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Obsah: 

• Hlavná strategická orientácia VŠEMvs 

• Inštitucionálna stratégia VŠEMvs pre organizáciu a implementáciu medzinárodných 

projektov spolupráce v oblasti výučby a školení v súvislosti s projektmi v rámci 

Programu ERASMUS+ 

• Očakávaný vplyv účasti VŠEMvs v Programe ERASMUS+ na oblasť modernizácie 

inštitúcie 

Hlavná strategická orientácia v oblasti zahraničných vzťahov 

Základom v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce je nadväzovať a 

udržiavať styky so zahraničnými univerzitami, vzdelávacími inštitúciami, vedecko-

výskumnými inštitúciami a pracoviskami hospodárskej praxe, rozvíjať medzinárodnú 

spoluprácu vo vedeckej a pedagogickej oblasti tak, aby prispela k zvyšovaniu odbornosti 

pedagógov, skvalitneniu a kompatibilite študijných programov a v konečnom dôsledku 

k nadobúdaniu vedomostí a schopností študentov porovnateľných s absolvovaním vysokých 

škôl v zahraničí. V zmysle dosahovania stanovených cieľov v oblasti rozvoja medzinárodnej 

spolupráce bude VŠEMvs vyvíjať úsilie predovšetkým v nasledovných oblastiach: 

1. Rozvíjanie aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov: 

- Pre pedagógov: zahraničné služobné cesty, medzinárodné projekty; zvyšovanie 

pedagogických zručností a inovácie pedagogických kompetencií 

- Pre zamestnancov: zvyšovanie odbornej kvalifikácie 

- Pre študentov a absolventov: zahraničné študijné mobility; zahraničné praxe. 



2. Rozšírenie bilaterálnej spolupráce na základe nových individuálnych dohôd s vysokými 

školami vzdelávacími inštitúciami, vedecko-výskumnými vzdelávacími inštitúciami a  

pracoviskami hospodárskej praxe v zahraničí. 

3. Stabilizácia a zdokonaľovanie spolupráce s existujúcimi zahraničnými partnermi 

4. Získanie medzinárodne akreditovaného študijného programu. Stabilizácia existujúcich 

a rozvoj nových spoločných študijných programov a anglických študijných programov. 

5. Rozširovanie spolupráce s vysokými školami v priestore V4 a partnerských krajín 

medzinárodnej Vyšehradskej spolupráce. 

6. Udržiavanie a rozvíjanie spolupráce s partnerskými krajinami mimo EÚ, predovšetkým 

s krajinami historicky, či kultúrne spätými so Slovenskou republikou (napríklad Srbsko, 

Ukrajina, Ruská federácia, Arménsko a pod.) a s krajinami potenciálneho rozvoja 

hospodárskych vzťahov najmä zahranično-obchodnej politiky (ako napríklad 

Kazachstan, Čínska ľudová republika, Vietnam a pod.) 

7. Rozširovanie medzinárodnej spolupráce v rámci projektov Európskej únie v oblasti 

vedy i v oblasti vzdelávania, so zameraním na spoločný výskum s medzinárodnými 

spolupracujúcimi inštitúciami. 

8. Personálne stabilizovať oddelenie zahraničných vzťahov za účelom efektívnej prípravy, 

realizácie, riadenia a vyhodnocovania projektov zahraničnej spolupráce v oblasti 

vzdelávania, vedy, výskumu a praxe. 

9. Rozvíjať finančné a materiálne možnosti pre tvorbu a účasť na medzinárodných 

vzdelávacích a vedecko-výskumných projektoch. 

10. Poskytnúť väčší priestor požiadavkám praxe a regiónu, ale aj požiadavkám samotných 

študentov a pedagógov pri dohodách o zahraničnej spolupráci. 

