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III. Základné informácie o vysokej škole
Názov vysokej školy: Bratislavská vysoká škola práva
Začlenenie vysokej školy: vysoká škola
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola
Poslanie vysokej školy spočíva v príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov,
spôsobilých fundovane odpovedať na výzvy súčasného spoločenského vývoja. Škola rozvíja
osobnú kreativitu, podporuje hľadanie neštandardných a flexibilných riešení. Absolventi
školy sú vedení k tomu, aby sa v svojich odboroch stali nielen kompetentnými odborníkmi so
zodpovedajúcimi vedomosťami, ale aj vzdelanci, ktorí majú pozitívny vzťah k tradičným
morálnym a civilizačným hodnotám. Škola práva je od počiatku budovaná ako vedeckovýskumná inštitúcia, plne sa hlási k Humboldtovej myšlienke vysokoškolského vzdelávania
spočívajúceho na najnovších poznatkoch vedy a výskumu

Vedenie Bratislavskej vysokej školy práva
Rektor:
prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
Prorektori:
prorektorka pre vzdelávanie
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
prorektorka pre vedu a výskum
doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Univ. prof. Dr. Bea Verschraegen LL.M., E. M. M.,

Akademický senát BVŠP:
Predsedníčka: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., FP
Podpredseda: prof. Ing. Eduard Urban, PhD., FEP
Podpredsedníčka: Alexandra Hillová, študentská časť, FM
Tajomníčka: JUDr. Daniela Čierna, FP
PhDr. Alena Mikolajová, rektorát
JUDr. Slavomír Rudenko, rektorát
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doc. JUDr. Ján Cirák, CSc., FP
Igor Doboš, študentská časť, FP
Matej Kereš, študentská časť, FP
Ing. Zuzana Klimková, FEP
Mgr. Peter Viceník, PhD., FEP
Tomáš Danko, študentská časť, FEP
Bc. Monika Kurtová, študentská časť, FEP
Mgr. Zora Hudíková, PhD., FM
Mgr. Martin Kasarda, Dr., FM
prof. PhDr. Anna Remišová, PhD., FM
Viktor Kamenický, študentská časť, FM
doc. Ing. Branislav Hrúz, PhD., FI
doc. RNDr. Frank Schindler, PhD., FI
PaedDr. Jana Vincúrová, PhD., FI
Martin Lebedýnský, študentská časť, FI
Jozef Izso, študentská časť, FI

Vedecká rada BVŠP
Predseda : prof . JUDr. Ján SVÁK, CSc. ústavné právo
Členovia interní:
doc.

JUDr. Ladislav BALKO,

PhD., obchodné právo

doc.

PhDr. Samuel BREČKA,

PhD., žurnalistika

JUDr. Ján

ČARNOGURSKÝ, člen Správnej rady BVŠP

prof.. JUDr. Jaroslav FENYK,

PhD., trestné právo

prof.

JUDr. Ruslan GRINBERG, DrSc., ekonómia

prof.

PhDr. Květoň HOLCR,

DrSc., kriminológia
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doc.

PhDr. Elena HRADISKÁ, PhD., žurnalistika

prof.

JUDr. Jaroslav IVOR,

CSc., trestné právo

prof.

JUDr. Dalibor JÍLEK,

CSc., medzinárodné právo

Dr.h.c. prof. Ing.

Ladislav KABÁT, CSc., ekonómia

prof.

JUDr. Jozef KLIMKO,

DrSc., dejiny práva

doc.

Ing.

Jitka KLOUDOVÁ, PhD., ekonómia

prof.

Dr.

Vasil S. LIPITSKIJ, DrSc., predseda Správnej rady

doc.

Ing.

Juraj SIPKO,

PhD., MBA, ekonómia

Ing.

Ivan

HALUŠKA

DrSc., ekonómia

Univ. Prof. Dr. Bea VERSCHRAEGEN LL.M,E.M.M., medzinárodné právo
prof. Ing.

Kajetana HONTYOVÁ, PhD., ekonómia

prof.

JUDr. Michal SKŘEJPEK, DrSc., rímske právo

prof.

PhDr. Andrej TUŠER,

CSc., žurnalistika

prof.

Ing.

CSc., ekonómia

doc.

JUDr. Lucia ŽITŇANSKÁ, PhD., obchodné právo

doc.

Ing.

Eduard URBAN,
Martin ŠPERKA,

PhD., informatika
Členovia externí:

doc.

JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc., obchodné a finančné právo

prof.

JUDr. Milan ČIČ,

prof.

JUDr. Aleš GERLOCH, CSc., teória práva

DrSc., trestné právo

JUDr. Eduard KUKAN, poslanec Európskeho parlamentu
prof.

MUDr. Branislav LICHARDUS, DrSc., zdravotníctvo

Univ. prof.Dr. Heinz MAYER, právo
prof.

RNDr. Ľudovít MOLNÁR, DrSc., informatika

prof.

Ing.

prof.

JUDr. Jozef PRUSÁK,

prof.

Ing.

prof.

JUDr. Marián VRABKO,

Peter PLAVČAN, CSc., generálny riaditeľ sekcie VŠ MŠ SR
Jana

CSc., teória štátu a práva

STÁVKOVÁ, CSc., marketing
CSc., správne právo

Disciplinárna komisia BVŠP:
Disciplinárnu komisiu si vytvára každá fakulta ad hoc, podľa potreby.
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Súčasti BVŠP
Fakulty BVŠP:
Fakulta práva
Dekan: prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc.
Funkčné obdobie: od 01.05.2007 do 01.05.2011
Fakulta ekonómie a podnikania
Dekan: Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
Funkčné obdobie: od 04.01.2008 do 04.01.2012
Fakulta masmédií
Dekan: doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD.
Funkčné obdobie: od 01.06. 2007 do 01.06.2011
Fakulta informatiky
Dekan: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.,
Funkčné obdobie: od 01.08.2008 do 01.08.2012
Inštitúty BVŠP
Expertízny a edukačný inštitút
Riaditeľ: h. Prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc.
Funkčné obdobie: od: 03.11.2008 do: na dobu neurčitú
Centrum vedy Bratislavskej vysokej školy práva
Riaditeľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Funkčné obdobie: od: 01.12.2005 do: na dobu neurčitú
Centrum jazykovej a odbornej prípravy
Riaditeľ: Ing. Jarmila Kotláriková
Funkčné obdobie: od: 01.01.2005 do: na dobu neurčitú

