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I. Základné údaje o vysokej škole
Názov vysokej školy: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorá nie je začlenená ako univerzita, ani ako
odborná vysoká škola.
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola
Poslanie vysokej školy: Hlavným poslaním školy je rozvíjať harmonickú osobnosť študenta
a prispievať k jej rozvoju v odbornej oblasti v súlade s medzinárodnými poznatkami z oblasti
študijného programu aj na základe vlastného vedeckého a bádateľského úsilia.
Poslaním VŠMP ISM je vytváranie dlhodobých vzťahov s regionálnou podnikateľskou
praxou. Len prepojenie vzdelávania s podnikaním dokáţe vytvoriť viacdimenziálnu osobnosť,
ktorá je schopná aplikovať najnovšie vedecké poznatky do praxe. V súlade s týmto zámerom
škola usporadúva prednáškové pobyty odborníkov z praxe a organizuje prax študentov
v podnikateľských jednotkách.
Rovnako dôleţité je, aby učitelia vysokej školy dokázali vyuţiť moderné technické
zariadenia, netradičné metódy vyučovacieho procesu pri výučbe. Tým sa zatraktívni vysoká
škola pre súčasne študujúcich aj potenciálnych záujemcov o školu. Silný partner –
Interantional School of Management v Nemeckom Dortmunde dáva príleţitosť ako
pedagógom, tak aj študentom pre rozvoj jazykových aj odborných skúseností a zručností.
Absolvent Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove je osobnosť
s rozvinutým ekonomickým, demokratickým a humanitným zmýšľaním schopný presadiť sa
na pozícii stredného riadiaceho pracovníka, alebo ako samostatný podnikateľ na regionálnej
úrovni. Má základy pre štúdium na druhom stupni vysokoškolského vzdelania, ktoré uţ
v súčasnosti realizuje.
Vedenie vysokej školy:
Rektor: prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., 1. funkčné obdobie, vymenovaný 17.01.2011.
Prorektorka pre vzdelávanie : Ing. Renáta Madzinová, PhD. 1. funkčné obdobie, vymenovaná
01.09.2009.
Prorektorka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy : doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.,
1. funkčné obdobie, vymenovaná 01.10.2011.
Kvestor vysokej školy: Vysoká škola nemá kvestora.

Akademický senát vysokej školy:
Predseda: prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc., 2. funkčné obdobie, od 18.10.2010.
Podpredsedovia: Zamestnanecká časť Mgr. Katarína Radvanská,2. funkčné obdobie, od
18.10.2010
Tajomníčka: Zam.:

PhDr. Viera Mokrišová, 1. funkčné obdobie, od 26.10.2011

Členovia:

Mgr. Katarína Polačková, 2. funkčné obdobie, o od 18.10.2010
PaedDr. Ingrid Ruţbarská, PhD., 1. funkčné obdobie, od 18.10.2010
Mgr. Zuzana Karabinošová, 2. funkčné obdobie, od 18.10.2010
Ing. Eva Hvizdová, 2. funkčné obdobie, od 18.10.2010
Mgr. Jozef Vojdula, 2. funkčné obdobie, od 18.10.2010
Doc. Ing. Ladislav Lukáč, CSc. - 1. funkčné obdobie, od 18.10.2010
Ing. Iveta Sedláková, 1. funkčné obdobie, 6.12.2011
ŠT:

Jakub Bohata, 1. funkčné obdobie, od 24.10.2012
Maroš Lukáč, 1. funkčné obdobie, od 18.10.2010
Lukáš Garbera, 2. funkčné obdobie, od 18.10.2010
Veronika Pavličková, 1. funkčné obdobie, od 24.10.2012
Lukáš Novák, 1. funkčné obdobie, 24.10.2012

Vedecká rada vysokej školy:
Členovia akademickej obce vysokej školy:
Predseda:

prof. RNDR. Lev Bukovský, DrSc., matematika

Členovia:

doc. PhDr. Michal Bochin, CSc., filozofia
prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc., medzinárodný obchod
prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc., financie
prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD, etika
doc. Ing. Ladislav Lukáč, CSc., logistika, kvalita produktu
doc. Ing. Martin Vološin, PhD., manaţment, podnikové hospodárstvo
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc., marketing
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc., marketing, manaţment, kvalita
doc. PhDr. Miroslav Kmec, CSc., sociológia
doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., sociálne sluţby
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD., pedagogika (od 26,4,2012)

