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ÚVOD 
 
 

Vnútorný systém kvality /ďalej len „VSK”/ na VŠEMvs v Bratislave je prostriedkom na 

zabezpečovanie a zdokonaľovanie kvality pri hlavných, vedľajších a pomocných procesoch a 

ich činnostiach. VSK zahŕňa politiku vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania a postupy vysokej školy definované v procesoch a činnostiach v 

oblasti zabezpečovania  a zdokonaľovania kvality. 

Politika vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality obsahuje základné nástroje na 

dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality, charakteristiku vzťahu medzi 

vysokoškolským vzdelávaním a ďalšou tvorivou činnosťou na vysokej škole, organizáciu 

vnútorného systému kvality, rozdelenie zodpovednosti súčastí vysokej školy v oblasti 

zabezpečovania kvality, charakteristiku zapojenia študentov do vnútorného systému kvality.  

Sústavná pozornosť je venovaná spôsobom zavádzania, používania, monitorovania a 

prehodnocovania zásad vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality.  

 

Postupy v oblasti zabezpečovania a zdokonaľovania kvality sú vypracované, aktualizované  a 

uplatňujú sa v nasledovných oblastiach:  

 

 pri tvorbe, schvaľovaní,  monitorovaní a pravidelnom hodnotení študijných  

predmetov a programov,  

 pri stanovovaní kritérií a pravidiel hodnotenia študentov,  

 pri zabezpečovaní  kvality a kariérneho rastu vysokoškolských učiteľov,  

 pri zabezpečovaní materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu  

vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov a ich  

inováciám,  

 pri zbere, analýze a používaní informácií potrebných na efektívne riadenie a  

uskutočňovanie študijných programov,  

 pri transparentnom zverejňovaní aktuálnych informácií o študijných programoch a 

ich absolventoch.  

 

Ciele a úlohy vnútorného systému kvality (ďalej len „VSK”) na Vysokej škole ekonómie a 

manažmentu verejnej správy v  Bratislave (ďalej len „VŠEMvs“) vychádzajú z poslania vysokej 

školy a nadväzujú na stratégiu a hlavné úlohy definované v Dlhodobom zámere vysokej školy 

aktualizovanom na obdobie rokov 2014–2020.  

Vedenie vysokej školy (ďalej len „VŠ“) formulovalo zásady a postupy zabezpečovania a 

zdokonaľovania kvality VSK vo výchovno-vzdelávacom procese v nadväznosti na vedecko-

výskumnú činnosť a spoluprácu s hospodárskou praxou.  
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Parciálne ciele VSK sú zamerané na podporu talentu a výnimočnosti študentov a  

profesionálny prístup pedagógov  k práci a na ich odborný rast.   

 

Priority VSK boli  na VŠEMvs v  hodnotenom období koncentrované na:  

 Udržateľný rast a rozvoj vysokej školy vytváraním vnútorného konkurenčného 

prostredia.   

 Monitorovanie vzdelávacieho a vedecko - výskumného priestoru na vysokej škole 

s cieľom zabezpečovania a zdokonaľovania kvality vo všetkých jej  činnostiach za  

spoluúčasti všetkých členov akademickej obce. 

 

Manažment  VŠEMvs v Bratislave  sa v roku 2017 sústredil na budovanie transparentného 

systému monitorovania a hodnotenia výkonov a výstupov vzdelávacích a vedecko-

výskumných aktivít zamestnancov a následnú inováciu  študijných programov, interaktívnych 

foriem vzdelávania, ktoré sú podporované informačnými a komunikačnými nástrojmi 

vytvárajúcimi priestor pre nový zdroj poznatkov a kompetencií  študentov  a ich uplatnenie 

v konkurenčnom prostredí  trhu práce. Pozornosť vedenia v roku 2017 sa orientovala na  

inštitucionálnálnu  a finančnú podporu výskumnej činnosti pedagógov a študentov v rámci 

Internej grantovej agentúry. Podpora talentu a výnimočnosti študentov sa koncentrovala na 

zvyšovanie kvality ŠVOČ zapojením študentov z partnerských vzdelávacích inštitúcií zo 

Slovenska a EÚ, ďalej na podporu projektu Mladá veda  a programov Erasmus a Erasmus +.  

Rozvojové aktivity  spolupráce s hospodárskou a spoločenskou praxou doma a v zahraničí 

boli zamerané na prepojenie výskumných aktivít  a prezentovanie výstupov vedecko -

výskumnej činnosti tvorivých pracovníkov prostredníctvom vedeckých a odborných publikácií 

rešpektujúce náročné kritériá indexácie v renomovaných databázach Web of 

Science,  Scopus a pod. 

 

1. POLITIKA KVALITY 

 

Politika kvality a nástroje VSK sú adresne zabezpečované a navzájom prepojené s účasťou 

všetkých členov akademickej obce a slúžia na dosiahnutie  cieľov definovaných v Dlhodobom 

zámere  VŠEMvs v Bratislave.  

 

Priority politiky kvality  v roku 2017  : 

 

a/ Monitorovanie a hodnotenie študijných predmetov a programov. 

Hodnotenia študijných predmetov a  programov v rámci VSK bolo v roku 2017 metodologicky 

orientované ne vypracovanie transparentných kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek  v  

riadiacich  procesoch a  ich hodnotenie na jednotlivých stupňoch štúdia v akreditovaných 

študijných programoch. Monitoring a hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych 

požiadaviek vo vzdelávacom procese bol realizovaný identifikačnými údajmi predmetu 
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v štruktúre povinný, povinne voliteľný a výberový pre príslušný stupeň štúdia a formu 

realizácie, počet kreditov a výmeru na dennom a externom štúdiu.  