7

Správna rada BVŠP
Predseda Správnej rady:
Vasilij Lipitskiij, Šándorova 7, 821 03 Bratislava
Členovia Správnej rady:
Alexander Somov, Kaplinská 3, 831 06 Bratislava
Semen Lipitskij, Šándorova 7, 821 03 Bratislava
Jekaterina Lipitskaja, Šándorova 7, 821 03 Bratislava
JUDr. Ján Čarnogurský, Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí vysokej školy za uplynulý
rok
V uplynulom roku si BVŠP pripomenula 5. výročie svojho vzniku. Tento medzník jej
vývoja poslúžil ako významný katalyzátor jej pedagogickej a aj vedecko výskumnej činnosti.
Bratislavská vysoká škola práva dnes disponuje špičkovým, vysokokvalifikovaným
pedagogickým a lektorským zborom. Tretinu tohto zboru tvoria zahraniční profesori a docenti
z Česka, Rakúska, Ruska. Okrem nich na vzdelávaní participujú významní odborníci z praxe.
Bratislavská vysoká škola práva má akreditované študijné programy pre všetky tri stupne
štúdia, bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. Kontinuálne rozvíja plnohodnotné
vzdelanie

v právnych,

ekonomických,

masmediálnych

a informačných

študijných

programoch.
Pri rozvoji medzinárodnej spolupráce Bratislavská vysoká škola práva pristúpila
k Európskej univerzitnej charte. Aktívne sa zapája do medzinárodného programu ERASMUS,
pričom spolupracuje s viac ako 40-timi európskymi univerzitami. Škola je integrovaná
v skupine ELPIS (European Legal Practice Programme). Medzinárodná spolupráca
Bratislavskej vysokej školy práva presahuje hranice Európy. Prvú kooperačnú zmluvu s Fu
Jen Catholic University na Taiwane uzatvorila v roku 2007 a uskutočňuje ďalšie kroky
s cieľom výraznejšie sa etablovať v regióne juhovýchodnej Ázie a Latinskej Ameriky.
Vedecké aktivity školy sa rozvíjajú ako integrovaný celok, pri akceptovaní osobitosti
jednotlivých fakúlt. Prioritou pre všetky fakulty je rozvíjať oblasť vedy a výskumu,
sformovať dostatočné personálne zázemie pre základný vedecký výskum v odboroch,
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v ktorých sú akreditované magisterské a doktorandské študijné odbory. Škola tiež podporuje
grantové projekty s cieľom zvýšiť podiel externých grantov.
Bratislavská vysoká škola práva dnes predstavuje značku vysokej kvality. Pevne sa
ukotvila

v sústave

národných

vysokoškolských

inštitúcií

a tiež

v medzinárodnom

vysokoškolskom prostredí. Škola sa prezentuje ako moderná pedagogická a vedeckovýskumná inštitúcia s atribútmi kvality akými sú vedeckosť, exkluzivita, modernosť,
zameranie na požiadavky praxe a medzinárodný rozmer štúdia.
V rámci komplexnej akreditácie v roku 2009 Fakulta práva obhájila bez časového
obmedzenia právo uskutočňovať bakalárske a magisterské štúdium v odbore 3.4.1 Právo v
dennej forme a v externej forme a doktorandské štúdium v 3.4.7 Trestné právo v dennej a v
externej forme.
V roku 2009 prešla Fakulta ekonómie a podnikania akreditačným konaním. Na
základe jeho výsledkov jej minister školstva Slovenskej republiky priznal právo

udeľovať

akademický titul „Bc.“ v študijnom programe „Ekonomika a manažment podnikania“ a
akademické tituly „Ing.“ a „PhD.“ v študijných programoch „Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania“ Na základe odporúčaní akreditačnej komisie, minister školstva
Slovenskej republiky rozhodol o priznaní práva FEP uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenovanie profesorov v študijnom programe

Ekonomika a manažment

medzinárodného podnikania.
V akademickom roku 2008/2009 sa po prvýkrát na Fakulte masmédií uskutočnili
štátne

záverečné

skúšky

v magisterských

programoch

Masmediálna

komunikácia

a Marketingová komunikácia.
Na Fakulte informatiky sa v priebehu hodnoteného obdobie prioritná pozornosť
venovala kvalite pedagogického procesu a to výberom kvalitných domácich a zahraničných
pedagógov.

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
Doterajší vývoj BVŠP bol a je dynamický, čo dokumentuje ponuka štúdia v troch
stupňoch vzdelávania, bakalárskom, magisterskom (inžinierskom) a doktorandskom v rámci
14 akreditovaných študijných programov. Kým v prvom roku pôsobenia BVŠP sa na škole
vzdelávalo 449 študentov, dnes na jej štyroch fakultách študuje 4270 študentov. Fakulty
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BVŠP majú navzájom synergickú štruktúru. Študenti tak majú jedinečnú príležitosť vzdelávať
sa na jednej z fakúlt a pritom získať poznatky aj z ďalších študijných odborov, ktoré má
BVPŠ akreditované.
Študijný program Fakulty práva BVŠP tvorí štandardné členenie na predmety
povinné, povinne voliteľné a výberové. Na fakulte sa v roku 2009 realizovali tieto 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.
Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP od akademického roka 2005-2006 poskytuje
vysokoškolské vzdelanie v odboroch 3.3.16 Ekonomika a manažment podnikania (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 Ekonomika a manažment podniku

zaradeným do

študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku,
2. v študijnom programe

2.

stupňa

Ekonomika

a manažment

medzinárodného

podnikania zaradeným do študijného odboru 3.3.18 Medzinárodné podnikanie,
3. v študijnom programe

3.

stupňa

Ekonomika

a manažment

medzinárodného

podnikania zaradeným do študijného odboru 3.3.18 Medzinárodné podnikanie.