 

Popis prístupov vytvorených za účelom naplnenia jednotlivých bodov stratégie 

internacionalizácie inštitúcie: a) spôsob výberu partnerov, b) geografické zameranie pri výbere, 

c) najdôležitejšie ciele a zámery, cieľové skupiny mobilitných aktivít (s ohľadom na 

zamestnancov a študentov všetkých úrovní vzdelávania, ako aj stáže študentov a pracovníkov. 

V tejto súvislosti VŠEMvs volí nasledovné prístupy pre dosahovanie uvedených oblastí:  

a) Spôsob výberu partnerov: 

V procese výberu zahraničných partnerov sa zameriavame predovšetkým na vysokoškolské 

vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie hospodárskej praxe, ktorých činnosť je spojená so študijnými 



programami, ktoré VŠEMvs ponúka. Rozvoj existujúcej a novej spolupráce v oblasti 

zahraničných vzťahov sa uskutočňuje predovšetkým využívajúc kontakty získané na 

medzinárodných a národných fórach s medzinárodnou účasťou. Taktiež budeme v pokračovať 

v spolupráci  s národnou agentúrou Programu ERASMUS+, ktorá poskytuje databázy 

kontaktov a ponúk zahraničných inštitúcií. VŠEMvs bude v tejto súvislosti pôsobiť v súlade s 

plánom rozširovania medzinárodnej spolupráce v súlade s rozvojom spolupráce v oblasti vedy 

a výskumu. Rovnako tak budeme udržiavať a rozvíjať spoluprácu aj s ďalšími organizáciami 

a inštitúciami ako napríklad SARIO, SBA, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, Zastupiteľské úrady 

SR v zahraničí. 

 

b) Geografické oblasti pri výbere partnerov: 

Geografickú oblasť, na ktorú sa VŠEMvs zameriava v oblasti zahraničných aktivít je možné 

rozdeliť na európske a mimoeurópske krajiny. Spolupráca sa zameriava predovšetkým s 

prioritou hlavných a príbuzných študijných odborov VŠEMv, v súlade so spoluprácou v oblasti 

vzdelávania, vedy, výskumu a praxe.  

V rámci európskych krajín sa sústredíme na rozvoj aktivít v tých krajinách Európskej únie, 

s ktorými má Slovenská republika rozvinuté viacnásobné vzájomné vzťahy, či už v oblasti 

vedy, hospodárstva alebo kultúry. V rámci krajín mimo EÚ sa geograficky sústredíme na 

regióny, ktoré môžeme prostredníctvom poskytovania vysokoškolského vzdelávania 

napomáhať rozvíjať, a tiež na regióny s potenciálom medzinárodno-obchodných vzťahov so 

Slovenskou republikou. 

 

c) Najdôležitejšie ciele a zámery, cieľové skupiny mobilitných aktivít: 

Hlavným cieľom v tejto oblasti je rozširovanie počtu a kvality zahraničných mobilít v súlade 

so strategickými dokumentmi Európskej únie – vydaných výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, 

kultúru a audiovizuálnu oblasť. Cieľovými skupinami s ohľadom na vysielané mobility sú 

študenti v dennej i externej forme štúdia zo všetkých regiónov s jasným dôrazom na podporu 

mobility študentov a pracovníkov (učiteľov a zamestnancov) zo znevýhodnených skupín. 

Cieľovou skupinou v rámci prijímaných mobilít sú študenti, učitelia a zamestnanci ako z krajín 

EÚ, tak aj ostatných krajín sveta. Dôraz bude kladený na výber tých učiteľov a zamestnancov, 

ktorí sú expertmi v hlavných a príbuzných študijných odborov poskytovaných Vysokou školou 

ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 

 



Inštitucionálna stratégia VŠEMvs pre organizáciu a implementáciu 

medzinárodných projektov v rámci Programu ERASMUS+ 

Základom v oblasti medzinárodných projektov v nadväznosti na hlavný strategický cieľ 

VŠEMvs a ciele v oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodnej spolupráce je nadväznosť 

na vzťahy so zahraničnými vysokými školami, univerzitami, univerzitami,  a  vzdelávacími 

inštitúciami, vedecko-výskumnými vzdelávacími inštitúciami a  pracoviskami hospodárskej 

praxe a existujúcu medzinárodnú spoluprácu vo vedeckej a pedagogickej oblasti za účelom 

vytvorenia základne pre realizáciu medzinárodných projektov.  