Mimo ISM: prof. Ing. Milan Ţák, CSc., inštitucionálne prostredie
Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, financie a mena
Prof. Dr. hab. Zbygniew Makiela - manaţment
Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., manaţment
Prof. PhDr. Milan Schavel,, PhD., sociálna práca (od 26,4,2012)
Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:
Zamestnanci:

Mgr. Zuzana Karabinošová
Mgr. Jozef Vojdula

Študenti:

Michal Bratko
Martin Debnár

Súčasti vysokej školy: Vysoká škola nemá súčasti
Správna rada vysokej školy:
Ing. Jozef Polačko – predseda, od 17.08.2006, člen od 16.09.2005
Silvia Semidei (SRN), od 04.08.2010
Dr. Thoralf Held (SRN) , od 16.09.2005
Ing. Anna Polačková, od 16.09.2005
Mgr. Jozef Vojdula, od 16.09.2005
II. Prehľad najdôležitejších udalostí vysokej školy za uplynulý rok
V apríli 2012 sa na VŠMP ISM Slovakia v Prešove uskutočnil siedmy ročník pravidelnej
medzinárodnej vedeckej konferencie „Inovácie podnikanie, spoločnosť VII“, za aktívnej
účasti vysokoškolských pedagógov, vedcov SAV a odborníkov z praxe zo Slovenska, Českej
republiky, Poľska a Ukrajiny. Z uvedenej vedeckej konferencie bol vydaný zborník
príspevkov a časť príspevkov bola publikovaná vo vedeckom časopise Transactions of the
Universities of Košice.
V apríli 2012 sa na VŠMP ISM Slovakia v Prešove konala 4. medzinárodná študentská
vedecká konferencia, na ktorej sa zúčastnilo spolu 24 poslucháčov vysokých škôl z Česka
a Slovenska. Škola bude takéto podujatia podporovať aj v budúcnosti.
V októbri 2012 sa na pôde VŠMP ISM Slovakia v Prešove konala Medzinárodná
konferencia "ZBRANE A PREVENCIA psychosociálneho zlyhania z pohľadu pomáhajúcich

profesií", na ktorej sa zúčastnili významné osobnosti z rôznych oblastí, tak zo Slovenska ako
aj zo zahraničia.
V novembri 2012 sa VŠMP ISM Slovakia v Prešove zapojila do podujatí v rámci
Týţdňa vedy a techniky na Slovensku, na

ktoré prijali pozvanie za účelom prednášok

a diskusií so študentmi osobnosti z podnikateľskej sféry, oblasti vedy, kultúry, verejného
a politického ţivota a tieţ odborníci z praxe.
Koncom roka 2010 a začiatkom roka 2011 postúpila VŠMP ISM Slovakia komplexnú
akreditáciu. Všetky poskytované študijné programy boli akreditované. Škola bola na základe
komplexnej akreditácie zaradená medzi vysoké školy ktoré nie sú univerzitami, ani
odbornými vysokými školami.
III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
a. Akreditované študijné programy:
Medzinárodné podnikanie v obchode a sluţbách - v študijnom odbore 3.3.9 Obchodné
podnikanie - 1. stupeň, forma denná a externá, vyučovací jazyk slovenský – od 01.09.2005.
Sociálne sluţby a poradenstvo – v študijnom odbore 3.1.16. Sociálne sluţby a poradenstvo –
1. stupeň, forma denná a externá, vyučovací jazyk slovenský - od.01.09.2009.
Hospodárska a podnikateľská etika – v študijnom odbore 2.1.5. Etika – 1 . stupeň, forma
denná a externá, vyučovací jazyk slovenský – od 01.09.2010
Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol - v študijnom odbore 2.1.5. Etika – 2.
stupeň, forma denná, vyučovací jazyk slovenský – od 01.09.2010
Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol - v študijnom odbore 2.1.5. Etika – 2.
stupeň, forma externá, vyučovací jazyk slovenský – od 09.07.2012
Teória, riadenie a sluţby oblasti kultúry - v študijnom odbore 2.1.6 Estetika – 1. stupeň,
forma denná a externá, vyučovací jazyk slovenský – od 01.09.2012