Študijný program Fakulty masmédií BVŠP tvorí štandardné členenie na predmety
povinné, povinne voliteľné a výberové. Na fakulte sa v roku 2009 realizovali nasledovné
študijné programy:
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1. študijný program Mediálna komunikácia, bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) v
študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá,
2. študijný program Dizajn médií, bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň) v študijnom
odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá,
3. študijný program Masmediálna komunikácia, magisterského stupňa štúdia (2. stupeň)
v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá,
4. študijný program Marketingová komunikácia, magisterského stupňa štúdia (2. stupeň)
v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá,
5. študijný program Masmediálne štúdiá, doktorandského stupňa štúdia (3. stupeň) v
študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá.
Fakulta informatiky BVŠP má akreditovaný bakalársky študijný program v študijnom
odbore: 9.2.9 Aplikovaná informatika v dennej aj externej forme.
(Bližšie k údajom o študijných programoch pozri tabuľka č.17a,17b, prílohy výročnej správy.)
Od akademického roka 2009/2010 BVŠP uskutočňuje výučbu vo všetkých ročníkoch
a v oboch formách štúdia. V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom sa celkový
počet študentov zvýšil na 4270, čo je o 16,4 % percent viac. V dennej forme štúdia študovalo
1961 a v externej forme štúdia študovalo 2309 študentov. Bakalársky stupeň štúdia
v hodnotenom období študovalo 2836 študentov, magisterský (inžiniersky) stupeň štúdia,
študovalo 1278 študentov. Doktorandský stupeň štúdia študovalo 156 študentov. (Podrobnejší
prehľad o štruktúre študentov uvádzajú tabuľky č.1,1a prílohy výročnej správy.)
V súvislosti s medzinárodným zameraním Bratislavskej vysokej školy práva a
orientáciou jej študijných programov na medzinárodnú spoluprácu, škola rozvíjala
cieľavedomú, vzájomne výhodnú spoluprácu s partnerskými univerzitami v zahraničí. Tento
prístup 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.
Ťažiskovým programom zahraničnej spolupráce Fakulty práva BVŠP - je spolupráca
s 31 fakultami jednotlivých partnerských univerzít z 23 krajín Európy, ktoré pôsobia v
programe s názvom ELPIS. Prostredníctvom tohto programu by sa študenti mali v rámci
integrovaného povinného zahraničného štúdia (v trvaní 1,5 roka) pripraviť na právnickú prax
s európskou pôsobnosťou. Ďalším z podstatných krokov v rámci budovania a rozširovania
zahraničných vzťahov Fakulty práva BVŠP je uzatváranie bilaterálnych zmlúv s fakultami

11

práva partnerských univerzít pôsobiacich v zahraničí a zúčastňujúcich sa na základnom
akademickom programe Európskych spoločenstiev, ktorým je program ERASMUS. Tohto
programu sa z Fakulty práva BVŠP zúčastnilo v akademickom roku 2008/2009- 25
študentov. V akademickom roku 2009/2010 už vzrástol ich počet na 32 študentov (
medziročný nárast o 22%). Aktuálny počet bilaterálnych zmlúv, ktoré má FP BVŠP
podpísané so svojimi partnermi v zahraničí presiahol počet 20.
Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP na základe priaznivých hodnotení
zahraničných študijných pobytov uskutočnených v rámci programu ERASMUS v roku 2008
podporila tieto aktivity študentov aj v roku 2009. Základné predpoklady pre uplatnenie jeho
potenciálu vytvárajú bilaterálne zmluvy s 18 univerzitami v 14 krajinách Európy.
V akademickom roku 2008-2009 v rámci programu Erasmus vycestovalo na študijné pobyty
v zahraničí 18 študentov a v zimnom semestri akademického roku 2009-2010 vycestovalo 8
študentov. V hodnotenom období prijala fakulta 2 zahraničných študentov z partnerských
vysokých škôl.
V rámci programu ERASMUS v roku 2009 z Fakulty masmédií BVŠP študovalo na
zahraničných vysokých školách 6 študentov. Na Fakulte masmédií študovali dve študentky
zo zahraničia – 1 z Masarykovej univerzity v Brne a 1 z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.
Fakulta informatiky BVŠP tiež považuje rozvoj akademických mobilít študentov a
pedagógov a využitie príležitostí, ktoré poskytuje program ERASMUS podporovaný
Európskou úniou a Ministerstvom školstva SR za svoj prvoradý cieľ. V súlade s týmto cieľom
fakulta uzatvorila dvojstrannú zmluvu o spolupráci s University of Castilla la Mancha
(UCLM) v Španielsku. Prví študenti sa zúčastnia študijného pobytu v septembri 2010.
S Departament de Ciéncies Matemátiques I Informática, Universitat de les Illes Balears
momentálne rokujeme o vytvorení spolupráce. Okrem programu ERASMUS Fakulta
informatiky začala rokovanie s Moskovskou Štátnou technickou univerzitou N.E. Baumana.
Cieľom vzájomných konzultácií s touto univerzitou je vytvorenie koncepcie vzájomnej
spolupráce a riešenie problematiky vytvorenia magisterského štúdia na našej fakulte.
(Bližšie údaje akademickej mobilite študentov pozri tabuľku č.7 prílohy výročnej správy.)
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Prijímacie skúšky na štúdium prebiehajú podľa podmienok, ktoré boli schválené
akademickým senátom BVŠP a ktoré sa v zásade nemenia. Pre všetky tri stupne štúdia,
bakalárske, magisterské (inžinierske) a doktorandské sú jasne identifikované kritériá, podľa
ktorých sa postupuje.
Tabuľka podmienok prijímania na jednotlivých fakultách BVŠP
Bc.

Mgr./Ing.

