosiahol očakávané výsledky. 
 
 
Počet Denní Externí Spolu 
Prihlásených  23 31 54 
Skúšaných alebo prospech 15 26 41 
Prijatých 15 26 41 
Zapísaných 12 22 34 
 
Jeden študent v prvom týždni semestra z rodinných dôvodov ukončil štúdium. 
 

Výsledky štúdia po prvom semestri: Nakoľko sa zimný semester 2008/09 začal 
s oneskorením, v čase písania správy prebiehalo skúškové obdobie a nie je možné 
kvantitatívne vyhodnotiť výsledky – prebehli len prvé termíny skúšky z dvoch predmetov.  
 

Kvalitatívne vyhodnotenie priebežných výsledkov. Úroveň získaných vedomostí, 
podľa prvých termínov skúšok a priebežných testov a úloh sa veľmi líši. Tie sú 
determinované vstupnými vedomosťami, ktoré sa tiež líšia. Spektrum študentov je od 
maturantov gymnázií, priemysloviek alebo iných stredných škôl až po poslucháčov, ktorí mali 
za sebou dva roky štúdia na vysokých školách napríklad FMFI UK, FEI a FIIT STU alebo 
iných, napríklad aj Veterinárnej fakulty. Niektorí denní a externí študenti pracujú v IT 
firmách a majú veľké praktické skúsenosti a aj isté teoretické vedomosti.  Máme aj študentov, 
ktorí súbežne študujú na iných fakultách BVŠP – dvaja na Fakulte ekonómie a podnikania, 
jeden na Právnickej fakulte alebo iných fakultách – jeden na Ekonomickej univerzite a jeden 
na FEI STU. 
  

Dosiahnuté vedomosti sú determinované aj záujmom študentov. Niektorí navštevovali 
všetky prednášky a cvičenia, odovzdávali na čas semestrálne projekty a úlohy, chodili 
iniciatívne na konzultácie. Je niekoľko študentov, ktorí chodili sporadicky ba dokonca vôbec 
a neozývali sa ani na výzvy aby prišli a odovzdali projekty. 
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V oblasti vzdelávania za prioritné  považujeme tieto úlohy : 
• Ukončiť akademický rok s prvými poslucháčmi fakulty čo najúspešnejšie  a vzhľadom 

k malému počtu poslucháčov venovať im čo najväčšiu pozornosť a individuálny prístup 
tak, aby úvodný rok prebehol k plnej spokojnosti poslucháčov aj pedagógov.  

• Priebežný marketing s cieľom naplniť plánovaný počet študentov na budúci akademický 
rok. 

• Zorganizovať a uskutočniť prijímacie pohovory. 
• Zabezpečiť pedagogický proces v nasledujúcom akademickom roku. 
 

2.4.2.1.2.Prehľad o učiteľoch Fakulty informatiky BVŠP 
 
Zoznam akademických (tvorivých) zamestnancov  
doc. Ing. Branislav Hrúz, PhD.  
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. 
doc.RNDr. Frank Schindler, PhD.  
doc.Ing. Martin Šperka, PhD.  
PaedDr. Jana Vincúrová, PhD.  
prof. Ing. Jiří Voříšek, PhD. 
 
Kvalifikačná štruktúra akademických zamestnancov  
Profesori - 2, docenti - 3, PhD, CSc. - 1. 
 
Socio-demografická štruktúra akademických zamestnancov  
Muži – 5, ženy -  1,  domáci – 4, zahraniční - 2,  
Vekové hranice: Do 30 rokov - 1, 30 až 40 rokov - 0, 40 až 50 rokov - 0, 50 až 60 rokov - 2, 
60 až 70 rokov - 2, nad 70 rokov – 1. Dĺžka pedagogickej praxe: Začínajúci učitelia do 5 
rokov - 1, 5 až 10 rokov - 0, 10 až 20 rokov – 0, 20 a viac rokov – 5. 
 