Teória, riadenie a sluţby oblasti kultúry - v študijnom odbore 2.1.6 Estetika – 2. stupeň,
forma denná a externá, vyučovací jazyk slovenský – od 01.09.2012
Škola nemá pozastavené, odňaté ani zrušené študijné programy.

b. Údaje o študentoch a ich štruktúra
VŠMP ISM Slovakia má študentov - v bakalárskom stupni:
denní - 379 študentov
externí – 362 študentov
-

v magisterskom stupni

denní – 38
externí - 45
c. Akademická mobilita študentov:
ČR

3 – UJAK Praha
1 – EF VŠB TU Ostrava

SRN

1 – ISM Dortmund

Traja študenti absolvovali odborné stáţe v ČR.
Všetci študenti študovali na bakalárskom stupni.
Na akademické mobility sme mali pridelené finančné prostriedky iba piaty rok a tak je aj
počet vyslaných študentov primeraný moţnostiam. Počet moţností sa však so stále sa
rozširujúcim počtom škôl, s ktorými máme podpísané zmluvy Erasmus neustále zvyšuje.
Zvlášť si ceníme štúdium zahraničných študentov u nás, zatiaľ v slovenskom jazyku.
Pripravujeme do budúcnosti aj zavedenie anglických výukových modulov.
d. Záujem o štúdium:
Registrujeme relatívne vysoký záujem v študijnom programe Medzinárodné podnikanie
v obchode a sluţbách, ako aj sociálne sluţby a poradenstvo (viď. Prílohy). Študijný program
Hospodárska a podnikateľská etika a Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol sa
stretol s pribliţne očakávaným záujmom

e. Absolventi vysokoškolského štúdia:
Napriek mnohým študentom, ktorí zanechali štúdium, respektíve nesplnili podmienky pre
štúdium a jeho ukončenie, v súvislosti s miernym nárastom počtu študentov je aj mierny
nárast študentov, ktorí štúdium ukončili. Vzhľadom na to, ţe štúdium končil len piaty cyklus
študentov, porovnanie má len informatívny charakter
f. Úspechy študentov:
V decembri akademického roka 2012/2013 sa študenti VŠMP ISM Slovakia v Prešove
zapojili do medzinárodného testovania študentov v rámci Bloomberg Institute. Testovanie
prebehlo elektronickou formou a zúčastnili sa ho 6 študenti školy. Najlepšie výsledky dosiahli
v oblasti Modeling Skills, kde v priemernom hodnotení dosiahli lepšie výsledky ako účastníci
z ostatných zúčastnených krajín. Najhoršie dopadli v oblasti Financial Statement Analysis.
Vzhľadom k tomu, ţe toto testovanie bolo pilotným a ţe zameranie Bloomberg Institute je
primárne na oblasť financií, ktorá predstavuje v študijnom programe Medzinárodné
podnikanie v obchode a sluţbách len malú časť vedomostí, povaţujeme výsledky dosiahnuté
našimi študentmi za primerané.
g. Ocenenia študentov v rámci vysokej školy:
Neboli udelené

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
VŠMP ISM Slovakia v Prešove v roku 2010 neposkytovala ďalšie vzdelávanie
V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy
Podujatia v rámci vedeckej a výskumnej činnosti:
Apríl - 4. Medzinárodná študentská vedecká konferencia na VŠMP ISM Slovakia v Prešove,
s medzinárodnou účasťou
Apríl

–

Medzinárodná

vedecká

PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT VII

konferencia

PODNIKANIE

A INOVÁCIE

Október - Medzinárodná konferencia "ZBRANE A PREVENCIA psychosociálneho zlyhania
z pohľadu pomáhajúcich profesií"
November - V rámci Týţdňa vedy a techniky na Slovensku

zorganizovala VŠMP pre

študentov a pedagógov cyklus prednášok významných osobností verejného ţivota a
odborníkov z praxe.
Výstupy v rámci výskumnej činnosti:
a., Domáce grantové schémy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Grantová agentúra:
VEGA
reg.č.: A – 1/0523/12;
trvanie projektu: 1.1.2012 – 31.12. 2014
názov: Idea tolerancie – jej multikultúrne východiská, dimenzie, limity a ich
interdisciplinárne (filozofické, teologické a politologické) reflexie.
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.

