
 

 

 

 

  

 

Hodnotiaca správa o realizácii projektov VEIGA za rok 2015 

a dosiahnutých výsledkoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU 

č. 1/2014  

Názov projektu Etické hodnoty študentov 

Reg. číslo projektu 1/2014 

Doba riešenia 

projektu 

12 mesiacov + ( z dôvodu realizácie rozsiahleho výskumu predĺženie 

do decembra 2015) 

Počet riešiteľov – 

fyzické osoby 

2 

Vedúci projektu : 

PhDr. Marián Děd, 

PhD. 

Názov pracoviska vedúceho projektu: 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, Katedra verejnej správy 

 

Členovia riešiteľského kolektívu: 

1. PhDr. Marián Děd, PhD. 

2. PhDr. Andrea Jankurová, PhD. 

 

V projekte Etické hodnoty študentov sme sa pokúsili zadefinovať a spoznať etický 

rámec, podľa ktorého žijú študenti vysokých škôl na území SR. Ambíciou projektu 

bolo zadefinovať a popísať hodnoty, ktoré študenti dnes považujú za dôležité a ktoré formujú 

ich život a pohľad na svet. Zároveň sme sa snažili vytvoriť rebríček hodnôt vysokoškolského 

študenta.  

Projekt mal dve základné fázy. Prvou fázou bolo štúdium dostupnej literatúry, ktoré sa 

venuje predmetnej téme. Toto štúdium sme zhrnuli do prvej časti pripravovanej vedeckej 

monografie. V druhej fáze sme dotazníkovou metódou skúmali vzorku študentov a snažili 

sme sa získané poznatky spracovať. Spracovanie získaných faktov je druhá časť vedeckej 

monografie.  

Svoje čiastkové výsledky výskumu sme publikovali vo výstupoch:  

 
Význam rozvoja ďalšieho vzdelávania v kontexte udržateľného rozvoja / Andrea Jankurová. 

In: Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do 

Evropské unie /Marie Hesková, Petra Jílková a kol. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a 

regionálních studií, o.p.s., 2014. - ISBN 978-80-87472-69-9. - S. 120-125. 

[Jankurová, Andrea (100%)] 

 

Náboženstvo a jeho vzťah k trvalo udržateľnému rozvoju / Marián Děd. 

In: Socioekonomické aspekty trvalo udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do 

Evropské unie. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2014. - 

ISBN 978-80-87472-69-9. - S. 41-44. [Děd, Marián (100%)] 

 

Ethical values of students / Marián Děd, Andrea Jankurová. 

In: SGEM International Multidisciplinary scientific conference on Social science & Arts. Political 

Science. Book 2. Volume 1. - Sofia : STEF92 technology Ltd., 2015. – ISSN 2367-5659. - Č. 1, 

(2015), s. 85-92. [Jankurová, Andrea (50%) - Děd, Marián (50%)] 

 

Celkové výsledky boli následne spracované vo vedeckej monografii Etické hodnoty 

študentov. V súčasnosti je vedecká monografia v tlači.  

 

 

 

 



Projekty: 

1/2015 Politická (ne)kompetentnosť vo verejnej politike  

  doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD.   

3/2015 Zdravie ako ľudské právo - vybrané problémy implementácie 

európskej zdravotnej politiky na regionálnej úrovni  

 prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.  

19/2015 Rodinnoprávne súdnictvo a rekodifikácia civilného procesu

 doc. JUDr. Anton Dulak, PhD.                 

  

     

boli zrušené  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 



HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU 

č. 2/2015  

Slovenský jazyk ako cudzí jazyk II. (Slovenčina pre všetkých 2). 

Schválené finančné prostriedky 

na celý projekt 
1100,- EUR 

Obdobie čerpania finančných 

prostriedkov 
1 rok 

 

Názov  projektu 

 

Slovenský jazyk ako cudzí jazyk II. 

(Slovenčina pre všetkých 2) 

Reg. číslo projektu 2/2015 

Zodpovedný riešiteľ doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD. 

 

Cieľom projektu bolo vytvorenie študijného materiálu pre zahraničných študentov (stupeň B 

ERRPJ), ktorý už majú začiatočnícke základy zo slovenského jazyka. Sprostredkúva 

induktívne, vychádza z motivačného textu, ktorý obsahuje príklady na daný jav. Potom sa 

tieto javy osvojujú v modeloch, prípadne jazykových spojeniach a upevňujú v špeciálnych 

štruktúrnych cvičeniach metódou postupných krokov zameraných na: 

- identifikáciu príslušného javu (gramatického, lexikálneho, fonetického), 

- výber správneho / slova/ spojenia/ vety 

- tvorbu správneho / slova/ spojenia/ vety 

Cieľovou skupinou sú zahraniční študenti / cudzinci, ktorí majú záujem študovať na našej VŠ 

Danubius, prípadne na inej VŠ v Slovenskej republike. 

