VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ
ŠKOLY
VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO
PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE
ZA ROK 2008

Vypracovaná v súlade s § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Apríl 2009

OBSAH

1. Úvod
2. Orgány VŠMP ISM Slovakia v Prešove
3. Vnútorné predpisy VŠMP ISM Slovakia v Prešove
4. Vedecko-výskumná činnosť
5. Výchovne – vzdelávacia činnosť
6.

Ekonomické zabezpečenie

7.

Materiálne, priestorové, technické a informačné zabezpečenie

1. Úvod
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove bola založená v súlade
s § 102 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu Ministerstva školstva
Slovenskej republiky a žiadosti právnickej osoby uznesením vlády SR zo dňa 24. augusta
2005 číslo 639, ktorým jej vláda udelila štátny súhlas na pôsobenie ako súkromnej vysokej
škole.
Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove bolo v zmysle §
83 ods. 7 zákona priznané právo udeľovať akademický titul bakalár absolventom dennej a
externej formy štúdia trojročného bakalárskeho študijného programu medzinárodné
podnikanie v obchode a službách v študijnom odbore 3.3.9 Obchodné podnikanie.
Cieľom VŠ MP ISM

v hodnotenom období bolo dosiahnuť pozitívne výsledky

predovšetkým v:
•

posilnení pozícií VŠ MP ISM ako školy európskeho typu zameraného na výchovu
odborníkov pre prax,

•

dobudovaní obsahu a mechanizmov upravujúcich priebeh štúdia tak, aby zodpovedali
štandardom rešpektovaným na Slovensku a v krajinách Európskej únie,

•

realizácia zmien súvisiacich s novými legislatívno-právnymi normami.
Pre dosiahnutie týchto cieľov boli v roku 2008 na úseku pedagogickej, zahraničných

vzťahov, informatizácie, organizačného a hospodársko-správneho zabezpečenia a personálnej
oblasti dominujúce tieto úlohy:
1. Posilňovanie medzinárodného postavenia jej začlenenie do európskej siete vysokých škôl
ekonomického zamerania.
2. Implementácia vnútorných predpisov v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj interných smerníc do každodenného života
VŠ MP ISM.
3. Úsilie o zapojenie do medzinárodných inštitúcií ekonomických a manažérskych škôl.
4. Analýza predmetov spoločného základu, povinných a voliteľných predmetov v
nadväznosti na profil absolventa EU a profily absolventov fakúlt VŠ MP ISM.
5. Dôsledná realizácia opatrení na hospodárne a efektívne vynakladanie finančných
prostriedkov.

6. Realizácia opatrení vyplývajúcich z novely vysokoškolského zákona 363/2007 Zb. z.
7. Príprava na rozšírenie ponuky študijných programov
Zriadenie súkromnej Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
má s ohľadom na študijný plán, vypracovaný podľa požiadaviek medzinárodného trhu práce,
pozitívne dopady na kompatibilitu vysokoškolského vzdelávania získaného v Slovenskej
republike s krajinami Európskej únie a uznávanie vysokoškolského vzdelávania získaného
v Slovenskej republike. Z hľadiska zabezpečenia mobility študentov Vysokej školy
medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove možno konštatovať, že objem
a štruktúra povinných predmetov v súčinnosti s kreditným typom štúdia vytvárajú
predpoklady pre mobilitu študentov v rámci príbuzných študijných odborov ponúkaných na
iných vysokých školách na Slovensku. Akademická kvalita vzdelávacieho programu je
zabezpečená domácimi a zahraničnými akademickými pracovníkmi a odborníkmi so
skúsenosťami z praxe s príslušnými vedecko-pedagogickými kvalifikáciami.

2. Akademické orgány VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Správna rada VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Ing. Jozef Polačko - predseda
Pierre Semidei (SRN)
Dr. Thoralf Held (SRN)
Ing. Igor Gula Ph.D. (do 2.9.2008)
Ing. Anna Polačková
Mgr. Jozef Vojdula
Rektor VŠMP ISM Slovakia v Prešov
doc. Ing. Alena Daňková, CSc. (do 31.8.2008)
doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.(poverený od 1.9.2008)
Prorektori VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy: doc.Ing. Martin Vološin, PhD.
Prorektor pre vzdelávanie: doc. Ing. Ladislav Lukáč, CSc.
Akademický senát VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Predseda:

prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc.