Priame prezenčné pedagogické aktivity sú monitorované v štruktúre prednáška, seminár, 

konzultácia, v rozsahu počtu hodín  za príslušný semester a počet študijných skupín v danom 

semestre, vrátane realizácie skúšky. 

Pre priame dištančné pedagogické aktivity boli navrhnuté skupiny aktivít pre príslušný 

predmet v štruktúre zadanie, seminárne práce, projekt, resp. prípadová štúdia a hodnotenie 

predmetu testom. Jednotlivé aktivity sú kvantifikované  v časovej stupnici náročnosti. Súčet 

kvantitatívnych údajov v závislosti od kvalitatívnej úrovni poskytuje informáciu o náročnosti 

predmetu pre študenta a potrebu ich personálneho zabezpečenia. 

V ďalšom kroku je potrebné optimalizovať kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vo väzbe 

na predmet povinný, povinne voliteľný a výberový.  

Optimalizácie s ohľadom na počet kreditov, hodinovú dotáciu predmetu,  t.j počet hodín pre 

predmet pri forme vzdelávania, pri vypracovávaní úloh a pri samo štúdiu študenta,  a to 

v kontexte s hodinovou dotáciou na dennom a externom štúdiu v zmysle zákona o vysokých 

školách v SR. 

Takto analyzované a hodnotené predmety sú využiteľné pri tvorbe študijného programu 

a jeho inovácií po prerokovaní s relevantnými skupinami akademickej obce. 

Zdrojom cenných informácií pre optimalizáciu študijných predmetov a programov je aj 

interné hodnotenie predmetov a študijného programu študentmi prostredníctvom 

dotazníkov, ako aj spätná väzba z uplatnenia absolventov v  hospodárskej praxi a mobilít 

študentov a zamestnancov v rámci zahraničných stáži a praxe. 

Z externého prostredia získavame informácie  prostredníctvom dotazníkového prieskumu od 

absolventov našej vysokej školy: 

 

b/ Kritériá a pravidlá hodnotenia študentov. 

Hodnotenie predmetov, ktoré absolvovali  študenti počas štúdia, bolo v roku 2017 

realizované učiteľmi priebežne a čiastkovými skúškami počas jednotlivých  semestrov, ktoré 

spadajú do príslušného kalendárneho roka v prezenčnej, dištančnej a kombinovanej forme 

štúdia na dennom a externom štúdiu.  

Počas štátnych skúšok je hodnotenie štátnicových predmetov a obhajoba záverečnej práce  

na prvom a druhom stupni štúdia realizovaná pravidlami študijného poriadku a výsledky 

štátnicových komisií sú písomne spracovávané. Kritériá hodnotenia v roku 2017 boli 

orientované na :  

1. Úroveň obhajob  bakalárskych, resp. magisterských  prác.  

2. Prezentácia poznatkov zo štátnicových predmetov.   

3. Organizačno-technické a personálne zabezpečenie.  

4. Návrhy a pripomienky zo strany študentov.  
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5. Celkové hodnotenie štátnych záverečných skúšok.  

 

Hodnotenie dosiahnutých vedomostí, zručností a kompetencií podľa profilu študijného 

programu a profilu absolventa študijného programu upravuje študijný  a skúšobný poriadok 

VŠEMvs. 

Transparentné a dostupné pravidlá hodnotenia čiastkových, štátnicových predmetov a 

záverečných prác podporujú a zabezpečujú kvalitu vzdelávania.  

V rámci VSK v predmetoch aj vstupnými testami. Vstupné testy poskytujú informácie o  

získaných poznatkoch a vedomostiach študentov z predmetov absolvovaných 

v predchádzajúcich rokoch štúdia. Zdrojom informácií o kvalite dosiahnutých poznatkov 

a schopnosti študentov ich aplikovať  v praktickej rovine sú záverečné práce v jednotlivých 

stupňoch štúdia, ŠVOČ, konferencie v rámci projektu Mladá veda,  mobility a praxe 

Erasmus+. 

 

c/ Zvyšovanie kvality vysokoškolských učiteľov. 

Kvalita vzdelávacieho procesu je determinovaná kvalitou pedagógov,  kvalitou technického 

a technologického vybavenia vzdelávacieho procesu a jeho prepojením na vedecko-

výskumnú činnosť pedagógov. Vedenie VŠEMvs v Bratislave sleduje a vyhodnocuje nielen 

kvantitatívne,  ale aj kvalitatívne ukazovatele pedagogických povinností pedagógov v priamej 

a nepriamej vyučovacej činnosti a plnení požiadaviek stanovených v smernici konkretizácie 

pracovných povinností.  

V roku 2017 sa realizovalo hodnotenie pedagogických zamestnancov v štruktúre plnenie si 

povinností  stanovených v smernici konkretizácie pracovných povinností vo vedecko- 

výskumnej činnosti, priamej vyučovacej činnosti a pri podávaní a úspešnosti získavania 

a riešenia projektov, výstupov riešených výskumných úloh a účasti zamestnancov pri 

realizácii kariérneho rastu a pod. 