Výstup z projektu:  

HARAJOVÁ, A.: Slovenčina pre všetkých  II. [elektronický dokument] / Alica Harajová.-  

1. vyd.- Sládkovičovo :Vysoká škola Danubius, 2015.- s. [CD-rom]. 

ISBN 978-80-8167-032 9. [Harajová, Alica (100%)]  



HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU 

č. 4/2015  

Aplikovaná etika. Medzinárodné kontexty a funkcionalita sociálnych vied. 

Žiadateľ finančných 

prostriedkov na riešenie 

projektu 

Fakulta sociálnych štúdií VŠD 

Schválené finančné prostriedky 

na celý projekt 
5000 eur (päťtisíc eur) 

Obdobie čerpania finančných 

prostriedkov 
február - december 2015 

 

Názov  projektu 

 

Aplikovaná etika. Medzinárodné kontexty 

a funkcionalita sociálnych vied. 

Reg. číslo projektu 4/2015 

Číslo skupiny vedného odboru 

 
050400 – Sociálne vedy 

Zodpovedný riešiteľ Prof. ThDr. Ing. V.M. I. Szaniszló, PhD. 

 

Spoluriešitelia, ktorí realizovali 

projekt 

 

Doc. PhDr. S. Matulay, PhD.,   

JUDr. Ing. M. Šebesta,  

doc. ThDr. M. Uháľ, PhD.  (externý spolupracovník),  

ThDr. R. Lojan, PhD.,  

Ing. M. Kodnár (externý spolupracovník) 

 

VÝSTUPY  A PRÍNOSY PROJEKTU 

Publikácie, ktorých vznik sa 

odhaduje v rámci riešenia projektu: 

 
⇨ články v karentovaných časopisoch; 

⇨ vedecké práce publikované v recenzovaných 

vedeckých periodikách; 
⇨ práce publikované v nerecenzovaných 

periodikách a zborníkoch; 
 

 

Monografia 

Učebné texty 

Vedecké články v recenzovaných a nerecenzovaných 

zborníkoch a časopisoch 

Výstupy do vzdelávania 

a popularizácie vedy: 
 
⇨ počet pripravených vzdelávacích kurzov 

(uveďte, či sú akreditované alebo nie); 

⇨ prednášky 

⇨ zoznam diplomantov a diplomových prác, ktoré 

budú ukončené v rámci projektu (uviesť meno 

študenta, téma diplomovej práce, časové rámce 

a vedúceho diplomovej práce); 

⇨ články v novinách, časopisoch, špecifické 

publikácie, relácie v elektronických médiách, 

súťaže, atď.); 

⇨ konferencie; workshopy, diskusné skupiny a iné 

formy výmeny informácií k riešenej 

Organizácia a spolupráca: 

a. Organizovanie výročnej konferencie IAEAS 

pri TF KU v Košiciach a vyučovania prof. Jána 

Sokola z KU Praha v spolupráci s VŠ Danubius 

dňa 9.4.2015: pod názvom Staronové morálno-

filozofické princípy a dôstojná smrť človeka, 

v aule TF KU v Košiciach. 

b. Spoluorganizovanie medzinárodnej vedeckej 

konferencie „Istoty“ zákona vs. neistoty života (VŠ 

Danubius, komora MEDIUS, IAEAS pri TF KU 

v Košiciach) v dňoch 10.-11.4.2015 v hoteli 

Košice. 



problematike 

⇨ oponovaná výskumná správa;  

⇨ atď. 

c. Spoluorganizovanie konferencie Vizualizácia 

sociálnej práce, FSS Danubius, Piešťany, Hotel 

Park Avenue, 22.4.2015 

d. Organizovanie seminára pri príležitosti 

zloženia Ústavu aplikovanej etiky na VŠ Danubius: 

