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ÚVOD
Vedecká rada Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (ďalej len „VR PEVŠ “) plnila v roku 2015 svoje úlohy v súlade so zákonom č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatútom PEVŠ a
Rokovacím poriadkom VR PEVŠ. VR PEVŠ je v zmysle § 7 písm. c) zákona o vysokých školách orgánom akademickej samosprávy.
VR PEVŠ podľa §12 ods.1 zákona o vysokých školách prerokúva Dlhodobý zámer PEVŠ a najmenej 1x ročne hodnotí úroveň PEVŠ vo
vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia.
Správa obsahuje:
- informáciu o hodnotení vedecko-výskumnej činnosti PEVŠ za obdobie od októbra 2014 do októbra 2015.
- informáciu o realizácií medzinárodných vzťahov PEVŠ r. 2015
- informáciu o Komplexnej akreditácií PEVŠ.

Hodnotenie úrovne vedecko-výskumnej činnosti na PEVŠ za obdobie od októbra 2014 do októbra 2015
Okrem plnenia úloh, ktoré vyplývali pre vedu a výskum z Dlhodobého zámeru PEVŠ na obdobie r. 2014 – 2019 bolo hlavným cieľom
v oblasti vedy a výskumu PEVŠ v roku 2015 ukončiť zber dát pre Komplexnú akreditáciu PEVŠ a predložiť materiály ku Komplexnej akreditácií
za r. 2009 – 2014.
Podľa hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti PEVŠ za rok 2015, ktoré predložili jednotlivé fakulty
vyplýva analýza činnosti z hľadiska silných a slabých stránok realizácie vedy a výskumu na PEVŠ nasledovne:
1. Silné stránky realizácie vedy a výskumu na PEVŠ a jednotlivých fakultách
- medzinárodné kontakty a spolupráca so zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami,
- podpora medzinárodných kreatívnych tímov školy,
- aktívne zapájanie doktorandov do riešených projektov a grantov,
- témy pre doktorandské práce vychádzajú z Dlhodobého zámeru PEVŠ 2014 - 2019,
- organizovanie významných domácich a medzinárodných konferencií vo vlastnej réžií,
- charakter školy umožňuje realizovať interdisciplinárny výskum,
- možná synergia medzi jednotlivými fakultami,
- efektívne spracovaný systém hodnotenia kvality vedy a výskumu prepojený na mzdové predpisy,
- vlastná vydavateľská činnosť vysokej školy a vlastná Edičná rada PEVŠ, skúsenosti s vydávaním cudzojazyčnej literatúry,
- vydávanie vlastných odborných časopisov,
- úspešná realizácia grantov podporovaných z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov,
- transformácia poznatkov vedy a výskumu do praxe (Centrum transferu poznatkov),
- výhodná geografická poloha a umiestnenie vysokej školy z hľadiska domáceho i medzinárodného významu (dopravná mobilita, prístup k
informačným zdrojom, lepšie možnosti na efektívnu spoluprácu s inými vysokými školami i so SAV, lepšie možnosti väzby na orgány štátnej
správy a samosprávy),
- vlastná grantová politika v oblasti interných grantov.
- vlastná akademická knižnica
- dobré technické vybavenie v porovnaní s verejnými vysokými školami
- zriadenie Ústavu pre humanitárne záležitosti a ochranu kultúrnych pamiatok zameraného medziiným aj na výskum
Silné stránky Fakulty práva:
- Nadštandardná kvalifikačná štruktúra zamestnancov fakulty (na fakulte pôsobí 9 DrSc., t.j. 15,25% zo všetkých tvorivých zamestnancov).
Viac než 96% zamestnancov fakulty má vzdelanie 3. stupňa
- Na fakulte úspešne pôsobí špecializované výskumné pracovisko „Výskumné kriminologické centrum“, ktoré vykonáva systematickú
výskumnú prácu, systematicky získava externé granty (vrátane od agentúry APVV)

-

-

Granty preukazujúci systematickú výskumnú prácu fakulty pri komplexnej akreditácii naplnilo v 75% . Výskumné kriminologické
centrum (6 z 8 grantov)
Vysoká kvalita podávaných žiadostí o externé granty. Z 10-ti podaných žiadostí o grant nebol grant udelený len dvom žiadateľom (t.j.
80% grantová úspešnosť)
Relatívne priaznivá veková štruktúra zamestnancov fakulty zabezpečuje aj v dlhodobom časovom horizonte prirodzenú obmenu nositeľov
vedecko-pedagogických titulov, akademických titulov (PhD.) a vedeckých hodností (DrSc.)

Silné stránky Fakulty informatiky:
Silné personálne zázemie skúsených riešiteľov medzinárodných grantov
Spolupráca s komerčnou sférou
Silné stránky Fakulty ekonómie a podnikania:
- Vysoký potenciál vo vede a výskume mladých vedeckých pracovníkov
- Publikovanie v karentovaných, vedecko-výskumných časopisoch doma i v zahraničí
- Účasť v konzorciách medzinárodných projektov
Silné stránky Fakulty psychológie:
- Vysoká účasť na medzinárodných konferenciách a participácia na medzinárodných projektoch
Silné stránky Fakulty masmédií:
- Vysoký potenciál na riešenia grantov vedy a výskumu ale aj umeleckej činnosti

2. Slabé stránky realizácie vedy a výskumu na PEVŠ a jednotlivých fakultách:
- PEVŠ ako súkromná vysoká škola si v prevažnej miere financuje vedu a výskum z vlastných finančných prostriedkov. PEVŠ v niektorých
vedecko-výskumných grantoch nemôže získať financie (VEGA, KEGA), čo považuje za diskrimináciu súkromného
vlastníctva, diskrimináciu pri komplexnej akreditácií ale aj pri hodnotení ARRA.
- Roztieštenosť riešiteľských kapacít vo viacerých grantoch.
- Oddelenie vedy a výskumu PEVŠ ako aj grantová činnosť si vyžaduje kvalitný asistujúci personál, ktorý ovláda
špeciálnu
problematiku vysokých škôl, základy ekonómie a verejného obstarávania a znalosť aspoň dvoch svetových jazykov.
- Fakulta informatiky nemá akreditované doktorandské štúdium.
Riziká:
- Nepriaznivý demografický vývoj
- Zmeny legislatívy (kritérií akreditácie)

Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej činnosti fakúlt PEVŠ za obdobie od októbra 2014 do októbra 2015

Fakulta práva v r. 2015

-

Prehľad vedecko-výskumných konferencií organizovaných fakultou v roku 2015
Vedecko-teoretické podujatie
b) s medzinárodnou
c) národné
účasťou

SPOLU

a) medzinárodné

d) regionálne

Konferencia:

3

3

0

0

0

Seminár:

2

0

1

1

0

Workshop:

0

0

0

0

0

Okrúhly stôl:

0

0

0

0

0

SPOLU:

5

3

1

1

0

13. 2. 2015 5. ROČNÍK ODBORNÉHO SEMINÁRA DOKTORANDOV A MLADÝCH VEDECKÝCH seminár
splnené PRACOVNÍKOV “AKADEMICKÉ AKCENTY”
národná
Finančné zabezpečenie podujatia:

Finančné zabezpečenie nebolo požadované!

22. 4. 2015 TRESTNÍ PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A JEHO VLIV NA PRÁVNÍ ŘÁD ČESKÉ
splnené REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

konferencia
medzinárodná

Finančné zabezpečenie podujatia:

Finančné zabezpečenie nebolo požadované!

14. 5. 2015 PRINCÍPY V PRÁVE
splnené
Finančné zabezpečenie podujatia:

konferencia
medzinárodná
Finančné zabezpečenie nebolo požadované!

12. 11. 2015 JURIDIZÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV V KONTEXTE JUDIKATÚRY EURÓPSKEHO SÚDU
konferencia
splnené PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
medzinárodná
Finančné zabezpečenie podujatia:

Žiadosť o inštitucionálny grant

26. 11. 2015 OBETE KRIMINALITY (2015)
splnené

seminár
s medzinárodnou účasťou

Finančné zabezpečenie podujatia: Podujatie zabezpečené z prostriedkov udelených Fakulte práva agentúrou APVV.
PEVŠ poskytne rokovaciu miestnosť (Zasadacia miestnosť VR PEVŠ) a služby bez finančných požiadaviek.

Prehľad vedecko-výskumných grantov riešených r. 2015
Žiadostí o grant spolu: 11
Grant udelený:
Grant neudelený:

9
2
udelený

GRANT:

SPOLU:

9

AK - JURIDIZÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV V KONTEXTE JUDIKATÚRY ESĽP
(VEGA Č. 1/0382/14)
Žiadosť podaná dňa:

Plánovaný začiatok od:

1. 11. 2014

Grant poskytnutý dňa:

Plánovaný koniec do:

31. 12. 2015

Úloha: plnená
Zodpovedný riešiteľ:
prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc.

GRANT:
a) zahraničný
b) externý

AGENTURA:

c) inštitucionálny

VEGA

SPOLU:

0,00 €
0,00 €

0,00 €

AK 19-MONITORING LATENTNEJ KRIMINALITY A VIKTIMOLOGICKÁ SITUÁCIA NA
SLOVENSKU (APVV-0752-12)
Žiadosť podaná dňa:

20. 1. 2013 Plánovaný začiatok od:

Grant poskytnutý dňa::

Plánovaný koniec do:

Úloha: plnená
Zodpovedný riešiteľ:
prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc.
AGENTURA:
APVV

1. 10. 2013
30. 9. 2017

GRANT:
a) zahraničný
VKC b) externý
c) inštitucionálny

0,00 €
105 469,52 €
5,26 €

SPOLU:

105 474,78 €

AK 23-OPTIMALIZÁCIA PRÍPRAVNÉHO KONANIA TRESTNÉHO V PODMIENKÁCH
SLOVENSKEJ REPUBLIKY (APVV-0356-12)
Žiadosť podaná dňa:

20. 1. 2013 Plánovaný začiatok od:

Grant poskytnutý dňa::
Úloha: plnená
Zodpovedný riešiteľ:
prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.
AGENTURA:
APVV

Plánovaný koniec do:

1. 10. 2013
30. 9. 2017

GRANT:
a) zahraničný
ÚVP b) externý
c) inštitucionálny

0,00 €
103 328,00 €
0,00 €

SPOLU:

103 328,00 €

AK

27-VÝSKUM OBETÍ KRIMINALITY (LATENTNEJ KRIMINALITY) - 2014

Žiadosť podaná dňa:

1. 3. 2014

Grant poskytnutý dňa::

Plánovaný začiatok od:

1. 4. 2014

Plánovaný koniec do:

31. 3. 2015

Úloha: plnená
Zodpovedný riešiteľ:
prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc. VKC
AGENTURA:
Rada vlády SR pre
prevenciu kriminality

GRANT:
a) zahraničný
b) externý
c) inštitucionálny

0,00 €
10 000,00 €
2 500,00 €

SPOLU:

12 500,00 €

AK 37-PRÁVNY INŠTITÚT IMUNÍT ŠTÁTU A JEHO PREDSTAVITEĽOV V SYNERGII
MEDZINÁRODNÉHO A VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA.
Žiadosť podaná dňa:

6. 11. 2014 Plánovaný začiatok od:

Grant poskytnutý dňa::

Plánovaný koniec do:

Úloha: plnená
GRANT:
Zodpovedný riešiteľ:
a) zahraničný
doc. JUDr. Katarína CHOVANCOVÁ, ÚMEP b) externý
PhD.
AGENTURA:
Inštitucionálny grant c) inštitucionálny
SPOLU:

1. 1. 2015
31. 12. 2015
0,00 €
0,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

AK 38-SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ BOJA PROTI POČÍTAČOVEJ KRIMINALITE:
KRIMINOLOGICKÉ A TRESTNOPRÁVNE ASPEKTY
Žiadosť podaná dňa:

1. 11. 2014 Plánovaný začiatok od:

Grant poskytnutý dňa::

Plánovaný koniec do:

Úloha: plnená
Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. JUDr.Libor KLIMEK, PhD.
AGENTURA:
VEGA

1. 1. 2015
31. 12. 2016

GRANT:
a) zahraničný
VKC b) externý
c) inštitucionálny

0,00 €
590,00 €
0,00 €

SPOLU:

590,00 €

AK 39-UMENIE A PRÁVO
Žiadosť podaná dňa:
Grant poskytnutý dňa::

1. 11. 2014

Plánovaný začiatok od:

1. 1. 2015

Plánovaný koniec do:

31. 12. 2016

Úloha: plnená
GRANT:
Zodpovedný riešiteľ:
a) zahraničný
prof. JUDr. Pavol HOLLÄNDER, DrSc.ÚTDSP
875,00 €
AGENTURA:
VEGA
c) inštitucionálny
SPOLU:

0,00 €
b) externý
0,00 €
1 875,00 €

1

AK 41-VÝSKUM OBETÍ KRIMINALITY (LATENTNEJ KRIMINALITY) - 2015
Žiadosť podaná dňa:

23. 11. 2014 Plánovaný začiatok od:

Grant poskytnutý dňa::

Plánovaný koniec do:

Úloha: plnená
Zodpovedný riešiteľ:
prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc. VKC
AGENTURA:
Rada vlády SR pre
prevenciu kriminality

1. 5. 2015
31. 12. 2015

GRANT:
a) zahraničný
b) externý
c) inštitucionálny

0,00 €
5 000,00 €
1 250,00 €

SPOLU:

6 250,00 €

AK 42-VOĽNÝ POHYB OSÔB A UZNÁVANIE KVALIFIKÁCIÍ V EURÓPSKEJ ÚNII A
SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Žiadosť podaná dňa:

16. 6. 2015 Plánovaný začiatok od:

Grant poskytnutý dňa::

Plánovaný koniec do:

Úloha: plnená
Zodpovedný riešiteľ:
doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD.
000,00 €
AGENTURA:
APVV

1. 7. 2015
30. 6. 2019

GRANT:
a) zahraničný
ÚMEP

0,00 €
b) externý

c) inštitucionálny

0,00 €
10 000,00 €

SPOLU:
GRANT:

neudelený

10

SPOLU:

2

AK 36-PRECEDENČNÉ PÔSOBENIE ROZHODNUTÍ SÚDOV V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE
(PRIPRAVENÁ ŽIADOSŤ O EXTERNÝ GRANT)
Žiadosť podaná dňa:
14. 11. 2014 Plánovaný začiatok od:
1. 1. 2015
Grant poskytnutý dňa::

Plánovaný koniec do:

Úloha: zrušená
Zodpovedný riešiteľ:
prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc.
AGENTURA:
APVV

31. 12. 2018

GRANT:
a) zahraničný
ÚSP b) externý
c) inštitucionálny

0,00 €

SPOLU:
AK 40-VÝZVY
MODERNÉHO
SLOVENSKÉHO
NÁRODNOM A EURÓPSKOM POHĽADE
Žiadosť podaná dňa:

KONŠTITUCIONALIZMU

1. 11. 2014 Plánovaný začiatok od:

Grant poskytnutý dňa::
Úloha: zrušená
Zodpovedný riešiteľ:
JUDr. Boris BALOG, PhD.
AGENTURA:
VEGA

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Plánovaný koniec do:

1. 1. 2015
31. 12. 2016

GRANT:
a) zahraničný
ÚVP b) externý
c) inštitucionálny

0,00 €
0,00 €
0,00 €

SPOLU:

0,00 €

V

Prehľad predložených grantov na schválenie r. 2015
Projekty APVV podané Fakultou práva PEVŠ do 11.11.2015
Názov projektu
Implementácia nástrojov
justičnej spolupráce v
trestných veciach prijatých
Európskou úniou do
právneho poriadku
Slovenskej republiky
Sloboda prejavu v kontexte
moderných technológii

Zvyšovanie efektívnosti
odhaľovania a dokazovania
trestných činov
prostredníctvom
technologických prostriedkov
Možnosti kriminologického a
trestnoprávneho riešenia
domáceho násilia

Zodpovedný riešiteľ
PhDr. JUDr. Libor Klimek,
PhD.

Doba riešenia
1.6.2015 do 30.6.2020

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

1.7.2016 do 31.12.2019

(interdisciplinárny projekt
s participáciou Fakulty
masmédií a Fakulty
psychológie)
prof. JUDr. Jozef Záhora,
PhD.

Foc. JUDr. Peter Polák, PhD.

1.7.2016 do 30.6.2020

1.7.2016 do 30.6.2020

Prehľad ocenení získaných akademickými zamestnancami v r. 2015
Atribút ocenenia predkladaný pri Komplexnej akreditácii
Kategória „A“
Kategória „B“
P. č.

Rok

1.

2015

2.

2015

14
9
Akademický
zamestnanec
prof. JUDr.
Jaroslav Ivor,
DrSc.

prof. JUDr. Ján
Svák, DrSc.

Ocenenie
Členstvo v redakčnej rade prestížneho
recenzovaného časopisu:
- časopis: „Kriminalistika“
- vydavateľ: Ministerstvo vnitra České
republiky, Praha, Česká republika
- ISSN: 1210-9150
- periodicita vydania: štvrťročná (4 vydania
ročne)
Členstvo v redakčnej rade prestížneho
recenzovaného časopisu:

Kategória

A

A

3.

4.

5.

6.

7.

2015

2015

2015

2015

2015

prof. JUDr.
Michal
Skřejpek, DrSc.

prof. JUDr.
Michal
Skřejpek, DrSc.

prof. JUDr.
Jaroslav Ivor,
DrSc.

prof. JUDr.
Jozef Záhora,
PhD.

doc. JUDr.
Peter Polák,
PhD.

- časopis: „Justičná revue“ – šéfredaktor
- vydavateľ: Ministerstvo spravodlivosti,
Bratislava, Slovenská republika
- ISSN: 1335-6461
- periodicita vydania: mesačná (12 vydaní
ročne)
Členstvo v redakčnej rade prestížneho
recenzovaného časopisu:
- časopis: „Právník“
- vydavateľ: Ústav státu a práva Akademie věd
České republiky, Praha, Česká republika
- ISSN: 0231-6625
- periodicita vydania: mesačná (12 vydaní
ročne)
Členstvo v redakčnej rade prestížneho
recenzovaného časopisu:
- časopis: „The Lawyer Quarterly“
- vydavateľ: Ústav státu a práva Akademie věd
České republiky, Praha, Česká republika
- ISSN: 1805-840X
- periodicita vydania: štvrťročná (4 vydania
ročne)
Pozvaná prednáška na medzinárodnom
podujatí:
- podujatie: „Trestní právo Evropské unie a
jeho vliv na právní řád České republiky a
Slovenské republiky“
- organizátor: Právnická fakulta Univerzity
Karlovej, Praha, Česká republika
- dátum: 22. apríl 2015
- príspevok: „Pranie špinavých peňazí v
európskom a národnom kontexte“
Pozvaná prednáška na medzinárodnom
podujatí:
- podujatie: „Trestní právo Evropské unie a
jeho vliv na právní řád České republiky a
Slovenské republiky“
- organizátor: Právnická fakulta Univerzity
Karlovej, Praha, Česká republika
- dátum: 22. apríl 2015
- príspevok: „Policajná spolupráca v trestných
veciach medzi členskými štátmi EÚ“
Pozvaná prednáška na medzinárodnom
podujatí:
- podujatie: „Trestní právo Evropské unie a
jeho vliv na právní řád České republiky a
Slovenské republiky“

A

A

A

A

A

8.

9.

10.

11.

2015

2015

2015

2015

prof. JUDr.
Jozef Záhora,
PhD.

PhDr. et JUDr.
Libor Klimek,
PhD.

prof. JUDr.
Jaroslav Ivor,
DrSc.

doc. JUDr.
Peter Polák,
PhD.

- organizátor: Právnická fakulta Univerzity
Karlovej, Praha, Česká republika
- dátum: 22. apríl 2015
- príspevok: „Spoločné vyšetrovacie tímy“
Pozvaná prednáška na medzinárodnom
podujatí:
- podujatie: „Olomoucké právnické dny 2015“
- organizátor: Právnická fakulta Univerzity
Palackého, Olomouc, Česká republika
- dátum: 21.-22. máj 2015
- príspevok: „Kontrola výkonu některých
alternativních trestů technickými prostředky
ve Slovenské republice“
- pozn.: zborník je v štádiu editovania
Pozvaná prednáška na medzinárodnom
podujatí:
- podujatie: „Trestní právo Evropské unie a
jeho vliv na právní řád České republiky a
Slovenské republiky“
- organizátor: Právnická fakulta Univerzity
Karlovej, Praha, Česká republika
- dátum: 22. apríl 2015
- príspevok: „Implementácia dôvodov pre
odmietnutie výkonu európskeho zatýkacieho
rozkazu v Slovenskej republike“
Pozvaná prednáška na medzinárodnom
podujatí:
- podujatie: „Právo na obhajobu – teorie a
praxe 21. století“
- organizátor: Právnická fakulta Univerzity
Karlovej, Praha, Česká republika; Unie
obhájců České republiky; Česká advokátní
komora
- dátum: 1. október 2015
- príspevok: „Účasť obvineného na úkonoch
prípravného konania“
- pozn.: zborník je v štádiu editovania
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Karlovej, Praha, Česká republika; Unie
obhájců České republiky; Česká advokátní
komora
- dátum: 1. október 2015
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- pozn.: zborník je v štádiu editovania
Pozvaná prednáška na medzinárodnom
podujatí:
- podujatie: „Právo na obhajobu – teorie a
praxe 21. století“
- organizátor: Právnická fakulta Univerzity
Karlovej, Praha, Česká republika; Unie
obhájců České republiky; Česká advokátní
komora
- dátum: 1. október 2015
- príspevok: „Posilnenie práva na prístup k
obhajcovi v konaní o európskom zatýkacom
rozkaze“
- pozn.: zborník je v štádiu editovania
Pozvaná prednáška na medzinárodnom
podujatí:
- podujatie: „Aktuálne otázky trestného práva v
teórii a praxi“
- organizátor: Akadémia Policajného zboru,
Bratislava, Slovenská republika
- dátum: 19. marec 2015
- príspevok: „Trestnoprávne záruky Charty
základných práv Európskej únie: krok vpred
alebo „nový obal“ Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd?“
Pozvaná prednáška na medzinárodnom
podujatí:
- podujatie: „Aktuálne problémy migrácie a jej
ľudskoprávna dimenzia“
- organizátor: Akadémia Policajného zboru,
Bratislava, Slovenská republika
- dátum: 27. október 2015
- príspevok: „Trestnoprávny systém Európskej
únie na zabránenie napomáhaniu
nelegálnemu prisťahovalectvu“
- pozn.: zborník je v štádiu editovania
Členstvo vo vedeckom/organizačnom výbore
medzinárodnej konferencie:
- podujatie: „Medzinárodný dialóg o aspektoch
sociálnej patológie medzi deťmi,
adolescentmi a mladými dospelými“
- organizátor: Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave;
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
- dátum: 13. apríl 2015
Členstvo v redakčnej rade časopisu PanEuropean University: Creative and Knowledge

A

A

A

B

B

17.

