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Úvod 
 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej „EF UMB“) začala písať svoju 

históriu v roku 1964, keď Vysoká škola ekonomická v Bratislave otvorila v Banskej Bystrici svoje 

konzultačné stredisko. V roku 1973 sa transformovalo na detašované pracovisko Obchodnej 

fakulty Vysokej školy ekonomickej, z ktorého v roku 1977 vznikla piata fakulta Vysokej školy 

ekonomickej - Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu. Jej vedecko-pedagogické zameranie 

sa odvíjalo od tradície a skúseností pri príprave odborníkov pre cestovný ruch a spoločné 

stravovanie. Okrem tradičného odboru sa na fakulte podľa požiadaviek praxe postupne formovali 

podmienky pre študijné zamerania orientované na sféru služieb, čo viedlo k širšej profilácii jej 

absolventov.  

Zásadné kvalitatívne zmeny v ponuke ekonomického vysokoškolského vzdelávania ako reakciu na 

požiadavky trhu práce vyvolané transformáciou ekonomiky na trhový mechanizmus a jej 

otvorením sa svetu zaznamenala fakulta na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. 1. júla 

1992 sa fakulta pod názvom Vysoká škola ekonomiky a služieb a cestovného ruchu spolu s 

Pedagogickou fakultou stali zakladajúcimi fakultami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej 

UMB).  

Za roky svojej existencie prešla fakulta výraznými koncepčnými zmenami, ktoré sa vyznačovali 

progresivitou a inovatívnosťou. Na základe výsledkov akreditácie i viacerých prieskumov, patrí EF 

UMB k stabilizovaným a plnohodnotným vysokoškolským inštitúciám na Slovensku.  

Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie v súlade s rozvojom vedy 

a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým bádaním. Ponúka klasické 

vysokoškolské spektrum možností vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách štúdia v oblasti 

ekonomických vied. Vo vybraných študijných programoch realizuje aj anglofónne a čiastočne 

frankofónne štúdium. EF UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými 

zahraničnými univerzitami, na ktorých môžu študenti absolvovať časť svojho štúdia. Preto 

absolventi EF UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí, o čom svedčia aj 

štatistiky uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.  

V súčasnej dobe študuje na EF UMB približne 1 535 študentov na troch stupňoch vysokoškolského 

štúdia v akreditovaných študijných programoch. Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti 

významnú časť tvorivej činnosti EF UMB predstavuje základný a aplikovaný výskum v kooperácii 

s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Na EF UMB sa riešia významné vedeckovýskumné projekty 

a rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov.  

EF UMB sa významne angažuje pri riešení celospoločenských problémov praxe, nie len na úrovni 

mesta a regiónu, ale aj v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej a verejnej sféry či 

podnikateľskými subjektmi, čím aktívne prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti. 
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EF UMB ako súčasť UMB vytvára pre študentov priestor pre rôzne spoločenské voľnočasové aktivity 

v športových kluboch, umeleckých súboroch, rôznych dobrovoľníckych študentských organizáciách 

(ako napríklad organizácie ako AIESEC, ESN, či Centrum rozvoja doktorandov). 

Všeobecnými východiskami Dlhodobého zámeru EF UMB na roky 2021 ‒ 2026 (ďalej len 

dlhodobého zámeru) bol predovšetkým Dlhodobý zámer UMB na roky 2021 – 2026 doplnený o 

medzinárodné trendy a celospoločenské zmeny, ovplyvňujúce vysokoškolské vzdelávanie nie len na 

Slovensku, ale aj vo svete. Predkladaný dlhodobý zámer reflektuje aktuálne i budúce požiadavky na 

rozvoj vysokoškolského a univerzitného prostredia do takej miery, aby bolo možné zabezpečiť 

konkurencieschopnosť EF UMB na poli vysokoškolského (univerzitného) vzdelávania na vysokej 

úrovni aj do budúcnosti.  

Strategické zámery v oblasti vedy a výskumu, vzdelávania, medzinárodnej spolupráce, rozvoja, 

vzťahov s verejnosťou, spolupráce s praxou a riadenia  EF UMB sa premietajú do dlhodobého 

zámeru prostredníctvom definovania priorít stanovených v jednotlivých oblastiach pôsobenia EF 

UMB. Každý zámer je doplnený o konkrétne aktivity, ktoré budú viesť k naplneniu stanovených 

zámerov, a merateľné ukazovatele.  