VEGA
reg.č.: A – 1/0144/12;
trvanie projektu: 1.1.2012 – 31.12. 2014
názov: Axiologické aspekty rómskej literatúry pre deti a mládež na Slovensku.
Člen riešiteľského kolektívu: doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.

VEGA 1/0876/10
Názov projektu: Výskum marketinových cenových stratégií predajcov v Slovenskej republike
a vnímania hodnoty eura a inflácie v Slovenskej republike v čase svetovej finančnej krízy
v rôznych sociálnych vrstvách.
Doba riešenia: 2010 - 2012
Vedúci projektu: prof. Ing. Robert Štefko, PhD.
Spoluriešiteľ: doc. Ing. Ivana Šindleryová, PhD.

KEGA Projekt č. 035TUKE-4/2012 Vybudovanie multimediálnej učebne na podporu
dištančných foriem vzdelávania v oblasti kľúčových kompetencií s dôrazom na podnikateľské
zručnosti
Doba riešenia: 2012 – 2013
Spoluriešiteľ: doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD,
Európska únia
Grant Európskej únie
Grundtvig Learning Partnerships Project
reg. č.:114121491
Trvanie projektu: 08/2011-08-2013
Názov: Resolving Disputes in 21st Century
Člen riešiteľského kolektívu: Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
Grantová agentúra: SCIENTIA - ARS - EDUCATIO Kraków/Poľsko;
reg.č.: SAE/G-04/2011
trvanie projektu: 1.1.2012 – 31.12. 2013
názov: Słowniczek usług społecznych i doradztwa. (Terminologický slovník sociálnych
sluţieb a poradenstva.)
Zodpovedný riešiteľ:: doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
Grantová agentúra: SCIENTIA - ARS - EDUCATIO Kraków/Poľsko;
reg.č.: SAE/G-10/2011
trvanie projektu: 1.1.2012 – 31.12. 2013
názov: Etyczne ramy poradnictwa spolecznego. (Etické aspekty sociálneho poradenstva.)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
Grantová agentúra: SCIENTIA - ARS - EDUCATIO Kraków/Poľsko;
reg.č.: SAE/G-09/2011
trvanie projektu: 1.2.2012 – 31.12. 2013
názov: Leksykon postaci pracy socjalnej
Zodpovedný riešiteľ:: PhDr. Lenka Lachytová, PhD.

Grantová agentúra: EEIG
reg.č.: EEIG-02/SK/2011
Názov projektu: Economic Analysis of the Bio-energy and Bio-products Use (Ekonomická
analýza moţnosti vyuţitia bioenergie a bioproduktov)
Trvanie projektu: 2012 - 2014
Vedúci projektu: doc. Ing. Ladislav Lukáč, CSc.
Spoluriešitelia: Ing. Eva Hvizdová, doc. Ing. Soňa Hurná, CSc., PhDr. Viera Mokrišová

Grantová agentúra: Washington D.C. CORPORATION/USA;
Reg. č.: WDCC-USA/01.11/01
Trvanie projektu: 1.1.2012 – 31.12. 2014
Názov projektu: Schematism and optimization of social services in the territory of Prešov
administrative region. (Schématizmus a optimalizácia zariadení sociálnych sluţieb na území
Prešovského samosprávneho kraja.)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
Grantová agentúra:
Washington D.C. CORPORATION/USA;
Reg. č.: WDCC-USA/02.11/02
Názov projektu: Podnikanie v nových ekonomických a sociálnych podmienkach
Trvanie projektu: 2012 - 2014
Vedúci projektu: doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Darina Vološinová, PhD., Ing. Renáta Madzinová, PhD., Ing. Eva
Hvizdová, Ing. Asja Szabová, CSc. , prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc., Ing. Jozef Polačko
Grantová agentúra:
Washington D.C. CORPORATION/USA;
Reg. č.: WDCC-USA/03.11/03
Názov projektu: Estetický fenomén v súčasnej kultúre
Trvanie projektu: 2012 - 2013
Vedúci projektu: doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.