Podpredsedovia: Mgr. Katarína Radvanská
Daniela Vaňová
Tajomníčka:

Mgr. Katarína Polačková

Členovia:

Mgr. Beáta Biliková, PhD.
Ing. Jozef Daňko, PhD. (do 31.8.2008)
Ing. Darina Vološinová, PhD. (od 27.11.2008)
Mgr. Zuzana Karabinošová
Mgr. Kamila Urmaničová
Mgr. Jozef Gajdoš
Ing. Eva Hvizdová
Mgr. Jozef Vojdula
Vladimíra Drugová (od 28.11.2008)
Zdenko Grejták (do 23.6.2008)
Tomáš Hynek (do 23.6.2008)

Tomáš Makatúra
Jana Vaňová (od 28.11.2008)
Marko Šebeščák
Vedecká rada VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Predseda: doc. Ing. Alena Daňková, CSc. (do 31.8.2008)
Členovia: prof. RNDR. Lev Bukovský, DrSc.
prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc.
prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
prof. Ing. Miloš Somora, CSc.
doc. Ing. Josef Fiala, CSc.
doc. Ing. František Gurský, CSc.
doc. Ing. Ladislav Lukáč, CSc.
doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Mgr. Beáta Biliková, PhD.
Ing. Jozef Daňko, PhD. (do 31.8.2008)
Ing. Igor Gula, PhD.
PhDr. Martina Kášová, PhD.
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.

Disciplinárna komisia VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Ing. Jozef Daňko, PhD. (do 31.8.2008)
Mgr. Zuzana Karabinošová (od 8.10.2008)
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
Martin Šafa
Daniela Vaňová

3. VNÚTORNÉ PREDPISY VŠMP ISM Slovakia v Prešove
V súvislosti s realizáciou opatrení vyplývajúcich z novely vysokoškolského zákona
363/2007 Zb. z. boli prepracované vnútorné predpisy VŠMP ISM Slovakia v Prešove
v rozsahu vyžadovanom predmetnou novelou.
Správna rada prerokovala a schválila v rámci svojich kompetencií 29.2.2008
aktualizáciu Dlhodobého zámeru VŠMP ISM Slovakia na roky 2005 – 2010, Študijný
poriadok VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Štatút VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Zásady
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov VŠMP ISM Slovakia v Prešove,
Organizačný poriadok VŠMP ISM Slovakia v Prešove a Štipendijný poriadok VŠMP ISM
Slovakia v Prešove.
Vedecká rada 13.3.2008 prerokovala a schválila aktualizáciu Dlhodobého zámeru
VŠMP ISM Slovakia na roky 2005 – 2010.
Akademický senát VŠMP ISM Slovakia schválil 21.1.2008 Disciplinárny poriadok
VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 28.2.2008 aktualizáciu Dlhodobého zámeru VŠMP ISM
Slovakia na roky 2005 – 2010, 6.3.2008 Organizačný poriadok VŠMP ISM Slovakia v
Prešove, Štatút VŠMP ISM Slovakia v Prešove, Študijný poriadok VŠMP ISM Slovakia
v Prešove, Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov VŠMP ISM Slovakia
v Prešove a 22.5.2008 Pracovný poriadok VŠMP ISM Slovakia v Prešove v zmysle svojich
kompetencií.
Ministerstvo školstva SR zaregistrovalo 24.6.2008 Zásady výberového konania na
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov VŠMP ISM Slovakia v Prešove,
výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov, 14.7.2008 Študijný poriadok
VŠMP ISM Slovakia v Prešove a 21.11.2008 Štatút VŠMP ISM Slovakia v Prešove.
Proces novelizácií vnútorných predpisov, ktorý sa začal už v roku 2007, bol týmto
v zmysle novely zákona dovŕšený.

4. VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
4.1 Charakter výskumnej orientácie VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Pre zabezpečovanie požadovanej úrovne vzdelávacieho procesu na VŠMP ISM Slovakia
je nevyhnutné jeho úzke prepojenie na vedecko-výskumnú činnosť pracoviska a na
uplatňovanie

výsledkov

vedy

a techniky

z jednotlivých

oblastí

hospodárskeho

a spoločenského života v pedagogickej práci. Túto nevyhnutnosť si uvedomujeme aj na
VŠMP ISM Slovakia, kde sa vedecko-výskumná práca začala realizovať v akreditovanom
študijnom programe bakalárskeho štúdia „Medzinárodné podnikanie v obchode a službách“.
Od začiatku poskytovania vzdelávania v uvedenom študijnom programe, t.j. od októbra
2005 sa vedecko-výskumná činnosť pedagógov zameriava na tieto ťažiskové oblasti:
•

teoretické, metodické a aplikačné aspekty podnikania v obchode a vybraných službách
(v cestovnom ruchu, hotelierstve, rekreačných zariadení a pod.) na Slovensku
a v zahraničí,

•

možnosti cezhraničnej spolupráce podnikateľských subjektov s akcentom na
Karpatský euroregión,

•

analýzu

a možnosti

riešenia

problémov

regionálneho

rozvoja

a inovácií

podnikateľských činností,
•

skvalitňovanie praktickej prípravy študentov pre oblasť podnikania v obchode
a službách v medzinárodnom kontexte,

•

analýzu sociálnych, hospodársko-ekonomických a demografických faktorov a ich
vplyv na medzinárodný obchod z pozície menej rozvinutých regiónov krajín EÚ,

•

štúdium a analýzu nástrojov na rozvoj cestovného ruchu v regióne,

•

aplikáciu výpočtovej techniky a rozhodovacích metód pre oblasť podnikania
v obchode a službách,

•

aplikáciu moderných marketingových teórií a metód do praxe v podnikoch služieb
cestovného ruchu,

•

možnosti podnikania malých a stredných podnikov z pohľadu lokálnych aspektov
rozvoja znevýhodneného regiónu.
Vychádzajúc z uvedených oblastí do výskumu sú postupne zapájaní aj študenti

prostredníctvom riešenia rôznych projektov, študentskej vedecko-odbornej činnosti,
záverečných bakalárskych prác pod odborným dohľadom pedagógov. Tieto aktivity vyplývajú

z odborného zamerania študijného programu a školy pri výchove odborníkov pre potreby
hospodárskej praxe predovšetkým v regióne východného Slovenska.
Ďalšou dôležitou prioritou VŠMP ISM Slovakia je jej aktívna spolupráca
s hospodárskou praxou, predovšetkým s podnikmi pôsobiacimi v oblasti obchodného
podnikania a v službách cestovného ruchu v medzinárodnom kontexte.
4.2 Zapojenosť pracoviska do grantových aktivít:
Vzhľadom na pomerne krátku dobu existencie VŠMP ISM Slovakia v Prešove v roku
2008 sa vedecko-výskumná činnosť pedagógov uskutočňovala prevažne formou zapojenia
interných pedagógov do riešenia pokračujúcich výskumných projektov na svojich
predchádzajúcich pracoviskách.
Interní pedagógovia v roku 2008 boli zapojení spolu do 2 grantových projektov VEGA,
a 1 grantového projektu KEGA a 1 grantového projektu GAČR. Výskumné práce na týchto
projektoch pokračujú aj v roku 2009.