EF UMB v nadväznosti na Dlhodobý zámer UMB vypracováva hlavné úlohy na každý kalendárny 

rok. Ich realizácia  predstavuje priebežné  plnenie dlhodobého zámeru. Priebežná pravidelná 

kontrola a hodnotenie dosiahnutých výsledkov spojené s kritickou analýzou existujúceho stavu 

a prijímaním opatrení na stabilizáciu a rozvoj EF UMB je obsahom ročných vyhodnotení plnenia 

týchto úloh v súčinnosti s čiastkovým vyhodnotením dlhodobého zámeru, ktoré sú zverejnené na 

webovej stránke UMB. 

EF UMB  akceptuje základné princípy činnosti  a prezentované uznávané hodnoty UMB. 

EF UMB sa riadi prijatou politikou kvality, cieľmi kvality, príručkou kvality a postupmi 

zabezpečovania kvality podľa zákona o vysokých školách. 
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Vízia, poslanie a kvalita  
 

Vízia  

Víziou EF UMB je posilňovať status významnej akademickej inštitúcie, ktorá je preferovaná 

domácimi a zahraničnými študentmi a preukázanou kvalitou a inovatívnosťou vysokoškolského 

vzdelávania, vedy, výskumu a zapájaním do aktivít zlepšujúcich kvalitu života v miestnom, 

regionálnom, národnom a medzinárodnom prostredí vytvára predpoklady pre  úspešné 

uplatnenie  absolventov na trhu práce doma a v zahraničí. 

Poslanie  

Poslaním EF UMB je pripravovať erudovaných a flexibilných ekonómov, ktorí nájdu uplatnenie na 

domácom a na medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať budúcnosť národnej 

ekonomiky a aktívne sa zúčastňovať formovania svetovej ekonomiky. Rozvíjať harmonickú 

osobnosť, vedomosti a zručnosti, múdrosť, dobro a tvorivosť, vzdelanosť a vedu, a tým prispievať 

k rozvoju vzdelanostnej spoločnosti. 

Kvalita 

EF UMB ako súčasť UMB deklaruje implementáciu vnútorného systému zabezpečenia kvality 

v súlade so štandardmi SAAVŠ, vedúcu k postupnému zdokonaľovaniu procesov vysokoškolskej 

inštitúcie a ich riadeniu. Zodpovednosť za priebeh procesov má manažment UMB a manažment EF 

UMB. Pravidelné monitorovanie procesov EF UMB sa uskutočňuje internými a externými auditmi, 

ktorých výsledkom je prijatie opatrení smerujúcich k zefektívneniu riadenia všetkých procesov na 

fakulte.  
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Oblasť vedy a výskumu 
 

EF UMB má ambíciu (i) kontinuálne zlepšovať podmienky pre rozvoj excelentnej vedy a výskumu 

tvorivých zamestnancov a doktorandov s cieľom rozvíjať a upevňovať vedecké poznanie v oblasti 

výskumu Ekonómia a manažment s dôrazom na interdisciplinárny presah, (ii) rozvíjať a posilňovať 

spoluprácu s domácimi a zahraničnými univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami, zapájať 

sa do medzinárodných výskumných sietí, klastrov a konzorcií, (iii) neustále zvyšovať kvalitu 

doktorandského štúdia. 

 

Zámer  VaV 1 

Kontinuálne zlepšovať podmienky pre rozvoj excelentnej vedy a výskumu tvorivých zamestnancov 

a doktorandov s cieľom rozvíjať a upevňovať vedecké poznanie v oblasti výskumu Ekonómia a 

manažment s dôrazom na interdisciplinárny presah. 

Aktivity:  

 zosúladenie vnútorných predpisov s vnútorným systémom zabezpečenia kvality EF UMB 

ako súčasti UMB, štandardov SAAVŠ, 

 pravidelné aktualizovanie výskumných priorít pracovísk EF UMB a strategických 

interdisciplinárnych výskumných tém,  

 rozvíjanie a využívanie vedeckého poznania v oblastiach svojho zamerania na poskytovanie 

kvalitného vysokoškolského vzdelávania,  

 neustále aktualizovanie smernice pre hmotnú stimuláciu zamestnancov v snahe zabezpečiť 

podporu excelentnej vedy. 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 inštitucionalizácia Rady pre vnútorný systém kvality EF UMB a realizácia vnútorného 

systému hodnotenia kvality podľa národných a medzinárodných štandardov (vytvorenie 

RVSK EF UMB),  

 počet publikácií v databázach WoS a Scopus v kvartilovom rozmedzí Q1 a Q2,  

 počet citácií v databázach WoS a Scopus.  