Predovšetkým je to potom zapájanie sa tak, aby prispela k zvyšovaniu odbornosti pedagógov, 

skvalitneniu a kompatibilite študijných programov a v konečnom dôsledku k nadobúdaniu 

vedomostí a schopností študentov porovnateľných s absolvovaním vysokých škôl v zahraničí. 

Predovšetkým: 

- Vytváranie priestoru pre vedecké bádanie; 

- Vytváranie a posilňovanie strategických partnerstiev s domácimi a zahraničnými 

inštitúciami; 

- Aktívne zapájanie sa do výziev v rámci európskych projektov; 

- Posilnenie participácie na regionálnych projektoch s podporou V4; 

- V oblasti vzdelávania – neustále zvyšovanie množstva študentov, absolventov, 

pedagógov a pracovníkov zapojených v medzinárodných projektoch i mobilitách, 

študijných programoch a spoločných študijných programoch v zmysle aktuálnych 

priorít Európskej únie pre modernizáciu vzdelávania; 

- Zapájať sa do ďalších projektov podporujúcich výučbu a vzdelávanie (priamo, 

i nepriamo), napríklad formou letných škôl, či iných medziodborových 

vzdelávacích kurzov; 

- Pracovať na zapojení sa do medzinárodných projektov so zameraním na spoločné 

študijné programy vo forme napríklad „double degree“, či „joint degree“. 

 

 

 



Očakávaný vplyv účasti VŠEMvs v Programe ERASMUS+ na oblasť 

modernizácie inštitúcie 

V tejto súvislosti je to predovšetkým dosahovanie cieľov a priorít  vyplývajúcich 

z dokumentácie Európskej komisie a potom špecificky Podpora rastu a zamestnanosti – 

program modernizácie európskych systémov vysokoškolského vzdelávania, s dopadom na 

stratégiu v oblasti medzinárodných vzťahov. 

Budúce projekty VŠEMvs v rámci tejto akcie budú podporovať aktivity nadnárodnej mobility 

zamerané na učiacich sa (študentov, účastníkov odbornej prípravy a všeobecne mladých ľudí) 

a zamestnancov (profesorov, učiteľov, pracovníkov s mládežou, ľudí pracujúcich v 

organizáciách pôsobiacich v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže) a ich cieľom 

bude:  

❖ Podporovať učiacich sa pri získavaní výsledkov vzdelávania (vedomostí, zručností a 

kompetencií) s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj, angažovanosť ako pozorných a aktívnych 

občanov spoločnosti a ich zamestnateľnosť na európskom trhu práce aj mimo neho;  

❖ Podporovať profesionálny rozvoj osôb pracujúcich v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy 

a mládeže s cieľom inovovať a zvýšiť kvalitu výučby, odbornej prípravy a práce s 

mládežou;  

❖ Posilniť u účastníkov predovšetkým znalosť cudzích jazykov;  

❖ Zlepšiť porozumenie a informovanosť účastníkov o iných kultúrach a krajinách, pričom sa 

im poskytne možnosť vybudovať siete medzinárodných kontaktov s cieľom aktívne sa 

zúčastňovať na spoločnosti a rozvíjať zmysel európskeho občianstva a identity; 

❖ Zvýšiť kapacitu, príťažlivosť a medzinárodný rozmer organizácií pôsobiacich v oblastiach 

vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže tak, aby dokázali ponúkať aktivity a programy, 

ktoré lepšie reagujú na potreby jednotlivcov v rámci Európy aj mimo nej; 

❖ Posilniť synergie a prechody medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, odbornou 

prípravou, zamestnaním a podnikaním;  

❖ Zabezpečiť lepšie uznávanie kompetencií získaných počas obdobia vzdelávania v zahraničí. 