Svojim výskumným zameraním je v súčasnosti vysoká škola orientovaná najmä na oblasť
výskumu 8 – ekonómia a management, definovanú v sústave študijných odborov vydanej
rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002 dňa 16. 12. 2002 v platnom znení.
3.2.1. Projekty na VŠMP ISM Slovakia – (1).
1. KEGA. reg. č.: 3/6127/08
trvanie projektu: 2008 - 2010
názov: Finančné riziká podnikania.
vedúci projektu: doc. Ing. Vojtech Spáčil, PhD.
spoluriešitelia: prof. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.; Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.; doc.
Ing. František Gurský, CSc.; Ing. Jozef Polačko
3.2.2. Zapojenosť učiteľov VŠMP ISM Slovakia do riešenia vedecko-výskumných projektov
na iných pracoviskách – (3):
1. VEGA. reg. č.: 1/3829/06
trvanie projektu: 2006 - 2008
názov: Konkurencieschopnosť Prešovského samosprávneho kraja – východiská a prístupy
k revitalizácii regiónu
zástupkyňa vedúceho projektu: Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
spoluriešiteľ: Ing. Renáta Madzinová, PhD.
2. VEGA. reg. č.: 1/0258/08
trvanie projektu: 2008 - 2010
názov: Implementácia poznatkov novej ekonomiky do manažérskej praxe riadenia podnikov
cestovného ruchu regiónu Tatier
spoluriešiteľ: doc. Ing. František Gurský, CSc.
3. GAČR. reg. č.: 402/08/0067
trvanie projektu: 2008 - 2010
názov: Finančná integrácia nových členských krajín EÚ s eurozónou
spoluriešiteľ: prof. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
Riešitelia projektov z radov interných pedagógov získané poznatky priebežne uplatňujú
v pedagogickej a publikačnej činnosti na VŠMP ISM Slovakia.

4.3. Kvantitatívny prehľad publikačnej činnosti VŠMP ISM Slovakia:
Zamestnanci Vysokej školy medzinárodného podnikania sa v roku 2008 aktívne zapojili
do publikačnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:
Štatistika publikačnej činnosti podľa kategorizácie KEM
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

01

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 02
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

02

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

03

AFC

03

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

10

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

01

BCI

04

Skriptá a učebné texty

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch

09

Spolu:

35

Štatistika publikačnej činnosti podľa kategorizácie KSV
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

03

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 01
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

03

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

02

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

03

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

17

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

01

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

06

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

07

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

02

AGI

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

01

BCI

Skriptá a učebné metodické texty

02

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

01

FAI

03

Spolu:

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru

52

4.4. Vedecké konferencie organizované VŠMP ISM Slovakia:
V apríli 2008 sa na VŠMP ISM Slovakia v Prešove uskutočnil tretí ročník pravidelnej
medzinárodnej vedeckej konferencie „Inovácie podnikanie, spoločnosť“, ktorý mal vysokú
odbornú úroveň za aktívnej účasti pedagógov a odborníkov z praxe zo Slovenska, Českej
republiky, Poľska, Ukrajiny a Spolkovej republiky Nemecko. Z uvedenej vedeckej
konferencie bol vydaný zborník príspevkov.
V máji 2008 sa na VŠMP ISM Slovakia v Prešove konala ŠVOČ s medzinárodnou
účasťou. Podujatia sa zúčastnilo spolu 28 prác poslucháčov vysokých škôl z Poľska, Česka
a Slovenska. Škola bude takéto podujatia podporovať aj v budúcnosti.
V novembri 2008 sa VŠMP ISM Slovakia v Prešove zapojila do podujatí v rámci
Týždňa vedy a techniky na Slovensku zorganizovaním medzinárodnej vedeckej konferencie
Spoločnosť, kultúra, ekonomika za účasti pedagógov a odborníkov z praxe z Poľska, Ukrajiny
a Slovenska, ako aj odborný seminár a cyklus prednášok pedagógov a odborníkov z praxe.
Z uvedenej vedeckej konferencie bol vydaný zborník príspevkov. V rámci tohto cyklu bola
prezentovaná aj esej študenta našej školy Tomáša Makatúru, s ktorou obsadil 1. miesto v
súťaži Ministerstva školstva SR pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, čím
obhájil taký istý úspech spred roka.

4.5. Spolupracujúce vysoké školy
V záujme prepojenie pedagogickej a vedeckej činnosti s inými pracoviskami škola
nadväzuje neustále kontakty s novými inštitúciami doma i v zahraničí. V súčasnosti VŠMP
ISM Slovakia v Prešove spolupracuje s týmito vysokými školami, resp. fakultami a
innštitúciami:
Slovenská republika
Prešovská univerzita Prešov,
Slovenská poľnohospodárska univerzita – Fakulta ekonomiky a manažmentu Nitra, SR,
Ekonomická univerzita – NHF, OF, FPM v Bratislave a PHF v Košiciach, SR,
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach,
Technická univerzita v Košiciach.
Česká republika
Technická univerzita v Ostrave, Ekonomická fakulta VŠB, Ostrava.
Univerzita Jána Amosa Komenského, Praha.

Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha.
Súkromná vysoká škola ekonomických štúdií, Praha,
Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická,
Slezská univerzita – Obchodně- podnikatelská fakulta Karviná,
Evropský polytechnický institut Kunovice
Nemecko:
International School of Management, Dortmund,
Poľsko:
Vysoká škola ekonómie, turizmu a sociálnych vied, Kielce,
Vysoká štátna odborná škola B. Markiewicza, Jaroslaw,
Vysoká škola práva a administratívy, Przemyśl,
Vysoká škola hotelierstva a turistiky so sídlom v Jasle,
Raklúsko:
European Management Academy, Viedeň,
Rumunsko:
Univerzita v Oradei, Oradea,
Ukrajina:
Lviv University of Law and Bussiness Ľvov
Užhorodská národná univerzita, Užhorod
Počet spolupracujúcich organizácií budeme ďalej rozširovať predovšetkým o školy i o
podnikateľské subjekty z oblasti
ruchu.

obchodu a poskytovania vybraných služieb cestovného

5. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Vzdelávanie na VŠMP ISM Slovakia v Prešove sa v roku 2008 realizovalo v jednom
študijnom odbore 3.3.9 Obchodné podnikanie v študijnom programe Medzinárodné
podnikanie v obchode a službách ako 3 ročné bakalárske štúdium v dennej a externej forme
štúdia
5.1.Stav študentov v roku 2008
Tabuľka 5.1 Prehľad o stave a pohybe počtu študentov v roku 2008
Prehľad o stave počtu študentov k 31.12.2008
Prihlásení:

Spolu
DŠ
EŠ

Celkom k 1.1.:
Z toho:

DŠ
Vylúčenie a
zanechanie
prerušenie štúdia:
prestup na EŠ

Súčasný stav:
Celkom k 1.1.:
Z toho:

EŠ
Vylúčenie a
zanechanie
prerušenie štúdia
prestup

Súčasný stav:
Celkom k 1.1.:
Z toho:

DŠ
Vylúčenie a
zanechanie
prerušenie štúdia:
prestup na EŠ

Súčasný stav:
Celkom k 1.1.:
Z toho:
Súčasný stav:

EŠ
Vylúčenie a
zanechanie
prerušenie štúdia:
prestup

1. ročník
306 Nastúpilo:
190
116
2. ročník:
117
-22
-3
92
94
-16
3
+3
78
3. ročník:
74
-15
-3
56
83
-6
+3
80

Spolu 214
DŠ 117
97
EŠ

Nárast študentov na VŠMP v akademickom roku 2008/2009 oproti roku 2007/2008 je
65 študentov., čo je nárast o 14 %. Nárast počtu študentov je aj odrazom záujmu o štúdium na
VŠMP ISM Slovakia v Prešove.

Cieľom v najbližších rokoch je priblížiť celkový počet študentov k hodnote
optimálnej kapacity školy. Vnútorná vyrovnanosť je predpokladom pre efektívnu prácu
pedagógov, ako aj pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu.
Celkový počet študentov v dennej a externej forme štúdia v akademickom roku
2008/2009 uvedený v tabuľke 5.2.
Tabuľka 5.2 Stav študentov DŠ a EŠ k 31.10.2008
Stav
spolu
Spolu v % 1. ročník
k 31.10.2007
DŠ
265
51
117
EŠ
255
49
97
spolu
520
100,0
214

2. ročník

3. ročník

92
78
170

56
80
136

V grafe 5.1 je znázornený vývoj počtu študentov za 3 roky existencie VŠ podľa
ročníkov. Grafické znázornenie dokumentuje rastúcu tendenciu v počte študentov.
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5.2. Personálne zabezpečenie výučby
Poskytovanie kvalitného vzdelávania vysokou školou okrem iných ukazovateľov
významne súvisí s kvalitami vysokoškolských učiteľov. Vonkajšími ukazovateľmi odborných
i pedagogických kvalít vysokoškolských učiteľov je aj priaznivá kvalifikačná štruktúra
pedagogického zboru. Od nej sa odvíja akredibilita študijných programov a aj kvalitatívna
úroveň ponúkaného vzdelávania. Je preto dôležité, aby vysokoškolskí učitelia vo svojej
vzdelávacej i vedeckovýskumnej práci predstavovali potenciál schopný prijímať a rozvíjať
nové podnety, rýchlo a pružne sa adaptovať na meniace sa podmienky.
Zloženie a kvalifikovanosť vysokoškolských učiteľov VŠ v zimnom semestri ak. roka 2008/2009
vyjadruje tabuľka 5.3 a graf 5.2.