Inštitucionálne granty:
Inštitucionálny grant:
VŠMP ISM Slovakia v Prešove
reg.č.: IG-KSV-01/11-12-3.1.16
trvanie projektu: 1.1.2011 – 31.12. 2012
názov: Kvalita ţivota v kontexte sociálnych sluţieb a sociálneho poradenstva
Zodpovedný riešiteľ:: doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
Inštitucionálny grant:
VŠMP ISM Slovakia v Prešove
reg.č.: IG-KSV-01/13-3.1.16
trvanie projektu: 1.1.2013 – 31.12. 2013
názov: Kvalita ţivota v jej sociálnych, etických a estetických dimenziách
Zodpovedný riešiteľ:: doc. PhDr. Miroslav Kmec, CSc.

IG-KEMM-01/12-3.3.9.
Názov projektu: Externé a interné faktory ovplyvňujúce podnikateľské aktivity
Trvanie projektu: 2012 - 2014
Vedúci projektu: Ing. Iveta Sedláková
Spoluriešitelia: doc. Ing. Martin Vološin, CSc., doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD., Ing.
Renáta Madzinová, PhD., Ing. Eva Hvizdová.

IG-KEMM-03/11-3.3 9
Názov: Ekonomika a manaţment – teória a prax
Trvanie projektu: 2011-2012
Zodpovedný riešiteľ: doc. E. Weiss,PhD
Spoluriešiteľ: prof. V. Slomski, PhD
GA ČR 023/2012
Názov projektu: Etika jako inovace managementu podniků: komparace s vybranými
transitivními zeměmi
Doba riešenia: 2012 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

VŠEM Praha
Spoluriešiteľ: doc. Ing. Martin Vološin, PhD.
VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov
VŠMP ISM Slovakia nemá práva vykonávať habilitačné konania a konania na vymenovanie
profesorov.

VII. Zamestnanci vysokej školy
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov VŠMP ISM Slovakia v Prešove zodpovedajúca
podmienkam,

ako aj dlhodobému zámeru školy. Vyvíjame úsilie o zlepšenie vekovej

štruktúry zamestnancov, čo sa nám aj čiastočne podarilo.
V rámci programu Erasmus pôsobilo 10 našich pedagógov a dvaja zamestnanci na
zahraničných vysokých školách (v 5-8 dňových cykloch pedagógovia, v 7 dňových cykloch
administratívni zamestnanci). Recipročne u nás pôsobilo 10 pedagogických zamestnancov zo
zahraničia.
Materiálne podmienky pre vedeckú činnosť zamestnancov sú štandardné, postupne
zlepšujeme dostupnosť informačných zdrojov. Všetky servisné činnosti pre vedeckú prácu sú
zabezpečované štandardne.
.
VIII. Podpora študentov
Škola v rámci podpory študentov poskytuje sociálne štipendiá na základe zmluvy s MŠ
SR ako aj motivačné štipendiá.
V rámci spolupráce s občiansky zdruţením Alumni pri našej škole organizujeme stretnutia
študentov s úspešnými podnikateľmi. V rámci voľnočasových aktivít spolu organizujeme
kultúrne a športové podujatia.
Študenti v rámci štúdia absolvujú prax vo vybraných inštitúciách, ktoré sú realizované
v rámci zmluvných vzťahov.