V oblasti monitorovania a hodnotenia publikačných výstupov sme sa orientovali na 

kvalitatívne požiadavky vymedzené v smernici o publikačnej činnosti na VŠEMvs v Bratislave 

po ich zaregistrovaní v centrálnom registri publikácií v SR a požiadaviek pre oblasť 

komplexnej akreditácie vysokej školy, úspešnosť akreditácie študijných programov na 

jednotlivých stupňoch štúdia a ich personálnom zabezpečení. 

Pozornosť kvantifikácie relevantných publikačných výstupov v ich kvalitatívnej štruktúre je 

hodnotená aj vo väzbe na kvalifikačný rast na vysokých školách, ktoré sú akreditované pre 

habilitačné a inauguračné konania. Podpora kariérneho rastu zamestnancov je orientovaná 

aj na zvyšovanie kvalifikácie pedagógov v rámci externého doktorandského štúdia  na 

univerzitách v SR.  
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2.  HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA 

 

Kvalita  vysokoškolského vzdelávania je prostriedkom , ako  poskytnúť študentom 

vedomosti a zručnosti na to, aby po doštudovaní uspeli na trhu práce. Trh práce sa 

neustále vyvíja a kladie nové nároky na trh vzdelávania.  

 

Nároky na zručnosti, kompetencie a kvalifikáciu absolventov, aby boli lepšie pripravení 

pre prax v konkurenčnom prostredí. Cieľom VSK na VŠEMvs v Bratislave je 

prostredníctvom procesov a ich činností  zabezpečiť nadobudnutie potrebných 

vedomostí, zručností a kompetencií. 

 

Konkrétne sa zamerať na schopnosť učiť sa a preberať zodpovednosť pri získavaní 

zamestnania a kariérneho rastu a ich podpore pri vytváraní nových podnikov. 

Zabezpečenie kvality musí poskytovať dôveru v kvalitu vysokoškolského vzdelávania.  

Inovácie a modernizácia vysokoškolského vzdelávania závisia od schopností a motivácie 

učiteľov a výskumných pracovníkov.  

 

VSK musí byť aj prostriedkom, aby priťahoval a udržiaval ich  na vysokej škole.  Je 

prostriedkom aj na zabezpečenie transparentných pracovných podmienok, vrátane ich 

kontinuálneho profesionálneho rozvoja a hodnotenia  vo výučbe a vo výskume. 

 

2.1. Interné hodnotenie kvality vzdelávania dotazníkovým prieskumom. 

 

Hodnotenie kvality vzdelávania a pedagógov študentmi je bezpochyby jedným z účinných 

nástrojov na meranie kvality vzdelávacej inštitúcie.  

 

Monitoring hodnotenia predmetov študentmi smeruje k  zlepšovaniu kvality vzdelávania, ale 

i k zavedeniu  korektnosti vzťahov medzi vysokou školou, pedagógmi a študentmi.  

 

Je priestorom účasti študentov na zabezpečovaní a zdokonaľovaní  procesov a činností VSK 

vysokej školy. Prieskum je realizovaný on-line prostredníctvom Internetu v termínoch včas 

oznámených študentom.  

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-development_sk
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-development_sk
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Hodnotenie predmetov dotazníkovým prieskumom podľa jednotlivých predmetov 

v kalendárnom roku 2017 sa týka predmetov ZS ak. roka 2016/2017 a LS ak. roka 2017/2018. 

 

 

Ročník 

a stupeň 

štúdia 

   

Predmet 

     Priemer 

1. BC  MARKETING II 1,78 

1. BC INTEGRAČNÉ PROCESY V EURÓPE 2,23 

1. BC PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO 1,02 

1. BC ÚVOD DO APIKOVANEJ MATEMATIKY 2,81 

1. MGR REGIONÁLNA EKONOMIKA A POLITIKA 1,92 

1. MGR MARKETINGOVÁ STRATÉGIA 2 

1. MGR SPRÁVNE PRÁVO 2,43 

1. MGR STRATEGICKÝ MANAŽMENT 1,81 

2. BC EKONOMIKA VS II 1 

2. BC MANAŽMENT II 2,09 

2. BC NÁRODOHOSPODÁRSKA POLITIKA II 2,27 

2. BC PODNIKANIE V MSP II 1,75 

2. MGR FINANČNÁ ANALÝZA A FINANČNÉ PLÁNOVANIE 1,85 

2. MGR REGIONÁLNA EKONOMIKA A POLITIKA EÚ 1,12 

2. MGR MANAŽMENT KVALITY 1.79 

 

Percentuálne hodnotenie predmetov podľa jednotlivých ročníkov  a percentuálne hodnote- 

nie jednotlivých študijných programov prezentujú obrázky č. 1 a2. 
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41% 
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Obr. č.1 Percentuálne  hodnotenie predmetov podľa  jednotlivých ročníkov . 

 

 

 
 

Obr. č.2 Počty hodnotení podľa št. programov (v %) 

 

 
 

Obr. č.3 Hodnotenie spokojnosti študentov 
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Obr. č.4 Hodnotenie spokojnosti študentov 

 

2.2 Monitoring absolventov VŠEMvs  

 

      Dotazníkovou metódou bol v ak. roku 2016/2017  realizovaný monitoring hodnotenia 

štúdia absolventmi VŠEMvs v Bratislave. Hodnotenie bolo zamerané na otázky týkajúce sa 

uplatnenia na trhu práce, kvalitu vzdelávacieho procesu v akreditovaných študijných 

programoch, a na návrhy zdokonalenia vzdelávacieho procesu. Monitoringu sa zúčastnilo 

297 absolventov magisterského štúdia. Vyhodnotenie dotazníka prezentujú obr.č.5, 6 a 7.  