Externí učitelia 
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc. – Diskrétna matematika 
doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. – Počítačová grafika, Web dizajn 
doc. Ing. Jaroslav Fogel, PhD. – Operačné systémy, Mod. a simul. 
Ing. Michal Grell, PhD.. – Podnikové informačné systémy 
prof. Květoň Holcr, DrSc. (Centrum vedy BVŠP) 
doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc. (Centrum vedy BVŠP) 
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. – Počítačové siete, Op.systémy 
prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. (FEP BVŠP) 
doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD. (FEP BVŠP) 
Ing. Jaroslav Kultan, PhD. (FEP BVŠP) 
prof. Ing. Milan Kolesár, PhD. – Architektúra počítačov 
RNDr. Jaroslav Lacko – Web dizajn 
doc.Dr. Ing. Miloš Oravec – Rozpoznávanie obrazu 
doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD. – Matematika 
prof.Ing. Jaroslav Polec, PhD. – Spracovanie obrazu 
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. (EFPI BVŠP) 
doc. Ing. Jan Pour, CSc. – Podnikové inf. systémy 
Ing. Martin Rakús, PhD. – Počítačové siete 
prof. PhDr. Anna Remišová, PhD. (FM BVŠP) 
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prof. Ing. Václav Řepa, CSc – Procesné riadenie a modelovania 
doc. Ing. Karel Richta, CSc. – Databázy Oracle 
Ing. Karol Richter, CSc. – Architektúra počítačov 
doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD. – Aplikovaná výpočtová inteligencia 
RNDr. Jozef Stašák, PhD. - Úvod do databáz, Procesné riadenie a modelovanie 
prof. RNDr. Beata Stehlíková, CSc. (FEP BVŠP) 
doc. RNDr. Alexander Rudolf, PhD. – Matematika 
RNDr. Jozef Vyskoč, PhD. – Informačná bezpečnosť 

 2.4.2.2.Vedecká činnosť školy 
 

Vedecko-výskumná činnosť na Fakulte informatiky sa uskutočňuje v súlade s Plánom 
dlhodobého rozvoja Fakulty informatiky . 
 

2.4.2.2.1.Prehľad o výskumných projektoch, grantoch na výskumné projekty 
(externé, interné) 

 
Vzhľadom na to, že táto fakulta vznikla iba v auguste 2008, jej členovia sa nestihli 

podieľať za tento krátky čas v rámci svojej práce na BVŠP na výskumných projektoch, resp. 
grantoch. 
 
 
 

2.4.2.2.2.Prehľad o vedecko-teoretických podujatiach (zoznam, štruktúra), zborníky, 
pozvané prednášky na externé podujatia, poverenia externými  inštitúciami uskutočniť 
podujatia) 
 
Súhrn vedecko-teoretických podujatí garantovaných fakultou: 

Pracovníci Fakulty informatiky sa spolu s Fakultou práva zúčastnili prípravy a tiež aj 
jedným referátom na seminári „Aktuálne otázky informačnej bezpečnosti“ konaného v rámci 
výstavy Security, dňa 5. 6. 2008 na Fakulte práva BVŠP v Bratislave.  
 

2.4.2.2.3Prehľad o publikačných výstupoch vedeckej práce (zoznam 
najvýznamnejších + súhrn podľa Prílohy č. 1, Smernice č. 13/2008R)  

 
 
 
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV FAKULTY ZA ROK 2008 
 

Pracovníci fakulty majú vzhľadom na krátky čas svojho pôsobenia na 
Fakulte informatiky len jednu publikáciu. 
 
Zemanovicova, O., Sperka, M. 
Transitional Typography. 6th International Symposium of Interactive Media Design, October 
15-17, 2008, Istanbul (zborník konferencie je v tlači) 
 

2.4.3. Informačné zabezpečenie vzdelávania a vedy 
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Knižničný fond knižnice FI BVŠP v roku 2008 : 
Obsahuje 89 knižničných jednotiek z oblastí: 
 
– operačné systémy a aplikácie, 
– programovanie, 
– WWW, PC, siete, 
– informatika. 
 

Výpožičná doba: 

Tematínska č. 10: pondelok – štvrtok: 9:30 – 12:00 hod, 13:00 – 15:30 hod. 

Služby knižnice: 

Knižnica poskytuje svoje služby riadne zaregistrovaným používateľom na základe 

Knižničného a výpožičného poriadku, ktorý presne stanovuje práva a povinnosti používateľa. 

