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POSLANIE FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY 

EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Fakulta  hospodárskej informatiky má vyše 50 ročnú históriu a je súčasťou 

najväčšej verejnej vysokej školy poskytujúcej vzdelávanie v ekonomických 

a manažérskych programoch. Absolventi študijných programov fakulty, ako odborníci 

na  spracovanie sociálnych a ekonomických informácií s dôrazom na implementáciu 

výsledkov  do praxe, sú súčasťou procesov súvisiacich s prípravou, plánovaním, 

uskutočňovaním a kontrolou strategických rozhodnutí vo všetkých oblastiach 

socioekonomickej sféry.  

Vedecká činnosť pracovníkov je zameraná najmä na efektívne pôsobenie 

v európskom priestore. Fakulta poskytuje vzdelanie študentom na všetkých troch 

stupňoch vysokoškolského štúdia v špecifických a na Slovensku jedinečných oblastiach, 

ktoré sú oceňované a vyhľadávané aj zamestnávateľmi pôsobiacimi v medzinárodnej 

sfére. 

 

 

VÍZIA FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY 

EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

Pripraviť odborníkov s poznatkami a skúsenosťami na úrovni medzinárodne 

známych univerzít v tvorivom akademickom prostredí pre  študentov i pracovníkov, 

v súlade s najnovšími teoretickými poznatkami a potrebami praxe s akcentom na ich 

medzinárodný rozmer a s intenzívnym využívaním efektívnych moderných foriem 

výučby s podporou najmodernejších informačných a komunikačných technológií. 
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DLHODOBÝ ZÁMER ROZVOJA 

FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY 

EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

NA OBDOBIE ROKOV 2019 – 2027 

 

 

Predložený Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty hospodárskej informatiky 

Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2019 – 2027 je vypracovaný 

podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty hospodárskej 

informatiky je vypracovaný v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2019 – 2027. 

Vedenie Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(ďalej aj „FHI EU v Bratislave“) zohľadnilo pri vypracovaní Dlhodobého zámeru rozvoja 

FHI EU v Bratislave stanovené poslanie a víziu fakulty, doterajší vývoj na fakulte 

a univerzite s cieľom pokračovať v pozitívnych trendoch vývoja a odstrániť slabšie 

stránky činnosti fakulty. Dlhodobý zámer rozvoja FHI EU v Bratislave prihliada na 

konkurenčné prostredie na trhu vzdelávania a zohľadňuje potreby Slovenskej republiky.   

Podkladmi pre tvorbu Dlhodobého zámeru rozvoja FHI EU v Bratislave boli najmä 

tieto dokumenty: 

• Poslanie a vízia FHI EU v Bratislave. 

• Dlhodobý zámer rozvoja FHI EU v Bratislave vo funkčnom období 2015 – 2019 

s výhľadom do roku 2023. 

• Správy o činnosti FHI EU v Bratislave. 

• Požiadavky a priebežné výsledky medzinárodnej akreditácie v systéme AACSB. 

 

Dlhodobý zámer rozvoja FHI EU v Bratislave sa skladá z týchto častí: 

A. Strategické ciele FHI EU v Bratislave  

B. Priority činnosti FHI EU v Bratislave  

C. Hlavné úlohy FHI EU v Bratislave  

 

 

A. STRATEGICKÉ CIELE FHI EU V BRATISLAVE 

Vedenie FHI EU v Bratislave na obdobie rokov 2019 – 2027 navrhuje nasledujúce 

strategické ciele: 
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• Pre potreby akreditácie pripraviť moderné študijné programy zodpovedajúce 

medzinárodným kritériám a požiadavkám praxe. 

• Pokračovať v orientácii na vzdelávaciu činnosť profesijných organizácií a tým 

zvyšovať prepojenie fakulty s praxou.  

• Posilniť kvalitu vedeckej činnosti fakulty v ekonomickom výskume v SR 

a spolupracovať so zahraničnými partnermi na spoločnom ekonomickom 

výskume. 

• Prezentovať výsledky vedeckej práce pracovníkov fakulty, jej študentov 

a absolventov pre externé prostredie. 

 

B. PRIORITY V ČINNOSTI FHI EU V BRATISLAVE 

1. Priority v oblasti vzdelávacej činnosti  

• Posilniť postavenie FHI EU v Bratislave v národnom i európskom vzdelávacom 

priestore poskytovaním kvalitných študijných programov na všetkých stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania.    

• Podporiť jedinečnosť fakulty prezentovaním dosiahnutej kvality vzdelávacieho 

procesu. 

• Podporiť záujem zamestnávateľov o absolventov FHI EU v Bratislave 

na medzinárodnom trhu práce zdokonaľovaním vzdelávacieho procesu  na báze 

medzinárodných štandardov.  

• Pripravovať a prezentovať moderné študijné programy zodpovedajúce 

medzinárodným kritériám a požiadavkám praxe. 