 

 
       Obr. č.5  Uplatnenie na trhu práce 

 

Vyhodnotenie otázky zameranej na uplatnenie na trhu práce, či absolvent VŠEMvs na 

základe získaného vysokoškolského vzdelania dosiahol pozitívnu pracovnú, kariérnu, resp. 
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finančnú zmenu. 58 respondentov (19%) hodnotilo pozitívne uplatnenie sa na trhu práce na 

základe dosiahnutého vzdelania na VŠEMvs v Bratislave, Podobne zmenu finančného 

ohodnotenia potvrdilo 51 respondentov (17%). 41 respondentov (13%) označil zmenu 

kariérneho postupu ako dôsledok dosiahnutého vzdelania. Medzi najčastejšie otvorené 

odpovede respondenti uvádzali pozitívny dopad na získanie odbornosti a rozšírenie 

kompetencie, splnenie  si životného cieľa, založenie vlastného podniku,  realizáciu plánov 

v blízkej budúcnosti.  

 

 
  

Obr. č.6 Hodnotenie spokojnosti študentov 

 

Hodnotenie spokojnosti absolventov prezentované v grafickom vyjadrení poukazuje na 

osobný odborný posun na základe absolvovania štúdia na VŠEMvs v Bratislave. Až 275 

respondentov (95%) odpovedalo pozitívne a len malá skupina respondentov 15 

respondentov (5%) označila negatívne hodnotenie v predmetnej oblasti. Návrhy zmien sa 

koncentrovali na potrebu väčšej aplikácie praktických príkladov, vyšší počet prednášok 

odborníkov z praxe , viac  prezenčných konzultácií a seminárov, ale aj sprísnenie skúšok.

  

 
 Obr. č.7 Hodnotenie spokojnosti absolventov so štúdiom 
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Spokojnosť so štúdiom prejavilo pri prieskume 269 respondentov (93%), 19 respondentov 

(7%) bolo nespokojných. Pri prieskume čo by respondenti zmenili, resp. požadovali na 

zlepšenie kvality vzdelávania uvádzali požiadavku viac praxe a praktických informácií , 

zameranie sa kvalitu prednášok, rozšírenie vzdelávania v oblasti jazykových zručnosť, 

rozšírenie vzdelávania v oblasti IT, pravidelnosť konzultácií.   

 

2.3 Kontrola štúdia a hodnotenie študijných výsledkov 

 

 

Študenti sú o spôsobe, forme a požiadavkách absolvovania a ukončenia predmetov 

informovaní na prvej vyučovacej hodine v príslušnom semestri akademického roka:  

 

a/Priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti semestra (priebežné 

hodnotenie).  

 

Priebežné hodnotenie v roku 2017 sa realizovalo na základe dosiahnutých výsledkov podľa 

kritérií určených pedagógom za celý semester.  

To znamená, že zlyhanie v jednom z kritérií hodnotenia počas semestra nemôže študentovi 

obmedziť právo byť hodnotený z ostatných kritérií, ani mu obmedzovať právo pokračovať v 

štúdiu v danom kurze  až do konca semestra. Konkrétne požiadavky priebežného hodnotenia 

upravuje Študijný poriadok VŠEMvs v Bratislave.  

 

 b/Skúškou za dané obdobie štúdia (záverečné hodnotenie). 

 

 Ak je predmet ukončený skúškou, študent má právo na jeden riadny a dva opravné termíny. 

Pri opakovanom zápise predmetu  na jeden riadny a jeden opravný termín. Na VŠEMvs 

v Bratislave  sa vo všetkých kurzoch uplatňuje jednotná stupnica hodnotenia, ktorá je 

záväzná na ÚVS a ÚEaM a ich katedrách. 

 

c/Hodnotenie kvality vzdelávacích kurzov Moodl.vsemvs.sk. 

 

V roku 2017 hodnotenie dištančnej formy vzdelávania bolo realizované hodnotením kurzov  

v  moodl.vsemvs.sk  podľa nasledovných kritérií: 

 

1. Rozsah využitia Moodlu, ktorý sa posudzoval  na základe informácií o predmete z 

aktuálneho informačného listu, zverejnených študijných a doplňujúcich informácií , 

zadaní a ich následného hodnotenia, vypracovaných testov a spôsobu komplexného 

hodnotenia predmetu. 
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2. Obsah kurzu z  hľadiska prínosu pre výučbu, či poskytuje len základné informácie 

o predmete podľa aktuálneho informačného listu, alebo aj doplňujúce informácie 

o previazanosti a rozložení predmetu  na výučbové bloky s ich vzájomnou 

previazanosťou. 

 

3. Úroveň zrozumiteľnosti z hľadiska  základných informácií a logického usporiadania 

predmetu a  využitia prostriedkov, ktoré poskytuje Moodl. 

 

2.4 Hospitačná činnosť 

 

Hospitačnou činnosťou sa realizuje kontrola pedagogického procesu na prednáškach, 

seminároch, cvičeniach a konzultáciách, ktorú zabezpečujú a realizujú pedagogickí 

zamestnanci vysokej školy.  

 

Hospitačné formuláre a ich evidencia je zabezpečovaná a evidovaná na intranete vysokej 

školy. On – line systém hospitácií umožňuje reagovať na situáciu v reálnom čase a operatívne 

odstraňovať zistené nedostatky.  