Výpožičné služby: 

• prezenčné (v študovni) – k prezenčnému štúdiu sú prístupné domáce a zahraničné 
odborné periodiká, denná tlač, legislatívne dokumenty, vestníky, tiež fond skrípt, 
slovníkovej literatúry, príručiek, encyklopédií. 

Informačné služby: 

• evidencia publikačnej činnosti pracovníkov BVŠP, 
• poradenské a konzultačné (pomoc pri vyhľadávaní literatúry, pomoc pri citáciách, 

využívanie knižnično-informačných zdrojov knižnice BVŠP), 
• metodické: 
 

• Slovenská technická norma: ISO 690-2:2001 : Informácie a dokumentácia – 
Bibliografické citácie. 

• Slovenská technická norma: ISO 214:1998 : Dokumentácia – Abstrakty 
(referáty) pre publikácie a dokumentáciu. 

• Slovenská technická norma: ISO 690:1998 : Dokumentácia – Bibliografické 
odkazy – Obsah, forma a štruktúra. 

Reprografické služby: 

• samoobslužný kopírovací prístroj, 
• hrebeňovacia služba, 
• laminovacia služba. 
 

 

Štatistické údaje za rok 2008 pre Knižnicu FI  BVŠP 

Veľkosť knižničného fondu : 
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FI BVŠP – počet prírastkov za rok 2008: 54  

Dary: 35 
Celkový počet knižničných jednotiek od vzniku Knižnice FI BVŠP: 89 prírastkov. 
Celkový počet titulov od vzniku Knižnice FI BVŠP:  82 titulov. 
Celkový počet periodík na rok 2008 Knižnice BVŠP: 2 ks.  
Celkové platby za časopisy 1900,- Sk 
Celkové platby za knižné tituly 21 749 - Sk  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.4.Materiálne zabezpečenie vzdelávania a vedy 

 

Študijný program sa realizuje v rámci Fakulty informatiky v  priestoroch Bratislavskej 
vysokej školy práva, v budove na Tematínskej 10.  

 

Priestorové a technické vybavenie 

 Na špeciálne príležitosti sa počíta s využitím priestorov na Tomášikovej ulici 20, ktorá 
bola slávnostne uvedená do prevádzky 26. septembra 2006 a v ktorej môže naraz študovať 
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viac ako 1300 študentov. Vybavenosť budovy a priestorovú kapacitu uvádzame v  tabuľke.  
 

 1.  poschodie 

 Počet Kapacita Vybavenie 

Aula 2 100 
Spolu = 200 

Projektor; Internet; Tabuľa; Tlmočnícke zariadenie; 
Videokonferencia; Ozvučenie; Plátno 

3 60  
Spolu = 180 

Mobilný projektor; Internet; Tabuľa;  Ozvučenie; 
Plátno 

Seminárna miestnosť 

2 30  
Spolu = 60 

Mobilný projektor; Tabuľa; Plátno 

 2. poschodie 

 Počet Kapacita Vybavenie 

Aula  2 195  
Spolu = 390 

Projektor; Internet; Tabuľa; Tlmočnícke zariadenie; 
Videokonferencia; Ozvučenie; Plátno. 

3 60  
Spolu = 180 

Mobilný projektor; Internet; Tabuľa;  Ozvučenie; 
Plátno. 

Seminárna miestnosť 

5 30 
Spolu = 150 

Mobilný projektor; Tabuľa; Plátno. 

 3. poschodie 

 Počet Kapacita Vybavenie 

Aula 1 100 Projektor; Internet; Tabuľa; Tlmočnícke zariadenie; 
Videokonferencia; Ozvučenie; Plátno. 

Skúšobňa 6 10  
Spolu = 60 

Mobilný projektor;  Internet; Tabuľa;  Plátno. 