 

Zámer  VaV 2 

Rozvíjať a posilňovať spoluprácu s domácimi a zahraničnými univerzitami a vedecko-výskumnými 

inštitúciami. Zapájať sa do medzinárodných výskumných sietí, klastrov a konzorcií. 

Aktivity:  

 identifikovanie strategických partnerov v Slovenskej republike a v zahraničí a posilňovať 

vedeckú a výskumnú spoluprácu s nimi, 
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 podporovanie  existujúceho výskumného centra a výskumných tímov na jednotlivých 

pracoviskách,  

 zapájanie sa do medzinárodných sietí, klastrov a konzorcií európskych univerzít s dôrazom 

na partnerstvá podľa priorít definovaných v Stratégii internacionalizácie UMB. 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 počet špičkových domácich výskumníkov, ktorí realizujú výskum v zahraničí dlhšie ako 

2 mesiace,  

 počet zahraničných výskumníkov, ktorí realizujú výskum na EF UMB dlhšie ako 2 mesiace,  

 počet podaných projektov a počet získaných zahraničných a domácich projektov,  

 počet nových zahraničných vedeckovýskumných partnerstiev EF UMB,  

 úhrn finančných prostriedkov získaných riešením zahraničných a domácich projektov. 

 

Zámer  VaV 3 

Neustále zvyšovať kvalitu doktorandského štúdia a vytvárať podmienky pre postdoktorandov. 

Aktivity:  

 zvyšovanie atraktivity doktorandského štúdia na EF UMB pre domácich i zahraničných 

uchádzačov,  

 vytváranie individuálnych študijných plánov doktorandov v nadväznosti na projektovú 

činnosť školiteľa,  

 pokračovanie rozvoja prierezových kompetencií doktorandov prostredníctvom 

workshopov Centra rozvoja doktorandov,  

 pokračovanie organizovania medzinárodnej vedeckej konferencie Scientia Iuventa 

doktorandmi EF UMB,  

 podporovanie zahraničných mobilít doktorandov, 

 vytvorenie podmienok pre postdoktorandov.  

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 počet uchádzačov o doktorandské štúdium zo Slovenska a zo zahraničia,  

 počet doktorandov zapojených do vedeckovýskumných projektov,  

 počet vedeckovýskumných projektov, v ktorom sú zahrnutí doktorandi,  

 počet organizovaných workshopov zameraných na kategorizáciu akademických 

publikačných výstupov, scientometrické databázy,  kvalitu a impakt vedeckých časopisov, 

elektronické informačné zdroje, analytické schopnosti, prierezové a komunikačné 

schopnosti, kognitívne schopnosti, didaktickú podporu pri vyučovaní odborných 

predmetov,  

 počet podujatí (napr. workshopov, konferencií a pod.) a iných spoločensky prospešných 

podujatí organizovaných samostatne doktorandmi s cieľom budovania a rozvoja ich 

kompetencií,  
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 počet zahraničných mobilít absolvovaných dennými študentmi doktorandského štúdia,  

 počet publikácií doktorandov v databázach WoS a Scopus,  

 počet postdoktorandských pozícií.   
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Oblasť vzdelávania 
 

Ambíciou EF UMB v oblasti vzdelávania a pedagogickej činnosti je poskytovanie kvalitného 

a komplexného vzdelávania vo všetkých študijných programoch zodpovedajúceho európskym 

štandardom s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť fakulty na trhu vysokoškolského vzdelávania. 

 

Zámer  PG 1 

Príprava študijných programov na zosúladenie so štandardmi  SAAVŠ. 

Aktivity: 

 príprava interných akreditačných spisov,  

 implementácia publikačných výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do profilových 

predmetov jednotlivých študijných programov,  

 reflektovanie požiadaviek praxe zapojením inštitúcii verejného a súkromného sektora do 

vzdelávacieho  procesu,  

 kontinuálne získavanie spätnej väzby od absolventov kritickými názormi na proces 

vzdelávania a jeho súlad s požiadavkami praxe. 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 počet zosúladených študijných programov, 

 počet odborných prednášok,  

 počet projektov zadaných praxou,  

 počet záverečných prác vypísaných praxou. 

 

Zámer  PG 2 

Zvýšiť kvalitu pedagogického procesu s dôrazom na nové formy a metódy vzdelávania aplikovaním 

moderných vzdelávacích technológií  a postupov. 