 

Kvalita štúdia je determinovaná prípravou podkladov, dokumentáciou, študijnou literatúrou, 

pedagogické schopnosti vysokoškolského učiteľa nevynímajúc.  

Monitorovanie predmetov v jednotlivých druhoch a formách štúdia je realizované 

hospitačnou činnosťou garantmi študijných programov, vedením vysokej školy a poverenými 

zamestnancami rektorkou VŠEMvs.  

Hospitačná činnosť je zameraná na atribúty predmetu prezentované v informačnom liste, 

použité metódy a nástroje zamerané na obsahovú stránku predmetu, schopnosti 

vyučujúceho nielen prezentovať poznatky, ale ich aj obohacovať o vlastné skúsenosti a 

aplikácie využiteľné v praxi.  

 

Hospitačnou činnosťou sledujeme aj zaradenie predmetu do rozvrhu a jeho personálne 

zabezpečenie, v prípade predmetov realizovaných kombinovanou formou a prípravu 

podkladov pre kurzy v moodli sa kladie dôraz na ich pravidelnú aktualizáciu. Formálna a 

obsahová stránka premetov musí byť realizovaná tak, aby boli rovnaké podmienky pre 

dennú a externú formu vzdelávania a vo vzťahu ku kreditovej dotácii.  
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V hodnotenom období hospitačná činnosť bola realizovaná z úrovne ústavov VŠEMvs v 

Bratislave pre nasledovné predmety : 

 

Ústav 

Počet 

hospitovaných 

predmetov 

Počet 

hospitácií 
Predmety Výsledky 

ÚEM 20 27 

Mikroekonómia, 

Národohospodárska politika II.,  

Financie a mena, Cudzí jazyk 

I., II. III., IV. V. VI.,  

Trh práce a manažment 

ľudských zdrojov, 

Komunikácia s verejnosťou,   

Podnikanie v malých a 

stredných podnikoch I. a II., 

Manažment I. a II., 

Medzinárodný manažment a 

medzinárodné podnikanie,  

Podnikové hospodárstvo, 

Ekonomika podniku, 

Daňovníctvo, Manažment  

kvality,  Podnikové financie, 

Regionálna politika EÚ, 

Stratégia sociálno-

ekonomického rozvoja. 

Technické prekážky obchodu 

Formálne náležitosti vyučovania boli u 

všetkých hospitovaných pedagógov 

splnené; Hospitovaní pedagógovia 

dodržiavali obsahovú štruktúru 

predmetu, v súlade so sylabami 

predmetu; Vo výučbe neboli zistené 

vážne nedostatky zo strany 

pedagógov. Pri seminároch sa 

odporúčalo: Pokračovať v trende 

systematického skvalitňovania obsahu 

a metodiky, a takisto v osvedčených 

krátkych previerkach na úvod 

seminára s cieľom zistiť úroveň 

pochopenia učiva z predchádzajúcej 

prednášky. 

ÚVS 10 12 

Regionálna ekonomika a 

politika,, Ekonomika verejného 

sekora I. a III.,  Právo II.,  

Základy práv aEÚ,    

Telovýchovné a športové 

aktivity I. II. a IV., Komunálna 

ekonomika a politika,  

Sociálna politika, , 

Financovanie verejno-

prospešných subjektov 

Formálne náležitosti vyučovania boli u 

všetkých hospitovaných pedagógov 

splnené; Hospitovaní pedagógovia 

dodržiavali obsahovú štruktúru 

predmetu, v súlade so sylabami 

predmetu; Vo výučbe neboli zistené 

vážne nedostatky zo strany 

pedagógov. Pri seminároch sa 

odporúčalo: Pokračovať v trende 

systematického skvalitňovania obsahu 

a metodiky, a takisto v osvedčených 

krátkych previerkach na úvod 

seminára s cieľom zistiť úroveň 

pochopenia učiva z predchádzajúcej 

prednášky. 

      

Formálne náležitosti vyučovania boli u všetkých hospitovaných pedagógov splnené. 

Hospitovaní pedagógovia dodržiavali obsahovú štruktúru predmetu v súlade so sylabami 

predmetu. Vo výučbe neboli zistené vážne nedostatky zo strany pedagógov. Pri seminároch 

sa odporúčalo: pokračovať v trende systematického skvalitňovania obsahu a metodiky a 

takisto v osvedčených krátkych previerkach na úvod seminára s cieľom zistiť úroveň 

pochopenia učiva z predchádzajúcej prednášky. 
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3. PODPORA TVORIVEJ ČINNOSTI NA VŠEMVS V BRATISLAVE V ROKU 2017 

 

Podpora tvorivej činnosti v rámci VSK bola v roku 2017 bola  zameraná na kariérny rast 

s finančnou podporou pri zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov v externej forme 

doktorandského štúdia, v rámci prípravy a realizácie habilitačného konania. V rámci Internej 

grantovej agentúry podpora rozvoja talentu a výnimočnosti je podporovaná vedením 

VŠEMvs v Bratislave prostredníctvom financovania projektov a ich výstupov  prezentovaných 

tvorivými pracovníkmi na vedeckých podujatiach doma  a v zahraničí, publikovaním výstupov 

vo vedeckých časopisoch zaradených do skupiny Web of Science a Scopus. Vydavateľskou 

a nakladateľskou činnosťou na VŠEMvs v Bratislave  pri realizácii vedeckých monografií a 

odborných publikácií. 