Miestnosť externistov 3   

 SPOLU  

 Počet Kapacita  

Aula 5 690  

Seminárne miestnosti 13 570  

Skúšobne 6 60  

SPOLU  1320  

 
 
 
 

 Na Tematínskej ulici č.10 v Petržalke v Bratislave, ktorá bola rekonštruovaná 
z pôvodnej základnej školy a slúži potrebám Fakulty masmédií, Fakulty ekonómie 
a podnikania a Fakulty informatiky BVŠP sa počíta s ďalšími rekonštrukciami, v súčasnosti 
táto budova disponuje nasledovnými kapacitami a vybavením: 

 

Druh výučbového 
priestoru 

Počet Kapacita jednej 
miestnosti 

Kapacita spolu  
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Veľká aula 1 180 miest 180 
Malá aula 1 160 miest 160 
Počítačová miestnosť 1 25 miest 25 
Poslucháreň 7 Cca 72 miest 478 
Seminárna učebňa   10 Cca 30 miest 320 
Knižnica so študovňou  1 50 miest 50 
Spolu  22  1238 

 
Výučbové priestory sú vybavené nasledujúcimi druhmi a počtami didaktických pomôcok 
a prístrojovej techniky: 
 

Druh didaktických pomôcok a prístrojovej 
techniky FI 

Počet 

PC quad core  – počítačová učebňa FI  25 + 1 kusov 
Výkonný server FI 1 kus 
Dataprojektor - zabudovaný 1 kus 
Dátový projektor - prenosný 1 kus 
Notebook pre prezentácie 1 kus 
Subnotebook pre prezentácie 1 kus 
Microsoft Visual Studio 2005 (C++, C#) 1 multilicencia 
Matlab  1 multilicencia 

 
Okrem toho pracovníci FI majú osobné počítače, dekanát má jednu tlačiareň, kopírku 
a skener, 1 skener A3. V budove – je wifi sieť, ale signál nepokrýva niektoré priestory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.Celoživotné a ďalšie vzdelávanie  
 

Expertízny a edukačný inštitút (ďalej len EEI) vykonáva vzdelávaciu a znaleckú 
činnosť v zmysle zákona o vysokých školách a zákona o ďalšom vzdelávaní občanov. Na 
základe akreditácie vzdelávacích aktivít Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom 
spravodlivosti SR, je oprávnený organizovať celoživotné vzdelávanie občanov, odborné 
minimum a špecia-lizované štúdium pre znalcov. EEI pôsobí v dvoch základných oblastiach – 
expertízna činnosť a vzdelávacia činnosť formou školení. Expertízna činnosť sa realizuje na 
základe zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov znaleckým ústavom a znaleckou organizáciou v odbore:  
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510 000 Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore 
090 000 Ekonomika a manažment. 

V odbore Ekonomika a manažment znalecký ústav a znalecká organizácia pôsobia v 
odvetviach:  

Odvetvie: 090100 - Účtovníctvo a daňovníctvo 
Odvetvie: 090300 - Kontroling 
Odvetvie: 090400 - Financie 

V odbore Ekonomika a riadenie podnikov znalecký ústav a znalecká organizácia pôsobia 
v odvetví:  

510101 - Oceňovanie a hodnotenie podnikov 
 

Základnou úlohou EEI je podávať znalecké a expertízne posudky pre štátne orgány aj 
pre súkromnú sféru. EEI ako znalecký ústav v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a 
Ekonómia a manažment je metodickým centrom Ministerstva spravodlivosti SR a podáva 
posudky v osobitne zložitých prípadoch, ktoré vyžadujú vedecké posúdenie.  
V spolupráci so Slovenskou komorou znalcov pravidelne každý rok organizuje me-
dzinárodnú vedeckú konferenciu „ Manažment hodnoty podniku, s účasťou teoretických 
odborníkov aj  expertov z praxe zo Slovenskej a Českej republiky.  

Hlavným zámerom EEI je aj naďalej vykonávať špecializované znalecké aktivity v 
odboroch Ekonomika a riadenie podnikov, a to v odvetví - oceňovanie a hodnotenie podni-
kov, Ekonomika a manažment, v odvetví – účtovníctvo a daňovníctvo, kontrolling a financie. 
Orientovať sa na vzdelávaciu činnosť zameranú na znaleckú, ekonomickú a právnu 
problematiku, na riešenie vedeckovýskumných úloh v oblasti ekonomických vedných 
odborov a zúčastňovať sa na tvorbe znaleckej legislatívy, najmä všeobecne záväzných 
predpisov pre znaleckú činnosť podľa pokynov Ministerstva spravodlivosti SR. EEI chce 
pôsobiť tak, aby prispieval k vytváraniu dobrého imidžu Bratislavskej vysokej školy práva a k 
tvorbe jej základných finančných zdrojov pre rozvoj a činnosť.  