IX. Podporné činnosti vysokej školy
V akademickom roku 2010 bol zavedený automatický informačný systém AIS, ktorý bol
v roku 2012 plne vyuţívaný. Okrem toho disponujeme:
Kaţdodenný prístup do:


on-line katalógu kniţnice ISM Prešov



on-line katalógu kniţnice ISM v Dortmund Nemecko (NJ, AJ)



prístupu k tlačeným časopisom



on-line elektronická forma časopisu TREND (SJ)



on-line databázy Web of Knowledge, Scientia (AJ)

Postupne sa dopĺňa kniţnica pre všetky študijné odbory.
Stravovanie zamestnancov je zabezpečované v jedálni v budove, kde sídli VŠMP ISM
Slovakia v Prešove, nepatriacej škole.
X. Rozvoj vysokej školy
V roku 2012 bola dopĺňaná didaktická technika a zabezpečenie výpočtovou technikou pre
učiteľov. Počítačová učebňa z predchádzajúceho obdobia zatiaľ postačuje kapacitne aj
kvalitatívne. Celkové zabezpečenie je v súlade s dlhodobým zámerom vysokej školy. Cieľom
bolo kvantitatívne a kvalitatívne zabezpečiť nárast počtu študentov v súvislosti s pôvodnými
aj novými študijnými programami.
XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy
Škola spolupracuje s nasledovnými vysokými školami v zahraničí:
V rámci programu ERASMUS:
Česká republika:
Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. Praha
Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava

Nemecko:
International School of Management Dortmund
Poľsko:
College of Economics, Tourism and Social Sciences, Kielce
The State School of Higher Education in Chelm
University of Rzeszów
The School of Law and Administration in Przemysl
The Bronislaw Markiewicz State School of Technology and Economics in Jaroslaw
University of Information Technologies, Management and Administration in Warszaw
University of Information Technologies, Warszaw
University of Finance and Management in Warszaw
University of Cardinal Stefan Wyszyński in Warszaw
Jan Dlugosz Academy in Czestochowa
Lazarski University WARSZAW
Boleslaw Markowski Higher School of commerce in Kielce
Rumunsko:
Univerzita v Oradei, Oradea
Veľká Británia:
Moray College UHI, Elgin, Scotland
Francúzsko:
Université de Haute-Alsace, Mulhouse
V rámci bilaterálnych zmlúv:
Česká republika
Evropský polytechnický institut Kunovice
Nemecko:
International School of Management, Hamburg,
International School of Management, Frankfurt am Main
Poľsko:

Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie, Warszawa
Vysoká škola medzinárodného obchodu a financií, Warszawa
Vysoká škola hotelierstva a turistiky so sídlom v Jasle,
Malopolski institut gospodarczy, Rzesow
Vyszsza szkola menedzerska v Jeleniej Gore, Jelenia gora
Wyzsza szkola stosunkow miedzynarodovych i komunikacji spolecznej w Chelmie, Chelm
Wyzsza szkola informatiky, zarzadzania i administracji w Warszawie, Warszawa
Wyzsza szkola menedţerska w Legnici, Legnica
Uczelnia Warsszawska im. Marii Sklodowskej-Curie, Warszawa
Wyzsza szkola Handli i financow miedzinarodowych im. Frederyka Skarbka, Warszawa
Wyzsza szkola Zarzadzania i prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa
Wyzsza szkola biespieczenstwa i ochrony w Warszawie, Warszawa
Wyzsza szkola technologii informaticznych in Warszaw, Warszawa
Wyszsa szkola financóv i zarzandzania in Warszaw, Warszawa
Wyzsza szkola Technologiczno – humanisticzna in Podkowa lesna, Podkowa Lesna
Nórsko:
Trondelag R&D Institute, Steinkjer Norway
Hogskolen i Nord-Trondelag, Faculty of economics, Stejnkier, Norway
Rusko:
Štátny inštitút ruského jazyka A.S.Puškina, Moskva
Ukrajina:
Lviv University of Law and Bussiness Ľvov
Uţhorodská národná univerzita, Uţhorod
Kijevskij nacionalnyj univerzitet kultury i iskusstva, Kijev
.
XII. Systém kvality
Kaţdoročne sa na VŠMP ISM Slovakia v zmysle zákona o VŠ organizuje prieskum
spokojnosti študentov s pedagogickou činnosťou, ako aj s ostatnými podmienkami pre
štúdium. V roku 2012 sa tohto prieskumu zúčastnilo 26% študentov. Výsledky boli
prerokované na úrovni rektora a správnej rady za účelom optimalizácie procesov. Všeobecne
platné normy pre počty záverečných prác na pedagóga a pod. sú dodrţiavané.