 

GROWUP v roku 2017 

Činnosť centra sa zameriava na organizovanie odborných seminárov, motivačných prednášok 

a vzdelávacích kurzov. V rámci expertno-mentorskej podpory centrum poskytuje študentom 

odborné poradenstvo pri plánovaní a spracúvaní projektov. Plánuje organizovať tiež súťaže o 

najlepší inovátorský nápad, pomáha pri spracovaní podnikateľského zámeru, 

sprostredkováva kontakty s potenciálnymi investormi, ako aj prakticky pomáha pri založení 

nového podnikateľského subjektu a zabezpečení jeho základných činností. Centrum prepája 

štúdium s praxou a pomáha študentom a absolventom realizovať ich podnikateľské nápady.  

Odborné semináre – jednou z aktivít centra je poskytovať účastníkom série odborných a 

motivačných prednášok v podaní vybraných pedagógov VŠEMvs ako aj externých odborníkov 

z prostredia hospodárskej praxe. Taktiež vzdelávacie kurzy na vybraný okruh tém, s cieľom 

hlbšej analýzy problematiky s podporou príkladov dobrej praxe. 

Expertno-mentorská podpora – ďalšou dôležitou aktivitou je poskytovanie odborného 

poradenstva v rozličných oblastiach a témach, ktorými je nevyhnutné sa zaoberať pri 

spracúvaní a plánovaní projektu, ako aj pri úplných začiatkoch zakladania vybranej právnej 

formy zameranej na podnikanie. Konkrétne sa jedná o projektové, právne, ekonomické a 

účtovné poradenstvo.  

Súťaž inovatívnych nápadov – GROWUP plánuje organizovať aspoň raz ročne súťaž o 

najlepší inovátorský nápad, ktorý by bolo možné realizovať v hospodárskej praxi, kde 

odborná porota zložená z členov pedagogického zboru VŠEMvs, ale aj uznávaných 

odborníkov z hospodárskej praxe, vyberie najlepšie nápady, ktoré sú uplatniteľné a 

realizovateľné a následne za finančnej podpory budú tieto projekty realizované. 

Zapojenie študentských projektov do domácich a medzinárodných súťaží – táto činnosť sa 

zameriava na aktívnu pomoc pri vyhľadávaní možných finančných zdrojov na podporu 

realizovania projektov – grantové výzvy, nadácie a iné. 

Pomoc pri založení podnikateľskej činnosti a poskytnutie priestorov formou inkubátora pre 

začínajúce podnikanie.  

javascript://
http://sk.search.etargetnet.com/generic/bublina.go.php?recommend=1&kwl=podnikatel&bdid=1309955724&ref=37834
javascript://
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V rámci roku 2017 boli realizované aktivity vo viacerých oblastiach.  

GROWUP bol partnerom a organizátorom III. ročníka  PLESu PRIATEĽOV VŠEMvs, ktorý sa 

uskutočnil 3. februára 2017 v priestoroch bratislavského Dancehausu by Interklub. 

V spolupráci s partnerom Stredoškolskou úniou Slovenska, v dňoch 9. – 12. februára 2017 

sme zorganizovali projekt „Fiktívna krajina 2017“, ktorý sa uskutočnil v Moravskom Svätom 

Jáne. Cieľom projektu bolo vžiť sa do úlohy poslanca a rozhodovať o osude Fiktívnej krajiny. 

V úlohe poslanca si účastníci zlepšili svoje prezentačné a rétorické schopnosti a dostali tak 

možnosť naplno využiť svoju kreativitu. 

V spolupráci so ŠUS a SOŠ masmediálnych a informačných štúdií sa nám podarilo vytvoriť 

program zložený z prednášok a workshopov, ktorý sa uskutočnil dňa 20. apríla 2017.    

Účastníci projektu sa v prvý deň oboznámili so základmi digitálneho marketingu, 

projektového manažmentu, reklamy, či so základnými zásadami printu.  

 

Dňa 14.12.2017 sa na VŠEMvs uskutočnil workshop "Internacionalizácia vzdelávania", ktorý 

sa konal pri príležitosti 30. výročia programu ERASMUS. V rámci workshopu sa konali 

prezentácie prihlásených domácich i zahraničných študentov s podtitulom, "Môj ERASMUS+ 

zážitok", následne sa uskutočnila neformálna diskusia o multidimenzionálnom rozmere 

pridaných hodnôt vyplývajúcich z realizácie ERASMUS+ mobilít.  

V rámci workshopu sa tiež konala súťaž fotografií študentov a zamestnancov so zameraním 

na zaujímavé skúsenosti z mobility v zahraničí. V rámci vyhodnotenia fotografickej súťaže 

sme tiež realizovali neformálny kvíz zameraný na špecifické vedomosti o programe 

ERASMUS+ a na interkultúrne rozdiely.  

Od 26. októbra 2016 organizuje GROWUP Startup centrum na VŠEMvs sériu workshopov na 

aktuálne témy z oblasti podnikateľskej, politickej a kultúrnej problematiky. Týmto sa 

študentom otvára možnosť zúčastňovať sa na pravidelných diskusiách počas roka 2017.   

GROWUP Startup centrum VŠEMvs pokračuje v pravidelnej sérii workshopov pod titulom 

„EU Business and Politics Discussion Group“, kde naším študentom a absolventom 

ponúkame vybrané prakticky zamerané stretnutia s významnými odborníkmi. 