Aktivity: 

 posilniť študijné programy vytvorením študijných materiálov (opory) dostupných 

v elektronickej forme, ktoré by študentom skvalitnili podmienky pre samoštúdium a 

umožnili priebežné samotestovanie, 

 posilniť študijné programy vytvorením dištančných kurzov. 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 počet predmetov s plnohodnotnými študijnými materiálmi v elektronickej forme, 

 počet vytvorených dištančných kurzov.  
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Zámer  PG 3 

Posilniť medzinárodnú dimenziu vzdelávania. 

Aktivity: 

 vytvorenie študijného programu v anglickom jazyku,   

 rozšírenie ponuky predmetov vyučovaných v anglickom jazyku, 

 zintenzívnenie využívania webovej stránky fakulty v anglickom jazyku pre propagáciu 

študijných programov pre zahraničných uchádzačov,  

 zabezpečenie dostupnosti všetkých informácií a relevantných dokumentov pre 

zahraničných študentov na webovej stránke fakulty v anglickom jazyku,  

 pokračovať v zapájaní zahraničných odborníkov do vzdelávacieho procesu. 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 počet študijných programov v anglickom jazyku,  

 počet ponúkaných predmetov v anglickom jazyku,  

 počet prednášok zahraničných odborníkov,  

 počet študentov zapísaných na študijný program v anglickom jazyku, 

 počet študentov zapísaných na študijný program v slovenskom jazyku, ktorí absolvujú 

predmety v cudzom jazyku.  

 

Zámer  PG 4 

Posilniť a implementovať funkčný systém hodnotenia kvality študijného programu. 

Aktivity:  

 užívateľsky zjednodušiť študentom prístup k anonymnému dotazníku o kvalite výučby a 

učiteľoch študijného programu,  

 prijímanie opatrení na skvalitnenie (zlepšenie) štúdia a študijných programov na základe 

výsledkov hodnotenia,  

 posilnenie  pozície študijných poradcov pre jednotlivé ročníky a študijné programy,  

 posilnenie individuálneho poradenstva študentom 1. roka bakalárskeho štúdia s cieľom 

eliminovať ich adaptačné ťažkosti,  

 pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie príčin neúspešnosti študentov s cieľom znížiť 

podiel neúspešných študentov (študentov, ktorí ukončia predčasne štúdium), 

 vytvárať nástroje na prevenciu a riešenie plagiátorstva a ďalších akademických podvodov. 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 podiel študentov, ktorí sa zúčastnili na hodnotení kvality,  

 počet ocenených študentov interným a externým prostredím, 

 podiel neúspešných študentov k celkovému počtu zapísaných v každom roku štúdia, 

 počet odhalených akademických podvodov, 
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 počet disciplinárnych konaní. 
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Oblasť medzinárodnej spolupráce 
 

Ambíciou EF UMB je v oblasti medzinárodnej spolupráce zatraktívniť fakultu pre zahraničných 

študentov a etablovať ju v zahraničí ako uznávanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu. Rovnako 

bude i naďalej aktívne nadväzovať vzťahy so zahraničnými partnermi a podporovať krátkodobé 

a dlhodobé mobility študentov, pedagógov a expertov s cieľom zlepšenia kvality vzdelávania, 

rozvoja spolupráce v pedagogickej oblasti a v oblasti vedy a výskumu. 

 

Zámer  MS 1 

Rozšíriť medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a vzťahov s verejnosťou. 

Aktivity:  

 prezentovanie študijných programov EF UMB na veľtrhoch v zahraničí, ako aj počas mobilít 

študentov a zamestnancov,  

 pravidelné aktualizovanie anglickej verzie webu EF UMB,  

 organizovanie stretnutí so zahraničnými záujemcami o štúdium na EF UMB,  

 organizovanie ŠVA  a Scientia Iuventa s účasťou zahraničných študentov. 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 počet a podiel zahraničných uchádzačov o štúdium z celkového počtu uchádzačov,  

 počet mobilít študentov a zamestnancov (fyzických a virtuálnych),  

 počet medzinárodných marketingových aktivít,  

 počet zahraničných študentov zúčastnených na ŠVA a Scientia Iuventa,  

 počet aktualizovaných základných dokumentov a noriem v cudzom jazyku. 

 

Zámer  MS 2 

Podporiť existujúce a vytvoriť nové strategické partnerstvá s dôrazom na podporu tvorby 

spoločných študijných programov a študijných programov s dvojitým diplomom. 