Fakulta práva

písomný test (preukazujúci splnenie primeranej
úrovne základných logických a myšlienkových
operácií), písomný test jazykovej kompetencie
(na základe výberu uchádzača v anglickom alebo
nemeckom jazyku), ústny pohovor

Na základe
dosiahnutých
študijných
výsledkov

PhD.
pohovor (overenie
jazykových
schopností a
predpokladaných
výsledkov
dizertačnej práce)

Fakulta ekonómie a
podnikania

Rozhodujúcim pre prijatie je študijný priemer
dosiahnutý v maturitnom ročníku

pohovor

ústna odborná
skúška, jazyková
prijímacia skúška

Fakulta masmédií

logicko-vedomostný test, test jazykovej
kompetencie, ústny pohovor (prezentácia
mediálnej tvorby)

pohovor

pohovor (o projekte
výskumu)

Fakulta informatiky

písomný test, test jazykovej kompetencie, ústny
pohovor

V hodnotenom období sa na štúdium v BVŠP prihlásilo 2255 študentov, skúšok sa
zúčastnilo 1704 študentov, prijatých bolo 1430 študentov, zapísaných bolo 1095 študentov.
BVŠP využíva na propagáciu školy a svojich študijných programov: printy, rozhlas,
internetové portály, Dni otvorených dverí, vzdelávacie veľtrhy (VAPAC a GAUDEAMUS),
odborné konferencie, semináre a besedy, spoluprácu s domácimi a zahraničnými vysokými
školami a univerzitami.
(Bližšie údaje o záujme o štúdium a výsledkoch prijímacieho konania pozri tabuľky
č.3a,3b,3c a 3d príloha výročnej správy.)
Za dobu päťročnej existencie BVŠP štúdium ukončilo 1069 absolventov. Bývalí
študenti BVŠP založili občianske združenie Klub absolventov BVŠP, ktoré propaguje
spoločenské poslanie školy a svojou praktickou činnosťou aj úroveň vedomostí, ktoré získali
počas štúdia na BVŠP. Podľa interných zistení BVŠP ani jeden z jej absolventov dlhodobo
nerozšíril rady nezamestnaných a z pohľadu vlastného uplatnenia nebol prinútený zásadným
spôsobom zmeniť charakter svojej študijnej aprobácie. BVŠP navyše v rámci vlastného
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konceptu celoživotného vzdelávania vytvára ďalší priestor pre kontinuálny rozvoj poznania
svojich absolventov.
(Bližšie údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia pozri tabuľku č.2 .príloha
výročnej správy.)

VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Pre potreby ďalšieho vzdelávania BVŠP pripravila študijný program, akreditovaný
MŠ SR v podobe kurzu, ktorý pozostáva z jednotlivých modulov s názvom „ Základy práva
a aplikácia práva v Európskej únii, tréningové zručnosti“. Kurz je postavený tak, že je možné
absolvovať ho ako celok, alebo len jeho jednotlivé moduly. BVŠP má k dispozícií 2 až 4
semestrálne štúdiá pre absolventov vysokých škôl, najmä absolventov BVŠP /jej fakúlt/,
zamerané na prípravu euro úradníkov, pracovníkov štátnej správy, expertov pre rozvojovú
pomoc a európske sociálne fondy, so zameraním na medzinárodno-ekonomické aspekty,
aplikáciu legislatívy Európskej únie a aktuálnych vývojových trendov v Európskej únií,
Program štúdia je postavený na báze študijných a vedných odborov jednotlivých fakúlt
BVŠP, doplnený o štúdium cudzích jazykov /napr. jazyk ruský, jazyk španielsky/ a
protokolárne služby. Realizáciu výučby je možné flexibilne dohodnúť podľa potrieb
uchádzačov, do úvahy prichádza aj možnosť využitia dištančného štúdia. Garantmi a lektormi
študijného programu sú špičkoví odborníci z praxe v prepojení s internými pedagógmi fakúlt;
štúdium bude ukončené diplomom o absolvovaní štúdia - celoživotného vzdelávania.
Prostredníctvom Fondu Russkij mir BVŠP pripravuje vzdelávanie zahraničných absolventov
vysokých škôl.
V rámci rozvoja medzinárodnej rozvojovej spolupráce s UNDP /United Nations
Development Programme/ bol 26.9.2009 - 15.12.2009 pre sudcov z Uzbekistanu realizovaný
študijný pobyt „O skúsenostiach Slovenska z oblasti rozhodcovského súdnictva“. Cieľom
tohto pobytu bolo: oboznámenie sa s právnym a inštitucionálnym rámcom rozhodcovského
konania na Slovensku, spoznávanie skúseností pri zavádzaní mediačných

postupov na

Slovensku. Oboznámenie sa s metódami ďalšieho vzdelávania a metódami odborného rastu
sudcov rozhodcovského konania. Spoznávanie skúseností Slovenska v oblasti harmonizácie
obchodného práva s príslušnou medzinárodnou legislatívou a legislatívou EÚ.
V hodnotenom období Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP pripravila výučbu
globálneho rozvojového vzdelávania na fakultách BVŠP. Pod názvom „Obchod a rozvoj“
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realizuje predmet, cieľom ktorého je podnietenie záujmu študentov o problematiku rozvojovej
spolupráce globálnych a multikultúrnych javov a získanie absolventov pre prácu expertov
v rozvojových krajinách. Predmet je zaradený do študijného programu fakulty v 5.ročníku ako
výberový. Výučba predmetu sa uskutočňuje s odborníkmi z nadácie Človek v ohrození.

VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
vysokej školy
Vedecká činnosť BVŠP sa uskutočňovala v súlade s platnou legislatívou, 1 vnútornými
predpismi školy osobitne s Dlhodobým zámerom BVŠP na roky 2008-2013 a v neposlednom
rade aj s naliehavými problémami vygenerovanými spoločenskou praxou. Pri napĺňaní
hlavných úloh vedeckej práce školy došlo v roku 2009 k ďalšiemu posilneniu jej
komplexnosti a systémovému integrovaniu jej komponentov, foriem a ďalších náležitostí
plnohodnotnej vedeckej práce. Naďalej bola najvyššia priorita prisudzovaná vedeckovýskumnej práci, prinášajúcej pôvodné, hodnotné a spoločensky aktuálne poznatky tak, aby
plne korešpondovali s akreditovanými študijnými programami. 2 Verejná prezentácia
výsledkov vlastnej výskumnej práce sa uskutočňovala jednak formou vedecko-teoretických
podujatí, najmä ale vedecko-publikačných aktivít. K prioritám vedeckej práce školy patrí aj
práca vedecko-pedagogická. Uskutočňuje sa priebežnou aktualizáciou obsahu výučby,
trvalým zvyšovaním požiadaviek na vedecké časti individuálnych študijným plánov
doktorandov a v neposlednom rade aj vyhľadávaním talentovaných študentov a ich zapájaním
do vedeckej práce formou študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Trvalá pozornosť je
venovaná aj práci vedecko-popularizačnej, vedecko-organizačnej, vedecko-praktickej
a ďalším. Dlhodobý zámer školy v oblasti vedeckej práce je napĺňaný. Hlavnou úlohou pre
nasledujúce obdobie zostáva ďalšie posilňovanie systémového integrovania úspešne sa
rozvíjajúcich

komponentov

a stránok

vedy

a taktiež

rovnomernejšej

participácii

akademických zamestnancov školy na jej výskumnej a publikačnej práci.