• Zvýšiť záujem o štúdium akreditovaných študijných programov FHI EU v 

Bratislave s cieľom eliminovať odchod potenciálnych uchádzačov do zahraničia.  

• Zintenzívniť internacionalizáciu vzdelávania na FHI EU v Bratislave a zvýšiť 

pripravenosť absolventov na prácu v medzinárodnom prostredí formou zlepšenia 

ich jazykových kompetencií. 

• Sledovať vývoj indikátorov v oblasti vzdelávacej činnosti: 

− počty prihlásených, prijatých a zapísaných študentov, 

− počet študentov na učiteľa v rozčlenení podľa kvalifikačných stupňov, 

− podiel študentov v jednotlivých formách štúdia, 

− uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. 

• Vyhodnocovať progres fakulty vo vzdelávacej činnosti a prijímať opatrenia na 

stimuláciu rozvoja fakulty v tejto oblasti. 
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2. Priority v oblasti vedy, výskumu a doktorandského štúdia 

• Kontinuálne zvyšovať kvalitu doktorandského štúdia s dôrazom na tvorbu 

kvalitných vedeckých publikačných výstupov a vytvárať predpoklady 

pre zvyšovanie efektívnosti doktorandského štúdia.  

• Podporiť a rozšíriť interdisciplinárne prístupy vo výskume a v doktorandskom 

štúdiu na FHI EU v Bratislave. 

• Sledovať vývoj indikátorov v oblasti vedy, výskumu a doktorandského štúdia:  

− počet publikácií evidovaných vo Web of Science a SCOPUS, 

− počet publikácií v ďalších medzinárodných uznávaných databázach, 

− počet publikácií na zamestnanca a ich medziročnú zmenu, 

− ocenenia za výskumnú a vývojovú činnosť, 

− počet riešených grantových projektov vrátane výšky finančnej podpory. 

• Vyhodnocovať progres fakulty vo vedeckej činnosti a prijímať opatrenia na 

stimuláciu rozvoja fakulty v tejto oblasti. 

 

3. Priority pre internacionalizáciu 

• Aktívne rozvíjať existujúce vzťahy FHI EU v Bratislave so zahraničnými 

partnermi v súlade s prioritami v oblasti vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, 

výskumu a doktorandského štúdia. 

• Participovať na úsilí Ekonomickej univerzity v Bratislave o posilnenie pozície 

univerzity v medzinárodnom kontexte. 

• Sledovať vývoj indikátorov v oblasti internacionalizácie:  

− počet programov v cudzích jazykoch, 

− počet predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch, 

− počet študentov, ktorí absolvovali študijný pobyt v zahraničí, 

− počet pracovníkov, ktorí absolvovali pracovnú stáž v zahraničí. 

• Vyhodnocovať progres fakulty v oblasti internacionalizácie a prijímať opatrenia 

na stimuláciu rozvoja fakulty v tejto oblasti. 

 

4. Priority pre informatizáciu a vzťahy s verejnosťou 

• Rozvíjať efektívnu formu sprístupňovania informácií o fakulte verejnosti, 

študentom, zamestnancom a najmä uchádzačom o štúdium. 

• Naďalej prezentovať vhodnou formou dosiahnuté úspechy, jedinečnosť 

študijných programov fakulty a akceptáciu kvality ponúkaných vedomostí 

na medzinárodnej úrovni. 
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• Spolupodieľať sa na zjednotenej marketingovej stratégii univerzity.  

• Sledovať vývoj indikátorov v oblasti informatizácie a vzťahov s verejnosťou:  

− počet návštev na stránke pre záujemcov o štúdium, 

− počet návštev na stránke s fakultným časopisom (analytické nástroje 

internetu).  

• Vyhodnocovať progres fakulty v oblasti informatizácie a vzťahov s verejnosťou 

a prijímať opatrenia na stimuláciu rozvoja fakulty v tejto oblasti. 

 

5. Priority v riadení ľudských zdrojov 

• Zabezpečiť komplexný personálny rozvoj, vytvoriť tvorivú atmosféru s podporou 

individualizmu a inovácií vo výskume. 

• Zvýšiť podiel mladých vysokoškolských učiteľov do 40 rokov veku na 

celkovom počte vysokoškolských učiteľov. 

• Podporovať rozvoj katedier vzhľadom na ich osobitosti a vytvárať podmienky 

pre ich vzájomnú kooperáciu. 

• Sledovať vývoj indikátorov v oblasti riadenia ľudských zdrojov:  

− veková a kvalifikačná štruktúra zamestnancov, 

− kvalifikačný rast pedagogických pracovníkov fakulty. 

• Vyhodnocovať progres fakulty v riadení ľudských zdrojov a prijímať opatrenia 

na stimuláciu rozvoja fakulty v tejto oblasti. 

 

 

 

doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 

predseda AS FHI EU v Bratislave 

 prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. 

dekan FHI EU v Bratislave 

 

 