18.

19.

20.

21.

2015

2015

2015

2015

2015

Svák, DrSc.

Societa International Scientific Journal

doc. JUDr.
Vlasta Kunová,
PhD.

Členstvo vo vedeckom/organizačnom výbore
medzinárodnej konferencie:

doc. JUDr.
Peter Polák,
PhD.

doc. JUDr. et
PhDr. Peter
Potasch, PhD.

- podujatie: „Medzinárodný dialóg o aspektoch
sociálnej patológie medzi deťmi,
adolescentmi a mladými dospelými“
- organizátor: Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave;
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
- dátum: 13. apríl 2015
Členstvo vo vedeckom/organizačnom výbore
medzinárodnej konferencie:
- podujatie: „Medzinárodný dialóg o aspektoch
sociálnej patológie medzi deťmi,
adolescentmi a mladými dospelými“
- organizátor: Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave;
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
- dátum: 13. apríl 2015
Členstvo vo vedeckom/organizačnom výbore
medzinárodnej konferencie:

JUDr. Andrea
Erdősová, PhD.

- podujatie: „Medzinárodný dialóg o aspektoch
sociálnej patológie medzi deťmi,
adolescentmi a mladými dospelými“
- organizátor: Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave;
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
- dátum: 13. apríl 2015
Členstvo vo vedeckom/organizačnom výbore
medzinárodnej konferencie:
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- podujatie: „Medzinárodný dialóg o aspektoch
sociálnej patológie medzi deťmi,
adolescentmi a mladými dospelými“
- organizátor: Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave;
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
- dátum: 13. apríl 2015
Členstvo vo vedeckom/organizačnom výbore
medzinárodnej konferencie:
- podujatie: „Juridizácia ľudských práv v
kontexte judikatúry Európskeho súdu pre
ľudské práva“
- organizátor: Fakulta práva Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave
- dátum: 12. november 2015
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- podujatie: „Juridizácia ľudských práv v
kontexte judikatúry Európskeho súdu pre
ľudské práva“
- organizátor: Fakulta práva Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave
- dátum: 12. november 2015

- podujatie: „Juridizácia ľudských práv v
kontexte judikatúry Európskeho súdu pre
ľudské práva“
- organizátor: Fakulta práva Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave
- dátum: 12. november 2015
Členstvo v redakčnej rade časopisu PanEuropean University: Creative and Knowledge
Societa International Scientific Journal
Členstvo vo vedeckom/organizačnom výbore
medzinárodnej konferencie:
- podujatie: „Juridizácia ľudských práv v
kontexte judikatúry Európskeho súdu pre
ľudské práva“
- organizátor: Fakulta práva Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave
- dátum: 12. november 2015
Členstvo vo vedeckom/organizačnom výbore
medzinárodnej konferencie:
- podujatie: „Juridizácia ľudských práv v
kontexte judikatúry Európskeho súdu pre
ľudské práva“
- organizátor: Fakulta práva Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave
- dátum: 12. november 2015

Prehľad najdôležitejších publikačných výstupov v r. 2015
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Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

1
4
1
6

B

B

B

B

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
European arrest warrant [Európsky zatýkací rozkaz] / Libor Klimek. - [2015th ed.]. - Cham :
Springer, [2015]. - xv, 375 s. - ISBN 9783319073378 (viaz.) - Dostupné tiež vo formáte PDF,
eBook Obsah [Table of contents]:
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 4
Podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody na doživotie / Lucia Leflerová. Dostupné tiež na WWW Plný text (s. 54-58):
In: Časopis pro právní vědu a praxi. - ISSN 1210-9123. - Roč. 22, č. 2 (2014), s. 154-158.
Zahraničné vplyvy na postavenie a činnosť rozhodcovských súdov v spotrebiteľských
veciach vo vybraných krajinách EÚ = : Foreign influences on the status and activities of
arbitrary courts in customer disputes in selected EU countries / Ľubomír Pagáč.
In: Acta Iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický. - ISSN 1801-0288 ; 1805-9554
(online). - Vol. 9, suppl. 1 (2014), s. 89-97.
Poznám právo, teda som-- / Natália Ľalíková, Denisa Soukeníková.
In: Acta Iuridica Olomucensia : vědecký časopis právnický. - ISSN 1801-0288 ; 1805-9554
(online). - Vol. 9, suppl. 1 (2014), s. 49-56.
Zásada špeciality v konaní o európskom zatýkacom rozkaze / Libor Klimek. - Dostupné tiež
na WWW Plný text (s. 75-80):
In: Časopis pro právní vědu a praxi. - ISSN 1210-9123. - Roč. 22, č. 1 (2014), s. 75-80.
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Počet záznamov: 1
Jak interpretovat pravidla interpretace? : několik poznámek k metodologii výkladu
mezinárodních smluv / Jaroslav Větrovský.
In: Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času. - Praha : Česká společnost pro
mezinárodní právo, 2014. - ISBN 9788087488157. - S. 27-37.
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 6
Jedna ústava nestačí / Boris Balog.
In: Metamorfózy práva ve střední Evropě IV : žijeme v nejlepším z možných právních světů?
: sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou
ZČU v Plzni ve dnech 1.-3 října 2014 ve Znojmě. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2014. - ISBN 9788073805432 (brož.). - S. 137-149.
Perspektíva judikatúry a tvorby práva v Slovenskej republike / Veronika Slašťanová.
In: Metamorfózy práva ve střední Evropě IV : žijeme v nejlepším z možných právních světů?
: sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou
ZČU v Plzni ve dnech 1.-3 října 2014 ve Znojmě. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2014. - ISBN 9788073805432 (brož.). - S. 238-250.
Aktuálne otázky výberu sudcov v Slovenskej republike - svety práva a politiky / Miroslav
Slašťan.
In: Metamorfózy práva ve střední Evropě IV : žijeme v nejlepším z možných právních světů?
: sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou
ZČU v Plzni ve dnech 1.-3 října 2014 ve Znojmě. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2014. - ISBN 9788073805432 (brož.). - S. 227-237.

Právo na prístup k lekárovi / Ján Svák, Boris Balog.
In: Právní aspekty sociálního státu : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených
na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. - Olomouc : Iuridicum
Olomoucense, 2014. - ISBN 9788087382608. - S. 165-178.
Jak porozumět nejlepším zájmům dítěte / Dalibor Jílek. - Dostupné tiež na WWW Plný text
(s. 304-333):
In: Pobyt cizinců: vybrané právní problémy : sborník z vědeckého semináře uskutečněného
dne 28. března 2013 v Kanceláři veřejného ochránce práv. - Brno : Kancelář veřejného
ochránce práv, 2014. - ISBN 9788090457935. - S. 303-332.
Kvalita sociálních služeb [Kvalita sociálnych služieb] / Marie Semelová, Jozef Králik.
In: Právní, sociální a ekonomické aspekty společenských vztahů : zborník příspěvků z
mezinárodního vědeckého semináře uskutečněného v rámci realizace projektu ... Právo jako
prvotní determinant evropské integrace. - Hodonín : Ústav práva a soudního inženýrství v
Hodoníně, 2014. - ISBN 9788090564688. - S. 30-40.
Prehľad študijných a prednáškových pobytov akademických zamestnancov na
univerzitách v zahraničí
Zamestnanci Fakulty práva v roku 2015 neuskutočnili žiadne prednáškové pobyty na
univerzitách v zahraničí.
Rozvoj fakulty v oblasti vedy a výskumu v strednodobom horizonte do r. 2020.
Dlhodobý zámer Fakulty práva PEVŠ na roky 2014-2019 bol prerokovaný Vedeckou radou
FP PEVŠ dňa 19.05.2014 a schválený Akademickým senátom FP PEVŠ dňa 01.04.2014.
Ďalšie strednodobé dokumenty na fakulte nie sú vypracovávané.
Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na roky 2014 –
2019

2.1 Rozhodujúce oblasti vedeckej prác fakulty
Za rozhodujúci úsek vedeckej práce Fakulty práva bude aj naďalej 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 v bližšom časovom horizonte aj 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
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 bude žiaduce prizývať popredných domácich
a zahraničných odborníkov nie len z akademickej obce ale aj špičkových expertov z úspešnej
praxe.
Vedeckovýskumné a vedecko-teoretické aktivity Fakulty práva systematickejšie
prezentovať v práci vedecko-publikačnej s prioritou jej kvalitatívnych ukazovateľov,
zvyšovať obsahovú a formálnu úroveň knižných publikácií (učebníc, vedeckých monografií,
odborných monografií a i.) a najvýznamnejšie poznatky výskumnej a teoretickej práce
publikovať ako vedecké state v recenzovaných domácich a zahraničných periodikách a
zborníkoch. Podporovať publikovanie štúdií v karentovaných a zahraničných časopisoch
s výraznejším zastúpením publikácií v svetových jazykoch.. Hodnotu výskumných
a teoretických aktivít tvorivých pracovníkov fakulty odvodzovať predovšetkým z hodnoty ich
publikovaných výsledkov (respektíve z ich prínosu pre prax).
Publikácie pre účely vzdelávania a výchovy všetkých stupňov štúdia (vysokoškolské
skriptá, antológie, zbierky úloh a cvičení a iné študijné texty) postupne distribuovať
a uchovávať na elektronických nosičoch. K tomu vytvárať materiálne predpoklady a postupne
získavať a pripravovať autorov študijných prameňov a študentov pre tieto nové formy práce.
Priebežne zvyšovať odbornú úroveň fakultného vedeckého časopisu, prezentujúceho
výsledky vlastnej vedeckovýskumnej a vedecko-teoretickej práce a poskytujúceho
predpoklady pre vstup začínajúcich autorov (osobitne doktorandov) do vedecko-publikačnej
práce a súčasne poskytujúceho priestor pre promptnú prezentáciu priebežných výsledkov
vlastnej výskumnej práce, najnovších poznatkov právnych vied ako aj ďalších informácií
spojených s pôsobením fakulty.
Za finalizačný úsek vedeckej práce Fakulty práva považovať vedecko-výchovnú
prácu. Jej obsah a formy sa priebežne zosúlaďovať so študijnou dokumentáciou a z nej
vyplývajúcimi požiadavkami na kvalifikačnú štruktúru zamestnancov fakulty a jej ústavov.
Prvoradou úlohou vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov fakulty bude aj
naďalej príprava a kultivácia vedeckého spoločenstva právnych vied:
a) vyhľadávaním talentovaných študentov, ktorým venovať všestrannú pozornosť a vytvárať
im optimálne podmienky, rozvíjať ich schopnosti kvalifikovane pracovať s vedeckou
literatúrou, formulovať a samostatne riešiť odborne náročné témy v oblasti teórie

a aktuálne problémy právnej praxe. Pre tento zámer využívať tradičné aj nové formy
študentskej vedeckej a odbornej činnosti;
b) poskytovaním možností úspešným absolventom fakulty zvyšovať si svoju kvalifikáciu
formou rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce v akreditovanom študijnom
programe „právo“;
c) získavaním najúspešnejších absolventov magisterského štúdia na doktorandské štúdium.
Osobitne vo vedeckej časti doktorandského štúdia vytvárať všestranné podmienky pre
aktívne, plnohodnotné tvorivé zapájanie doktorandov do riešenia aktuálnych a odborne
náročných úloh právnej praxe. Trvale sledovať úroveň doktorandského štúdia, osobitne
systematickú starostlivosť školiteľov o vedených doktorandov;
d) vytváraním všestranných predpokladov pre dynamický kvalifikačný rast vedeckopedagogických zamestnancov fakulty. Trvalo sledovať, hodnotiť, motivovať a podporovať
aktivity učiteľov smerujúce k habilitačným konaniam alebo vymenúvacím konaniam za
profesorov. Je ambíciou fakulty priebežne potvrdzovať a v budúcnosti aj rozširovať
oprávnenia uskutočňovať habilitačné konania a vymenúvacie konania za profesorov vo
vybraných akreditovaných študijných odboroch.
Vedecko-výchovná práca je ako komponent systému vedeckej práce fakulty
nevyhnutne spätá s jej obsahom.
Základnými bádateľskými témami (obsahovými smermi rozvoja vedy) sú problémy
bezprostredne späté so vzdelávaním a výchovou vysokoškolsky vzdelaných odborníkov
v oblasti práva. Pozornosť treba venovať prioritne vedným odborom, ktoré tvoria základ
vyučovaných predmetov, predovšetkým predmetov profilových a predmetov špecializácií.
Dôraz sa kladie na tie oblasti výskumu a vývoja, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre
zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne vzdelávania a ktoré vychádzajú z medzinárodných
a celospoločenských priorít v právnych vedách. Vedeckú prácu rozvíjať v súlade s študijnými
odbormi, na ktoré nadväzujú akreditované študijné programy. Voľba bádateľských tém je
limitovaná aj faktormi nie vednými, najmä možnosťami personálnymi, finančnými,
materiálnymi a ďalšími.
2.2. Základné bádateľské témy vedeckovýskumnej práce fakulty
2.1.1.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko-vedných disciplín
V kontexte s rozvojom vedeckovýskumnej činnosti sa na Ústave teórie a dejín štátu a práva
a spoločenskovedných disciplín bude akcentovať problematika filozofie práva (otázky vzťahu
prirodzeného a pozitívneho práva, právnych princípov spravodlivosti, a pod.), teórie práva
(právnej argumentácie a interpretácie) a sociológie práva.
Vedecká činnosť na oddelení dejín štátu a práva sa bude koncentrovať na otázky
spojené s domácim prostredím – s teritóriom bývalej habsburskej monarchie. Ďalšou prioritou
bude bádanie o právnom poriadku, ktorý u nás panoval v druhej polovici minulého storočia.
V oblasti rímskeho práva sa bude klásť dôraz na prepojenie európskeho
kontinentálneho práva predovšetkým s občianskym právom a na jeho internacionálny
charakter.

2.1.2. Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
Vedeckovýskumná činnosť Ústavu medzinárodného a európskeho práva sa bude
profilovať v medzinárodnom práve najmä v oblasti skúmania teoretických i praktických
aspektov spojených s aplikáciou práv označovaných ako právo hospodárske, sociálne a
kultúrne. Predmetom skúmania bude predovšetkým spôsob aplikácie danej skupiny práv vo
vzťahu k príslušníkom národnostných, náboženských, príp. iných menšín. Pozornosť sa ďalej
zameria na skúmanie vývoja ochrany medzinárodných investícií na Slovensku a to najmä
vzhľadom na narastajúci význam práva Európskej únie v tejto oblasti, vrátane analýzy
aktuálnych investičných sporov Slovenskej republiky. V európskom práve na členovia
Ústavu zamerajú na skúmanie efektívnosti súdnej ochrany práv vyplývajúcich z európskeho
práva a aplikáciu práva Európskej únie vnútroštátnymi súdmi.
2.1.3. Ústav verejného práva
V odbore trestné právo bude výskumná činnosť prioritne zameraná na úspešné
vyriešenie výskumnej úlohy podporenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
„Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky“
s predpokladaným ukončením riešenia v roku 2017. Za základný cieľ riešenej
vedeckovýskumnej úlohy si riešiteľský tím stanovil vytvoriť optimálny model prípravného
konania pre potreby Slovenskej republiky, ktorý bude v primeranom čase plniť požadované
funkcie so zabezpečením všetkých garantovaných práv a slobôd. Hlavným výstupom bude
legislatívny návrh na usporiadanie prípravného konania trestného v Slovenskej republike.
Ďalšou oblasťou vedeckého skúmania bude problematika trestného práva Európskej
únie, ktoré v súčasnosti sa zaraduje medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce práva Európskej
únie Zámerom tejto oblasti je analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie
a ich následný dopad na slovenské trestné právo.
V odbore správne právo sa vedecké aktivity budú realizovať v troch základných tematických
oblastiach, pričom každá z nich je determinovaná tak spoločenskou objednávkou, ako aj
legislatívnymi plánmi a zámermi na príslušnom úseku. V tejto súvislosti pôjde primárne
o nasledovné oblasti: správne konanie, deliktuálne právo správne a správne súdnictvo.
V odbore ústavné právo sa výskumná činnosť bude zameriavať na problematiku moderného
konštitucionalizmu, zahŕňajúcu najmä teórie vzniku moderných ústav, vedecké skúmanie
možností zmien a zrušenia ústav ako základných zákonov, ich obsah, jazyk, formu, ďalej
spôsoby zakotvenia deľby moci, základov organizácie štátnej moci, demokratickej formy
vlády, ale tiež dynamiku formy vlády a nakoniec aj základné ľudské práva a problematiku
koexistencie národného ústavného práva a európskeho ústavného práva.

2.1.4.Ústav súkromného práva
Ústav súkromného práva bude vo svojej vedeckovýskumnej činnosti akcentovať
bádateľské témy smerujúce k zavŕšeniu návratu právnych inštitútov a noriem občianskeho,
rodinného, obchodného a pracovného práva k tradičným štandardom západoeurópskej a
stredoeurópskej právnej kultúry. Dôraz bude klásť najmä na výskum hodnotových základov
súkromného práva, ktoré akcentujú doktrinálne, legislatívne a prakticky ustálený a dlhodobo
udržateľný rámec systému vnútorného usporiadania súkromnoprávnej regulácie v ktorom sa
občianske právo navracia k poňatiu občianskeho práva ako všeobecného súkromného práva.
Tento prístup a zameranie bádateľských tém sleduje aj aktuálne úlohy slovenskej
legislatívy v najbližších rokoch. Slovenská republika sa v nich musí vyrovnať s procesom
rekodifikácie slovenského súkromného práva, ktorý predstavuje reformu súkromného práva
ojedinelého rozsahu, ktorá má byť
zavŕšená prijatím nového slovenského Občianskeho
zákonníka ako aj nových procesnoprávnych kódexov v najbližších dvoch rokoch. Popri tomto
projekte sa vedeckovýskumná činnosť ústavu bude orientovať aj na výskum projektov
smerujúcich k unifikácii súkromného práva EU, napr. európske právo civilných deliktov,
európske rodinné právo, európske typy právnických osôb a pod.
2.1.5. Výskumné kriminologické centrum
Vedeckovýskumné aktivity výskumných pracovníkov Výskumného kriminologického
centra budú zamerané na skúmanie etiológie, fenomenológie, dynamiky, predikcie a kontroly
kriminality v Slovenskej republike. V bližšom časovom horizonte budú uprednostňované
bádateľské témy, ktoré korešpondujú s aktuálnym personálnym a odborným potenciálom
výskumných pracovníkov centra. Naďalej bude pokračovať už sedemročný výskum obetí
kriminality (ako aj kriminality latentnej) trvalo podporovaný externými grantmi (najnovšie
grantom agentúry APVV) a pokračovať bude aj vypracovávanie strednodobých
a krátkodobých prognóz vybraných druhov kriminality v Slovenskej republike. V druhej
polovici zamýšľaného zámeru bude obsah výskumných aktivít zameraný na témy
vygenerované dynamickými premenami kriminálnej scény Slovenskej republiky.
2.3. Subjekty rozvíjania vedeckej práce fakulty
Za rozhodujúce subjekty rozvíjania (všetkých úsekov) vedeckej práce Fakulty práva sa
považujú jej ústavy, ktoré bezprostredne integrujú intelektuálny, odborný, personálny a iný
potenciál fakulty. Vedecká, najmä vedeckovýskumná práca učiteľov sa teda považuje za
nevyhnutý predpoklad pre ich plnohodnotné vysokoškolské pedagogické pôsobenie vo
všetkých troch stupňoch štúdia. Ústavy taktiež uskutočňujú najbezprostrednejší transfer
vlastných vedeckých poznatkov do pedagogického procesu ako sprostredkujúceho článku
medzi vedeckou prácou fakulty a právnou praxou. Pri profilovaní obsahového zamerania
vedeckej práce ústavov je dôležité zohľadňovať nimi garantované študijné predmety, ich
reálnu personálnu kapacitu, kvalifikačnú štruktúru, prvoradé požiadavky na prípravu
študentov ako aj naliehavé úlohy praxe. Ústavy zodpovedajú za čo najširšie a primerané

zapojenie jej pracovníkov do vedeckej práce. V práci ústavov a ich pracovníkov treba
minimalizovať vedeckovýskumné aktivity, ktoré sa odkláňajú od hlavného zamerania
vedeckej práce fakulty, resp. od naliehavých potrieb právnej praxe.
Osobitným špecializovaným pracoviskom fakulty, ktorého prioritným poslaním je
prispievať výskumnou, teoreticko-odbornou, analytickou, konzultačnou, publikačnou
a ďalšou činnosťou ku kontrole kriminality, sa od 1.9.2012 stalo Výskumné kriminologické
centrum. Jeho vedeckovýskumné pôsobenie sa bude uskutočňovať v podskupine odborov
vedy 050500 právne vedy (konkrétne v odbore 050514 Kriminológia a kriminalistika).
Výskumné aktivity centra budú zamerané aj naďalej na aktuálne problémy etiológie,
fenomenológie, predikcie a kontroly kriminality. Dočasne obmedzený personálny potenciál
výskumného centra bude kompenzovaný jednak aktívnou participáciou doktorandov denného
štúdia ale rovnako aj prizývaním do riešiteľských tímov domácich a zahraničných
odborníkov. Už v bližšom časovom horizonte budú naviazaná a následne priebežne
rozširovaná a posilňovaná aktívna spolupráca s analogickými zahraničnými pracoviskami
(osobitne s „Institutem pro kriminologii a sociální prevenci“ v Prahe).
Na všetkých úsekoch vedeckej práce je nevyhnutné uprednostňovať jej kvalitatívne
ukazovatele bez toho, že sú celkom ignorované ukazovatele kvantitatívne. Pôvodnosť, vysokú
odbornú úroveň, aktuálnosť ako aj praktickú využiteľnosť vedeckých aktivít fakulty nemožno
znehodnocovať na úkor ich početnosti. Vysokú kvalitu vedeckej práce treba garantovať
efektívnymi kontrolnými mechanizmami.
Za trvalú súčasť vedeckej práce považovať jej dôslednú evidenciu, systematické
a náročné hodnotenie a vytváranie prostredia podporujúceho účinnú motiváciu tvorivých
pracovníkov fakulty.
Korektná vedecká práca má nevyhnutne rozmer etický. Vo vede všeobecne zaužívané
kódexy poctivej vedeckej práce sú obligatórnym atribútom na jej všetkých úsekoch ako
záväzný imperatív pre všetky subjekty.
Oblasť vzdelávania a vedeckej práce ako rozhodujúce oblasti pôsobnosti Fakulty
práva sú rozvíjané na báze intenzívnej medzinárodnej spolupráce. Táto skutočnosť je
vyjadrená početným (viac než 30 percentným) zastúpením špičkových zahraničných
profesorov, kreovaním medzinárodných výskumných tímov, zamýšľanou spoluprácou so
zahraničnými vysokými školami a vedeckými inštitúciami ako aj mobilitou zamestnancov
a študentov fakulty.