1

Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.; Zákon o vede a technike č. 132/2002 Z .z.; Kritériá na hodnotenie
úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností
vysokej školy: Vyhláška MŠ SR zo dňa 28.2.2006.; Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o
bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.
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-200710696/22154-1:071 z 5.6.2007.
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V roku 2009 vzniklo Výskumné centrum pre kreatívnu ekonomiku RE-CE (Research
Centre for Creative Economy BVŠP). Centrum je postavené na interdisciplinárnych
základoch. Je výskumnou súčasťou BVŠP a čerpá z výsledkov výskumu, ktorý je
uskutočňovaný na jej fakultách a na spolupracujúcich domácich i zahraničných inštitúciách.
Cieľom centra je na platforme interdisciplinarity skúmať problematiku kreatívnej ekonomiky
a kreatívnych priemyslov a prispievať tak k propagácii a predovšetkým k rozvoju kreatívnej
ekonomiky na Slovensku a jeho zapojeniu do medzinárodných výskumných sietí.
BVŠP v hodnotenom období začala realizovať dopytovo - orientovaný projekt pod
názvom „Zvyšovanie kvality manažmentu Centra transferu poznatkov do praxe“. Hlavným
cieľom projektu je prispievať na zlepšenie transferu poznatkov do praxe posilnením kapacity
a kvality interného manažmentu Centra transferu poznatkov a k riadeniu práv duševného
vlastníctva pre žiadateľa, Ekonomický ústav SAV a ďalšie inštitúcie verejného sektora, čím
prispejeme k zvýšeniu miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií v Bratislavskom
kraji. Špecifické ciele projektu spočívajú v podpore infraštruktúry interného manažmentu
Centra transferu poznatkov do praxe a podpora riadenia práv duševného vlastníctva,
zabezpečenie činnosti manažmentu CTP, transfer poznatkov výskumu a vývoja do praxe a
vybudovanie informačnej a komunikačnej platformy CTP. Implementácia projektu transferu
poznatkov do praxe sa predpokladá do februára 2012.
Výskumná práca Fakulty práva BVŠP napĺňala dva hlavné smery Dlhodobého
zámeru fakulty FP BVŠP. V rámci výskumu „Etiológie, fenomenológie, predikcie a prevencie
kriminality“ bol riešený projekt zameraný na aplikovaný empirický „Výskum obetí
kriminality na Slovensku“. Bezprostredne nadväzoval na analogickú výskumnú úlohu
z predchádzajúceho roka (2008). Jeho výsledky boli publikované v domácich vedeckých
statiach. Jeho úloha je v Slovenskej republike ojedinelá, korešponduje (obsahovo
a metodicky) s celosvetovo uskutočňovaným výskumom. Ďalší projekt výskumu obetí
kriminality bude uskutočnený v roku 2010. Úlohy sú grantovo podporované externými
inštitúciami. Súčasťou výskumných aktivít fakulty je výskumný projekt uskutočňovaný
študentmi doktorandského štúdia. Je doplnkom spomenutého výskumu obetí kriminality,
respondentmi sú študenti vysokých škôl (na úlohe participuje Vysoká škola Karlovy Vary
a Fakulta práva Trnavskej univerzity). Úloha získala inštitucionálny grant. V prospech
vzdelávacieho a výchovného pôsobenia fakulty je spracovávaný výskumný projekt
„Optimalizácia prípravy študentov pre úspešnú právnickú prax“, ktorého cieľom je zosúladiť
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aktuálne požiadavky trhu práce s požiadavkami na profil absolventa fakulty a tým na študijné
programy a ich študijné predmety. V súčasnej etape je úloha podporená inštitucionálnym
grantom.
Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP považovala vedeckú činnosť za prioritnú
oblasť svojho poslania. Na splnenie zámerov v tejto oblasti disponovala relatívne vysokou
výskumnou riešiteľskou kapacitou. V roku 2009 sa hlavná pozornosť vedeckej činnosti
orientovala na vyhodnotenie a prezentáciu výsledkov pridelených grantových výskumných
úloh. Fakulta v hodnotenom období realizovala dve výskumné úlohy: a) Manažment hodnoty
podniku v podmienkach Európskej únie (VEGA 2008). Úloha bola úspešne dokončená
v termíne do 31.12.2009. Na celkových výsledkoch splnenej úlohy sa významne podieľala
aktívna participácia doktorandov. V dňoch 1. - 2.10.2009 fakulta uskutočnila medzinárodnú
vedeckú konferenciu, na ktorej boli výsledky výskumnej úlohy verejne prezentované.
Záverečná obhajoba výsledkov, ako aj jej uzatvorenie vo vzťahu ku grantovej agentúre MŠ
SR VEGA sa uskutočnili koncom roka 2009 a boli podľa požiadaviek agentúry aj formálne
uzatvorené do 12. 12. 2009. b) Nástroje komunálnej podpory podnikania (VEGA 2008)
Ukončenie tejto výskumnej úlohy je plánované v termíne do 31. 12. 2010.