 
 
Európsky finančnoprávny inštitút  
 
Jeho činnosť bola zameraná na:  

- vypracovanie dvojsemestrálneho vzdelávacieho projektu celoživotného vzdelávania a jeho 
predloženie na akreditáciu ministerstva školstva Slovenskej republiky  
- v spolupráci s Texaskou univerzitou v Dallase vypracovanie dvojročného vzdelávacieho 
projektu EMBA (Executive Master of Business Administration). Získavanie lektorov a  
frekventantov na tento projekt  
- príprava magisterského študijného programu Marketing Ekonomia a Management regiónov 
- získavanie podkladov na realizáciu projektu Národnej banky a Ministerstva financií SR s 
názvom Finančné vzdelávanie občanov 
- tvorba projektu seminára Aktuálne úlohy a problémy vo verejnom obstarávaní na Slovensku  
Inštitút sa podieľal na tvorbe ďalších aktuálnych projektov celoživotného vzdelávania a  
realizoval úlohy uložené vedením BVŠP a správnou radou BAS  

 
 
Centrum jazykovej a odbornej prípravy  Bratislavskej vysokej školy práva (CJOP) 

je odborným  špecializovaným pracoviskom BVŠP s celoškolskou pôsobnosťou. Odbornú 
jazykovú prípravu na Fakulte práva zabezpečuje Ústav spoločensko-vedných disciplín 
(ÚSVD). Všetky jazykové vzdelávacie programy  CJOP a ÚSVD sú  akreditované 
v medzinárodnom systéme univerzitného jazykového vzdelávania a testovania UNIcert®, na 
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základe čoho je CJOP BVŠP  oprávnené konať skúšky a  vydávať certifikáty jazykovej 
kompetencie.  Nadštandardná jazyková príprava  na  BVŠP   je do študijných programov jej 
fakúlt zaradená s cieľom dosiahnutia  takých  jazykových zručností u študentov, ktoré im 
umožnia plnohodnotne sa zúčastňovať cudzojazyčnej výučby poskytovanej na BVŠP 
zahraničnými profesormi, ako aj absolvovať časť štúdia na partnerskej zahraničnej univerzite 
v rámci programov medzinárodnej študentskej mobility. Centrum jazykovej a odbornej 
prípravy  poskytuje okrem výučby cudzích jazykov aj výučbu  slovenského jazyka ako 
cudzieho jazyka vo vzdelávacích programoch akreditovaných Ministerstvom školstva SR   
formou denného a externého štúdia s oprávnením vykonávať skúšky a vydávať certifikáty 
jazykovej kompetencie v súlade a podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazykovú  výučbu a testovanie.  

Činnosť Centra v roku 2008 bola sústredená hlavne na výučbu povinných 
a výberových predmetov jazykovej odbornej prípravy Ekonomická komunikácia v anglickom 
a nemeckom jazyku na Fakulte ekonómie a podnikania, Masmediálna a marketingová 
komunikácia v anglickom a nemeckom jazyku na Fakulte masmédií, počnúc zimným 
semestrom 2008 predmet Anglický jazyk pre informatikov na novovzniknutej Fakulte 
informatiky, Všeobecná jazyková príprava v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku 
a v kurzoch  ruského, španielskeho a talianskeho jazyka a slovenčiny ako cudzieho jazyka. 

CJOP komplexne zabezpečovalo na všetkých fakultách BVŠP prijímacie skúšky 
z cudzích jazykov. V marci a júni 2008 CJOP uskutočnilo  skúšky jazykovej kompetencie 
a bolo  vydaných  9 certifikátov UNIcert®.  

CJOP bolo v roku 2008 aktívne aj svojou účasťou na medzinárodných odborných 
podujatiach. Vystúpením s  príspevkami sa z CJOP zúčastnili v júni 2 zástupkyne na 
medzinárodnom sympóziu „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II“ 
organizovanom pod záštitou CERCLES (Konfederácia európskych vysokoškolských 
jazykových centier). Na  medzinárodnej konferencii  „Cizí jazyky v kontextu multikulturní 
Evropy“ poriadanej Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí nad Labem sa vystúpením s príspevkom 
zúčastnili 2 zástupkyne CJOP. 
             V júli 2008 CJOP usporiadalo 4. ročník  podujatia  s medzinárodnou účasťou -  Letnú 
školu slovenského jazyka a kultúry 2008 s účastníkmi z  10 krajín - Austrálie, USA, Kanady, 
Ecuadoru, Južnej Kórey, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Talianska a  Luxemburgu.   