VEDECKÁ ČASŤ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium 2015/16
3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
1. Princípy proporcionality v interpretácii práva
2. Sudca a napätie medzi morálkou a právom
3. Slovenský právny jazyk, slovenská právna terminológia

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
1. Význam obyčajového práva v uhorskej časti monarchie
2. Rakúsko-Uhorské vyrovnanie 1867
3. Začleňovanie územia Slovenska do 1. ČSR v rokoch 1918 – 1919
4. Úloha generála M. R. Štefánika v období 1. svetovej vojny
5. Postavenie Bratislavy v období vzniku 1. ČSR
6. Právny dualizmus v období 1. ČSR
7. Slovensko vo východnej politike hitlerovského Nemecka
8. Československé légie a ich význam v úsilí o československú štátnosť
9. Benešove dekréty a Slovensko
10. Hodžov projekt federácie strednej Európy
11. Emancipačný proces Slovákov v 20. storočí
12. Slovensko v prvej ČSR
13. Význam právnych pamiatok Veľkej Moravy
14. Postoj Slovákov k revolučným udalostiam v rokoch 1848 – 1849
15. Právna úprava postavenia ozbrojených zložiek v štátnom mechanizme ČSR
16. Vývoj právneho poriadku na Slovensku v rokoch 1945 – 1992
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.
1. Právo ako primárny spoločenský jav
2. Demokratický právny štát a volebný systém
3. Právo a hodnoty – rovnosť právna a sociálna
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
1. Rímske právo v Tacitovom diele
2. Quasidelicta
3. Typová viazanosť a jej prekonávanie v rímskom práve
4. Majetkové trestné činy v rímskom práve
5. Ius honorarium
6. Pacta
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
1. Vplyv politiky na tvorbu právnych predpisov
2. Extralegálne pravidlá ako prameň práva
3. Juridizácia ľudských práv
4. Elektronizácia tvorby a sprístupňovania prameňov práva
5. Vplyv referenda na ochranu ľudských práv v parlamente
6. Preventívna forma kontroly ústavnosti v parlamentarizme
7. Referendum a ľudské práva
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
1. Rovnosť a diskriminácia z pohľadu práva
2. Zodpovednosť ako právny a mimoprávny fenomén
3.Spravodlivosť a prístupy ekonomickej analýzy práva
4. Hľadisko účelu a zmyslu v interpretácií práva.

prof. doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
1. Štefan Luby a jeho význam pre právo a právnu vedu na Slovensku
2. Rozvíjanie právnej vedy na bratislavskej právnickej fakulte v medzivojnovom období
3. Obchodné a hospodárske právo v druhej polovici minulého storočia
4. Súdnictvo v 1. ČSR
5. Činnosť Najvyššieho správneho súdu v 1. ČSR
6. Zbor povereníkov 1945 – 1960
7. Slovenský podiel na unifikácií a ďalšom vývoji rodinného práva po roku 1949
8. Živnostenské právo na Slovensku v rokoch 1918 až 1939 (1945)
9. Spoločnosť s ručením obmedzeným na Slovensku v dobe I. ČSR
10. Bratislavská župa 1923 až 1928
3.4.7 Trestné právo
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
1. Organizácia vyšetrovania a jej vplyv na zisťovanie skutkového stavu veci v prípravnom
konaní
2. Predmet a rozsah dokazovania v prípravnom konaní
3. Kamerové systémy a ich využitie v trestnom konaní
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
1. Obhajca v trestnom konaní
2. Poškodený a obeť
3. Sankcionovanie právnických osôb za trestné činy
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
1. Kriminologické prognózovanie a jeho miesto v systéme kontroly kriminality
2. Etiológia, fenomenológia a prevencia opakovanej viktimácie
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
1. Revízia rozhodnutí v trestnom konaní
2. Kriminalistické aspekty dokazovania trestných činov v doprave
3. Opravné konanie trestné
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
1. Európske štandardy pre postavenie a odškodňovanie obetí trestných činov
2. Prípravné konanie trestné vo vybraných štátoch EÚ
3. Právo na prejednanie trestnej veci v primeranej lehote
4. Primeranosť zásahov do základných práv a slobôd v prípravnom konaní trestnom
doc. JUDr. Peter Potásch, PhD.
1.Verejnoprávne delikty znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ich objasňovanie a
postihovanie
doc. JUDr. Peter Polák, PhD.
1. Použitie dôkazov z prípravného konania v trestnom konaní
2. Druhy kyber-kriminality a možnosti ich právneho postihu
3. Zjednodušené formy prípravného konania
doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
1. Trestná súčinnosť

3.4.8 Medzinárodné právo
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
1. Oběti ozbrojených konfliktů jako uprchlíci
2. Zásada nejlepších zájmů dítěte jako interpretační hledisko
3. Soudní aplikace obecných zásad právních
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
1. Prozatímní provádění mezinárodních smluv
2. Dohoda k energetické chartě
3. Standardy zacházení a ochrany investic (vývoj, srovnání)
doc. JUDr. Michael Siman, PhD.
1. Uznávanie odborných kvalifikácii v Európskej únii
2. Zásada nediskriminácie v právnom poriadku Európskej únie
3. Sloboda výkonu advokátskeho povolania v Európskej únii
4. Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie
doc. PhDr. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD.
1. Medzinárodná obchodná arbitráž v systéme medzinárodného a európskeho práva
2. Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ
3. Aktuálne problémy justičnej spolupráce v civilných veciach EÚ
doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M.
1. Výkon rozhodnutí medzinárodných súdov a rozhodcovských tribunálov
2. Medzinárodná arbitráž investičných sporov v energetickom sektore
3. Rozhodovanie sporov v rámci WTO - súčasné prognózy
4. Rozhodovanie medzinárodných investičných sporov v ICSID - výhody a špecifiká
5. Imunita štátu v medzinárodnej investičnej arbitráži
6. Konflikty v medzinárodných obchodných kontraktoch a ich alternatívne mimosúdne
riešenia
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
1. Právne aspekty verejného obstarávania v Európskej únii
2. Ústavnoprávne aspekty federatívneho vývoja v Európskej únii
3. Demokratizácia rozhodovacích procesov v EU - vývoj a perspektívy
3.4.11 Občianske právo
doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.
1. Autonómia vôle a jej prejavy v dedičskom práve
2. Precedenčné pôsobenie rozhodnutí súdov vyššieho stupňa
3. Dedičská zmluva
4. Testament
5. Náhrada nemajetkovej ujmy v občianskom práve
6. Medzery v súkromnom práve
7. Základné zásady občianskeho práva (systém zásad)

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
1. Systém záväzkového práva
2. Asynallagmatické záväzky v občianskom právu
3. Deliktné záväzky
4. Pramene súkromného práva
5. Dispozitívnosť a kogentnosť v súkromnom právu
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
1. Jednotný systém právnych následkov nesplnenia zmluvných povinností v
občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov de lege ferenda
2. Náhrada ujmy spôsobenej nesplnením zmluvnej povinnosti
3. Všeobecné obchodné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
4. Nová právna úprava zmluvy o obstaraní zájazdu pod vplyvom zmien eurolegislatívy
5. Nájom obydlia de lege ferenda
6. Služby v zmluvnom systéme občianskeho práva
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
1. Pozitíva a negatíva BSM
2. Participačné právo dieťaťa
3. Najlepší záujem dieťaťa
4. Hodnotový základ rodinného práva 21. storočia
5. Inštitúty súkromného práva ovplyvňujúce divergenciálne správanie spoločnosti
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
1. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti
2. Právo zemepisných a tradičných označení tovaru
3. Spolkové právo. Porovnávacia štúdia
4. Licenčný záväzok. Porovnávacia štúdia
5. Porovnávacia štúdia zahraničnej a tuzemskej judikatúry k vymáhaniu práv duševného
vlastníctva
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
1. Zodpovednosť/ručenie štatutárneho orgánu a spoločníkov spoločnosti s ručením
obmedzeným pre prípad úpadku spoločnosti.
2. Význam základného imania pri ochrane veriteľov spoločnosti s ručením obmedzeným a
"jednoeurová" spoločnosť s ručením obmedzeným
3. Právne postavenie veriteľov v reštrukturalizácii z pohľadu ochrany oprávnených záujmov
veriteľov
4. Vplyv zákona o konkurze a reštrukturalizácii na ekonomickú a právnu stratégiu
podnikania a konanie podnikateľa
5. Ochrana spotrebiteľa v obchodných záväzkových vzťahoch

Fakulta ekonómie a podnikania v r. 2015
Hlavným poslaním FEP popri pedagogickej činnosti je nezávislá vedecko-výskumná
činnosť. Cieľom predloženej správy o vedecko-výskumnej činnosti je jej zhodnotenie na
Fakulte ekonomie a podnikania PEVŠ v Bratislave v roku 2015 (k 1.11.2015). K 1.nobembru
2015 na FEP pôsobilo 26 interných tvorivých pracovníkov. K 1.11.2015 mala FEP 9
interných doktorandov (a 36 externých).
Jednou z priorít v oblasti vedy je jej kvalifikovaný vstup do národných a európskych
grantových programov podporujúcich vedecký výskum a vývoj. Fakulta pre rozvoj vedeckovýskumnej činnosti potrebuje stálych pracovníkov, ktorí sa tejto činnosti budú venovať
naplno. Fakulta zabezpečuje výučbu aj externou formou. Títo pracovníci sú však zapojení do
vedeckých projektov a vykazujú publikačnú činnosť na iných vysokých školách.
Prehľad vedecko-výskumných konferencií organizovaných fakultou v roku 2015
V roku 2015 sa na pôde FEP PEVŠ uskutočnila už piaty krát konferencia Aktuálne
otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní.
Účastníci konferencie prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti
v plenárnom zasadnutí a v dvoch sekciách. Na plenárnom zasadnutí vystúpili uznávaní
ekonómovia ako napríklad prof. Šikula a prof. Staněk z EÚ SAV. V priebehu plenárneho
zasadnutia referujúci poukázali na celý rad nových teoreticko-metodologických prístupov
k súčasnej geopolitickej a ekonomickej teórii, ako aj prezentovali nové podnetné námety na
vývoj vednej disciplíny.
Uvítali sme aktívnu účasť pracovníkov a doktorandov z Fakulty práva.
Možno konštatovať, že vzhľadom na rôznorodosť prezentovaných výsledkov na
medzinárodnej vedeckej konferencií tieto môžu tvoriť cenný základ pre ďalšiu vedeckú
a odbornú diskusiu, ale tiež môžu byť nápomocné pri koncipovaní zámerov hospodárskej
politiky v podmienkach Slovenska, ktorá je stále ovplyvňovaná meniacim sa zložitým
vonkajším prostredím.
Prehľad vedecko-výskumných grantov riešených r. 2015
Pre ďalší rozvoj vedy a výskumu na FEP sa fakulta, v súlade s dlhodobým zámerom
FEP pre vedu a výskum, sa v roku 2015:
- Uchádzala o granty na úrovni MŠ SR (VEGA, KEGA, ...), ktoré síce neprinášajú
finančné prostriedky, ale sú dôležité z hľadiska akreditácie, resp. pokračovala v ich
riešení:

Označenie Názov
projektu projektu

Zodpovedný
riešiteľ

VEGA
Fiškálna
a
1/0834/15 menová
politika
po
veľkej recesii.
KEGA
Aplikovaná
002
priestorová
PEVŠštatistika pre
4/2014
ekonómov

doc.
Ing.
Sipko
Juraj,
MBA, PhD.
prof.
RNDr.
Stehlíková Beáta,
CSc

Spoluriešitelia

Plánovaná
doba riešenia
( v rokoch)
doc. Ing. Jiří Dědina, 2015-2017
CSc., doc. Ing. Jan
Pavel, Ph.D., prof. Ing.
Květa Kubátová, CSc.
prof.
Ing. 2014-2016
Kajetana
Hontyová,
PhD.,
Mgr. Peter Viceník,
PhD.,
doc. Ing. Daniela
Špirková, PhD. (STU,
nie
je
externý
pracovník)

Cieľom projektu Fiškálna a menová politika po veľkej recesii je analýza zmenených
podmienok po veľkej recesii napr. obmedzenie finančných prostriedkov vynakladaných na
verejné zákazky, dlhodobé dopady niektorých zámerov orientovaných na zníženie finančných
zdrojov do infraštruktúry, tlaky na zvyšovanie daní, prísnejší prístup k pri posudzovaní
daňových únikov, zmeny v štruktúre jednotlivých daní na vybrané podniky, zmeny vo
verejnej správe a zmeny nástrojov menovej politiky, hlavne upustenie od neštandardných
nástrojov menovej politiky a príprava výstupovej stratégie.
Prehľad predložených grantov na schválenie r. 2015
Za FEP bol predložený interný grant Financovanie inovatívnych malých a stredných
podnikov na Slovensku so zameraním na investorský kapitál, s následnou komparáciou
financovania inovácií v EÚ
Vedúci projektu: Ing. Monika Sobeková-Majková, PhD.
Doba riešenia: 2015-2017
-

vyhľadáva grantové príležitosti v dvojstrannej a viacstrannej spolupráci s partnerskými
vysokými školami a inštitúciami doma a v zahraničí. Doc. Ing. Soňa Chovancová
Supeková, PhD. získala medzinárodny projekt V4.
Označenie Názov projektu
projektu

Zodpovedný
riešiteľ

Spoluriešitelia Plánovaná Suma
doba
(€)
riešenia
Visegrad Marketingová
doc.
Ing. Supervisor 1: 2015-2017 9 000,00
Fund.
komunikácia
v Soňa
prof.
PhDr.
University podmienkach
Chovancová
Miroslav
Grants
krajín V4 Výučba Supeková,
Foret, CSc.
a
príprava PhD
predmetu za účasti
učiteľov
z
Maďarska, Poľska
a Česka

Účasť na riešení projektov na iných pracoviskách
Projekt VEGA 2/0026/15
„Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030“
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Staněk Peter, CSc. - Ekonomický ústav SAV Bratislava:
Spoluriešiteľ: prof. RNDR. Beáta Stehlíková CSc. ( FEP PEVŠ)

Projekt VEGA 2/0104/12
„Makroekonomické aspekty dlhovej krízy pripravenosť krajín čeliť novým výzvam“
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Boris Hossof, PhD.,
Zástupca vedúceho projektu: 1. Šikula Milan, Prof., Ing DrSc 1. Ekonomický ústav SAV 2.
Mičátek Vladislav, JUDr. 2. Právnická fakulta UK
Spoluriešitelia: Veronika Hvozdíková, PhD., Ekonomický ústav SAV, Ing. Vanda Vašková,
PhD., Ekonomický ústav SAV, Ing. Ivan Lesay, PhD., Ekonomický ústav SAV
doc. Ing. Juraj Sipko, MBA, PhD.
Doba realizácie: 1.1.2012 - 31.12.2015
Projekt VEGA 2/0009/12
„Globálna ekonomika a problém energetickej bezpečnosti: Implikácie pre Európsku úniu“
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Obadi Saleh Mothana, PhD.,
Zástupca vedúceho projektu: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.,
Spoluriešitelia: Ing. Hvozdíková Veronika, PhD., Ing. Vašková Vanda, PhD.,
Ing. Korček Matej, PhD., Ing. Šipoš Tomáš, PhD., Ing. Brzica
Daneš, PhD.,
Mgr. Othmanová Soňa, PhD., Ing. Hošták Peter, PhD., ( EÚ SAV
doc. Juraj Sipko, MBA, PhD.,
doba realizácie: 1.1.2012 - 31.12.2015
Projekt: VEGA 1/1326/12 : „Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti“
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Štefan Morávek, CSc., Ing. Michal Ščepán, PhD., Ing. Vladimír
Hniličan, PhD., prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc., Ing. Leonid Raneta, PhD.,
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Doba realizácie: 1.1.2012 - 31.12.2014
Projekt VEGA 1/0933/14 „Možnosti aplikácie nástrojov Business Inteligence na rozvoj
znalostí v rámci projektovo-orientovanej organizácie“
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefan Marsina, PhD. EUBA
Zástupca zodpodveného riešiteľa: doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
Doba realizácie: 2014-2016

Prehľad ocenení získaných akademickými zamestnancami v r. 2015
Štatistika ohlasov na publikačnú činnosť pracovníkov FEP v roku 2015 je nasledovná:
[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS,
Scopus) 17
[2] Citácie, resp. recenzie v domácich publ., registrované v citačných
indexoch (WoS, Scopus) 12
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch 10
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch 26
[5] Recenzie v zahraničných publikáciách 0
[6] Recenzie v domácich publikáciách 0
Rezervy v v tejto oblasti vidíme v sledovaní ohlasov.
Úlohou FEP v ďalšom období by malo byť viac podporovať publikovanie štúdií
v karentovaných a zahraničných časopisoch. Hodnotu výskumných a teoretických aktivít
tvorivých pracovníkov školy bude FEP odvodzovať predovšetkým z hodnoty ich
publikovaných výsledkov a z ich prínosu pre prax.
Prehľad najdôležitejších publikačných výstupov v r. 2015 publikačnú činnosť
Výsledky vedecko-výskumnej práce pracovníci FEP publikovali v monografiách,
vysokoškolských učebniciach, vysokoškolských skriptách, vo vedeckých a odborných
článkoch, v príspevkoch v zborníkoch z vedeckých domácich a zahraničných konferencií a
prezentovať vo vystúpeniach na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách
a seminároch.

Obrázok 1 Vývoj publikačnej činnosti v rokoch 2012-2015
Vyšší počet monografií a učebníc v roku 2014 je výsledkom riešenia projektu
schváleného agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy - Medzinárodnou spoluprácou ku
kvalite vo vzdelávaní a k medzinárodnej konkurencieschopnosti Slovenska. Monografie a
učebnice zaradené do Edičného programu FEP na rok 2015 naznačujú, že tento nastúpený
trend bude pokračovať.