Priebežné,

výsledky výskumu boli prezentované na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej
fakultou ako aj na ďalších vedeckých podujatiach. Celkové výsledky výskumu budú
prezentované na medzinárodnej konferencii organizovanej v spolupráci so Západočeskou
univerzitou v Plzni v roku 2010. V roku 2009 podala fakulta žiadosť o schválenie interného
grantu na vedeckú úlohu „Teoreticko-metodologické aspekty konštrukcie nových indikátorov
hodnotenia finančnej stability a výkonnosti podnikateľských subjektov v nestabilnom trhovom
priestore“. Cieľom výskumu je odvodiť sústavu nových indikátorov pre meranie volatility
podnikateľských subjektov pôsobiacich v nestabilnom podnikateľskom prostredí. Naliehavosť
riešenia tejto úlohy vyplýva zo skutočnosti, že relatívne vysoký podiel podnikov v rámci
Slovenskej republiky sa dostáva do krízových situácií a ekonomického kolapsu s následnými
negatívnymi dopadmi na sociálnu situáciu obyvateľov. Sústava nových indikátorov by mala
umožňovať ich aplikácie v režime včasného varovania (early warning system - EWS) tak, aby
sa minimalizovali ekonomické i sociálne dopady krízových situácií.
Na Fakulte masmédií BVŠP sa výskum orientuje do oblasti médií a reklamy: tím
pracovníkov sústreďuje pozornosť na výskum médií, ich postavenie, úlohu a význam
v kreatívnom priemysle na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. Pedagógovia Ústavu
marketingovej komunikácie sa orientujú na výskum kreatívnej reklamnej stratégie v oblasti
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apelov, stratégie reklamného sprostredkovania, formátu a realizácie. Fakulta participuje na
projektoch: „Profesionálne prezentačné kompetencie ako jedna z podmienok úspechu pri
výkone profesie.“ Grant KEGA 3/7211/09, riešiteľské pracovisko Fakulta masmédií BVŠP
(2009

-2011).

a

„Kvalitatívna

inovácia

edukačných

programov

akcentujúcich

etnopedagogické a netradičné prístupy učenia v multikultúrnom priestore.“ Grant KEGA
3/6289/08, riešiteľské pracovisko Pedagogická fakulta UK Bratislava,

spoluriešiteľské

pracovisko Fakulta masmédií BVŠP (2008-2010). Väčšina vedecko-pedagogických
a tvorivých pracovníkov fakulty spolupracuje s ďalšími vysokými školami na Slovensku a v
Česku (ako spoluriešitelia) a aktívne sa podieľa na výskumných projektoch a témach VEGA,
ktoré úzko súvisia s ich odborným profilom, pedagogickým a vedecko-výskumným
zameraním: oblasť socializácie a mediálnej kultúry, slovenskej a medzinárodnej reklamy,
vizuálnej kultúry a komunikácie v multikultúrnom a multimediálnom priestore, etického
intuicionizmu. Z medzinárodných projektov je potrebné uviesť projekt: „Comparative
European New Media and Elections Project 23/06/2009“, ide o medzinárodný projekt
európskych krajín, na ktorom sa zúčastňujú univerzity EU, a aj BVŠP. Koordinátorom je
holandská University of Groeningen, 2009-2010.
Vedecko-teoretické podujatia (konferencie, semináre, sympóziá, kolokviá a pod.)
prezentujú predovšetkým výsledky vlastnej výskumnej práce, iniciujú spracúvanie nových
výskumných projektov a taktiež poskytujú možnosti pre prezentáciu názorov na aktuálne
a odborne náročné otázky teórie a praxe. Na podujatia sú pravidelne pozývaní domáci
a zahraniční špičkoví odborníci ale aj študenti a najhodnotnejšie príspevky sú publikované
v náročne recenzovaných zborníkoch. Vedecko-teoretické podujatia tak bezprostredne súvisia
s vlastným výskumom, vlastnou publikačnou činnosťou a taktiež s vedecko-výchovnou
prácou
Za významné vedecko-teoretické aktivity akademických zamestnancov školy sú
považované ich príspevky prednesené na podujatiach organizovaných externými domácimi
a zahraničnými inštitúciami. Hodnotené sú pritom len príspevky vyžiadané a uvedené
s menom akademického zamestnanca v pozvánke (v programe podujatia).
Štandardnými

výstupmi

vedecko-výskumných

a vedecko-teoretických

aktivít

akademických zamestnancov školy sú vedecké publikácie, ktoré sú pravidelne vkladané do
knižničnej databázy vedenej v súlade s príslušnými predpismi. 3 V štruktúre vedeckých
3

Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti,
umeleckej činnosti a ohlasov.
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publikácií prevládajú state v zborníkoch z vedeckých vedecko-teoretických podujatí,
prezentované výsledky vlastnej výskumnej práce vo vedeckých časopisoch, vysokoškolské
učebnice a vedecké monografie.
Škola vydáva vlastné vedecké časopisy „Notitiae ex Academia Bratislavensi
Iurisprudentiae“ a „Ekonómia a podnikanie.“ Ich obsahové zameranie na aktuálne
a odborne náročné problémy právnickej a ekonomickej teórie a praxe (resp. iné súvisiace
spoločenské problémy) ako aj špičková odborná úroveň autorov príspevkov a ich náročné
oponovanie významne posilňuje hodnotu časopisov a tým aj ich uznanie odbornou aj laickou
verejnosťou.
Sústavná pozornosť je venovaná publikačným aktivitám študentov doktorandských
študijných programov. Obsahovo je orientovaná na problematiku súvisiacu s témami ich
dizertačných prác. Preukázateľná je vzostupná tendencia vedeckej úrovne ich publikácií, čo
zvyšuje garancie, že budú aj v nasledujúcich rokoch napĺňané akreditačné kritériá celkového
hodnotenia publikačnej činnosti interných doktorandov (hodnotenie najmenej C+). 4
Publikované výsledky výskumnej práce alebo ich prezentácie na vedecko-teoretických
podujatiach sú priebežne vnášané do obsahu študijných predmetov, študenti sú prizývaní na
vedecko-teoretické