Počet hospitácií v roku 2012 bol 78. Vedecká rada na svojich zasadnutiach pravidelne
hodnotila úroveň vzdelávacej činnosti VŠ. V priebehu roka 2012 boli podané 2 sťaţnosti na
priebeh vzdelávacieho procesu, ktoré boli vyhodnotené ako opodstatnené a boli riešené na
úrovni vedenia školy.
XIII. Kontaktné údaje –
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nám. č.1
080 01 Prešov
Kontakt:
Mail: sekretariatrektora@ismpo.sk
Tel.: 051 758 1798

XIV. Sumár
Personálne obsadenie starších študijných programov ako aj dopĺňanie rozvíjajúcich sa
programov sa nám podarilo stabilizovať na pomerne slušnej úrovni. Na Katedre ekonomiky,
manaţmentu a marketingu je na plný úväzok činných:
profesori -3
docenti – 7
PhD. - 4
ostatní – 5, z nich 3 sú zaradení na doktorandskom štúdiu na EF VŠB TU
Ostrava a TU Košice.
Na Katedre spoločenských vied je na plný úväzok činných:
profesori – 2
docenti – 7
PhD.- 5
ostatní – 0
Potešiteľné je, ţe sa nám darí organizovať vedecké podujatia na medzinárodnej úrovni,
ktorých sa zúčastňujú renomovaní odborníci predovšetkým zo strednej Európy. Umoţňuje
nám to nadväzovať nové vedecké kontakty, ako aj budovať dlhodobé partnerské väzby so
zahraničnými vysokými školami.
Darí sa nám aj udrţiavať záujem o štúdium na našej VŠ a rozvíjať študentské mobility

Najväčší pokrok sme zaznamenali vo vedeckej a výskumnej činnosti našich
zamestnancov, ktorej výsledky boli prezentované v zahraničí. Pozitívne sú aj vyţiadané
prednášky na pracoviskách v zahraničí (EF VŠB TU Ostrava (ČR), Ekonomické fórum
Krynica 2012 (Poľsko), Chelm (Poľsko), Rzeszow (Poľsko), Warszawa (Poľsko), ako aj
zapojenie do výskumných grantov. V rámci podpory výskumných grantov sme sa zamerali aj
na podporu inštitucionálnych grantov, financovaných z prostriedkov VŠ.
Postupne budujeme aj zázemie pre vedeckú a výskumnú činnosť, kde okrem v SR
dostupných moţností oceňujeme on-line prístup do katalógu kniţnice ISM v Dortmunde
Nemecku. Naše partnerské pracovisko nám tak poskytuje prístup k najnovším informáciám
zhromaţďovaným pre ISM Dortmund, Hamburg, Frankfurt nad Mohanom, Mníchov a pre
nás. Vyuţívame v plnej miere aj moţnosti rastu ponúkané zamestnancom v rámci programu
Erasmus.
Rastúcu úroveň VŠ potvrdzuje aj stále sa zväčšujúci počet vysokých škôl, s ktorými
nadväzujeme a udrţiavame zmluvné partnerské vzťahy, umoţňujúce nám vedecky
spolupracovať so zahraničnými partnermi. Z pohľadu orientácie výskumu na regionálne
problémy strednej Európy sa snaţíme o partnerstvá predovšetkým v tomto priestore.
Zaiste je pred nami ešte veľa práce, aby sme dosiahli takú úroveň a uznanie, aké si
predstavujeme, avšak po šiestom roku existencie školy a v neľahkých podmienkach
východného Slovenska sme čiastkovo dosiahli celkom pozitívne výsledky. Do budúcnosti sa
chceme zamerať na zvyšovanie kvality tak pedagogickej, ako aj výskumnej práce, ako aj
dopĺňaniu potrebného technického vybavenia, potrebného pre tieto činnosti.

XV. Prílohy – tabuľková časť podľa smernice MŠ SR. Počet príloh 27.