V apríli 2017 v priestoroch GROWUP-u boli organizivané workshopy na tému :   

 

-„Manažment projektov“. SNAP GROUP, s. r .o. ako partnerská organizácia nášho 

startup centra sa v rámci uvedeného workshopu prioritne zameriavala na praktické príklady 

projektového riadenia, získavania grantových alebo dotačných zdrojov, ktoré sú dôležitými 

predpokladmi úspešného rozbehnutia a fungovania projektu startupovej organizácie. 

 

-„Najčastejšie účtovné riziká startupov“. ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. ako 

partnerská organizácia nášho startup centra sa v rámci uvedeného workshopu prioritne 

zameriavala na praktické príklady najčastejších účtovných chýb a omylov, ktorých sa 

dopúšťajú začínajúci podnikatelia. Mohli sa dozvedieť, akým spôsobom je možné týmto 

rizikám predchádzať. 
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-„Finančný trh z pohľadu praxe“. SALVE INVESTMENTS o. c. p., a. s. (Salve 

Investments) je finančná inštitúcia poskytujúca svojim klientom investičné služby a vedľajšie 

služby v oblasti cenných papierov a iných finančných nástrojov. Spoločnosť dnes poskytuje 

svoje služby viac ako 6 000 klientom na území Slovenska a Českej republiky a jej je zámerom 

rozšíriť svoju činnosť aj do ďalších krajín strednej a východnej Európy. 

 

V oblasti zapojenia sa centra do rôznych programov, centrum a jeho členovia uskutočnili 

nasledovné činnosti: 

 GROWUP sa zapojil prostredníctvom VŠEMvs do „Schémy na podporu spolupráce 

podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných 

voucherov (schéma pomoci de minimis)“, ktoré vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva 

SR. 

 Členovia teamu GROWUP sa v rámci výzvy „VÝZVA NA OBSADENIE POZÍCIÍ 

EXTERNÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA“ zapojili 

do výberového konania na expertov z rôznorodých oblastí, ktorí vedia poskytnúť 

poradenstvo záujemcom o podnikanie, začínajúcim podnikateľom resp. startupistom.  

 GROWUP Startup Centrum sa stalo  komunitným partnerom medzinárodnej súťaže 

Social Impact Award. Social Impact Award je medzinárodná súťaž pre mladých ľudí, 

najmä študentov, ktorí majú nápad ako udržateľnou a inovatívnou cestou riešiť 

spoločenské a ekologické problémy vo svojom okolí. Víťazov vyberá odborná porota a 

verejnosť hlasovaním na internete. Našim cieľom je podporovať mladých ľudí v 

rozbiehaní spoločensky prospešných biznisov. 

 Stredoškolská študentská únia Slovenska v spolupráci s VŠEMvs a GrowUp, startup 

centrum VŠEMvs uskutočnili projekt z názvom "Projekt EURO Študent". Na tomto 

projekte za zúčastnilo 45 študentov stredných škôl z celého Slovenska. 

 

V oblasti medzinárodných projektov sa centru podarilo úspešne zapojiť do medzinárodných 

projektov v rámci programu ERASMUS+, na tieto projekty boli vysielaní účastníci z radov 

pedagógov, študentov ako aj absolventov VŠEMvs.  

 

 Medzinárodný projekt „The Voices of Youth Inspire“ 

V dňoch 23. – 29. marca 2017 sa študenti VŠEMvs zúčastnili na programe 

ERASMUS+ v poľskom Poronine, kde sa okrem Slovenska stretli aj so študentmi z 

piatich krajín ako Cyprus, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko.  

 

 Medzinárodný projekt „Learn Europe with me“ 

Medzinárodný projekt, ktorý sa konal v dňoch 21. – 27. augusta 2017 v Poronin, 

Poľsko. Účastníckymi krajinami boli Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a 
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Španielsko. Cieľom projektu bola výmena skúseností a zvýšenie spolupráce v 

medzinárodnom a multikultúrnom prostredí.  

 

 Medzinárodný projekt „Art&Culture - our universal common language“ 

Medzinárodný projekt, ktorý sa konal v dňoch 6. – 13. októbra 2017 v 

Wierzchosławice, Poľsko (v blízkosti mesta Tarnów, 70 km od Krakova). Účastníckymi 

krajinami boli Taliansko, Bulharsko, Poľsko a Slovensko. Cieľom projektu bolo upevniť 

vzťahy medzi mládežou z rôznych krajín a lepšie pochopiť otázky týkajúce sa menšín a 

utečencov. 

 

 Medzinárodný projekt „We are enterprising - we can do everything!“ 

Medzinárodný projekt, ktorý sa konal 23. - 30. októbra 2017 v Koninki (v blízkosti 

mesta Krakow) v Poľsku. Účastníckymi krajinami boli Litva, Rumunsko, Poľsko a 

Slovensko. Cieľom projektu boli otázky podnikania, napr. ako zvýšiť kvalifikáciu v tejto 

oblasti, stať sa zručnejším a kvalifikovanejším pre trh práce a uvedomovať si výhody 

samostatnej zárobkovej činnosti. 

 

 Medzinárodný projekt „Change Makers“ 

Medzinárodný projekt, ktorý sa konal v dňoch 15. - 22. októbra 2017 v Murzasichle  

(v blízkosti mesta Zakopane) v  Poľsku. Účastníckymi krajinami boli krajiny V4 - 

Maďarsko, Česká republika, Poľsko a Slovensko.  Cieľom projektu bola podpora 

občianskej spoločnosti a európskych hodnôt. Hlavnou témou výmeny bolo budovanie 

európskeho povedomia, európskeho občianstva a demokracie. Projektom 

podporujeme aktívne občianstvo, zapojenie mladých ľudí do aktívnej účasti na 

demokratických voľbách, budovanie povedomia o Európskom parlamente. 