podujatia

uskutočňované

fakultami

a doktorandi

participujú

na

výskumných projektoch. Najvyššia priorita je v oblasti vedecko-výchovnej prisudzovaná
doktorandskému štúdiu. Vedecká časť individuálnych študijných plánov doktorandov
obsahuje ich úlohy výskumné, vedecko-teoretické (aktívna účasť na domácich a zahraničných
podujatiach) a vedecko-publikačné. Trvalou súčasťou vedeckého pôsobenia školy bola aj
práca vedecko-popularizačná (publikovanie vedecko-populárnych článkov, vystúpenia
v televízii,

rozhlase

a pod.),

práca

vedecko-praktická

(participácia

akademických

zamestnancov právnickej fakulty na tvorbe legislatívy), práca vedecko-organizačná a ďalšie.
Úspešne je rozvíjaná práca vedecko-teoretická (uskutočňovanie spoločných podujatí,
vzájomné pozývanie na vlastné teoretické podujatia) a práca vedecko-publikačná (utváranie
spoločných autorských kolektívov), zatiaľ menej úspešná je zahraničná spolupráca vo
vedecko-výskumnej oblasti. Úroveň vedeckej práce školy v roku 2009 napĺňala kritériá pre
udelenie oprávnení uskutočňovať študijné programy 2. a 3. stupňa štúdia s výnimkou Fakulty
informatiky BVŠP.
(Bližšie údaje o výskumnej, umeleckej....činnosti, pozri tabuľku č.15.,16.,18.,19 a 20 prílohy
výročnej správy.)
4

Kritériá začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy. In Príloha č. 1 k CD-2007-16256/503555:071, s. 3.
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VIII. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov

Za významný úspech vedenie BVŠP považuje (s prihliadnutím na relatívne krátke
obdobie existencie školy), odporúčanie akreditačnej komisie MŠ SR ohľadne práv konať
habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov na Fakulte ekonómie a podnikania
BVŠP. Na základe týchto odporúčaní minister školstva Slovenskej republiky v decembri 2009
rozhodol o priznaní práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie
profesorov v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania .
(Bližšie údaje o habilitačných konaniach a konaniach výskumnej, umeleckej....činnosti, pozri
tabuľku č.15, 16, 18, 19 a 20 prílohy výročnej správy.)

IX. Zamestnanci vysokej školy
V nadväznosti na prebiehajúcu komplexnú akreditáciu vedenie BVŠP venovalo
zvýšenú pozornosť zloženiu vedecko-pedagogického zboru. V súlade s hodnotením
akreditačnej komisie, ktorá požadovala aby garanti povinných a povinne voliteľných
predmetov zaradených do študijných programov boli len a len vedecko-pedagogickí
pracovníci vo funkciách profesorov a docentov v pracovnom pomere na stanovený týždenný
pracovný čas, sa vedenie školy pri doplňovaní pedagogického zboru orientovalo na tieto
funkcie. Výsledkom prijatých opatrení bolo: zvýšenie celkového počtu a kvality
pedagogického zboru, rovnomernejšie doplnenie docentov a profesorov na jednotlivých
ústavoch a katedrách.
V podmienkach BVŠP funguje systém štandardných výberových konaní vrátane
dôrazu na celoživotné vzdelávanie zamestnancov školy od vysokoškolských učiteľov až po
prevádzkových zamestnancov.
Pracovné prostredie, dostupnosť výpočtovej techniky, dostupnosť informačných
zdrojov a zabezpečenie servisných činností je v podmienkach BVŠP na nadštandardnej
úrovni.
(Bližšie k zloženiu internej časti zamestnancov pozri tabuľku č.10, 11, 12 prílohy
výročnej správy.)
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X.

Podpora študentov

V súlade s platným právnym poriadkom BVŠP poskytuje vybranej skupine študentov
sociálne štipendiá. Sociálna podpora pre študentov BVŠP v hodnotenom období
predstavovala finančnú čiastku 121 300 €, z toho na sociálne štipendiá 45 000 € a motivačné
štipendiá 76 300 €.
Bol vybudovaný a do užívania daný UNINOVA HOSTEL s kapacitou 378 lôžok.
V ostatnom období sa pozornosť venovala aj oblasti voľno časových aktivít študentov,
podpore ich spolkovej činnosti, resp. športových aktivít. V podmienkach BVŠP aktívne
pôsobí študentské združenie Študenti študentom, asociácia študentov práva s medzinárodným
dosahom ELSA, vytvárajú sa predpoklady pre vznik športového klubu BVŠP, ktorý bude
uspokojovať záujmy študentov a zamestnancov školy akými sú volejbal, basketbal, futsal,... .
Pri periodických hodnoteniach dlhodobého zámeru školy v tejto oblasti (ubytovanie,
dostupnosť zamestnancov vysokej školy, stravovanie, knižnica, lokalizácia pracovísk, atď.) zo
strany študentov v päť stupňovom hodnotení sa priemerná známka pohybuje na úrovni 2.
(Bližšie k problematike podpory študentov pozri tabuľku č.4, 5 prílohy výročnej
správy.)

XI. Podporné činnosti vysokej školy
BVŠP zabezpečuje nadštandardné fungovanie dvoch knižníc. Priebežne je dopĺňaný
študijný fond podporovaný systematickou edičnou činnosťou s dôrazom na zabezpečenie
akreditovaných študijných programov.