V roku 2015 výrazne poklesol počet príspevkov na konferencích. Uvedené číslo 19 za
rok 2015 nie je konečné, nakoľko v evidencii publikačnej činnosti ešte absentujú výstupy
z jesenných konferencií a konferencí, ktoré sa uskutočňujú koncom roka.
Konkrétne údaje o publikačnej činnosti sú v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 1 Publikačná činnosť pracovníkov FEP v orkech 2012-2015
Štatistika publikácií ( k 1.
novembru 2015):
2012
1
AAA
2
AAB
ABA
ABB
ABC
ABD
ACA
ACB
ADC
1
ADD
8
ADE
21
ADF
ADM
ADN
5
AEC
2
AED
AFB
8
AFC
25
AFD
AFF
2
AFG
AFH
1
AGI
BAA
BAB
BCI
1
BDE
5
BDF
1
BED
1
BEE
BEF
BFA
DAI
1
EDI
1
EDJ
2
FAI
1
GHG
1
GII
SPOLU
90

2013
2

2014
8
2
1

2015
2
5

1
3
2
1
1
1
3
16
1
2
7
2
12
34
1

9
1
10
8
3

3
8
1
15
27
1
1
4

1
8
1

2
1
3
1
11
9

1
7

8
11

1
1
6
4
6
1
2

1
1

2
2
5
1
4
108

2
1
1
2
3
121

2
81

Vysvetlivky:
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web
of
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
BCI Skriptá a učebné texty
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
DAI Dizertačné a habilitačné práce
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v
časopisoch, zborníkoch
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií
Príspevky a účasť na vedeckých podujatiach
Poznatky získané výskumom na FEP PEVŠ v Bratislave boli aj v roku 2015
prezentované formou vedeckých konferencií, kolokvií, seminárov, workshopov a ďalších
vedeckých podujatí.
V roku 2015 výrazne poklesol počet príspevkov na konferenciách. Uvedené číslo 19 za
rok 2015 nie je konečné, nakoľko v evidencii publikačnej činnosti ešte absentujú výstupy
z jesenných konferencií a konferencií, ktoré sa uskutočňujú koncom roka.

Na medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí v roku 2015 pracovníci FEP
PEVŠ mali 5 vystúpení:
1) Univerzita v Lisabone, Fakulta architektury – Ing. Martin Dolinský, PhD.
http://www.fa.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=3205%3Afromancient-rome-through-renaissance-towards-sustainabledevelopment&catid=92%3Aconf&Itemid=243&lang=pt
2) Univerzita prirodných vied vo Viedni - letná univerzita - – Ing. Martin Dolinský, PhD.
http://summer-university.net/study-abroad/aems-vienna/lecturers-2015/
3) Sympózium udržatelneho rozvoja, Portugalsko - – Ing. Martin Dolinský, PhD.
http://sdsymposium2015lisbon.weebly.com/keynote-speakers.html
4) Risks of the World Economy. Medzinárodná vedecká konferencia v Zlíne na Univerzite
Tomaše Bati. Česká republika (hlavný referát- pozvaný) – doc. Ing. Juraj Sipko, PhD.
5) Past present and future of Ukaine. Economy Talks. Európsky ekonomický senát. Going,
Rakúsko, Máj 2015 (hlavný referát- pozvaný) – doc. Ing. Juraj Sipko, PhD..
FEP PEVŠ v roku 2015 prijalo 5 zahraničných hostí:
1) Prednáška pre zahranicnych studentov, Stephan Maier, Technicka univerzita v Grazi,
Rakúsko. December 2015 Ing. Martin Dolinský, PhD.
2) Seminár pre studentov PEVS, januar 2015 - Karl-Heinz Slabschi, Gisela Heindl Univerzita v Salzburgu Ing. Martin Dolinský, PhD.
https://is.paneurouni.com/dok_server/slozka.pl?id=73;download=9572;z=1
3) Dr. Eva Happ – Maďarsko, Univerzita Gyor - prednáška na predmete Marketingová
komunikácia – doc. Ing. Chovanová-Supeková, PhD.
4) Dr. Přemysl Prusa – ČR, VŠE, prednáška na predmete Marketingová komunikácia – doc.
Ing. Chovanová-Supeková, PhD.
5 ) Doc. Danuta Szwajcza – Poľsko, Salezian University, prednáška na predmete
Marketingová komunikácia – doc. Ing. Chovanová-Supeková, PhD.
Prehľad študijných a prednáškových pobytov akademických zamestnancov na univerzitách
v zahraničí
V roku 2015 absolvoval zahraničný študijný pobyt Ing. Rastislav Martiška, interný
doktorand, v dĺžke jedného semestra na Sciences po Lille, Francúzsko.
Rozvoj fakulty v oblasti vedy a výskumu v strednodobom horizonte do r. 2020.
Dlhodobý zámer Fakulty ekonómie a podnikania na obdobie rokov 2014 – 2019
vznikol práve preto, aby sme identifikovali hlavné príležitosti a prekážky rozvoja fakulty a
aby sme definovali hlavné ciele jej rozvoja. Dlhodobý zámer Fakulty ekonómie a podnikania
pritom nie je izolovaným dokumentom a vychádza z Dlhodobého zámeru Paneurópskej
vysokej školy na roky 2014 – 2019. Dlhodobý zámer FEP rozvíja ciele a zámery
sformulované na úrovni vysokej školy tak, aby fakulta dokázala plnohodnotne podporiť
najdôležitejší cieľ našej vysokej školy – stať sa prvou súkromnou univerzitou na Slovensku.
Základným cieľom FEP v oblasti vzdelávania je poskytovať atraktívne a kvalitné
vzdelávanie v rámci už akreditovaných študijných programov a rozvíjať nové študijné
programy, ktoré by mohli osloviť širší okruch záujemcov o štúdium.
- FEP zabezpečuje proces vzdelávania kvalifikovaných vysokoškolských pedagógov, ktorí sú
uznávanými autoritami v odbornej verejnosti a zároveň sú aktívni v oblasti vedy a výskumu, a
dbá na úzke prepojenie vedeckej a pedagogickej činnosti. zabezpečiť prepojenie

vysokoškolského vzdelávania s praxou a rovnako zabezpečiť účasť uznávaných odborníkov z
praxe v procese vzdelávania, najmä zo zahraničia;
- Na fakulte sa striktne dodržiavajú pravidlá pre štúdium vyplývajúce z právnych predpisov,
predpisov Akreditačnej komisie a PEVŠ, najmä boj proti plagiátorstvu;
- Každoročne sa zvýšuje podiel zahraničných študentov na Paneurópskej vysokej škole a
zvýšuje mobilitu študentov na študijné či výskumné pobyty;
- Pripravuje sa ucelené štúdium aspoň jedného študijného programu v anglickom jazyku.
- Sledujeme kvalitu vzdelávania pravidelným zisťovaním a vyhodnocovaním
názorov študentov a absolventov na obsah a úroveň výučby prostredníctvom dotazníkov
a využívaním spätnej väzby na prijímaním opatrení v oblasti zvyšovania kvality
vzdelávania.
Hlavným cieľom Fakulty ekonómie a podnikania v oblasti vedy a výskumu je rozvíjať
tvorivú vedecko-výskumnú základňu s cieľom získať medzinárodné a uznanie a pritom
pomôcť PEVŠ získať status výskumnej univerzity.
- Zlepšuje sa spolupráca Fakulty ekonómie a podnikania v oblasti vedy a výskumu s
niektorými fakultami ekonomického zamerania a výskumnými inštitúciami doma a v
zahraničí;
- Zvyšuje sa podiel zamestnancov fakulty na publikačnej činnosti s dôrazom na zahraničné
vedecké časopisy s „impakt faktorom“ vyšším ako 0,25;
- Zvyšuje sa intenzita práce so študentmi doktorandského štúdia a zabezpečuje sa ich lepšie
zapojenie do publikačnej činnosti fakulty a do vedeckých projektov prebiehajúcich na
fakulte.
Hlavným cieľom Fakulty ekonómie a podnikania v oblasti medzinárodných vzťahov
je ich ďalší postupný rozvoj so zámerom posilniť vzťahy aj mimo Európskej únie.
- rozširuje sa multilaterálnu spoluprácu v rámci medzinárodných projektov Európskej únie
(Vyšehradský grant);
- v súvislosti s ďalším profesionálnym rozvojom sa uplatňujú vzájomné mobility, a to
pre študentov, pedagógov a vedeckých pracovníkov;
- vytvárajú sa podmienky pre štúdium zahraničných študentov, najmä poskytovaním výučby
väčšieho počtu predmetov v svetových jazykoch;
- uskutočnila sa medzinárodná konferencia a vytvára sa tak platforma pre spoluprácu.
VEDECKÁ ČASŤ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
Doktorandské štúdium sa na FEP realizovalo na základe akreditovaného
doktorandského študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného
podnikania“ v rámci študijného programu Medzinárodné podnikanie.
V rokoch 2006-2008 bol podiel zahraničných študentov vyšší ako domácich. V roli
2009 nastal prepad počtu študentov doktorandského štúdia. V rokoch 2010 a 2011 sa ich
počet opäť zvýšil. V roku 2012 bolo fakulte odobrané právo poskytovať štúdium tretieho
stupňa vysokoškolského štúdia. I keď ho fakulta opäť získala podpísalo sa to na pokles
uchádzačov v rokoch 2013 a 2014. Medializácia PEVŠ sa pravdepodobne podpísala pod
nízky počet uchádzačov (3), v roku 2015. Záujem o doktorandské štúdium citlivo reaguje na
správy v médiách. Venovať zvýšenú pozornosť prezentácii možnosti doktorandského štúdia
na FEP PEVŠ.

Obrázok 2 Vývoj počtu študentov doktorandského studia
Je snaha, aby témy doktorandských prác nadväzovali na výskum na fakulte.
Na grant VEGA 1/0834/15 Fiškálna a menová politika po veľkej recesii nadväzujú
nasledovné témy doktorandských prác:
školiteľ
téma dizertačnej práce
doc. Ing. Juraj Sipko, Vplyv dlhovej krízy na ekonomiku
PhD. MBA
krajín Európskej menovej únie
doc. Ing. Juraj Sipko, Menová politika Európskej centrálnej
PhD. MBA
banky a jej vplyv na ekonomiku štátov
Európskej menovej únie
Mazák
Michal, prof. Ing. Kajetena Európska únia v kontexte globalizácie a
JUDr. Ing.
Hontyová, PhD.
konkurencieschopnosti
Krchnák Peter, Mgr. doc.
Ing.
Ľuboš Alokácia bankových aktív a riadenie
Pavelka, PhD.
rizík
vo
finančnom
sektore
v
podmienkach úverovej tiesne a dlhovej
krízy ekonomík
doktorand
Ficová
Antónia,
Ing. MBA
Martiška Rastislav,
Ing.

Na grant VEGA 2/0026/15Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej
spoločnosti do roku 2030, zodpovedný riešiteľ Prof. Ing. Staněk Peter, CSc. - Ekonomický
ústav SAV – riešiteľ za FEP prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. nadväzuje téma dizertačnej
práce:
doktorand
školiteľ
téma dizertačnej práce
Wožniaková Mária, doc. Ing. Mária Perspektívy rozvoja bytového sektoru na
Ing.
Zúbková, PhD.
Slovensku v komparácii s krajinami regiónu
CENTROPE
Na grant NFP Modernizácia a konsolidácia výskumno-vývojovej základne žiadateľa
v oblasti informačných technológií, zodpovedný Ing. Marek Csabay, PhD. nadväzuje téma
dizertačnej práce:

doktorand
školiteľ
téma dizertačnej práce
Vašina Radoslav, prof. RNDr. Beáta Správanie cien na nelegálnych trhoch
Mgr.
Stehlíková, CSc.
Pri vypisovaní dizertačných prác je potrebné v budúcnosti striktne vychádzať
z dlhodobého zámeru fakulty a dodržiavať zásadu nadväznosti vypisovaných tém na
výskumné granty.
Podiel študentov, ktorí úspešne včas vykonali dizertačnú skúšku, resp. ukončili štúdium
v štandardom čase nie je uspokojivý. Vybavenie agendy spojenej so žiadosťami o prerušenie,
časté nedodržanie študijného poriadku pri zápise po ukončení prerušenia, nároky na čas
školiteľov (treba pripomenúť, že počas prerušenia štúdia doktorand stráca štatút doktoranda,
ale aj školiteľ prestáva byť školiteľom – napriek tomu často konzultuje, lebo prerušenie býva
riešením časovej tiesne).

Obrázok 3 Podiel študentov, ktorí úspešne ukončili štúdium k 30.8.2015
zahájenia štúdia

(podľa roku

Navrhujeme vyššie spoplatnenie žiadosti o prerušenie doktorandského štúdia (okrem
prerušenia z dôvodu tehotenstva, resp. starostlivosti o dieťa) tak (napríklad určité percento
z riadneho školného za každý akademický rok prerušenia), aby sa predchádzalo
špekulatívnym prerušeniam v prípade domácich, ale aj zahraničných doktorandov.
Na FEP PEVŠ sa zahájili nové pravidelné metodologické semináre pre doktorandov
pod vedením prof. Ing. Tamary Orlovej, DrSc. Na druhom seminári sa zúčastnia aj doktorandi
z Fakulty masmédií. Ambíciou seminára je, aby bol celoškolský.

Fakulta masmédií v r. 2015
Prehľad vedecko-výskumných konferencií organizovaných fakultou v roku 2015.........(6)
-

-

Medzinárodná vedecká konferencia: Moc – manipulácia – médiá 25.11.2015, FM
PEVŠ
Pedagógovia Dizajnu médií Fakulty masmédií PEVŠ Tomáš Klepoch, Peter Liška
a Braňo Matis sa v uplynulých dňoch zúčastnili na projekte Dizajn na kolesách. Dizajn
na kolesách 2015 je oživením úspešného výskumného projektu, ktorý realizovala
skupina študentov VŠVU v rokoch 2006, 2007, 2008 a 2009. Študenti na svojich
výjazdoch do obcí v rámci Slovenska vylepšujú staré a vymýšľajú nové riešenia
grafického dizajnu. Upravujú logá, nápisy, informačné tabule, webstránky a pod.
Hlavnou myšlienkou je skvalitňovať vizuálnu kultúru na Slovensku aj mimo hlavného
mesta a najmä bez vysokých rozpočtov. Zameriavajú sa na neziskové, dobročinné
a verejnoprospešné projekty. Pomáhajú širokému spektru klientov - komunitným
centrám, ekologickým aktivitám, občianskym združeniam, knižniciam, dobrovoľníkom
v kultúre. Projekt v roku 2009 získal Národnú cenu za dizajn - Cena ministra školstva
SR v kategórii študentský komunikačný dizajn. Tím bol v roku 2015 rozšírený o štyroch
profesionálnych lektorov (pôvodných zakladateľov projektu) a účastníkov - aktuálnych
študentov grafického dizajnu na vysokých školách. Projekt sa uskutočnil počas jedného
týždňa v novembri 2015 . Cieľom ciest bolo najmä stredné a východné Slovensko, so
„základňou“ na Stanici Žilina-Záriečie.
workshop tvorby doc. Ing. arch. Vladimíra Malíka, ArtD., pedagóga audiovizuálneho
dizajnu: Workshop o animácii a všeličom inom, 23.11.2015 MC PEVŠ,
workshop MgrArt. Pavola Breiera, ArtD. – Múzeá a médiá 9.4.2015, Viedeň,
workshop so svetoznámym maďarským fotografom Péterom Kornissom 16.3.2015,
MC PEVŠ
Festival tvorby pedagógov FM PEVŠ – 4.5.2015 MC PEVŠ

Prehľad vedecko-výskumných grantov riešených r. 2015................................................ (1)
-

KEGA 003PEVŠ-4/2014.
Názov projektu: Mediálne praktikum v kocke – súbor edukačných publikácií pre
študentov vysokých škôl.
Doba riešenia: 2014 – 2016

-

Erasmus + Research and Teaching Staff mobility (Portugalsko)

Prehľad predložených grantov na schválenie r. 2015 ..........................................................(3)
- KEGA 001 PEVŠ-4/2016 Reflexia mediálnej osobnosti v kontexte kultúrnospoločenského (ne)vedomia
Suma požadovaných financií: 0,00 Eur
Dobra trvania: 01.01.2016-31.12.2019
Vedúci riešiteľ: doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
-

APVV-15-0725 Zvyšovanie mediálnej kompetencie v kontexte celoživotného
vzdelávania – aplikovaný výskum
Suma požadovaných financií: 119.094 Eur
Dobra trvania: 01.07.2016-31.12.2019
Vedúci riešiteľ: doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

-

APVV - Výzva Slovensko-Portugalsko SK-PT-2015-0036 Analýza médií v Portugalsku
a na Slovensku – mediálna prax a médiá – aplikovaný výskum
Suma požadovaných financií: 5400,- Eur
Dobra trvania: 01.01.2016-31.12.2017
Vedúci riešiteľ: doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

-

APVV 15-0669- Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií - aplikovaný
výskum.
Suma požadovaných financií: 248 274,- Eur
Doba trvania: 01.07.2016 - 31.12.2019
Vedúci riešiteľ. Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Prehľad ocenení získaných akademickými zamestnancami v r. 2015
-

Pozvaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii 2nd International Conference
on Media in Higher Education (CIMU 2015) Leiria (Portugalsko) 27.11.2017,
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

-

4x Cena dekana FM PEVŠ (Macková za publikačnú činnosť, Hajduk za vedu, Pauer za
celoživotné dielo, Vavrová za umenie)

-

Členstvo v medzinárodných vedeckých výboroch v zahraničí: doc. Hajduk
(Portugalsko, Media in higher Education), MgrArt. Vavrová (Opava, Festival filmu),
doc. Szomolányi (Opava, Festival filmu), PhDr. Pauer (London, Festival fotografie),
PhDr. Pauer (člen medzinárodnej novinárskej poroty, január 2015, Budapest), PhDr.
Pauer (september 2015, USA, San Francisco, forograf Dežo Hoffmann – vystúpenie na
workshope), PhDr. Pauer (október 2015, člen medzinárodnej poroty Czech Press Photo
+ beseda na Karlovej Univerzite),

-

Kurátorstvo výstavy PhDr. Pauer (sept. 2015, Pálfyho palác Bratislava, Výstava o dreve
a čase)

Prehľad najdôležitejších publikačných výstupov v r. 2015
AAB Vedecké monografie vydané v domácom vydavateľstve
Hajduk, Ľ. 2015. Princíp masmédií. Bratislava: VŠZaSP, 2015. 106 s. ISBN 978-80-8132138-2
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD1
Od metatextu k divadlu : od interpretácie divadelného diela k rekonštrukcii historických
divadelných poetík / Dagmar Inštitorisová.
In: Teória umeleckého a prekladového textu : tradície a inovácie. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. - ISBN 9788055809083. - S. 149-166 [1,10 AH].
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015ABD0001

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS
ADN1
Semantics of interpretation (theatre) [Sémantika divadelnej interpretácie] / Dagmar
Inštitorisová.
In: XLinguae : European scientific language journal. - ISSN 1337-8384. - Vol. 8, iss. 2 (Apr.
2015), p. 72-85.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015ADN0001
AEC Vedecké
monografiách

práce

v

zahraničných

recenzovaných

vedeckých

zborníkoch,

AEC1
Robinson hľadá loď, ktorá stroskotá : (poézia Miroslava Válka v divadelnej réžii Romana
Poláka) [Robinson in searching for a ship that has wrecked] / Dagmar Inštitorisová.
In: Česká a slovenská poezie : slovo a mlčení. - Brno : Jan Sojnek - Galium, 2015. - ISBN
9788090533684. - S. 73-78. - (Brněnské texty k slovakistice).
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015AEC0003
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED1
Horákov Štúr = Shtur Goraka / Dagmar Inštitorisová.
In: Studia russico-slovaca. - Ružomberok : Verbum, 2015. - ISBN 9788056102596. - Roč. 4,
s. 55-62.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015AED0005
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD1
Divadelné inscenácie Romana Poláka v roku 1989 / Dagmar Inštitorisová.
In: Divadlo v období hodnotovej krízy : zborník referátov z XII. medzinárodnej
Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu ... - Banská Bystrica :
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, 2015. - ISBN
9788089555604. - S. 203-216.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015AFD0022
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF1
K antropológii dokumentárneho divadla / Dagmar Inštitorisová.
In: Javisko : časopis pre amatérske divadlo a umelecký prednes. - ISSN 0323-2883. - Roč. 47,
č. 1 (2015), s. 26.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015BDF0008

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI1
Štúr ako romantický hrdina / Dagmar Inštitorisová.
In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25, č. 241 (19.10.2015), s. 29.
Rec.: Pavol Parenička: Ľudovít Štúr - milovník života slovenského, réžia Ladislav Kočan :
[premiéra 2. októbra 2015]. - Trnava : Divadlo Jána Palárika, 2015.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015EDI0018
EDI2
Pandorine skrinky / Dagmar Inštitorisová.
In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25, č. 138 (17.6.2015), s. 33.
Rec.: David Jařab: Obeť : (apoteóza lásky a zrady), réžia a scéna D. Jařab : [priemiéra 5. júna
2015]. - Bratislava : Divadlo Aréna, 2015.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015EDI0009
EDI3
Keď zatajíš / Dagmar Inštitorisová.
In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25, č. 97 (28.4.2015), s. 32.
Rec.: David Harrowerr: Blackbird, réžia Valéria Schulczová : [premiéra 24. apríla 2015]. Martin : Slovenské komorné divadlo, 2015.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
Ohlasy:
2015
[4] . Dotyky a spojenia : divadelný festival, 11. ročník, Martin, 22.-28. jún 2015 : [katalóg]
[online]. Martin : Slovenské komorné divadlo, 2015 [cit. 2015-09-02], s. 37. Dostupné na:
http://dotykyaspojenia.sk/data/2015_katalog.pdf.
2015EDI0007
EDI4
Potrestajte spravodlivých, aby sa nás viac báli / Dagmar Inštitorisová.
In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25, č. 155 (7.7.2015), s. 30.
Rec.: William Shakespeare: Othelo, réžia Michal Vajdička : [priemiéra 3. júla 2015]. Bratislava : Letné shakespearovské slávnosti, 2015.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015EDI0011
EDI5
Keď sa sny splnia-- / Dagmar Inštitorisová.
In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25, č. 92 (22.4.2015), s. 33.
Rec.: Kolektív divadla Stopy snov: Princ, kde si?, réžia Robo Horňák : [priemiéra 10. a 11.
apríla 2015]. - Bratislava : Ticho a spol., 2015.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015EDI0004
EDI6
Fantastický život s hudbou / Dagmar Inštitorisová.
In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25, č. 102 (5.5.2015), s. 32.
Rec.: Marek Maďarič: Dáma bez kamélie, réžia Martin Čičvák : [priemiéra 29. apríla 2015]. Bratislava : Divadlo Aréna, 2015.