Aktivity: 

 propagovanie spoločných študijných programov a študijných programov s dvojitým 

diplomom v spolupráci s jednotlivými katedrami, ako aj Slovensko-francúzskym 

univerzitným inštitútom medzi študentmi a uchádzačmi o štúdium. 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 počet spoločných ŠP a ŠP s dvojitým diplomom,  

 počet absolventov spoločných ŠP a ŠP s dvojitým diplomom. 

Zámer  MS 3 
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Zvyšovať kvalitu vzdelávania podporou aktivít zabezpečovaných zahraničnými pedagógmi 

a expertmi. 

Aktivity: 

 organizovanie prednášok zahraničných pedagógov a expertov,  

 pravidelné organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií. 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 počet aktivít zabezpečovaných zahraničnými pedagógmi a expertmi,  

 počet zorganizovaných medzinárodných vedeckých konferencií.  
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Oblasť rozvoja, vzťahov s verejnosťou a spolupráce s praxou 
 

Ambíciou EF UMB v tejto oblasti je zameranie sa najmä na oblasť digitalizácie a automatizácie 

procesov na fakulte, modernizáciu informačno-komunikačných technológií, obnovu a modernizáciu 

vnútorných priestorov fakulty, intenzívnejšiu komunikáciu s partnermi z praxe, vrátane 

absolventov a uchádzačov o štúdium, a budovanie značky a imidžu fakulty v online a off-line 

prostredí.  

 

Zámer ROZ 1  

Pokračovať vo zvyšovaní povedomia a budovania značky EF UMB medzi potenciálnymi 

uchádzačmi, študentmi, zamestnancami, absolventmi, verejnosťou a ostatnými partnermi 

z externého prostredia.  

Aktivity: 

 vypracovanie koncepcie vizuálnej identity fakulty s cieľom budovania značky a imidžu EF 

UMB, prostredníctvom ktorej sa bude fakulta prezentovať v online a off-line prostredí, 

 zintenzívnenie propagácie výstupov vedecko-výskumnej, publikačnej, pedagogickej, 

podnikateľskej a inej tvorivej činnosti zamestnancov a študentov smerom k internému 

a externému prostrediu, 

 modernizovanie a redizajn webovej stránky fakulty s cieľom vytvorenia prehľadného a 

moderného prezentačného nástroja, ktorý slúži na disemináciu informácií smerom k 

verejnosti, študentom, zamestnancom a absolventom fakulty,  

 zefektívnenie metód a spôsobov prezentácie fakulty prostredníctvom sociálnych sietí 

Facebook, Instagram a YouTube a budovanie značky EF UMB a povedomia o nej.  

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 počet sledovateľov na sociálnych sieťach fakulty,  

 počet odberateľov nášho YouTube kanálu, 

 počet propagačných videí a videí z prednášok a diskusií na našom YouTube, 

 počet vzhliadnutí a celkový dosah príspevkov na sociálnych sieťach,  

 počet príspevkov na sociálnych sieťach a počet publikovaných PR článkov zameraných na 

propagovanie výstupov vedecko-výskumnej, publikačnej, pedagogickej, podnikateľskej a 

inej tvorivej činnosti zamestnancov a študentov, 

 počet návštevníkov webovej stránky fakulty,  

 počet vytvorených a predaných reklamných predmetov fakulty.  
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Zámer ROZ 2 

Zintenzívniť nadväzovanie strategických partnerstiev so subjektami z externého prostredia 

a kontinuálne budovať vzťahy s absolventmi.  

Aktivity: 

 pokračovanie v nadväzovaní a zintenzívnení spolupráce fakulty so subjektami z externého 

prostredia (súkromný, verejný a neziskový sektor)  v oblasti odborných prednášok, 

výskumných projektov a projektov pre prax, 

 inštitucionalizovanie a rozvíjanie kontaktov s absolventmi (alumni) na fakultnej úrovni pod 

hlavičkou Alumni klubu EF UMB v spolupráci s katedrami. Vytvorenie spoločného 

jednotného systému na evidovanie absolventov, ich uplatniteľnosti a komunikáciu s nimi.  

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 počet prednášok z externého prostredia, 

 počet výskumných projektov, na ktorých participujú zástupcovia z externého prostredia,  

 počet projektov pre prax realizovaných so zástupcami praxe,  

 počet absolventov, ktorí sa stanú členmi Alumni klubu EF UMB,  

 počet absolventov zapojených do aktivít organizovaných na EF UMB.  