XII. Rozvoj vysokej školy
V hodnotenom období BVŠP sústredila pozornosť na zásadné zlepšenie materiálnych
podmienok pre študijný program Fakulty masmédií. Postupne pre potreby výučby boli
vybudované rozhlasové, televízne a post produkčné štúdiá, ktoré sú hardvérovo aj softvérovo
vybavené špičkovou technológiou.
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XIII. Medzinárodné aktivity vysokej školy
Bratislavská vysoká škola práva má udelenú Európsku univerzitnú chartu na jej
základe sa zúčastňuje na akademických programoch EÚ a uzatvára multilaterálne a bilaterálne
kooperačné dohody s ďalšími zúčastnenými inštitúciami. BVŠP vystupuje ako aktívny člen
programu Sokrates - podprogram ERASMUS. V rámci programu ERASMUS spolupracuje
škola s viac ako 40 európskymi univerzitami a vysokými školami. Kontakty s partnerskými
univerzitami na báze pedagogickej otvárajú ďalšie predpoklady pre spoluprácu v oblasti vedy
a výskumu v podobe spoločných výskumných projektov, príprave spoločných študijných
programov, publikácií a diskusných fór na výmenu odborných informácií. Spoluúčasť BVŠP
na príprave tohto typu akreditovaných študijných programov je jej strategickým cieľom do
roku 2013.
Okrem prehĺbenia spolupráce s partnerskými univerzitami v Európe začala BVŠP
rozvíjať intenzívne kroky k uzatvoreniu kooperačných dohôd s mimoeurópskymi partnermi.
BVŠP tak nadväzuje na prvú dohodu typu (rámcová dohoda o spolupráci s Fu Jen Catholic
University na Taiwane), s cieľom iniciovať akademickú spoluprácu s univerzitami v južnej,
juhovýchodnej a východnej Ázii, resp. Latinskej Amerike. Osobitne dôležité pre školu je
prehĺbenie prvých kontaktov, ktoré sa začali v roku 2008 s univerzitnými inštitúciami
v oblasti Stredomoria, nadväzujúc na realizáciu cieľov susedskej politiky EÚ/ES v oblasti
vysokoškolského vzdelávania.

XIV. Hospodárenie vysokej školy
Vzhľadom na to, že BVŠP je súkromná škola, neposkytuje komentár k svojmu
hospodáreniu v zmysle metodického usmernenia k finančnému výkazníctvu pre verejné
vysoké školy. A však v zmysle platného právneho poriadku v mesiaci máj 2010 poskytne
ministerstvu školstva SR požadované informácie v podobe správy o hospodárení BVŠP za
rok 2009.

XV. Systém kvality
S prihliadnutím na skutočnosť BVŠP existuje iba 5 rokov, nie je zatiaľ spôsobilá
poskytnúť exaktný, niekoľko ročný prehľad o zmenách v systéme kvality manažmentu
vysokej školy, vzdelávania a tvorivej činnosti. Avšak za hodnotené obdobie výučbu v BVŠP
hodnotili študenti formou anonymných dotazníkov.
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Bolo spracovaných 1069 bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a tomu
zodpovedajúci počet oponentských posudkov. Poradné a výkonné inštitúcie fungujúce
v podmienkach BVŠP (akademický senát, vedecká rada, vydavateľská rada, kolégium rektora,
vedenie rektora) pracovali pravidelne a plnili funkcie pre ktoré boli vytvorené.
(Bližšie k systému kvality pozri tabuľky č.6, 13,14 prílohy výročnej správy.)

XVI. Kontaktné údaje
Pre prípad potreby spresnenia uvádzaných údajov v správe o činnosti kontaktujte
prof. Ing. Kajetanu Hontyovú, PhD., prorektorku BVŠP pre vzdelávanie.
Email: kajetana.hontyova@uninova.sk ; rektorat@uninova.sk

XVII. Sumár
Bratislavská vysoká škola práva za relatívne krátku dobu konštituovala 4 fakulty, ktoré
do svojho vienka dostali silný rozvojový potenciál. Prvou fakultou školy bola Fakulta práva
BVŠP. Jej rozhodujúcim cieľom je pôsobiť ako štandardná univerzitná inštitúcia v oblasti
právneho poznania. Študentov pripravuje nielen na tradičné právnické povolania (sudcovia,
prokurátori, notári, advokáti, exekútori), ale aj na právnické profesie v orgánoch verejnej
moci a na ďalšie profesijné uplatnenia, ktoré ponúka pracovný trh Európskej únie. Fakulta
ekonómie a podnikania BVŠP je progresívnou, flexibilnou inštitúciou, ktorá podporuje
moderné, sofistikované, vzdelávacie postupy. Pripravuje budúcich ekonómov nielen pre
domáci, ale aj pre európsky a celosvetový trh práce. Uholným kameňom pri tvorbe jej
študijných programov sú prakticky overené domáce a medzinárodné poznatky, rozvoj
tvorivosti, komplexnosť a systémovosť ekonomického myslenia študentov. V poradí tretia
fakulta, Fakulta masmédií BVŠP reaguje na aktuálny vývoj v oblasti médií, reklamy
a marketingu. Vychováva budúcich profesionálov, hovorcov ústredných orgánov štátnej
správy vrátane ministerstiev, politických strán, verejných a súkromných inštitúcií,
pracovníkov public relations, reklamných agentúr a riadiacich pracovníkov v mediálnej
a marketingovej oblasti. Tvorivosť, flexibilita, originalita a spôsobilosť pre improvizáciu,
ktorá sa opiera o špičkové vedomosti, to je to k čomu sú študenti tejto fakulty vedení. Štvrtá
fakulta, Fakulta informatiky BVŠP, ktorá je dnes jedinou fakultou súkromnej vysokej školy
takéhoto zamerania na Slovensku. Vznikla ako reakcia na dynamický vývoj v oblasti
informačných technológií. Systémovo a cielene pripravuje študentov na profesionálne
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pôsobenie v oblasti informačných technológii a služieb s dôrazom na výchovu odborníkov,
ktorí budú spôsobilí zvládnuť súčasné hodnotové, tvorivé a technologické výzvy.
Pre rok 2010 vedenie BVŠP školy v súlade s dlhodobým zámerom BVŠP stanovilo tieto
priority:
1.V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti poskytovať vzdelávanie v súlade so
zákonom o vysokých školách vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, zvyšovať úroveň
a kvalitu vzdelávania a dosahovať medzinárodnú dimenziu. Stabilizovať pedagogický zbor
s dôrazom na garantov jednotlivých študijných programov.
2.V oblasti

vedecko-výskumnej

činnosti

dosiahnuť

medzinárodnú

dimenziu

a medzinárodne uznávanú kvalitu výskumných a vývojových činností. V súvislosti s tým sa
výraznejšie zamerať na využívanie vedeckého potenciálu školy, aktívnejším zapájaním
pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov aj do riešenia medzinárodných
výskumných projektov.
3. V oblasti medzinárodnej spolupráce položiť dôraz na vecnú stránku jednotlivých
aktivít s dôrazom na tie aktivity, ktoré podporujú rozvoj vedecko- výskumnej činnosti školy.
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