[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015EDI0005
EDI7
(Mizan)scény Nevesty hôľ : (čiastkový pohľad) / Dagmar Inštitorisová.
In: kød : konkrétne o divadle. - ISSN 1337-1800. - Roč. 9, č. 4 (2015), s. 23.
Rec.: František Švantner, Roman Polák: Nevesta hôľ, adaptácia a réžia Roman Polák :
[premiéra 31. január a 1. február 2015]. - Bratislava : Slovenské národné divadlo, 2015.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015EDI0006
EDI8
Málo využitých komediálnych možností / Dagmar Inštitorisová.
In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25, č. 139 (18.6.2015), s. 33.
Rec.: José López Rubio: Mŕtvi to vidia inak, réžia Ľubomír Vajdička : [priemiéra 12. júna
2015]. - Martin : Slovenské komorné divadlo, 2015.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015EDI0010
EDI9
Mať sny a nerátať s dôsledkami / Dagmar Inštitorisová.
In: Pravda. - ISSN 1335-4050. - Roč. 25, č. 135 (13.6.2015), s. 41.
Rec.: Karol Horák: Prorok Štúr a jeho tiene, alebo, Zjavenie, obetovanie a nanebovstúpenie
proroka Ľudovíta a jeho učeníkov, réžia Roman Polák : [priemiéra 8. a 9. júna 2015]. Bratislava : SND, 2015.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015EDI0008
EDI10
Keď sa má písať dráma o vojne-- / Dagmar Inštitorisová.
In: kød : konkrétne o divadle. - ISSN 1337-1800. - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 48-49.
Rec.: Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia. Zv.1, Výkrik / Dagmar
Kročanová. - Bratislava : Divadelný ústav, 2014. ISBN 9788089369706.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015EDI0002
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
GHG1
Autobiografia cudzími očami-- / Dagmar Inštitorisová.
In: Monitoring divadiel [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenské centrum AICT, 2015
[aktualiz. 1.10.2015]. - Recenzie, [3] s. [online].
Rec.: Matteo Destro: Silent rhapsody, réžia Matteo Destro : [premiéra 20. marca 2015]. Bratislava : Divadlo Úsmev, 2015.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015GHG0004
GHG2
Až príliš dobré bohyne / Dagmar Inštitorisová.
In: theatre.sk [elektronický zdroj]. - Bratislava : Divadelný ústav, 2015 [aktualiz. 8.1.2015]. Aktivity. Monitoring divadiel. Divadlá a recenzie, [4] s. [online].

Rec.: Jonathan Littell: Láskavé bohyne, réžia Michal Vajdička : [premiéra 2. apríla 2014]. Bratislava : Slovenské národné divadlo (činohra), 2015.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015GHG0001
GHG3
Othello, Othello, Othello!!! / Dagmar Inštitorisová.
In: Monitoring divadiel [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenské centrum AICT, 2015
[aktualiz. 1.10.2015]. - Recenzie, [3] s. [online].
Rec.: William Shakespeare: Othello, réžia Michal Vajdička : [premiéra 3. júla 2015]. Bratislava : Letné Shakespearovské slávnosti, 2015.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
2015GHG0002
GHG4
Hra, hravosť a divadlo / Dagmar Inštitorisová.
In: Monitoring divadiel [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenské centrum AICT, 2015
[aktualiz. 1.10.2015]. - Recenzie, [3] s. [online].
Rec.: Princ, kde si? : astrálna komédia zo života ľudí s mentálnym znevýhodnením, réžia
Robo Horňák : [premiéra 10. apríla 2015]. - Bratislava : Divadelné zoskupenie Stopy snov pri
Divadle TICHO a spol., 2015.
[Inštitorisová, Dagmar (100%)]
-

Zvyšné publikácie v štádiu zberu a viaceré v štádiu tvorby ich evidencia bude
ukončená v zmysle pravidiel 30.3.2016

Prehľad študijných a prednáškových pobytov akademických zamestnancov na
univerzitách v zahraničí .................................................................................................(2)
-

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. – prednášková a výskumná mobilita na Leiria
Polytechnic School (Portugalsko) 10.-17.5.2015

-

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. – prednášková, výskumná mobilita a vystúpenie na
medzinárodnej vedeckej konferencií na Leiria Polytechnic School (Portugalsko) 24.27.11.2015

Rozvoj fakulty v oblasti vedy a výskumu v strednodobom horizonte do r. 2020
Priority:
- Rozvoj vedecko-výskumnej projektovej činnosti interných zamestnancov podľa kritérií
akreditácie pracoviska
-

Rozvoj publikačnej činnosti v kategórii A – monografie v cudzom jazyku vydané
v zahraničí

-

Podpora rozvoja zahraničnej mobilitnej činnosti interných pedagógov a doktorandov

VEDECKÁ ČASŤ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje na Fakulte masmédií na základe akreditovaného
doktorandského študijného programu Masmediálne štúdiá v študijnom odbore 3.2.3
Masmediálne štúdiá v internej a externej forme štúdia poskytuje od roku 2009.
Rok

Počet absolventov denného
doktorandského štúdia

2009

0

2010

0

2011

2

2012

2

2013

3

2014

2

2015

5

Spolu

14

V rokoch 2010-2014 bol podiel zahraničných študentov vyšší ako domácich. Od roku
2014 fakulta nemá zahraničných študentov. Od roku 2013 sa vedecká príprava doktorandov
orientuje na účasť doktorandov v medzinárodných výskumných úlohách (LEMEL, Paris,
France), mobilitné projekty v rámci Erasmus+ a publikačnú činnosť doktorandov v súlade
s kritériami akreditácie.
Medzi aktuálne priority v doktorandskom štúdiu patrí:
-

dôraz na výstupy v kategórii A a B,
a účasť na grantovej politike v súlade s Plánom dlhodobého rozvoja FM
pravidelná účasť v súťaži študentskej vedeckej a umeleckej tvorivosti

Výchova a rozvoj doktorandov v r. 2015:
- dôraz na výstupy v kategórii A a B,
- účasť na grantovej politike
- v tomto roku sa podieľajú na medzinárodnom vedeckom grante LEMEL (Media
Content Analyse, Paris, France) a Erasmus + (Portugal)
- ŠVOUČ – Festival tvorby FM PEVŠ (2.ročník v r. 2015)
Aktuálny stav doktorandského štúdia k 3.12.2015
1. ročník
Denní.........(3)
Mgr. Michaela Satkeová
Mgr. Ivana Stašková
Mgr. Ján Paukovic (SP)
Externí.......(1)
Mgr. Lucia Andelová
2. ročník
Denní ..........(4)

Mgr. Jozef Adam (SP)
Mgr. Viktor Kamenický
Mgr. Daša Krňanová
Mgr. Maroš Rojko
Externí..........(4)
Mgr. Juraj Babic
Mgr. Ina Kováčová Bečková
Mgr. Jozef Svetkovský
Vladimír Sheparnev
3. ročník
Denní........... (5)
Mgr. Radovan Kopečný
Mgr. Peter Kubaľák
Mgr. Pavol Náther (SP)
Mgr. Natália Raslavská
Mgr.Adam Solga
Externí......... (5)
Tomas Gudzowaty
MgA. Yvonne Vavrová
Mgr. Marina Volchkova
Mgr. Andrea Krajniaková
Ing. Vorlová Ružena
4. ročník
Externí.......... (1)
Mgr. Andrea Bačová, prerušené štúdium
5. ročník
Externí ..........(2)
Mgr. Milan Lechnický, prerušené štúdium
Mgr. et Mgr. Machata, prerušené štúdium

Plnenie dlhodobého zámeru PVŠ so zameraním na témy dizertačných prác
v súlade s projektovou politikou PEVŠ
Cieľ z dlhodobého zámeru

Konkretizácia cieľa na FM
PEVŠ

Témy dizertačných prác
/Projekt

Rozvíjať vedu, základný a
najmä aplikovaný výskum,
vývoj a umeleckú činnosť, a
tým posilniť postavenie
Paneurópskej vysokej školy
v celosvetovej oblasti vedy
a výskumu (PEVŠ bude
podporovať a následne
realizovať len špičkový
a medzinárodný výskum na

- Rozvoj aplikovaného
výskumu v rámci projektov
výskumu v dizertačných
prácach.
- Zapojenie doktorandov do
projektov vedy a výskumu na
Fakulte masmédií a zvýšiť
podiel ich činností pri
samotnej tvorbe projektov
vedy a výskumu.

1.Virtuálny marketing
v komunikačných stratégiách
vybraných firiem
(doc. Hajduk)
APVV 15-0669- Sloboda
prejavu v kontexte
moderných technológií aplikovaný výskum.

domácej a medzinárodnej
úrovni). (s. 19)

2. Manipulácia v médiách
a inštitucionálne nástroje jej
obmedzovania
(doc. Hajduk) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum
3. Význam mediálnej
edukácie pre zvyšovanie
mediálnych kompetencií
obyvateľstva
(doc. Hajduk)/
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum a APVV - Výzva
Slovensko-Portugalsko SKPT-2015-0036 Analýza
médií v Portugalsku a na
Slovensku – mediálna prax
a médiá – aplikovaný
výskum
4. Virtuálne médiá a ich
vplyv
na
formovanie
osobnosti
(doc. Hajduk) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum
5. Vplyv vlastníctva médií na
ich nezávislosť (prípadové
štúdie)
(prof. Radičová) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum
6. Úloha médií v politickej
kampani (prípadová štúdia)
(prof. Radičová) /
KEGA 001 PEVŠ-4/2016
Reflexia mediálnej osobnosti
v
kontexte
kultúrnospoločenského (ne)vedomia
Vývoj v špecializácii

k umeniu:
7. Divadelný plagát a jeho
výrazové možnosti
(prof. Inštitorisová)
8. Grafický dizajn ako
rozhranie
(prof. Inštitorisová)
9. Funkcia fotografie
v divadelnej inscenácii
(prof. Inštitorisová)
10. Možnosti zobrazovania
vizuálnych informácií
(prof. Inštitorisová)
11. Záberová choreografia,
ako základný komunikačný
jazyk v mediálnej tvorbe
(doc. Szomolányi)
12. Vojnová žurnalistika
v mediálnej súčasnosti
(doc. Szomolányi)
13. Význam obrazu a
obrazovej kultúry v súčasnej
mediálnej tvorbe
(doc. Szomolányi)
14.
Regionalizmus
–
fenomén v systéme médií
(prof. Tušer) /
KEGA 001 PEVŠ-4/2016
Reflexia mediálnej osobnosti
v
kontexte
kultúrnospoločenského (ne)vedomia
15. Mienkotvorná a bulvárna
tlač – ich postavenie v
slovenskom
mediálnom
systéme
(prof. Tušer)
16. Budúcnosť periodickej
tlače – blízky zánik alebo
renesancia?
(prof. Tušer)
Zlepšiť spoluprácu
Paneurópskej vysokej školy
v oblasti vedy a výskumu
s inými relevantnými
subjektmi, posilniť
medzinárodnú spoluprácu vo
výskume. (s. 19)

- Rozvoj medzinárodnej
vedeckej spolupráce
primárne s vysokými školami
v zahraničí (Erasmus +)
v oblasti mediálnej
a marketingovej
komunikácie.
- Zapojenie doktorandov do
prípravy medzinárodných
projektov vedy a výskumu.

1. Persuazívne stratégie
v mediálnej komunikácii
(doc. Hudíková)
2. Profesionálne kompetencie
žurnalistu v postmiléniovom
období
(doc. Hudíková)
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný

výskum
3.
Špecifiká
percepcie
mediálneho obsahu
(doc. Hudíková) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum
4.
Vývojové
tendencie
kultúry mediálneho prejavu
(doc. Hudíková) /
KEGA 001 PEVŠ-4/2016
Reflexia mediálnej osobnosti
v
kontexte
kultúrnospoločenského (ne)vedomia
Zapojiť sa do projektov
medzinárodnej spolupráce
v oblasti vedy a výskumu
a vytvoriť podmienky pre
zaradenie výskumných tímov
jednotlivých fakúlt do
medzinárodných sietí
a medzinárodných
riešiteľských kolektívov
(najmä podporou bilaterálnej
a multilaterálnej spolupráce
medzi univerzitami a
medzinárodnou mobilitou
pedagógov). (s. 20)

- Zapojenie doktorandov do
medzinárodných projektov
vedy a výskumu na Fakulte
masmédií a zvýšiť podiel ich
činností pri samotnej tvorbe
projektov vedy a výskumu
prostredníctvom národných
a nadnárodných grantových
schém.

1.
Virtuálny
marketing
v komunikačných stratégiách
vybraných firiem
(doc. Hajduk)/
APVV 15-0669- Sloboda
prejavu
v
kontexte
moderných technológií aplikovaný výskum.
2. Manipulácia v médiách
a inštitucionálne nástroje jej
obmedzovania
(doc. Hajduk) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum
3.
Význam
mediálnej
edukácie pre zvyšovanie
mediálnych
kompetencií
obyvateľstva
(doc. Hajduk) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum a APVV - Výzva
Slovensko-Portugalsko SKPT-2015-0036
Analýza
médií v Portugalsku a na
Slovensku – mediálna prax
a médiá
–
aplikovaný
výskum
4. Virtuálne médiá a ich

vplyv
na
formovanie
osobnosti
(doc. Hajduk) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum
5. Vplyv vlastníctva médií na
ich nezávislosť (prípadové
štúdie)
(prof. Radičová) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum
6. Úloha médií v politickej
kampani (prípadová štúdia)
(prof. Radičová)
Podporovať okrem
základného výskumu aj
aplikovaný výskum
prepojený na významné
pracoviská praxe, vrátane
vytvorenia kreatívnej aliancie
medzi výskumom
a priemyslom. (s. 21)

- Rozvoj aplikovaného
výskumu v rámci projektov
výskumu v dizertačných
prácach.
- Prepojenie aplikačnovýskumných projektov
dizertácií na významné
pracoviská (RTVS,
súkromné televízie,
renomované mediálne
a marketingové inštitúcie).

1. Vplyv vlastníctva médií na
ich nezávislosť (prípadové
štúdie)
(prof. Radičová) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum
2. Úloha médií v politickej
kampani (prípadová štúdia)
(prof. Radičová)
3.
Virtuálny
marketing
v komunikačných stratégiách
vybraných firiem
(doc. Hajduk)
4. Manipulácia v médiách
a inštitucionálne nástroje jej
obmedzovania
(doc. Hajduk) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum
5.
Význam
mediálnej
edukácie pre zvyšovanie
mediálnych
kompetencií
obyvateľstva
(doc. Hajduk) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie

mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum
6. Virtuálne médiá a ich
vplyv
na
formovanie
osobnosti
(doc. Hajduk) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum
7. Kultúrny priemysel a
médiá:
marketing
a
formovanie vkusu
(doc. Kasarda) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum
8. Trh slovenských denníkov
od 2006 po súčasnosť
doc. Kasarda) /
APVV 15-0669- Sloboda
prejavu
v
kontexte
moderných technológií aplikovaný výskum.
Zatraktívniť
participáciu
študentov v oblasti vedy
a výskumu (každá fakulta
zabezpečí
každoročné
konanie
študentských
vedeckých
a umeleckých
súťaží na úrovni fakulty,
celoslovenskej
a prípadne
medzinárodnej,
výsledky
zverejní
vo
svojich
odborných časopisoch alebo
médiách). (s. 21)

Rozvoj
aktivity
doktorandov pri projektovaní
a uskutočňovaní
Festivalu
tvorby FM PEVŠ a rozvoja
umeleckých aktivít v rámci
študijného odboru.
- Vytvorenie doktorandskej
sekcie
a transformovať
ŠVOUČ na medzinárodný
festival tvorby.

1. Divadelný plagát a jeho
výrazové
možnosti
(prof. Inštitorisová)
2. Grafický dizajn ako
rozhranie (
(prof. Inštitorisová)
3.
Funkcia
fotografie
v divadelnej
inscenácii
(prof. Inštitorisová) /
KEGA 001 PEVŠ-4/2016
Reflexia mediálnej osobnosti
v
kontexte
kultúrnospoločenského (ne)vedomia
4. Možnosti zobrazovania
vizuálnych
informácií
(prof. Inštitorisová)
5. Záberová choreografia,
ako základný komunikačný
jazyk v mediálnej tvorbe
(doc. Szomolányi)
6.
Vojnová
žurnalistika
v mediálnej súčasnosti

(doc. Szomolányi)
7.
Význam
obrazu
a
obrazovej kultúry v súčasnej
mediálnej tvorbe
(doc. Szomolányi)
8. Vývoj rozhlasového trhu v
slovenskom
mediálnom
prostredí v kontexte trhového
hospodárstva
(doc. Chudinová)
9. Aplikácia práva na
odpoveď a práva na opravu v
slovenských denníkoch v
závislosti od legislatívnych
zmien
(doc. Chudinová)
10. Krízová komunikácia ako
významný
nástroj
marketingovej komunikácie
v politickom marketingu
(doc. Chudinová)
11. Význam a poslanie
kultúrnych
obsahov
v
slovenských elektronických
médiách
(doc. Chudinová) /
APVV-15-0725 Zvyšovanie
mediálnej kompetencie v
kontexte
celoživotného
vzdelávania – aplikovaný
výskum

Fakulta informatiky v r. 2015
Prehľad vedecko-výskumných konferencií organizovaných fakultou v roku 2015
V rámci projektu „Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – InovEduc
(CBC01008) sa uskutočnila sa uskutočnila dňa 15. októbra 2015 v Košiciach medzinárodná
vedecká konferencia: Inovatívne metódy vo vzdelávaní a výskume 2015.
Ďalšie konferencie, ktoré spoluorganizovali akademickí zamestnanci FI PEVŠ formou
účasti v programových výboroch v roku 2015 boli:
 WTS 2015 - Wireless Telecommunications Symposium, 15-17 apríl, 2015, New York
City, USA
 ICSPCS 2015 - International Conferences on Signal Processing and Communication
Systems, 14. - 16. December 2015, Cairns, (Barrier Reef), Austrália
 ICDT 2015 - The Tenth International Conference on Digital Telecommunications,
April 19 - 24, 2015 - Barcelona, Španielsko
 ICWMMN - 6-th IET International Conference on Wireless, Mobile & Multimedia
Networks, 20 - 23 november, 2015, Peking, Čína
 Mezinárodní konference Technical Computing 2015, 4.11.2015, Praha, Česko
 "Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru", 22 a 23/1/2015, Praha,
konference pořádaná společně s ITSMF, 246 účastmíků, http://cssi.cz/cssi/rizeniinformatiky-v-soukromem-verejnem-sektoru- „Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě“ 8.6.2015, Praha, 111
účastníků, http://cssi.cz/cssi/sdilene-ict-sluzby-g-cloud-v-ceske-verejne-sprave
 „Enterprise Architektura v české veřejné správě„ 23/9/2015, Praha, 167
účastníků, http://cssi.cz/cssi/enterprise-architektura-v-ceske-verejne-sprave.
 TeleCalmPlus Roadshow - 20.4.2015 –Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej
školy (FI PEVŠ) ponúkla študentom a odbornej verejnosti unikátnu možnosť
rozšírenia si svojich obzorov v oblasti systémov poskytovania vzdialenej lekárskej
starostlivosti a monitoringu vitálnych funkcií seniorov a to usporiadaním roadshow
konferencie na počesť zavŕšenia a propagácie dosiahnutých výsledkov
medzinárodného projektu „The Smoke in the Chimney – An Intelligent Sensor-based
TeleCare Solution for Homes“. Projekt podporený finančným grantom
Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF) a Ministerstvom pre vedu a technológiu
Taiwanu (NSC) vytvoril prostredie pre efektívnu spoluprácu FI PEVŠ s univerzitami z
Maďarska (BME - Budapest University of Technology and Economics), Českej
republiky (VUT - Brno University of Technology) a Taiwanu (NCTU - National
Chiao Tung University).
Programu roadshow sa zúčastnili zahraničný hostia; študenti bakalárskeho i
magisterského štúdia fakúlt informatiky, masmédií a psychológie FI PEVŠ;
predstavitelia IVF i zástupcovia firiem z praxe.
 Medzinárodný seminár „Seminar Mobile Communications 2015“ v spolupráci
s Inštitútom Telekomunikácií na Technickej Univerzite vo Viedni - Institute of
Telecommunications, Vienna University of Technology, Oddelení Rádioelektroniky
na Brnenskej VUT a Ústavom Telekomunikácií na Fakulte Elektrotechniky a
Informatiky, STU v Bratislave. V rámci tohto seminára študenti 4 univerzít navštívili
prednášky na pokročilé témy od renomovaných vedeckých pracovníkov a odborníkov

z praxe na pracoviskách v troch krajinách. Panel s medzinárodnou účasťou, venovaný
téme konvergencie LTE a WiFi sa uskutočnil na pôde FI PEU na Tematínskej ulici
v Bratislave dňa 12.3.2015.
Prehľad vedecko-výskumných grantov riešených r. 2015






Európska komisia - COST Action 1104, Random Network Coding and Designes over
GF(q)
Nórsky fond - 2502/2014ONG - Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev
– „InovEduc“
IVF Taiwan - The Smoke in the Chimney – An Intelligent Sensor-based TeleCare
Solution for Homes
Nadácia Vokswagen Slovakia - Netlab.paneurouni.com-vytvorenie laboratória sieťových
technológií na Paneurópskej univerzite
Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania PEVŠ, kód ITMS: NFP26140230012.