Štruktúru interných aj externých pedagógov VŠMP ISM Slovakia v Prešove ukazuje
tabuľka 12.
Tabuľka 5.3 Štruktúra pedagógov k 31.12.2008
Štruktúra pedagógov k 31.12.2008
Počet
Titul
Interní
profesor
3 (12 %)
docent
6 (24 %)
inžinier, magister s PhD.
10 (40 %)
inžinier, magister bez PhD.
6 (24 %)
SPOLU
25 (100 %)
SPOLU
38

Externí
2 (14 %)
3 (21 %)
4 (29 %)
5 (36 %)
14 (100 %)

Štruktúra pedagógov k 31.12.2008
7
6
5
Počet
4

Interní
Externí

3
2
1
0
profesor

docent

PhD
.

Graf 5.2 Štruktúra pedagógov k 31.12.2008

inžinier, magister

Tabuľka 5.4 Porovnanie počtu interných pedagógov v rokoch 2007 a 2008
Interní pedagógovia
profesor
docent
inžinier, magister s PhD.
inžinier, magister bez PhD.
SPOLU

2007
3
5
5
6
19

2008
3
6
10
6
25

5.3. Pedagogická vyťaženosť
Pedagogická vyťaženosť pedagógov je porovnateľná u interných zamestnancov
s vyťaženosťou pedagógov na verejných vysokých školách (tabuľka 5.5).
Dá sa konštatovať vyššia priama vyučovacia povinnosť u vyučujúcich cudzích jazykov
oproti vyučujúcim odborných ekonomických a manažérskych predmetov, čo je však
kompenzované vyššou zaťaženosťou týchto pedagógov vedeckovýskumnou činnosťou
(vedenie záverečných prác, vedenie prác ŠVOČ, publikačná činnosť, práca v projektoch,..).
Tabuľka 5.5 Priama výučba interných a externých pedagógov
Meno a priezvisko
I/E Suma hodín
tituly
výučby za rok
Mgr. Beáta Biliková, PhD.
I
340
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
I
36
Ing. Jozef Daňko, PhD.
I
138
doc. Ing. Alena Daňková, CSc.
I
72
Mgr. Jozef Gajdoš
I
240
doc. Ing. František Gurský, CSc.
I
94
Ing. Soňa Hurná, PhD.
I
72
Ing. Eva Hvizdová
I
176
Mgr. Lýdia Jakubeková
I
184
Mgr. Zuzana Karabinošová
I
360
PhDr. Martina Kášová, PhD.
I
116
Dr. Miroslav Kmec, PhD.
I
32
Mgr. Eduard Kopček
I
244
prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc.
I
166
Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
I
120
PaedDr., PhDr. Lenka Lachytová, PhD. I
64
doc. Ing. Ladislav Lukáč, CSc.
I
140
Ing. Renáta Madzinová, PhD.
I
114
prof. RNDr. PhDr. St. Polouček,CSc.
I
36
doc. PhDr. Marek Pribula,
I
92
Mgr. Katarína Radvanská
I
416
PaedDr. Ingrid Ružbarskú, PhD.
I
78
doc. Ing. Vojtech Spáčil, CSc.
I
58

doc. Ing. Martin Vološin, PhD.
Ing. Darina Vološinová, PhD.
Interní spolu
PhDr. Darina Antoňáková
PhD.Ing. Jana Hovančíková
PhD.doc. Ing. Štefan Kireta, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.
doc. PhDr.Jarmila Opálková, PhD.
PhDr. Eva Pavličková, PhD.
PhDr. Anna Ritlyová, PhD.
Mgr. Jaroslav Sipko
prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD.
Ing. Asja Szabová, CSc.
PaedDr.Slavomíra Tomášiková,PhD.
Ing. Božena Urbancová
Ing. Ingrid Vaňková
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Externí spolu