V nadväznosti na priority programu ERASMUS+ pre roky 2021 až 2027, VŠEMvs očakáva 

prostredníctvom realizovaných projektov v rámci programu ERASMUS+, nasledovné vplyvy: 

 



❖ Prispenie k zvýšeniu príťažlivosti vysokoškolského vzdelávania v Európe v konkurencii 

celosvetového trhu vysokoškolského vzdelávania;  

❖ Podporenie priorít v zmysle oznámení „Nový európsky konsenzus pre rozvoj“ a „Európske 

vysokoškolské vzdelávanie vo svete“;  

❖ Prispenie k  internacionalizácii, príťažlivosti, kvality, rovnosti prístupu a modernizácii 

inštitúcií vysokoškolského vzdelávania mimo Európy s cieľom podporiť rozvoj 

partnerských krajín; 

❖ Prispenie k podpore rozvoja, cieľov a zásad vonkajšej politiky vrátane zodpovednosti na 

národnej úrovni, sociálnej súdržnosti, rovnosti, správnej geografickej rovnováhy a 

rozmanitosti; osobitná pozornosť bude venovaná najmenej rozvinutým krajinám, ako aj 

znevýhodneným študentom z chudobného sociálno-ekonomického prostredia a študentom 

so špeciálnymi potrebami. 

➢ V tejto oblasti je to predovšetkým zameranie na podporu a sprístupnenie vzdelávania 

študentom z nedostatočne zastúpených a „netradičných“ skupín. Hlavne s orientáciou 

na zvyšovanie kvalifikácie dospelých osôb aj prostredníctvom sprístupnenia možností 

štúdia v zahraničí pre túto skupinu študentov. Ďalej sa jedná o sprostredkovanie výučby 

zahraničných pedagógov všetkým skupinám študentov, ako aj podpora pre 

zabezpečenie poradenstva adekvátneho prijatia informovaných študijných rozhodnutí 

a znížiť tak mieru predčasného ukončenia štúdia. 

❖ Prispenie k podpore neformálneho vzdelávania a spolupráce v oblasti mládeže s 

partnerskými krajinami. 

V zmysle uvedených cieľov a priorít, sa VŠEMvs vop svojich aktivitách bude orientovať 

predovšetkým, ale nie výhradne na: 

❖ Podpora kontinuálneho profesionálneho vývoja zamestnancov aj prostredníctvom 

motivácie a správneho výberu zahraničných mobilít. Predovšetkým prepojenie nových 

disciplín so zahraničnými mobilitami, s pracoviskami a podpora vzájomného 

cezhraničného dialógu a spolupráce. 

❖ Kontinuálny rozvoj uznávania výsledkov mobilít v zahraničí prostredníctvom zapájania sa 

do systémov značky kvality; 

❖ Podpora mobilít študentov aj z mimoeurópskeho priestoru, aj prostredníctvom plánu 

rozvoja študijných programov v cudzom jazyku, ale aj podpora mobilít a zvyšovania 

kvalifikácie študentov z mimoeurópskych krajín  formou rozvoja rôznych foriem 

cezhraničnej spolupráce. 



❖ Orientácia na spoluprácu s významnými zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti 

vedy, výskumu, vzdelávania a praxe. Predovšetkým je to spolupráca v oblasti spoločných 

výskumných projektov zameraných na oblasti ponúkaných študijných programov: Verejná 

správa a regionálny rozvoj, Manažment malého a stredného podnikania, Ekonomiky 

a manažmentu verejných služieb. 

 

Dokument bol prerokovaný a schválený Akademickým senátom VŠEMvs dňa 04.05.2020 

 