V septembri CJOP úspešne uskutočnilo intenzívny kurz slovenského jazyka  EILC – 
ERASMUS, na ktorý získalo grant z národnej agentúry SAAIC pre celoživotné vzdelávanie 
a zúčastnení študenti  programu ERASMUS boli zo 6 krajín Európy. 

  
 

 
 
3. Zmeny vnútorných predpisov a zmeny orgánov školy  

 
Obligatórne vnútorné predpisy Bratislavskej vysokej školy práva vypracované v 

súlade s platnou legislatívou boli a sú priebežne inovované a taktiež dopĺňané predpismi 
novými  podľa konkrétnych potrieb. Vnútorné predpisy fakúlt sú zosúladené s všeobecne 
záväznými predpismi a rovnako aj vnútornými predpismi Bratislavskej vysokej školy práva.  
 

3.1. Orgány akademickej samosprávy Bratislavskej vysokej školy práva  
 
Orgány akademickej samosprávy Bratislavskej vysokej školy práva (akademický se-

nát, rektor, vedecká rada a disciplinárna komisia) sú ustanovované v súlade s §7 zákona o 
vysokých školách č. 131/2002 Z.z. Ich menný zoznam je uvedený v prílohách č. 1 - 4.  
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Záver 
 
Bratislavská vysoká škola práva v kalendárnom roku 2008 začala poskytovať 

vysokoškolské vzdelávanie piaty akademický rok (Fakulta práva piaty akademický rok, 
Fakulta ekonómie a podnikania štvrtý akademický rok, Fakulta masmédií druhý akademický 
rok a Fakulta informatiky prvý akademický rok). Napĺňa poslanie vysokej školy v súlade 
s platnou legislatívou. Intenzívne rozvíja spoluprácu s domácimi a zahraničnými vysokými 
školami a výskumnými inštitúciami. 
 Po akreditácii ďalších študijných programov obohatila právnické, ekonomické 
a masmediálne vysokoškolské vzdelávanie o informatiku. Úspešným študentom sa umožňuje 
súbežné štúdium. 
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 BVŠP, jej štyri fakulty majú výrazné medzinárodne zameranie, ktoré charakterizuje 
idea „vzdelanie bez hraníc“, čo otvára možnosti pre ďalší rozvoj všetkých oblastií 
vysokoškolského vzdelávania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

    Prílohy 
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Príloha č. 1 
 

AKADEMICKÍ  FUNKCIONÁRI 
BRATISLAVSKEJ  VYSOKEJ  ŠKOLY PRÁVA 

 
 
Rektor:  

• prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. (do 31. 8. 2008) 
• prof. JUDr. Ján Svák, CSc. (od 1. 9. 2008) 
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Prorektori: 

• Prorektorka pre vzdelávanie (prvá prorektorka) 
- prof. JUDr. Viera Strážnická, CSc.  
   

• Prorektor pre vedu a medzinárodnú spoluprácu 
- prof. Dr. Peter Fischer  (do 31.10. 2008 ) 
- doc. Ing. Jitka Kloudová PhD. (od 1.11.2008) 
   

• Prorektor pre zahraničné styky 
- prof. Dr. Dr. h.c. mult. Friedrich Schneider
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Príloha č. 2 
 

ZLOŽENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU 
 

Predseda :  doc. JUDr. Žitňanská Lucia, PhD. 

Podpredseda: prof. Ing. Urban Eduard, CSc. 

   Žemličková Radoslava                 

Tajomníčka :  JUDr. Danka Knápková 

 
Členovia:  Mgr. Záhorčáková Jana             

Ing. Klimková Zuzana                   

Mikolajová Alena                       

RNDr. Viceník Peter, PhD. 

prof. PhDr. Remišová Anna, PhD.  

prof. PhDr. Tušer Andrej, PhD.      