I
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

32
164
3 584
16
132
84
32
52
48
32
168
20
32
16
132
36
36
836

Posilnenie počtu interných pedagógov sa premietlo v pomere zabezpečovania výučby
internými a externými pedagógmi. Oproti pomeru roku 2007 (69% hodín výučby bolo
zabezpečovaných internými pedagógmi a 31 % výučby externými pedagógmi) sa pomer
vyvíja pomerne priaznivo – z odučených 4420 hodín bolo 81,1 % hodín výučby v roku 2008
zabezpečovaných internými pedagógmi a 18,9 % výučby externými pedagógmi.

6. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE
Škola

disponuje

primeraným

disponibilným

finančným

kapitálom,

zabezpečuje potrebné vybavenie vysokej školy hmotným a nehmotným majetkom.
Výnosy vysokej školy sú z:
 poplatkov za štúdium - školné, ...
 sponzorských darov a príspevky,
 podnikateľskej činnosti vysokej školy,
 príspevky z nadácií a projektových aktivít vysokej školy,
 dotácie z MŠ SR (v rozsahu zákona o vysokých školách).
Tie kryjú jej kompletné náklady vrátane tvorby fondu rozvoja a reprodukcie.
Použitie dotácie MŠ SR na motivačné a sociálne štipendiá sú v prílohe.

ktorým

7. MATERIÁLNE, PRIESTOROVÉ, TECHNICKÉ A INFORMAČNÉ
ZABEZPEČENIE
Sídlo VŠMP ISM Slovakia je v prenajatej budove v Prešove, ktorá kapacitne prevyšuje potreby
školy.
V súčasnosti je pre pedagogické účely k dispozícií 7 cvičební s kapacitou 24 – 26 miest, 1
počítačová miestnosť s 21 počítačmi typu AMD Athlon 64,3000+, 1,81 GHz, 512 MB RAM, 3
cvičebne s kapacitou 60 miest, 2 prednáškové miestnosti s kapacitou 120 a 100 miest, ako aj študovne
pre študentov s napojením na internet, 11 miestností pre pedagógov ( s počítačmi napojenými na
internet), 1 miestnosť pre rektora, 1 miestnosť pre kancelára a 5 miestnosti pre administratívu.
V budove je pre potreby pedagogických a administratívnych pracovníkov a študentov
k dispozícií jedáleň a bufet.
VŠMP má v súčasnosti k dispozícií 41 počítačov ,10 notebookov, 10 tlačiarní, 2 multifunkčné
zariadenia ( využívané najmä na kopírovanie, tlačenie a skenovanie), 1 skener, 3 dataprojektory a 2
spätné projektory.
Počítače sú vybavené najnovším operačným systémom a softvérom (Microsoft MS, Windows,
balík MS Office, a pod.) nevyhnutným pre potreby pedagogickej a výskumnej činnosti. Všetky sú
napojené na internet.
Vysoká škola má k dispozícií vytvorenú vlastnú internetovú stránku www.ismpo.sk .
Na VŠMP ISM Slovakia je zriadená vlastná knižnica, vybavená knižnično-informačným
systémom MaSK, knižničným terminálom EM606LT, personalizátorom EM606SP a skenerom
čiarových kódov, s odbornou literatúrou domácich a zahraničných autorov na výučbu odborných
predmetov a cudzích svetových jazykov, k dnešnému dňu v počte okolo 2000 titulov. Tá je
k dispozícii študentom a pedagógom formou výpožičiek a štúdia v zriadenej študovni. Knižný fond sa
priebežne rozširuje a dopĺňa aj o učebné tituly interných pedagógov. Časť knižného fondu ako aj vstup
do databázy je zabezpečený zo strany ISM Dortmund. Študenti majú zároveň na základe zmluvy
možnosť navštevovať Univerzitnú knižnicu Prešovskej univerzity ako aj Štátnu vedeckú knižnicu
v Prešove (obidve cca 150m od VŠMP ISM).