Prehľad predložených grantov na schválenie r. 2015......................................................(4)





Horizont 2020 EUJ - Euro-Nippon BIg DATa Processing for E-Health and Mobility Data
from Sensor-based Systems
APVV všeobecná výzva - Konštrukcia nových transkontrolných kódov pre siete a
distribuované pamäťové systémy umožňujúce budúce klaudové aplikácie
APVV bilaterálna výzva PT - SK
APVV bilaterálna výzva AU – SK

Prehľad ocenení získaných akademickými zamestnancami v r. 2015
Citácie:
Farkaš, Peter, and Eugen Ružický. "Multi-cloud hosting IoT based big data service platform
issues and one heuristic proposal how to possibly approach some of them." Current
Issues of Science and Research in the Global World: Proceedings of the International
Conference on Current Issues of Science and Research in the Global World, Vienna,
Austria; 27–28 May 2014. CRC Press, 2014.
1. Voříšek, Jiří, and Jan Pour. "Model for Management of Business Informatics."Current
Issues of Science and Research in the Global World: Proceedings of the International
Conference on Current Issues of Science and Research in the Global World, Vienna,
Austria; 27–28 May 2014. CRC Press, 2014.
2. Earnshaw R.A., Silva M., Excell P. S.: Ten Unsolved Problems with the Internet of
Things, 2015
Davidekova, Monika, Peter Farkas, and Eugen Ruzicky. "Generalized construction of twodimensional complete complementary codes." Telecommunications and Signal
Processing (TSP), 2013 36th International Conference on. IEEE, 2013.
1. Dávideková, M.: On the Ideality of Cross-Correlation Properties for concurrent use of
(N 2, N 2, 2Nx2N) and (N 2, N 2, NxN) of Complete Complementary Codes. IEEE
conference, 2014.

Jiří Voříšek, prof. Ing. CSc. - citace za r. 2015:
Voříšek, J. a kol.: Principy a modely řízení podnikové informatiky, Praha, Oeconomica, 2008,
2011, 446 s. ISBN 978-80-245-1440-6.
1. Corporate Performance Management–why CPM matters for organizations and aspects
of CPM discipline, M Maryska, P Sladek - Journal of Systems Integration, 2015 - sijournal.org - Google Scholar.
2. Building Assurance of Regulatory Compliance in Dynamic Service Oriented Systems
Building Assurance of Regulatory Compliance in Dynamic Service Oriented Systems,
I Šabatová - Journal of Systems Integration, 2015 - si-journal.org - Google Scholar.
3. Do Start-ups in Czech Republic use Cloud Computing?J Weber, R Čermák,
International Scientific Journal of Management Information Systems - Google
Scholar.
4. Blueprint of Application Architecture Reference model–Extended and Updated View,
P Hrabě, Information Technology Applications / Aplikácie informačných technológií Google Scholar.
5. Strategie sourcingu IT služeb, M. Šebesta, vědecká konference doktorandů VŠE Google Scholar.
6. Reference model of business informatics economics management, M Maryska, J
Wagner - Journal of Business Economics and …, 2015 - Taylor & Francis - Google
Scholar.
Schindler, F.: Coping with Security in Programming, Acta Polytechnica Hungarica,
Vol 3, No 2 (2006) 65-72, ISSN 1785-8860.
1. Eze M. O., Kamboh S. A.: Multi-Path Error Propagation: A Case for Defensive
Programming in Software Implementation, Advanced Studies in Computer Science
and
Engineering, Vol 4, No 5 (2015) 39-45, ISSN 2278-7917, viď. Google Scholar.
Voříšek, J., Pour, J. a kol.: Management podnikové informatiky, Professional Publishing,
Praha 2012, ISBN 978-80-7431-102-4.
1. Extending MBI Model using ITIL and COBIT Processes, S Karkoskova, G Feuerlicht
- Journal of Systems Integration, 2015 - si-journal.org - Google Scholar.
2. Analýza vlivů na sourcingové strategie IS/ICT ve zdravotnických zařízeních, M
Potančok - … konference doktorského studia Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká
škola ekonomická, Praha - fis.vse.cz - Google Scholar.
Novotný, Matej, Ján Lacko, and Martin Samuelčík. "Applications of Multi-touch Augmented
Reality System in Education and Presentation of Virtual Heritage."Procedia Computer
Science 25 (2013): 231-235.
1. Pierdicca, Roberto, et al. "Advanced Interaction with Paintings by Augmented Reality
and High Resolution Visualization: A Real Case Exhibition." Augmented and Virtual
Reality. Springer International Publishing, 2015. 38-50.
2. López, David, et al. "Towards an Understanding of Mobile Touch Navigation in a
Stereoscopic Viewing Environment for 3D Data Exploration." IEEE Transactions on
visualization and Computer graphics. (2015).
Pozvaná prednáška na konferencii:
FARKAŠ, Peter , RUŽICKÝ, Eugen Physical Layer Network Coding with Feedback for One
Simple Body Area WSN. ANTA Workshop Aalto University Fínsko, pozvaná
prednáška

Členstvo v radách a výboroch vedeckých agentúr alebo programov v oblasti výskumu:
Voříšek, Jiří:
- člen vědecké rady Univerzity Hradec Králové
- člen vědecké rady FIT ČVUT
- člen vědecké rady FI Panevropské univerzity
- člen oborové rady programu Systémové inženýrství a informatika oboru
Informatika v ekonomice na ekonomické fakultě VŠB - Technické univerzity
Ostrava
- člen oborové rady doktorského studijního programu Systémové inženýrství a
informatika oboru Informační management na PEF ČZU v Praze
Ružický Eugen:
- člen vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy
- člen vedeckej rady Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy
- Členstvo v programovom výbore konferencie Inovatívne metódy vo vzdelávaní
a výskume 2015
Schindler Frank:
- člen vedeckej rady Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy
Lacko, Ján:
- Členstvo v programovom výbore konferencie Inovatívne metódy vo vzdelávaní
a výskume 2015
- člen vedeckej rady Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy
Členstvo v redakčnej rade časopisu:
Voříšek, Jiří:
- redakční rada časopisu „Systémová integrace“, ISSN 1210-9479, uznávaný
- redakční rada časopisu Journal of Systems Integration, ISSN 1804-2724,
http://www.si-journal.org
- redakční rada časopisu Central European Business Review, ISSN 1805-4854
(print), ISSN 1805-4862 (online)
- redakční rada časopisu Information Technology Applications, ISSN 1338-6468,
www.e-s-r.org.
Ružický Eugen:
- redakčná rada časopisu Information Technology Applications, ISSN 1338-6468,
www.e-s-r.org
- redakčná rada časopisu “Voronež Institute‘s Bulletin of High Technologies”, ISSN
1994-1730.

Schindler Frank:
- redakčná rada časopisu Information Technology Applications, ISSN 1338-6468,
www.e-s-r.org
- redakčná rada časopisu “Voronež Institute‘s Bulletin of High Technologies”, ISSN
1994-1730.

Ostatné:
Voříšek, Jiří:
- titul Emeritní profesor VŠE v Praze, udělen vědeckou radou VŠE
Schindler Frank:
- člen komisie na dizertačnej skúške: Ing. Lapin Ivan, 27.2.2015, FEI STU
Bratislava
Prehľad najdôležitejších publikačných výstupov v r. 2015
SILVA, Adao, ASSUCAO Chosé, DINIS, Rui, GAMEIRO, Atílio, FARKAŠ, Peter, New
Iterative Frequency-Domain Detectors for IA-Precoded MC CDMA Systems, Wireless
Personal Communications, Springer, 2015
FARKAŠOVÁ, Katarína - FARKAŠ, Peter - RAKÚS, Martin - RUŽICKÝ, Eugen - SILVA,
Adao GAMEIRO, Atílio, Construction of error control run length limited codes
exploiting some parity matrix properties. In Journal of Electrical Engineering. Vol. 66,
No. 3 (2015), s. 182-184. ISSN 1335-3632. V databáze: SCOPUS.
FARKAŠ, Peter , PUTERKA, Boris, STAROŇ, Martin, RUŽICKÝ, Eugen Distributed Local
Topology Determination Technique for Topological Interference Alignment in
Partially Connected Ad Hoc Networks, In Proc. : IN TECH 2015 Dubrovník,
Chorvátsko
LEŠČINSKÁ, Nikola, FARKAŠ, Peter , RUŽICKÝ, Eugen, Computerized Support for
Construction of Error Control Run Length Limited Block Codes, SoftCOM 2015, Bol,
Chorvátsko
FARKAŠ, Peter , RUŽICKÝ, Eugen Physical Layer Network Coding with Feedback for One
Simple Body Area WSN. ANTA Workshop Aalto University Fínsko, pozvaná
prednáška
RUŽICKÝ E., Kostrova N.: The use of quantile regression in data analysis tasks. In:
Information technology applications (Aplikácie informačných technológií). - ISSN
1338-6468. - Roč. 4, č. 1 (2015), s. 33-43.
RUŽICKÝ E.: Formalization of user interaction with virtual expert resource of knowledge
type via ontological modeling. In: Information technology applications (Aplikácie
informačných technológií). - ISSN 1338-6468. - Roč. 4, č. 1 (2015), s. 44-57.
Potančok, M., Voříšek, J.: Specific factors influencing IS/ICT sourcing strategies in
healthcare
facilities, Health Information Management Journal, Vol 21, No 1, March 2015,
http://jhi.sagepub.com/cgi/reprint/1460458215571644v1.pdf?ijkey=ZiDBPmqpIZhyzh
Q&k eytype=finite, Impact Factor: 0.787.
Voříšek, J., Pour, J. Buchalcevová, A.: Model for management of business informatics –
principles and practices, E&M Economics and Management, 2015, Vol 18, No. 3, pp.
160- 173, Wolters Kluwer, ISSN (Print) 1212-3609, ISSN (Online) 2336-5604,
http://www.ekonomiemanagement.cz/download/1441645370_f8e8/14_MANAGEMENT+OF+BUSINESS+I
NF ORMATICS.pdf, impact factor 1,021.
Schindler, F.: Algorithmization of decision-making in management of objects with
inhomogenous characteristics, Information Technology Applications, Vol 4, No 1
(2015) 13-22, ISSN 1338-6468.

T. Palenik, P. Farkas, M. Rakus, J. Dobos: Analysis of Minimal LDPC Decoder System on a
Chip Implementation. In: Radioengineering Vol. 24 no. 3, September 2015, p. 783790, ISSN: 1210-2512 ; DOI: 10.13164/re.2015.0783, 1805-9600 (online).
Prehľad študijných a prednáškových pobytov akademických zamestnancov na
univerzitách v zahraničí
 FARKAŠ, Peter Aalto University Fínsko, pozvaná prednáška
 DOBOŠ, Ján, FARKAŠ Peter Budapešť
Konkrétne dátumy a témy workshopov:
19.2.2015 TU Brno- Antennas for body area networks
5.3.2015 TU Viedeň - Distributed Antenna Architectures for Converging Networks
(5G)
19.3.2015 TU Brno - Self-Awareness in Cyber Physical Systems
26.3.2015 TU Viedeň - Challenges and Potential Technical Directions Paving the Way
to Future Radio Communications
 PÁLENÍK, Tomáš: V rámci medzinárodného seminára „Seminar Mobile
Communications 2015“ v spolupráci s Inštitútom Telekomunikácií na Technickej
Univerzite vo Viedni - Institute of Telecommunications, Vienna University of
Technology, Oddelení Rádioelektroniky na Brnenskej VUT a Ústavom
Telekomunikácií na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky, STU v Bratislave sa
zúčastnil niekoľkých workshopow na pôde zahraničných inštitúci – 12.3.2015.
Rozvoj fakulty v oblasti vedy a výskumu v strednodobom horizonte do r. 2020
Rozvoj fakulty v oblasti vedy a výskumu v strednodobom horizonte do r. 2020 bude
zameraný predovšetkým na splnenie hlavného cieľa - pozdvihnutie kvality vedy a výskumu
na taká úroveň, ktorá bude akceptovaná Akreditačnou komisiou na udržanie akreditácie
študijných programov druhého stupňa. Bude si to vyžadovať aby garanti dosiahli
a publikovali výsledky uznávané na medzinárodnej úrovni. Okrem toho bude nevyhnutné
nepretržité zapojenie garantov, ostatných akademických pracovníkov a študentov do
medzinárodných projektov. Taktiež treba dosiahnuť aby aspoň jeden z mladších
akademických pracovníkov dosiahol titul PhD. a svojimi výsledkami začal plniť kritériá
potrebné na realizáciu habilitácie na niektorej z regionálnych univerzít alebo vysokých škôl.
Reálnosť týchto cieľov je vychádza z nasledujúcich skutočností:



Do roku 2016 pobeží projekt COST Action 1104 Random Network Coding and Designes
over GF(q) do ktorého je FI PEVŠ zapojená.
FI PEVŠ sa koncom roka 2015 stala jedným z hlavných riešiteľov medzinárodného
projektu: Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – InovEduc
(CBC01008). V rámci tohto projektu však bude nevyhnutné dosiahnuť aj preukázateľné
vedecké výsledky publikovateľné v časopisoch typu A a na konferenciách typu B.
V rámci projektu budú preto vytvorené softvérové diela využívajúce metódy virtuálnej
a rozšírenej reality. Pomocou unikátnych softvérových diel budú prezentované vo forme
interaktívnych 3D modelov historické, kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska
a Ukrajiny.









V súčasnosti očakávame výsledky hodnotenia dvoch podaných projektov bilaterálnej
spolupráce od agentúry APVV. Ak by aspoň jeden z nich získal financovanie, tak by sa
jednalo o preukázateľne vedecký projekt s medzinárodným charakterom.
Boli podniknuté kroky na zapojenie sa do ďalšieho projektu COST. Konkrétne prof.
Farkaš začal komunikovať s Prof. Z Nothingham Trent University o možnosti zapojenia
sa do projektu. Ponúkol, že by FI PEVŠ prispela k riešeniu vedeckých úloh projektu
spracovaním a vizualizáciou veľkých dát, ktoré vznikajú pri meraniach a experimentoch
spojených so zisťovaním elektromagnetického poľa v okolí komplikovaných
integrovaných obvodov, ktoré nie je možné modelovať alebo vyhodnocovať analytickými
metódami.
V nasledujúcich rokoch budú opäť podávané ďalšie návrhy projektov a to najmä
sústredené na bilaterálne projekty APVV. Pokiaľ Európska komisia zverejní relevantnú
výzvu v oblasti do ktorej by sa mohla zapojiť FI PEVŠ, tak budeme hľadať v rámci
Európy a sveta partnerov pre podanie projektu v rámci H 2020. Podobne ako sme urobili
v predchádzajúcom období v spolupráci s 8 partnermi z Európy a 4 z Japonska pri podaní
návrhu projektu ENBIDATE.
Mladí akademickí pracovníci budú podporovaní aby sa uchádzali aj o menšie vedecké
a výskumné projekty v rámci národných štipendijných programov a iných možností.
Akademickí pracovníci FI PEVŠ okrem toho budú musieť byť aktívne zapojení aj do
činností, ktoré môžu priniesť ocenenia a viesť k vytvoreniu zreteľa hodných diel. Aj keď
podstatná pozornosť bude venovaná kvalite výskumu, bude sa prihliadať aj na možnosti
získavania prostriedkov pre FI PEVŠ, ktoré by sa dali využiť na budovanie
a skvalitňovanie vybavenia výskumných laboratórií alebo v optimálnom prípade aj na
krytie nákladov na mzdy výskumných pracovníkov. V tejto sfére však treba mať
realistické ciele a neočakávať príliš veľké úspechy hlavne kvôli už spomínaných
diskriminačným postojom národných grantových agentúr k súkromným vysokým školám.

Fakulta psychológie v r. 2015
Prehľad vedecko-výskumných konferencií organizovaných fakultou v roku 2015
-

Náš život optikou pozitívnej psychológie. Študentská konferencia, 29.4.2015,
Zborník abstraktov. Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola.
aktívna účasť:
doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.: Úvod k empirickému výskumu prežívania
každodennosti

-

Konferencia Virtuálna generácia – „Sme iní ako kedysi?“ Paneurópska vysoká
škola v Bratislave, 13.11.2015, výstup: zborník
PhDr. Desanka Kanderová, PhD., názov príspevku: Socializácia – internetové
priateľstvá
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., názov príspevku: Generácia 21. Storočia
PhDr. Veronika Bisaki, Mgr. Erik Radnóti, Mgr. Silvia Sodomová,názov príspevku:
Žiaci inkluzívnej školy
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.: názov príspevku: Závislostné správanie spojené
s využívaním mobilného telefónu, chatu a internetu
Prehľad vedecko-výskumných grantov riešených r. 2015
Kód projektu: NFP 26140230012
Názov projektu:
Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy
Agentúra/grantová schéma:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Suma získaných finančných prostriedkov: 406 921,76 eur
Rok schválenia projektu: 2012
Časové rozpätie projektu: 2013 - 2015
Garant Fakulty psychológie: prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Web:
http://www.paneurouni.com/sk/projekty/medzinarodnou-spolupracou-kukvalitevzdelavania-pevs/o-projekte/
Fáza: Pilotné overovanie študijného programu Školská a pracovná psychológia
v profilových predmetoch
Participácia na projektoch a grantoch
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Medzinárodný projekt COST Action IS 1401 Strengthening Europeans´Capabilities
by Establishing The European Literacy Network 2014-2018 - zástupca Slovenskej
republiky

Doc. PhDr. Alojz Ritomský Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku. APVV-0752-12
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Prehľad predložených grantov na schválenie r. 2015
VEGA č. 1/0376/16 (podaný 30.4.2015 na roky 2016-19)
Identifikácia kritérií rizikového vývinu jazykových schopností v predškolskom
veku – overovanie platnosti klasifikácií narušeného vývinu reči a tvorba
diagnostického nástroja.
Participujú:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Doc. PhDr. Alojz Ritomský Výsledky vstupného hodnotenia – 90,45 (A)
APVV – Podpora aplikačne diferencovaného vzdelávania psychológov v kontexte
národných potrieb a európskych štandardov – v súčinnosti s PDF UMB Banská
Bystrica, FSVaZ UKF Nitra, FPs PEVŠ Bratislava.
Rozpočet: 240 000 Eur
Participujú: prof. PhDr. E. Gajdošová, PhD., doc. PhDr. E. Szobiová, PhD., PhDr.
Katarína Hennelová, PhD., PhDr. Desanka Kanderová, PhD
APVV – Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií – v súčinnosti FP,
FM a FPs PEVŠ Bratislava
Rozpočet: 249 966 Eur.
Participuje: Mgr. Lukáš Zajac, PhD.

Prehľad ocenení získaných akademickými zamestnancami v r. 2015 – žiadne
Prehľad najdôležitejších publikačných výstupov v r. 2015
“A” – podľa evidencie v knižnici
Štatistika publikácií:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách..............................1
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch……………….….……..3
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách……...…...5
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách………..……..5
Spolu: 14

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB1
Školská psychológia a školský psychológ pre 21. storočie / Eva Gajdošová. - 1 vyd. Žilina : Eurokódex, 2015. - 248 s. [14,58 AH] : il. - ISBN 978-80-8155-056-0.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADE1
Self-evident spiritual experience and empirical psychology [Samozrejmá duchovná
skúsenosť a empirická psychológia] / Walter Renner, Panch. Ramalingam.
In: Journal of the Indian Academy of Applied Psychology : JIAAP. - ISSN 0019-4247. Vol. 41, no. 2 (2015), p. 259-271.

ADE2
Valence and efficacy : the affective meanings of human values and their relationship to
moral decisions [Valencia a účinnosť] / Walter Renner, Maximilian Wertz.
In: International journal of business and social research : IJBRS. - ISSN 2164-2540 ;
2164-2559 (online). - Vol. 5, no. 6 (2015), p. 44-55.

ADE3
Group based cognitive behavioral therapy for depressed Iranian migrants in Austria
[Skupinová kognitívno behaviorálna terapia pre iránskych migrantov v Rakúsku] / Atefeh
Fahti, Walter Renner, Barbara Juen.
: International journal of psychological studies. - ISSN 1918-7211 ; 1918-722X (online). Vol. 7, no. 2 (2015), p. 88-104.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC1
Štýly humoru vo vzťahu k zvládaniu záťaže = Humor styles and their relationship to
coping with stress / Veronika Boleková.
In: QUAERE 2015 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků vědecké
interdisciplinární mezinárodní konference doktorandů a odborných asistentů = QUAERE
2015 : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for
PhD students and assistants. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN
9788087952108. - S. 872-881 [CD-ROM].