 

Zámer ROZ 3 

Zavádzať prvky digitalizácie, elektronizácie a automatizácie do procesov na fakulte s cieľom ich 

zefektívnenia a eliminácie ich papierovej podoby. 

Aktivity: 

 digitalizácia (elektronizácia) interných procesov a administratívy s cieľom zníženia 

administratívnej záťaže a zefektívnenia procesov (cieľom je čo najväčší počet 

procesov/úkonov začať robiť čo najviac automatizovane a elektronicky, urýchliť čas 

vybavenia žiadostí a zvýšenie pracovného komfortu pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov),   

 vytvorenie elektronického systému, procesov a postupov na sledovanie názorov študentov, 

zamestnancov a absolventov (potenciálne zamestnávateľov) zameraných na sledovanie 

kvality štúdia a podmienok na fakulte. 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 počet identifikovaných procesov na fakulte vykonávaných zamestnancami, 

 počet procesov plne automatizovaných a zdigitalizovaných,  

 počet elektronických formulárov, ktoré nahradili papierové formuláre, 

 počet elektronických dotazníkov a miera ich návratnosti pri jednotlivých cieľových 

skupinách. 
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Zámer ROZ 4 

Modernizovať a renovovať priestory historickej a novej budovy fakulty a inovovať informačno-

komunikačné technológie.  

Aktivity: 

 modernizovanie priestorov historickej a novej budovy fakulty s cieľom vytvorenia 

moderného, inšpiratívneho a kreatívneho prostredia pre študentov a zamestnancov 

reflektujúceho potreby školy 21. storočia,  

 inovovanie informačno-komunikačných technológií (IKT) v jednotlivých učebniach, 

posluchárňach a v kanceláriách na fakulte (potreba reflektovania aktuálnych moderných 

trendov vo vzdelávaní a vytvorenie vhodného moderného kreatívneho a digitálneho 

prostredia pre študentov a zamestnancov fakulty za  účelom podpory inovatívnych foriem 

výučby, vedy, výskumu a spolupráce  s praxou). 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 počet a rozloha zrenovovaných miestností a priestorov,  

 objem preinvestovaných finančných prostriedkov,  

 energetická úspora spojená s rekonštrukciou a inštaláciou energeticky menej náročných 

elektrických zariadení.  
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Oblasť riadenia 
 

Ambíciou v oblasti riadenia je najmä skvalitnenie podpory prípravy výskumných projektov, 

optimalizovanie a racionalizovanie štruktúry organizačných útvarov a sledovanie kľúčových 

výkonových indikátorov fakulty ako celku a aj jednotlivých zamestnancov (intenzívnejšie pracovať, 

vyhodnocovať a následne použiť dáta a informácie, ktoré máme k dispozícii z interných i externých 

informačných systémoch, pri riadení a realizovaní manažérskych rozhodnutí).  

 

Zámer RIAD 1 

Skvalitniť prípravu a realizáciu výskumných aktivít zamestnancami. 

Aktivity:  

 skvalitnenie projektovej podpory pri predkladaní domácich a/alebo zahraničných 

výskumných projektov, s cieľom úspešného hodnotenia projektov vo výberovom konaní, 

 zefektívnenie a optimalizovanie úkonov spojených s projektovou činnosťou vykonávaných 

zamestnancami/riešiteľmi projektov. 

 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 objem finančných prostriedkov získaných od subjektov verejnej správy, od iných subjektov, 

ako sú subjekty verejnej správy a od subjektov zo zahraničia. 

 

Zámer RIAD 2 

Sledovať kľúčové výkonové indikátory fakulty a jednotlivých zamestnancov. 

Aktivity:  

 rozvíjanie a aktualizácia manažérskych výkonových modelov pre vedenie fakulty a vedúcich 

pracovísk,  

 pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie kľúčových ekonomických ukazovateľov vo väzbe 

na metodiku financovania vysokých škôl Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR.  

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 výkonový model pracovísk vo väzbe na aktuálnu metodiku financovania a dlhodobú 

finančnú udržateľnosť. 

 

Zámer RIAD 3 
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Optimalizovať a racionalizovať štruktúru organizačných útvarov a zabezpečiť efektívnosť 

vykonávania práce na jednotlivých pracoviskách fakulty (katedry a ostatné pracoviská) vo vzťahu 

k aktuálnym a potencionálnym študijným programom a potrebám zintenzívnenia 

internacionalizácie vedy, výskumu a vzdelávania. 

Merateľné ukazovatele/výstupy:  

 kvantifikácia uskutočnených organizačných zmien a ich dopady. 
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