Homola Michal                           

MUDr. Štiak Peter                           

Kurtová Monika                           

Petrovič Filip                               

Guttmanová Monika                   
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Príloha č. 3 

 VEDECKÁ  RADA 
 Bratislavskej vysokej školy práva 

 
 
 Profesorov: 23    
         Docentov: 7 
  
 Interní: 
  JUDr. Ján ČARNOGURSKÝ  RE 
 prof. JUDr. Jozef BEŇA CSc. RE 
 prof. Ing. Jiří DVOŘÁČEK CSc. FEP 
 prof. Dr. Peter FISCHER PhD. FP 
 prof. JUDr. Jaroslav IVOR CSc. RE 
 prof. JUDr. Dalibor JÍLEK CSc. FP 
 prof. JUDr. Jozef KLIMKO DrSc. FP 
 prof. Dr. Vasilij Semionovič LIPITSKIJ DrSc. RE 
 prof. JUDr. Vladimír MATHERN DrSc. FP 
 prof. Dr. Werner  OGRIS PhD. FP 
 prof. PhDr. František OCHRANA DrSc. FEP 
 prof. Ing. Milan RAJŇÁK DrSc. FEP 
 prof. JUDr. Michal SKŘEJPEK DrSc. FP 
 prof. JUDr. Viera STRÁŽNICKÁ CSc. RE 
         prof.. JUDr. Ján SVÁK CSc. FP 
 prof. JUDr. Pavel ŠTURMA DrSc. FP 
 prof. Ing. Eduard URBAN CSc. FEP 
 doc. JUDr. Ladislav BALKO PhD. FP 
 doc. Ing. Anna HARUMOVÁ CSc. FEP 
 doc. JUDr. Ladislav VOJÁČEK CSc. FP 
  
        Externí: 
 prof. ThDr. Július FILO PhD.  
 prof. PhDr. Miroslav FORET CSc.  
 prof. JUDr. Aleš GERLOCH CSc.  
 prof. JUDr. Pavol HOLLÄNDER DrSc.  
 prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA CSc.  
 prof. Ing. Eduard MIKELKA PhD.  
 prof. JUDr. Oľga OVEČKOVÁ DrSc.  
 prof. JUDr. Jozef PRUSÁK CSc.  
 doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ CSc.  
 doc. JUDr. Jozef KURIL  CSc.  
 doc. JUDr. Marián VRABKO CSc. 
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Príloha č. 4 
 
 

ZLOŽENIE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 
 

Predseda : Prof. JUDr. Ján Svák, CSc 
Tajomník: PhDr. Ján Dömök 

 
Členovia : 

PhDr. Milan Šmida (FEP) 

Peter Hodák (študent FP) 

Linda Majtánová (študentka FP) 

Natália Fančovičová (študentka FEP)
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Príloha č. 5 

 