AFC2
Slovenská verzia dotazníka popôrodného puta = Slovak version of the postpartum
bonding questionnaire / Katarína Greškovičová, Eva Szobiová.
In: QUAERE 2015 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků vědecké
interdisciplinární mezinárodní konference doktorandů a odborných asistentů = QUAERE
2015 : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for
PhD students and assistants. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN
9788087952108. - S. 1059-1068 [CD-ROM].

AFC3
Mám oporu, som oporou = I am supported, I am supportive / Alois Ritomský.
In: Psychologické aspekty pomáhání 2014 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z
mezinárodní konference. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. - ISBN
9788074647369. - S. 79-97 [CD-ROM].

AFC4
Prosociálne správanie - pomáhanie druhým = Prosocial behaviour - helping others /
Teodor Kollárik.
In: Psychologické aspekty pomáhání 2014 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z
mezinárodní konference. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. - ISBN
9788074647369. - S. 137-143 [CD-ROM].

AFC5
Wirksamkeit von Laienhilfe für MigrantInnen mit posttraumatischen Belastungsfolgen :
Schlussfolgerungen auf unspezifische Effekte in der Psychotherapie und Forderung nach
Psychotherapeuten und -therapeutinnen mit Migrationshintergrund [Účinnosť pomoci
laikov pre prisťahovalcov s post-traumatickým stresom sledovanosť a závery pre
nešpecifické efekty v psychoterapii] / Walter Renner, Heidi Siller.
In:
Praxisorientierte
Psychotherapieforschung
Verfahrensübergreifende,
patientenorientierte Aspekte und Kompetenzentwicklung : Tagungsband zur
wissenschatlichen Fachtagung 2014. - Wien : Gesundheit Österreich, 2015. - ISBN
9783851591927. - S. 105-107.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD1
Osobnostné atribúty reziliencie a tvorivosti v období nástupu na vysokoškolské štúdium
Personality atributes of resilience and creativity at the time of entering a university] / Eva
Szobiová.
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - Roč. 49, č. 1-2 (2015),
s.143-160.

AFD2
Záškoláctvo - nepriaznivý spoločenský jav na školách = Truancy - adverse phenomen in
schools / Desanka Kanderová.
In: Školská psychológia a kvalita života v edukácii : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie Ďuričove dni 2014. - Trnava : Trnavská univerzita, 2015. - ISBN
978-80-8082-837-0. - S. 191-198.

AFD3
Sebapoškodzovanie : novodobý sociálnopatologický jav = Self-harm : contemporary
socio-pathological phenomenon / Henrieta Roľková.
In: Školská psychológia a kvalita života v edukácii : zborník príspevkov z medzinárodnej

vedeckej konferencie Ďuričove dni 2014. - Trnava : Trnavská univerzita, 2015. - ISBN
978-80-8082-837-0. - S. 209-216.

AFD4
Školský psychológ a súčasná škola = School psychologist and the contemporary school /
Eva Gajdošová.
In: Školská psychológia a kvalita života v edukácii : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie Ďuričove dni 2014. - Trnava : Trnavská univerzita, 2015. - ISBN
978-80-8082-837-0. - S. 16-23.

AFD5
Inkluzívna škola v kontexte práce školského psychológa / Eva Gajdošová.
In: Regulácia a sebaregulácia v prevýchove : recenzovaný zborník príspevkov z 13-19.

Prehľad študijných a prednáškových pobytov akademických zamestnancov na
univerzitách v zahraničí
Škola jako místo setkávání 2015, 17.4.2015, Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy, Praha, ČR.
aktívna účasť:
PhDr. Miroslava Nováková Schoffelová,PhD., prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc ,:
Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina.
19th Annual International Conference of the Association of Psychology and
Psychiatry for Adults and Children (A.P.P.A.C.). Athens, Greece, 18 - 22 May
2015.
Aktívna účasť:
Univ. prof.Walter Renner, PhD. Lay Help as a Means of Social Support for Trauma Survivors
among Refugees and Asylum Seekers.
Medzinárodná vedecká konferencia „Novinky v pedagogické a školní
psychologii“ na Masarykovej univerzite v Brne, ČR dňa 28. a 29.8.2015,
výstup: zborník
aktívna účasť:
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.: názov príspevku:
Nová koncepcia sociálnej atmosféry školy.
PhDr. Katarína Hennelová, PhD. názov príspevku:
Predčasné zaškolenie nadaných detí a ich adaptácia na školu
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.: názov príspevku:
Rola školského psychológa v kontexte pozitívnej psychológie.
International Congress on Science and/or Religion: A 21st century debate.
Sigmund Freud University, Vienna, 27th to 29th August, 2015.
Aktívna účasť:
Univ. prof. Walter Renner, PhD. Self-Evident Experience: A Challenge to the Empirical
Study of Spirituality and Religion.

Medzinárodná vedecká konferencia „ Sociální procesy a osobnost 2015“
organizované Psychologickým ústavom ČR a FF MU Brno, ČR na Ekonomickosprávnej fakulte Brno 9. -11. 9. 2015, výstup: zborník
Aktívna účasť:
doc. PhDr. E. Szobiová, PhD.: názov príspevku:
First results of the Slovak version of postpartum bonding questionnaire)
8th European Conference on Psychotherapy Research, Klagenfurt, 24th to 27th
September 2015.
Aktívna účasť:
Univ. prof.Walter Renner, PhD. Effects of lay intervention on clinical symptomatology in
migrants: Conclusions on possibilities and limitations of unspecific factors in psychotherapy
XI. Medzinárodné afaziologické sympózium, 16.-17.10.2015, Bratislava.
PhDr. Ivana Miklošová,PhD., prof. PhDr. Marína Mikulajová,PhD. PhDr. Martin
Jakubek,PhD.: Modelovanie štruktúry deficitov u detí s NVR v predškolskom veku.
Psychologická diagnostika Brno, III. ročník. 22.-23.10.2015, FSS Masarykova
univerzita Brno, ČR.
prof. PhDr. Marína Mikulajová,PhD. , PhDr. Mirolsva Nováková Schoffelová,
PhD.: Potrebujeme diagnostiku fonematického uvedomovania?
Rozvoj fakulty v oblasti vedy a výskumu v strednodobom horizonte do r. 2020.
FPs

plánuje

v

rámci

spolupráce

fakulty

s externým

prostredím

sústrediť

vedeckovýskumný potenciál do troch rozhodujúcich oblastí: 1) nové potreby praxe 2)
spoločnosť a civilizačné výzvy, 3) znalostná spoločnosť a informačné a komunikačné
technológie. Cieľom je využívanie interdisciplinarity na úrovni fakulty, školy a na
medzinárodnej úrovni.
Pracovná verzia pre názov projektu: Mentálne zdravie v školách – tvorba metodiky
na

hodnotenie,

vzdelávacími

posúdenie

potrebami,

so

u rizikových
zdravotnými

skupín

žiakov

problémami,

(so

špeciálnymi

interkulturálnymi

rozdielmi) a odporúčania pre prax.
Výskum bude súčasťou medzinárodného výskumu overovania výskumnej metódy
SEHS-S v slovenských školských podmienkach a jej následnej štandardizácie na Slovensku.
Plánovaný výskum na FPs PEVŠ v šk.r. 2016/2017
I.
Výskum a spolupráca s Manchester University, Great Britain
Riešenie spoločných výskumných úloh (učitelia aj doktorandi)
Kevin Woods, Director of Postgraduate Research, School of Environment, Education and
Development, Programme Director Doctorate in Educational and Child Psychology,
University of Manchester
Manchester university (Prof. Kevin Woods) navrhla pre spoločný výskum tieto
výskumné úlohy, z ktorých sa vyberú nosné projekty:
D.Ed.Ch.Psychol. Research Commissions Programme 2015

Time (approx)
1.15pm
1.35pm
1.45pm
1.55pm
2.10pm
2.30pm

21st October 2015
Topic
Foetal alcohol syndrome and its effects
Test anxiety and its measurement
Exam anxiety intervention – STEPS
EP service delivery innovation
Tutor research background (from 5.10.15)
ASC school-based parent support

Time (approx)
Moved to 12.11.15
3.45pm-4pm
1.15pm
1.25pm
1.50pm
2.05pm
2.15pm

2.50pm
Tutor research background
Person centred working
SEB participation
4th November 2015
Topic
Intervention for school connectedness of INA
pupils
Exploring ethical governance in EP practice
Chimp management programme
EPs and behaviour management
EPs and EBP
School-based ASC intervention

2.25pm

ASC high school good practice

3.05pm
3.25pm
3.35pm

2.35pm
2.50pm
3.00pm
3.20pm
3.30pm
Time (approx)
10.00am
10.10am
10.20am
10.30am
10.55am
11.05am
11.30am
11.40am
11.50am
12.05pm
12.15pm

12.20pm

EP use of MI
MI and academic achievement
EPs working with 16-25
SDT and 16-25
26th November 2015
Topic
ASC and post-16 education
EPs and autism
Practice placement supervisor training
Tutor background/ Student assessment needs
Sense of belonging and transition
Plan-do-review for SEBMH
11.15am
EP role in supporting children’s rights
(UNCRC)
EPs’ use of in vivo observation
Use of SFBT in child protection
EP role in promoting community cohesion
SENSE study dataset: What questions does it
raise?
7th December 2015
Evaluating Meemo (WM intervention)

Presenter(s)
Kath
Dave/ Kevin
Kevin/ Dave
Kevin/ Richard
Caroline
Caroline/ Latha
Hackett
Break
Catherine
Catherine
Catherine
Presenter(s)
Christine
Kevin & Cathy
Cathy/ Elinor Wilde
Kevin/ Patrick
Kevin
Caroline/ Gareth
Morewood
Caroline/ Gareth
Morewood
Break
Cathy
Cathy/ Gill Strait
Cathy
Cathy
Presenter(s)
Caroline
Caroline
Caroline
Kevin
Catherine
Catherine
Break
Kevin
Kevin & Kath
Kevin & Caroline
Kevin & Anne Ford
Kevin et al.

Richard/ Kath/ Kevin

VEDECKÁ ČASŤ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
Na Fakulte psychológie PEVŠ sa doktorandské štúdium
realizuje na základe
akreditovaného doktorandského študijného programu Školská psychológia v študijnom
odbore 3.1.11. pedagogická, poradenská a školská psychológia od roku 2012.

Rok

Počet absolventov denného
doktorandského štúdia

2015

2

Spolu

2

Aktuálny stav počtu doktorandov k 8.12.2015
1. ročník
Denné štúdium (2)
Kolcúnová Silvia, Mgr.
Šelingerová Alexandra, Mgr.
Externé štúdium (1)
Koch Helge, LL.M.
2. ročník
Denné štúdium (3)
Mehešová Mária, Mgr.
Pavlovič Ivan, PhDr.
Vančová Aneta, Mgr.
Externé štúdium (5)
Akbey Bilal, Mgr.
Bisaki Veronika, PhDr.
Majerčáková Albertová Silvia, Mgr., M.A.
Langermann Silvia, Mgr.
Sodomová Silvia, Mgr.
3. ročník
Denné štúdium (2)
Greškovičová Katarína, Mgr.
Radnóti Erik, Mgr.
Externé štúdium (1)
Haňková Ludmila, Mgr.
Vypisované témy dizertačných prác korešpondujú s dlhodobým zámerom FPs PEVŠ a sú
v užšom vzťahu k zameraniu študijného programu, najmä vzhľadom na medzinárodné trendy.
Záujem o doktorandské štúdium na FPs PEVŠ je od jej založenia relatívne vysoký, hlási sa
vzhľadom na počet školiteľov veľký počet uchádzačov. Väčšina uchádzačov však ašpiruje na
denné doktorandské štúdium, iba niektorí z nich prejavujú záujem o doktorandské štúdium
externé. Vzhľadom na tento fakt, a tiež vzhľadom na schválené miesta študentov denného

doktorandského štúdia v počte 2, máme každý rok len dvoch nových doktorandov v dennom
doktorandskom štúdiu, čo je na perspektívu rozvoja FPs PEVŠ málo.
Doktorandi denného doktorandského štúdia FPs PEVŠ povinne vykonávajú pedagogické
aktivity – pod supervíziou svojich školiteľov vedú semináre v predmetoch školiteľov, sami
vedú povinne-voliteľné predmety, výberové predmety a vykonávajú aj iné s pedagogickým
výkonom spojené aktivity (napr. vedenie alebo oponovanie záverečných prác - denní
doktorandi vedú a oponujú 2-4 záverečné práce v bakalárskom štúdiu) a zapájajú sa aj do
ďalších aktivít fakulty – do ŠVOČ, do organizovania medzinárodnej konferencie FPs PEVŠ
„Podpora a ochrana zdravia žiakov a učiteľov v školách“, do realizácie prijímacích
pohovorov na fakulte, a do pomoci pri výskumoch členov fakulty a participujú na Dňoch
otvorených dverí FPs PEVŠ .
Na skvalitnenie úrovne doktorandského štúdia v ak. roku 2015/2016 sa na FPs PEVŠ
vypracoval premyslený ucelený systém prednášok, ktoré sa aktuálne realizujú zvlášť pre
študentov 1. a zvlášť pre študentov 2. ročníka raz mesačne v predposledný piatok v mesiaci
pod vedením garantky doktorandského štúdia prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD.
Prednášateľmi sú jednak pedagógovia FPs PEVŠ a jednak odborníci z iných vysokých škôl na
Slovensku. Prednášky sú koncipované tak, aby prehĺbili a doplnili poznatky doktorandov
z povinných a povinne voliteľných predmetov učebného plánu doktorandského štúdia, a aby
im tiež pomohli dobre sa pripraviť na predpísané dizertačné skúšky.
V tomto kalendárnom roku sa v rámci komplexnej akreditácie predložil Akreditačnej
komisii MŠ SR akreditačný spis doktorandského štúdia, v ktorom sa výrazne aktualizoval
študijný program Školská psychológia. Vychádzajúc z európskych trendov sa inovoval
učebný plán štúdia a aktualizovali informačné listy všetkých kurzov ponúkaných študentom
3. stupňa VŠ štúdia.

Realizácia medzinárodných vzťahov PEVŠ v roku 2015
PEVŠ v roku 2015 pokračovala vo zvýšenej aktivite v smere nadviazania nových
partnerstiev a prehĺbenia existujúcich v záujme zapojenia sa do pripravovaného programu
kreditovej mobility programu ERASMUS+ v spolupráci programových krajín s partnerskými
krajinami. Na základe schválenia predloženého projektu sa PEVŠ stala najúspešnejšou
vysokou školou v SR v počte krajín, s ktorými bude partnerský projekt realizovať
(Azerbajdžan, Gruzínsko, Indonézia, Malajzia, Čína, Hong Hong, Macau, Kazachstan,
Kirgizsko, Izrael, Ruská federácia, Ukrajina, Izrael), s celkovo najvyšším počtom schválených
mobilít a najvyšším schváleným rozpočtom spomedzi všetkých slovenských VŠ.
Realizované projekty:
1. Projekt 2014-1-SK01-KA103, zmluva c. 000062 v trvani od 01.06.2014 do 31.05.2016, s
celkovym rozpoctom 218.865 EUR.
2. Projekt mobilit v ramci krajin programu 2015-1-SK01-KA103, zmluva c. 008679 v trvani
od 01.06.2015 do 31.05.2017, s celkovym rozpoctom 213.535 EUR, vratane grantu urceneho
na specialne potreby v sume 444 EUR.
3. Projekt kreditovej mobility medzi krajinami programu a partnerskymi krajinami 2015-1SK-KA107, zmluva c. 008689 v trvani od 01.06.2015 do 31.05.2017, s celkovym rozpoctom
330.500 EUR.
V programe ERASMUS+ PEVŠ pokračovala v mobilitnom programe medzi programovými
krajinami, teda krajinami EÚ. V akademickom roku 2014/15 sa akademických mobilít
zúčastnilo 96 študentov PEVŠ, z ktorých 69 realizovalo zahraničné študijné pobyty a 27
študenti uskutočnili pracovné stáže. V akademickom roku 2014/15 PEVŠ na svojej pôde
privítala 24 prichádzajúcich mobilitných študentov z partnerských VŠ v zahraničí.
V prebiehajúcom akademickom roku 2015/16 je aktuálne, k stavu k 20.11.2015 plánovaných
celkovo 81 mobilít študentov PEVŠ, z toho 58 študijných a 23 mobilít za účelom pracovnej
stáže. Celkový počet prichádzajúcich študentov z partnerských univerzít v zahraničí by mal
dosiahnuť 35. Po prvý raz medzi nimi budú aj študenti z krajín mimo EÚ, realizujúci svoju
akademickú mobilitu v novom programe kreditovej mobility. Úplne po prvýkrát v histórii
existencie PEVŠ privítame v akademickom roku 2015/16 na našej pôde študentov
z Kirgizska, Azerbajdžanu, Číny, či Taiwanu.
Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci PEVŠ v priebehu roku 2015 realizovali niekoľko
účastí na medzinárodných vedeckých fórach a iných odborných podujatiach s medzinárodnou
účasťou a uskutočnili tiež viacero odborných vystúpení, spojených s výučbou, či prednáškami
pre odborné publikum na partnerských VŠ v zahraničí, ako aj pre špecializované akademické
a profesionálne združenia a medzinárodné inštitúcie.
Pri účasti v medzinárodných združeniach univerzít využila PEVŠ v roku 2015 potenciál
viacerých multilaterálnych projektov (programy STELLA a Compostela Video Contest na
pôde Compostela Group of Universities, vedecké a projektové aktivity v združení Euromediteránskeho partnerstva EMUNI), ako aj viacerých bilaterálnych partnerských projektov,
výsledkom ktorých bola napr. výstava čínskych umelcov v spolupráci s Čínskou akadémiou
maľby a kaligrafie, v máji 2015 na pôde Galérie Silencium v priestoroch PEVŠ. V septembri
2015 v rámci 21. Valného zhromaždenia Compostela Group of Universities (CGU) bol
riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov, JUDr. Slavomír Rudenko, Ph.D. zvolený za člena
Predsedníctva CGU.