 

Z výziev pre túto oblasť, GROWUP v rámci roku 2017 participoval a vyslal účastníkov na 5 

projektov pre celkovo 44  účastníkov. Zároveň sme ako partner pripravovali ďalšie projekty 

pre rok 2018. 

Aktivity v oblasti vedenia a podpory začínajúcim podnikateľom a startup nápadom 

V priebehu roka 2017 sa začala a zintenzívnila aj činnosť centra v oblasti vedenia a podpory 

začínajúcim podnikateľom a startupovým nápadom.  

Centrum spolupracovalo aj s ďalšími kolegami/pedagógmi VŠEMvs, ktorí usmerňovali, resp. 

postúpili študentov s ich nápadmi do centra. 

V rámci rozpracovanej a prebiehajúcej podpory a vedenia mentees môžeme uviesť na 

príkladoch nasledovných študentov a absolventov VŠEMvs: 

 Hornák Erik (absolvent VŠEMvs) – mentorská pomoc a vedenie pri zakladaní 

vlastného podnikateľského subjektu; pomoc pri nadväzovaní kontaktov na 

obchodných partnerov 
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 Havlovič Miroslav (študent 3. ročníka denného štúdia MSP), Komanický Tomáš 

(študent 2. ročníka denného štúdia MSP) – pomoc a mentorská podpora pri 

plánovaní a tvorbe teamu pre technologický startup; pomoc pri nadviazaní kontaktu 

na Univerzitnom technologickom inkubátore STU BA za účelom hľadania členov 

startupového teamu, následne networking na FPT TnUAD v Púchove. V rámci 

podpory študentov VŠEMvs, ktorí realizujú svoju podnikateľskú myšlienku (v tomto 

prípade ide o technologický startup) a ich žiadosti o pomoc pri zabezpečení rozšírenia 

ich teamu o odborníka na materiály, kontaktoval a realizoval stretnutie koordinátor 

GROWUP s prodekankou a štatutárnou zástupkyňou dekana fakulty priemyselných 

technológií v Púchove (TnUAD) prof. Ing. Darinou Ondrušovou, PhD. s cieľom získania 

súhlasu a spolupráce.  

 Matej Ondruška, Martin Cigánek (absolventi VŠEMvs) - mentorská pomoc a vedenie 

pri zakladaní vlastného podnikateľského subjektu; pomoc pri nadväzovaní kontaktov 

na obchodných partnerov. Založená spoločnosť FRUITWINE, s.r.o. 

 Erik Wiederman, Matúš Molnár (študenti Mgr. programu VŠEMvs) - mentorská 

pomoc a vedenie pri zakladaní vlastného podnikateľského subjektu. Založená 

spoločnosť WIMO s.r.o.  

 Konzultácie k projektom, resp. nápadom študentov ad hoc podľa požiadaviek. 

 

Okrem vedenia a podpory začínajúcich podnikateľov a startupových nápadov GROWUP 

zapojil v priebehu roka 2017, na základe súhlasu rektorky VŠEMvs, do svojej činnosti aj stáže 

pre študentov. Počas roka 2017 centrum vytvorilo, resp. malo vytvorené miesta pre stáž 

a prijalo študentov Lenka Kubisová, Róbert Štitza a Marek Banič. V priebehu roka malo 

centrum viacerých záujemcov o stáž aj zo zahraničných partnerských vysokých škôl.  

V oblasti odborných prednášok centrum zorganizovalo viacero podujatí, v rámci aktivity 

„Chodiaci motivátor“ prípadne prednášky na zaujímavé odborné témy.  

 

3. apríla 2017 zavítal na VŠEMvs v Bratislave prezident americkej spoločnosti Southwestern 

Advantage Dan Moore. Tento významný speaker ukončil štúdium s vyznamenaním na 

Harvardskej univerzite v roku 1976 a taktiež je držiteľom MBA titulu z Vanderbilt univerzity v 

Nashville, TN. Ako prezident firmy Southwestern Advantage je zodpovedný za product 

development, sales training, public relations, business statistics, ako aj vývoj nových profit 

centier. Dan Moore prednášal ako key note speaker na mnohých univerzitách v USA, Veľkej 

Británii aj v Európe a spolupracoval a vyškolil viac ako 60 000 študentov letnej stáže 

Southwestern Advantage, ktorým pomohol, aby boli úspešní vo vedení vlastného biznisu v 

USA. 

5. apríla 2017 sa v GROWUP Startup centre VŠEMvs uskutočnil workshop o možnostiach 

absolvovania odbornej stáže v USA v spoločnosti s viac ako 150-ročnou históriou.  
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Workshop viedol Joel Etienne a nadväzuje na predchádzajúce stretnutie s prezidentom 

spoločnosti Danom Mooreom. 

9. novembra 2017 sa na VŠEMvs uskutočnila prednáška Ryana Davisa - odborníka na 

marketing z USA so zameraním na rozvoj praktických podnikateľských zručností a kariéry, 

ako využiť sociálne médiá vo svoj prospech pod názvom „BRANDING YOURSELF".  Študenti 

zároveň získali informácie o možnosti platenej stáže v USA. 

 

Partneri GROWUP Startup centra VŠEMvs 
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