Prehľad periodík objednaných na rok 2008 

Pč. Názov časopisu      Lokácia  
 
1. Ad Notam       Fakulta práva  
2. Ars Notaria      Fakulta práva  
3.. Austrian Journal of Public and International Law Fakulta práva  
4.. Bankovnictví      Fakulta ekonómie a podnikania  
5.. Bulletin advokacie      Fakulta práva  
6.. Bulletin slovenskej advokácie    Fakulta práva  
7. Cambridge Journal of Economics Print only  Fakulta ekonómie a podnikania  
8. Časopis pro právní vědu a praxi    Fakulta práva  
9. Das Recht der Arbeit    Fakulta práva 
10. Daně a právo v praxi     Fakulta práva  
11. Dane a účtovníctvo v praxi    Fakulta ekonómie a podnikania  
12. Dějiny a současnost     Fakulta práva  
13. Dialógy o manažmente podnikania a veci  
      verejných       Fakulta ekonómie a podnikania  
14. Duševné vlastníctvo     Fakulta práva  
15. Econometrics Journal     Fakulta ekonómie a podnikania  
16. Economic Journal Print only    Fakulta ekonómie a podnikania  
17. Economie Internationale     Fakulta ekonómie a podnikania  
18. Ekonomické rozhľady     Fakulta ekonómie a podnikania  
19. Ekonomický časopis     Fakulta ekonómie a podnikania 
20. Ekonóm       Fakulta ekonómie a podnikania  
21. Europische Grundrechte Zeitschrift   Fakulta práva  
22. Europarecht      Fakulta práva  
23. European Constitutional Law Review   Fakulta práva  
24. European Human Reghts Law Review   Fakulta práva  
25. European Review of Privat Law    Fakulta práva  
26. Family law quarterly     Fakulta práva  
27. Film.sk      Fakulta masmédií 
28. Filozofia       Fakulta ekonómie a podnikania  
29. Filosofický časopis     Fakulta ekonómie a podnikania  
30. Filosofický časopis     Fakulta práva  
31. Fórum      Fakulta masmédií 
32. Harvard Business Review    Fakulta ekonómie a podnikania  
33. Historický obzor      Fakulta práva  
34. Hospodárske noviny – slovenské   Fakulta ekonómie a podnikania  
35. Internationales Handelsrecht    Fakulta práva  
36. International and Comparative Law Quarterly  Fakulta práva  
37. International and Comparative Law Review  Fakulta práva  
38. Investor       Fakulta ekonómie a podnikania  
39. Journal of Economics and Management Strategy Fakulta ekonómie a podnikania 
40. Judikatura Evropského soudního dvora   Fakulta práva  
41. Judikatura Ustavniho soudu CR    Fakulta práva  
42. Justičná revue     Fakulta práva  
43. Jurisprudence      Fakulta práva  
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44. Kriminalistika      Fakulta práva  
45. Manažment, mzdy a financie    Fakulta ekonómie a podnikania  
46. Marketing a komunikace     Fakulta ekonómie a podnikania  
47. Marketing inspirations     Fakulta masmédií  
48. Mediální studia      Fakulta masmédií  
49. Medzinárodné otázky     Fakulta práva  
50. Mezinárodní politika     Fakulta práva  
51. Mezinárodní vztahy     Fakulta práva  
52. Mezinárodní a srovnávací právní revue   Fakulta práva  
53. Moderni řízení      Fakulta ekonómie a podnikania  
54. Nový čas       Fakulta masmédií  
55. Obchodní právo      Fakulta práva  
56. Organon F      Fakulta ekonómie a podnikania  
57. Organon F      Fakulta práva 
58. Osteuropa Wirtschaft     Fakulta ekonómie a podnikania  
59. Otázky žurnalistiky     Fakulta masmédií  
60. Plus 1 deň      Fakulta masmédií  
61. Politická ekonomie     Fakulta ekonómie a podnikania  
62. Politologický časopis     Fakulta práva  
63. Policajná teória a prax     Fakulta práva  
64. Poradca       Fakulta ekonómie a podnikania  
65. Prague Economic Papers     Fakulta ekonómie a podnikania  
66. Pravda       Fakulta masmédií  
67. Právnik       Fakulta práva  
68. Právní rádce      Fakulta práva  
69. Právní rozhledy      Fakulta práva  
70. Právny obzor      Fakulta práva  
71. Právo a rodina      Fakulta práva  
72. Právo pro podnikání a zaměstnání   Fakulta ekonómie a podnikania  
73. Psychologie v ekonomicke praxi   Fakulta masmédií  
74. Public Law      Fakulta práva  
75. Rosijskij ekonomiceskij zurnal    Fakulta ekonómie a podnikania  
76. Rozsudky a rozhodnutia Európskeho súdu  
      pre ľudské práva      Fakulta práva  
77. Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  Fakulta práva  
78. Slovenská štatistika a demografia   Fakulta ekonómie a podnikania  
79. Sme       Fakulta masmédií  
80. Soudní judikatúra     Fakulta práva  
81. Soudní rozhledy     Fakulta práva 
82. Správní právo      Fakulta práva  
83. Statistika       Fakulta ekonómie a podnikania  
84. Státni zastupitelství     Fakulta práva 
85. Stratégie       Fakulta masmédií  
86. Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo v teórii 
      a praxi      Fakulta ekonómie a podnikania 
87. Verejná správa      Fakulta práva  
88. Výber rozhodnutí Súdneho dvora Európskych  
       spoločenstiev      Fakulta práva  
89. Wirtschafts Woche    Fakulta ekonómie a podnikania 
90. The American International Law   Fakulta práva  
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91. The Cambridge Law Journal    Fakulta práva  
93. Trend       Fakulta ekonómie a podnikania  
94. Trestní právo      Fakulta práva 
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