Štatistika k programu Erasmus+

2014/2015
Štúdium

Stáž

SPOLU

Odchádzajúci študenti
69

27
96
24
(vrátane študentov prichádzajúcich v rámci
bilaterálnych partnerstiev)

Prichádzajúci študenti

2015/2016 (odhad k 20.11.2015)
Štúdium

Stáž

SPOLU

Odchádzajúci študenti
58

23
81
35
(vrátane študentov prichádzajúcich v rámci
bilaterálnych partnerstiev)

Prichádzajúci študenti
REKTORÁT

Zahraničné pracovné pobyty
● JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.
- 11.2. – 14.2. 2015 – Portonož. Účasť na Valnom zhraomaždení Euro-Mediteránske
partnerstvo EMUNI
- 31.3. – 6.4. 2015 – Miami. Vedenie tímu na medzinárodnej súťaži Florida Bar International
Commercial Arbitration Moot
- 30.5. – 11.6. 2015 – Čína. Rokovanie o spolupráci v rámci programu ERASMUS+.
● doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
- 29.10. 2015 - účasť na medzinárodnej konferencii v Prahe organizovanú pod záštitou EÚ na
tému tzv. dvojitých diplomov – double degree.
FAKULTA PRÁVA
Zahraničné študijné pobyty pedagógov a doktorandov za rok 2015
● JUDr. Radka Kolkusová, LL.M.
- 7.-14.júl 2015 - Študijný pobyt, St. Peterburg, Ruská federácia
- 18.júl – 15.august 2015 - Aktívna účasť na letnej škole „Summer Institute on Intellectual
Property Rights and China“ organizovanej na Peking University School of Governement in
Beijing, China

Aktívne vystúpenia na medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí
v roku 2015
● Prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
- Round Table "Combating Racial Discrimination and Intolerance in Romania", 29. 9. 2015,
Hotel Capitol, Bukurešt, príspevok: "ECRI's report and main recommendations"
- 29th Session of the Congress of Local an Regional Authorities, 20.-22. 10. 2015, 2nd
Plenary sitting - Hemicycle, Council of Europe, Štrasburk, Panel "Refugee and Migrant
Crisis: What is the Role of Local and Regional Authorities? príspevok: "Draft ECRI Policy
Recommendation on Safeguarding Irregularly Present Migrants from Discrimination".
● Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
- mezinárodná konferencia „Law Crossing Eurasia“ (PF UK, Praha, 13.1.2015), referát na
tému: „Protection of Persons in the Event of Disasters”
- konferencia na tému „Customary International Law and Human Rights“ v Paláci národů
(Ženeva, 4.5.2015), aktívne vystúpenie v panelu: Formation of Custom and Human Rights
- Světové setkání společností pro mezinárodní právo a kolokvium SFDI (Strasbourg, 27.28.5.2015), vystúpenie v diskusii z pozície predsedu Spoločnosti pre medzinárodné právo za
ČR (predstavenie jej aktivít, česko-slovenských sympózií, vydávanie Czech Yearbook of
Public & Private International Law, a pod.)
- 2015 AHRI Human Rights Conference “Human Rights and Universality” (Bělehrad, 20.22.9.2015), prezentácia Výskumného centra pre ľudskéé práva PF UK (UNCE), ktoré bolo
prijaté do Asociácie ľudskoprávnych inštitútov (AHRI)
- konferencia na Université Paris 2: Quelle liberté dans l’Europe du XXIème siècle ? (Paris,
2.10.2015), referát na tému „Quelles restrictions sont nécessaires pour protéger la liberté au
21ème siècle?“
- mezinárodná konferencia „Hans Kelsen – inspirující osobnost pro právní vědu, filozofii,
politiku a mezinárodní vztahy“ (PF UK, Praha, 8.-9.10.2015), referát na tému „Kelsen jako
předchůdce dnešního mezinárodněprávního konstitucionalismu?“
- účastník a hlavný organizátor, 8. česko-slovenské mezinárodnoprávne sympózium: „Imunity
v mezinárodním právu“ (Zámecký hotel Třešť, 16.-17.10.2015), referát na tému: Imunity
státních představitelů v návrhu Komise pro mezinárodní právo
- účastník a hlavný organizátor, mezinárodnej konferencie (česko-brazilská): „International
and Internal Mechanisms of Human Rights Effectiveness“ (PF UK, Praha, 21.-22.10.2015),
referát na tému „Human rights as an example of jus cogens“

- mezinárodná konferencia „Uprchlická krize a Česká republika“ (PF UK, Praha, 11.11.2015),
vystúpenie v panelu Migrace a uprchlíci: právní a institucionální základy.
● doc. JUDr. Chovancová Katarína, PhD.
- International Mediation and Alternative Dispute Resolution SymposiumThursday, 11 June
2015 - Sunday, 14 June 2015 /CILS, Salzburg, Austria/
● Doc. Mykola Sidak, DrSc.
- Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii na tému „Private interest and public interest in
European legal tradition“ v Olsztyn (Poland), 2015. Publikovaný príspevok: „Forced
Administration Over a Bank as a Limit of Ownership. Application Problems of Legal
Regulation.“ s.248-259
https://710396b9a62cb3a1assites.googlegroups.com/site/compconference/Private_Interest_an
d_Public_Interest_in_European_Legal_Tradition.pdf
● Mgr. Jaroslav Větrovský, Ph.D.
- Aktuální právní problémy azylového a cizineckého práva. Brno, 10.9.2015 (usporiadateľ:
Veřejný ochránce práv ČR)
- Imunity v mezinárodním právu. Třešť, 16.-17.10.2015 (usporiadateľ: Česká společnost pro
mezinárodní právo)
● doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
– aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „The Principle of Equality in EU Law“ konanej
18. – 19. 5. 2015 v Taliansku (usporiadateľ: Universitá di Bologna, Real Colegio de Espana);
téma príspevku: Is Equality Neuralgic point between new and old Member States?
Prijatí zahraniční hostia v roku 2015
● Prof. JUDr. Miroslav Vitéz
- Univerzita v Novom Sade, (Srbsko), Ekonomická fakulta - 19.11.2015 – predmetom
stretnutia

bolo

rokovanie

o perspektívach

rozvoja

vzájomných

vzťahov

v oblasti

pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti našich pracovísk.
Účasť na zahraničných vedeckých projektoch v roku 2015
● Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Zahraničný vedecký projekt: člen pracovnej skupiny pre všeobecné otázky občianskeho práva
v rámci European Law Institute so sídlom vo Viedni.

● Doc. Mykola Sidak, DrSc.
Účasť na zahraničnom vedeckom projekte na tému „Právna úprava činnosti úverových a
financoch inštitúcií v štátoch Európy“ na Právnickej fakulte Užhorodskej národnej, Užhorod,
Ukrajina.
● JUDr. Zuzana Štefanková, LL.M., PhD.
- Projekt: VT/2015/0267 – REFIT study to support evaluation of Directive 91/533/EC
Pozícia: národný expert (v mene FP PEVŠ) Časový rozsah trvania projektu: jún 2015 - august
2015 Pre: Ramboll Management Consulting A/S Hannemanns Allé 53, 2300 Copenhagen S
VAT-No DK60997918 Objednávateľ: Európska komisia, Brusel
● JUDr. Radka Kolkusová, LL.M.
- Od 1. júla 2015 (prebieha): účasť na grantovom vedeckom projekte LIBEAC (Liberalism in
between Europe and China) na tému ”Globalization, Development and Intellectual Property
Rights: Well-Known Trademarks Infringements in hina ”, zriadeného Euróspkou komisiou, a
pod záštitou gLAWcal (Global Law Initiatives for Sustainable Development)
● doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
- Spolupráca s Univerzitou Palackého v Olomouci na medzinárodnom výskumnom projekte
From Eastern Partnership to Assotitation. A Legal and Political Analysis. 4.2. 2015 –
prezentácia knižnej publikácie na pôde univerzity
FAKULTA PSYCHOLÓGIE
Zahraničné študijné pobyty pedagógov a doktorandov za rok 2015
- neevidujú
Aktívne vystúpenia na medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí v roku
2015
Učitelia:
● Škola jako místo setkávání 2015, 17.4.2015, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha,
ČR.
Aktívna účasť:
- PhDr. Miroslava Nováková Schoffelová, PhD., prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.:
Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina.
● 19th Annual International Conference of the Association of Psychology and Psychiatry for
Adults and Children (A.P.P.A.C.). Athens, Greece, 18 - 22 May 2015.

Aktívna účasť:
- Univ. prof.Walter Renner, PhD. : Lay Help as a Means of Social Support for Trauma
Survivors among Refugees and Asylum Seekers.
● Medzinárodná vedecká konferencia „Novinky v pedagogické a školní psychologii“ na
Masarykovej univerzite v Brne, ČR dňa 28. a 29.8.2015, výstup: zborník
Aktívna účasť:
- PhDr. Beáta Dvorská, PhD.: názov príspevku: Nová koncepcia sociálnej atmosféry školy.
- PhDr. Katarína Hennelová, PhD. názov príspevku: Predčasné zaškolenie nadaných detí
a ich adaptácia na školu
- Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.: názov príspevku: Rola školského psychológa
v kontexte pozitívnej psychológie.
● International Congress on Science and/or Religion: A 21st century debate. Sigmund Freud
University, Vienna, 27th to 29th August, 2015.
Aktívna účasť:
- Univ. prof. Walter Renner, PhD. : Self-Evident Experience: A Challenge to the Empirical
Study of Spirituality and Religion.
● Medzinárodná vedecká konferencia „ Sociální procesy a osobnost 2015“ organizované
Psychologickým ústavom ČR a FF MU Brno, ČR na Ekonomicko-správnej fakulte Brno 9. 11. 9. 2015, výstup: zborník
Aktívna účasť:
- doc. PhDr. E. Szobiová, PhD.: názov príspevku: First results of the Slovak version of
postpartum bonding questionnaire)
● 8th European Conference on Psychotherapy Research, Klagenfurt, 24th to 27th September
2015.
Aktívna účasť:
- Univ. prof. Walter Renner, PhD. : Effects of lay intervention on clinical symptomatology
in migrants: Conclusions on possibilities and limitations of unspecific factors in
psychotherapy
● XI. Medzinárodné afaziologické sympózium, 16.-17.10.2015, Bratislava.
- PhDr. Ivana Miklošová, PhD., prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD., PhDr. Martin
Jakubek, PhD.: Modelovanie štruktúry deficitov u detí s NVR v predškolskom veku.
● Psychologická diagnostika Brno, III. ročník. 22.-23.10.2015, FSS Masarykova univerzita
Brno, ČR.
- prof. PhDr. Marína Mikulajová,PhD. , PhDr. Mirolsva Nováková Schoffelová, PhD.:
Potrebujeme diagnostiku fonematického uvedomovania?

Študenti PhD. štúdia
PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Názov konferencie:

QUAERE 2015

Povaha konferencie: interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia
Prihlásený príspevok: Štýly humoru vo vzťahu k zvládaniu záťaže
Miesto konania: http://www.quaere.econference.cz
Dátum konania: 25.-29.5. 2015
Organizátor: akademické združenie MAGNANIMITAS
Názov konferencie: Sociálne procesy a osobnosť 2015
Povaha konferencie: medzinárodná vedecká konferencia
Prihlásený príspevok: Štýly humoru vo vzťahu k emočnému prežívaniu
Miesto konania: Brno
Dátum konania: 9.-11.9.2015
Organizátor: Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Mgr. Katarína Greškovičová
Názov: QUAERE 2015
Povaha konferencie: vedecká, medzinárodná
Prihlásený príspevok: poster- Slovenská verzia Dotazníka popôrodného puta
Miesto konania: Hradec Králové, Česká republika
Dátum: 25.-29.5.2015
Organizátor: akademickým združením MAGNANIMITAS
Názov: SPOA
Povaha konferencie: vedecká, medzinárodná,
Prihlásený príspevok: poster- First results of the Slovak version of the Postpartum bonding
questionnaire.
Miesto konania: Brno, Česká republika,
Dátum: 9.-11.9.2015,
Organizátor: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prijatí zahraniční hostia v roku 2015
● PhDr. Viktória Kopuničová, PhD., Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra psychológie,
23. -27. 3. 2015 prednášky na témy: „Nelátkové závislosti – problematické používanie
internetu“, „Cyberstalking a jeho riziká v súčasnej dobe alebo Rodina so zanedbávaným alebo
týraným človekom“, „Resiliencia a rizikové správanie“.
Účasť na zahraničných vedeckých projektoch v roku 2015
Participácia prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
● Medzinárodný projekt COST Action IS 1401 Strengthening Europeans´Capabilities by
Establishing The European Literacy Network 2014-2018 - zástupca Slovenskej republiky
Participacia Univ. Prof. Walter Renner, PhD.
● International research on Consumer Attitudes, following an idea by and in cooperation with
Melvin Prince, Professor of Marketing, Southern Connecticut State University and the
Austrian Academy of Psychology, also including students of the Faculty of Economics at
PEU (in cooperation with Professor Supekova).
● International research on students' attitudes towards the UN Charta on educational aims, in
cooperation with the Austrian Academy of Psychology, Vienna, also including students of the
Faculty of Economics at PEU (in cooperation with Professor Supekova) - following and idea
by and in cooperation with Andrea Nechtelberger, Austrian Academy of Psychology (Vienna,
Austria). Further partners: University of Nicosia, Nicosia (Cyprus), University of Pondicherry
(India), UTS Business School, University of Technology, Sydney (Australia).
● Research cooperation with Professor Dr. Max Leibetseder of Sigmund-Freud-University,
Vienna, and Kash Pazooki, Luxemburg, on neurofeedback in patients with schizophrenia.
● Continued cooperation with Pondicherry University (Tamil Nadu Province, India - Prof.
Panch. Ramalingam) on health related aspects of globalization and cultural identity in an
international comparison.
FAKULTA MASMÉDIÍ
Zahraničné študijné pobyty pedagógov a doktorandov za rok 2015
- zamestnanci v rámci projektu Erasmus+:

1. doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. – prednášková a výskumná mobilita na Leiria
Polytechnic School (Portugalsko) 10.-17.5.2015
2. doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. – prednášková mobilita a vystúpenie na medzinárodnej
vedeckej konferenci na Leiria Polytechnic School (Portugalsko) 24.-27.11.2015
- doktorandi:
Mgr. Peter Kubaľák - Dánsko
Aktívne vystúpenia na medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí v roku
2015
- doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. – 27.11.2015 2nd International Conference on Media in
Higher Education (CIMU 2015) in Leiria (Portugalsko)
Prijatí zahraniční hostia v roku 2015
- v tomto roku prijímame na medzinárodnej vedeckej konferencie 25.11.2015 Mocmanipulácia-médiá kolegov z Českej republiky: prof. Ing. J. Světlíka, CSc., doc. PhDr. M.
Velinského, CSc.
Účasť na zahraničných vedeckých projektoch v roku 2015
- Erasmus + teaching and research start mobility
- podali sme medzinárodný vedecký grant v rámci výzvy APVV Slovensko-Portugalsko 2015
– čakáme na rozhodnutie
FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA
Zahraničné študijné pobyty pedagógov a doktorandov za rok 2015
Učitelia : --Doktorandi:
● Ing. Rastislav Martiška (interný doktorand) – 1 semester na Sciences po Lille, Francúzsko

Aktívne vystúpenia na medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí v roku
2015
● Ing. Martin Dolinský, PhD. - Univerzita v Lisabone, Fakulta architektury –
http://www.fa.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=3205%3Afromancient-rome-through-renaissance-towards-sustainabledevelopment&catid=92%3Aconf&Itemid=243&lang=pt
● Ing. Martin Dolinský, PhD. - Univerzita prirodnych vied vo Viedni - letna univerzita –
http://summer-university.net/study-abroad/aems-vienna/lecturers-2015/
● Ing. Martin Dolinský, PhD. - Sympozium udrzatelneho rozvoja, Portugalsko
http://sdsymposium2015lisbon.weebly.com/keynote-speakers.html
● doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. - Risks of the World Economy. Medzinárodná vedecká
konferencia v Zlíne na Univerzite Tomaše Bati. apríl 2015 (hlavný referát- pozvany)
● doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. - Past present and future of Ukaine. Economy Talks. Európsky
ekonomický senát. Going, Rakúsko, Máj 2015 (hlavný referát- pozvany)
Prijatí zahraniční hostia v roku 2015
● Stephan Maier - Prednaska pre zahranicnych studentov, Technická univerzita v Grazi,
Rakusko. December 2015 - Ing. Martin Dolinský, PhD
● Karl-Heinz Slabschi, Gisela Heindl

- Seminar pre studentov PEVS, Univerzita

v Salzburgu. Rakúsko. Január 2015. - Ing. Martin Dolinský, PhD.
https://is.paneurouni.com/dok_server/slozka.pl?id=73;download=9572;z=1
● Dr. Eva Happ - prednáška na predmete Marketingová komunikácia – Maďarsko,
Univerzita Gyor, Maďarsko – doc. Ing. Chovanová-Supeková, PhD
● Dr. Přemysl Prusa – prednáška na predmete Marketingová komunikácia, VŠE, Česká
republika - doc. Ing. Chovanová-Supeková, PhD
● Doc. Danuta Szwajcza – prednáška na predmete Marketingová komunikácia - Salezian
University, Poľsko – doc. Ing. Chovanová-Supeková, PhD
Účasť na zahraničných vedeckých projektoch v roku 2015
● doc. Ing. Chovanová-Supeková, PhD. - Medzinarodny projekt V4, Marketingová
komunikácia v podmienkach krajín V4

FAKULTA INFORMATIKY

Zahraničné študijné pobyty pedagógov za rok 2015
● Prof. Peter FARKAŠ, DrSc.
- Aalto University Fínsko
● Prof. Peter FARKAŠ, DrSc., Ing. Ján Doboš
- 19.2.2015 TU Brno- Antennas for body area networks
- 19.3.2015 TU Brno - Self-Awareness in Cyber Physical Systems
- 26.3.2015 TU Viedeň - Challenges and Potential Technical Directions Paving the Way to
Future Radio Communications
Aktívne vystúpenia na medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí v roku
2015
● Ing. Tomáš PÁLENÍK, PhD.
- 12.3.2015 - v rámci medzinárodného seminára „Seminar Mobile Communications 2015“
v spolupráci s Inštitútom Telekomunikácií na Technickej Univerzite vo Viedni - Institute of
Telecommunications, Vienna University of Technology, Oddelení Rádioelektroniky na
Brnenskej VUT a Ústavom Telekomunikácií na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky, STU
v Bratislave sa zúčastnil niekoľkých workshopow na pôde zahraničných inštitúcii.
● Prof. Peter FARKAŠ, DrSc., Ing. Ján Doboš
- 5.3.2015 TU Viedeň - Distributed Antenna Architectures for Converging Networks (5G)
● Prof. Peter FARKAŠ, DrSc., Doc. RNDr. Eugen RUŽICKÝ, CSc.
- Physical Layer Network Coding with Feedback for One Simple Body Area WSN. ANTA
Workshop Aalto University Fínsko, pozvaná prednáška
Prijatí zahraniční hostia v roku 2015
● Assoc. professor Attila Vidács, PhD.
- Department of Telecommunications and Media Informatics, Faculty of Electrical
Engineering and Informatics at Budapest University of Technology and Economics - TMIT
BME
● Lóránt Vajda

- Healthcare Technologies Knowledge Centre of the Budapest University of Technology and
Economics - BME EMT
● Ing. Milan Šimek, PhD
- Department of Telecommunications, Faculty of Electrical Engineering and Communication
at Brno University of Technology
● prof. Stein Bie, prof. Marian Tokar
- návšteva v rámci konferencie InovEduc konanej 15.10. 2015 v Košiciach v rámci projektu
„InovEduc“ - Nórsky fond - 2502/2014ONG
● Bettina Rafaelsen
- návšteva v rámci projektu Inovatívne metódy vzdelávania

na podporu partnerstiev –

„InovEduc“ - Nórsky fond - 2502/2014ONG
Účasť na zahraničných vedeckých projektoch v roku 2015
● Prof. Peter FARKAŠ, DrSc.,
- Európska komisia - COST Action 1104, Random Network Coding and Designes over GF(q)
● Doc. RNDr. Eugen RUŽICKÝ, CSc., RNDr. Ján Lacko, PhD.
- Nórsky fond - 2502/2014ONG - Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev –
„InovEduc“
● Prof. Peter FARKAŠ, DrSc., Ing. Ján Doboš, Ing. Tomáš PÁLENÍK, PhD., Doc. RNDr.
Eugen RUŽICKÝ, CSc.
- IVF Taiwan - The Smoke in the Chimney – An Intelligent Sensor-based TeleCare Solution
for Homes

Komplexná akreditácia Paneurópskej vysokej školy
Komplexná akreditácia Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (PEVŠ) sa začala 1.3.
2015 v súlade s plánom komplexných akreditácií, ktorý zverejňuje na svojej internetovej
stránke Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky (ďalej iba „AK“).
Komplexná akreditácia PEVŠ v Bratislave sa uskutočnila v súlade:
- so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o vysokých školách“),
- s nariadením vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v platnom znení (ďalej iba
„nariadenie vlády o AK“ ),
- so štatútom Akreditačnej komisie schváleným Vládou SR uznesením č. 673 z 20. 11. 2013
(ďalej iba „štatút AK“),
- s kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy schválenými MŠVVaŠ SR 5.
4. 2013 (ďalej iba „kritéria na hodnotenie výskumu“),
- s kritériami začlenenia vysokej školy schválenými MŠVVaŠ SR 4.4.2013 (ďalej iba
„kritériá začlenenia“),
- kritériami hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania schválenými MŠVVaŠ SR 3. 12. 2013 (ďalej iba „kritériá zabezpečovania
kvality“).
Na posúdenie žiadosti Paneurópskej vysokej školy v Bratislave o komplexnú
akreditáciu č. 38_15/AK zo dňa 27.2. 2015, ako aj na koordináciu činnosti jednotlivých
stálych pracovných skupín bola v súlade so štatútom AK ustanovená dočasná pracovná
skupina.
Dočasná pracovná skupina (dočasná PS) bola zriadená na 87. zasadnutí AK
Uznesením č. 87.6.1 v zložení: Vladimír Pátraš (predseda), členovia Mária Bielková, Michal
Fendek, Marcela Gbúrová, Viliam Kupec, Ľubomír Šottník (zástupca študentov).
V súlade s vyššie citovanými predpismi dočasná PS spolu s delegovanými zástupcami
dotknutých stálych pracovných skupín návštevou na PEVŠ v Bratislave dňa 5.10.2015
preverila skutočnosti uvedené v podkladoch k žiadosti o komplexnú akreditáciu.
Na základe návštevy AK a listu č. 2015-38-68AA, zo dňa 02.112015 sme dňa
23.11.2015 dodali AK požadované doplnené prílohy v termíne a požadovanej štruktúre.
PEVŠ v Bratislave predložila ku KA podklady k Fakulte práva, Fakulte ekonómie
a podnikania, Fakulte masmédií, Fakulte informatiky a Fakulta psychológie predložila
k akreditácii len študijné programy.
Prehľad celkove hodnotenia výskumu podľa jednotlivých fakúlt(vnútorné hodnotenie)
Celkové hodnotenie výskumu
Fakulta
Atribút
(návrh)
atribút výstupov (A/3,87)
Fakulta práva
atribút prostredia (B+/3,25)
A/3,80
atribút ocenenia (A/4,00)
atribút výstupov (A-/3,60)
Fakulta ekonómie a podnikania atribút prostredia (B/3,20)
A-/3,60
atribút ocenenia (A/4,00)
atribút výstupov (B-/2,60)
Fakulta informatiky
atribút prostredia (B+/3,40)
B/2,75
atribút ocenenia (B+/3,45)
atribút výstupov (A/3,87)
Fakulta masmédií
atribút prostredia (A-/3,68)
A-/3,65
atribút ocenenia (B+/3,38)

Záver:
PEVŠ v r. 2015 úspešne naštartovala plnenie kritérií v oblasti vedecko-výskumnej
činnosti, ktorých hodnotenie sa uskutoční za roky 2015 - 2020. Ukázali sa silné stránky
PEVŠ a jej jednotlivých fakúlt, na základe ktorých si vysoká škola i napriek problémom
s financovaním vedy a výskumu z verejných zdrojov udržuje stále vysoký štandard.

