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Prehľad realizovaných hospitácií
Por. č.

Hospitovaný učiteľ

Predmet

Hospitujúci

1.

prof. Ing. Peter Závodný, PhD.

Riadenie projektov

doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.
RNDr. Eva Rakovská

2.

doc. RNDr. Galina Horáková, CSc.

Teória rizika v poistení

3.

Ing. Michaela Chocholatá, PhD.

Operačný výskum

prof. RNDr. František Peller. PhD.
doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD.
doc. Ing. Ivan Brezina, PhD.

4.

Ing. Mária Vojtková, PhD.

Štatistika A

doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

5.

doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Medzinárodné štandardy
účtovného vykazovania (IFRS)

prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD.

Najdôležitejšie zistenia a návrhy opatrení
Pozitíva:

Opatrenia:

Na forme a obsahu prednášok sa odzrkadľuje
dlhoročná skúsenosť prednášajúcich. Prednášky sú
interaktívne, študenti sa zaujímajú o problematiku,
keďže predmety sú veľmi aktuálne pre prax.
Prednášajúci majú praktický prístup k vysvetľovaniu,
využívajú príklady z praxe, čím vhodne dopĺňajú
teoretickú časť prednášky.
Zrozumiteľná prezentácia problematiky. Výborné je
sprístupnenie modelových príkladov na internete pred
prednáškou.
Negatíva:

Opatrenia:

Potreba technicky vybaviť učebne (funkčné
dataprojektory a umiestnenie PC alebo notebookov do
učební).
Negatívom je aj, že prednášajúci si musí zabezpečiť
používanú techniku sám a stráca tým čas.

Bolo by vhodné, ako je zvykom na mnohých VŠ, že technický
pracovník pripraví prednášajúcemu techniku v prednáškovej
miestnosti, aby sa prednášajúci nemusel zdržiavať prípravou
techniky a jej demontážou alebo aby neprišiel o čas vyhradený
na prestávku.

Prehľad hodnotených predmetov
Garant predmetu

Por.č.

Predmet

Vyučujúci

1.

Riadenie projektov

prof. Ing. Peter Závodný, PhD.

prof. Ing. Peter Závodný, PhD.
Ing. Dušan Praženka, PhD.

2.

Operačný výskum

doc. Ing. Ivan Brezina, CSc.

Ing. Michaela Chocholatá, PhD.
Ing. Marián Reiff, PhD.
Ing. Andrea Furková, PhD.

3.
4.

Teória rizika v poistení
Štatistika A

doc. RNDr. Galina Horáková, CSc.
doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

doc. RNDr. Galina Horáková, CSc.
Ing. Mária Vojtková, PhD.

5.

Medzinárodné štandardy
účtovného vykazovania (IFRS)

prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD.

doc. Ing. Miloš Tumpach,PhD
Ing. Daša Mokošová, PhD.

Najdôležitejšie zistenia a návrhy opatrení
Pozitíva:

Opatrenia:

Predmety sú kvalitne pripravené, s presnou
nadväznosťou jednotlivých tém. Harmonogram výučby
je dodržiavaný a obsahom je primeraný potrebám pre
ďalšie štúdium na EU.

Do budúcnosti odporúčame pokračovať v permanentnej inovácii
učebných textov, tak aby reagovali na aktuálne potreby praxe.

Negatíva:

Opatrenia:

Prehľad hodnotených študijných programov v danom akademickom roku
Por.č.

Názov hodnoteného študijného programu
v danom akademickom roku

Stupeň
štúdia

Garant študijného programu

1.
2.

Účtovníctvo
Účtovníctvo a audítorstvo

1
2.

doc. Ing. Katarína Máziková, PhD.
prof. Ing. Anna Baštincová, CSc.

Najdôležitejšie zistenia a návrhy opatrení
Pozitíva:

Opatrenia:

Hodnotené študijné programy profilujú absolventov
rozširovaním ich poznatkov z účtovníctva a audítorstva rôznych
typov podnikateľských i nepodnikateľských subjektov,
z oblasti nadnárodných systémov účtovníctva a audítorstva
(IFRS, US GAAP, ISA), vďaka čomu majú absolventi dobré
predpoklady pre uplatnenie sa na trhu práce.

Obohacovanie ponuky povinne voliteľných predmetov
súvisiacich s jadrom študijného programu.

Zintenzívňovanie využívania didaktickej a výpočtovej techniky
pri výučbe predmetov v študijných programoch prispievajú k ich
skvalitňovaniu.

Zavádzanie aplikácií výpočtovej techniky vo výučbe
viacerých predmetov.

Negatíva:

Opatrenia:

Neaktuálna študijná literatúra pri niektorých predmetoch, najmä
z dôvodu neustálej zmeny účtovnej, audítorskej a daňovej
legislatívy.

Operatívna inovácia obsahu prednášok a cvičení.
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