Etika bez hraníc, Piešťany, Park Avenue Hotel, 

20.05.2015 

e. Vedecký garant a organizátor konferencie 

Migrácia v stredoeurópskom kontexte, Piešťany, 

Park Avenue Hotel, 15.12.2015 

f. Konferencia Strategický dialóg a jeho vplyv na 

rozvoj regiónu a podnikania na Slovensku, 16.-

17.12.2015, TF KU v Košiciach 

g. účasť na seminári Klinické skúšanie liekov 

v Hoteli Chopin v Bratislave 25.06.2015. 

h. členská účasť na 38. kongrese Združenia 

nemeckých morálnych teológov a sociálnych 

etikov vo Wuerzburgu v dňoch 6.-9.09. 2015 

i. prednáška na členskom Kongrese Európska 

spoločnosť pre katolícku teológiu v belgickom 

Leuvene (podpredseda slovenskej sekcie) v dňoch 

17.-20.9. 2015 

j. Prednáška na Konferecii Vojna ako 

antropologický fenomén, FF UK Bratislava a VŠ 

Danubius 29.-30.9.2015, Hotel Park Avenue 

Piešťany. 

k. Prednáška na konferencii Zasvätení a poslaní 

pre sociálne služby a odkaz bl. Sáry Salkaházi, 

16.10.2015 v Aule TF KU Ružomberok 

v Košiciach 

l. členská účasť na konferencii BCE (Association 

of Bioethicists of Central and Eastern Europe) 

Konferencia o sexuálnej pedagogike v praxi. 

Viedeň Uni Wien, Simmering, 23.-25.10.2015. 

m. Prednáška o Eutanázii na seminári Fakulty 

zdravotnícta a sociálnej práce Juhočeskej 

univerzity České Budejovice, 19.11. 2015. 

Aplikované výsledky: 
(softvér, norma, model, film, hudobné dielo,  

atď.) 

 

 

Založenie Ústavu etiky pri VŠ Danubius v Sládkovičove dňa 20.5. 2015 v 
Piešťanoch 

 

Pridaná hodnota riešeného projektu  

 
⇨ vedecké monografie (rozsah publikácie min. 2 

autorské hárky); odborné knižné publikácie; 

⇨ vytvorené partnerstvá medzi akademickým 

sektorom (ústavy SAV a vysoké školy, iné 

výskumné pracoviská) stručný popis formy 

spolupráce – napr. spoločné výskumné 

pracovisko; zmeny v študijných odboroch; 

mobility pracovných síl a pod.); 

⇨ vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré 

priamo nadväzujú na riešený projekt a budú 

1. ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách  

Aplikovaná morálna teológia pre pomáhajúce vedné 

odbory. Prikázania desatora zamerané na ochranu 

života a hľadanie pravdy. Sociálno-teologická 

štúdia./Inocent-Mária V. Szaniszló OP; rec. Prof. Mgr. 

Miroslav Daniš, CSc., ThDr. René Balák, PhD. - 1. vyd. 

– Ústav aplikovanej etiky, Vysoká škola Danubius, 

Sládkovičovo, 2015. - 111 s. - ISBN 978-80-8167-030-5. 

2. ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách 

Aplikovaná morálna teológia pre pomáhajúce vedné 

odbory II. Vybrané prikázania desatora. Sociálno-



predložené v rámci sektorových výziev;  

⇨ vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré 

priamo súvisia s riešeným projektom a budú 

predložené do medzinárodnej súťaže – 

rámcové programy EÚ pre výskum a vývoj, 

European Science Foundation, Eureka, COST 

a pod.; 

⇨ ďalšie konkrétne formy medzinárodnej 

spolupráce v rámci riešenia projektu; 

⇨ stručný popis spôsobu zabezpečenia 

publicity/popularizácie výsledkov riešeného 

projektu, prípadne aké popularizačné aktivity 

sú naplánované, uviesť internetovú stránku 

projektu; 

⇨ iné údaje dokumentujúce pridanú hodnotu 

projektu. 
 

teologická štúdia./Inocent-Mária V. Szaniszló OP; rec. 

Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., ThDr. René Balák, 

PhD. - 1. vyd. – Ústav aplikovanej etiky, Vysoká škola 

Danubius, Sládkovičovo, 2015. - 157 s. - ISBN 978-80-

8167-031-2. 

3. AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 

Výber vhodných kritérií pre biomedicínsky 

výskum/Inocent-Mária V. Szaniszló. In: Etika bez 

hraníc. Zborník príspevkov z workshopu 

s medzinárodnou účasťou. Piešťany- Hotel Park avenue 

20.5.2015 /Hermína Mareková (ed.), Vysoká škola 

Danubius, Ústav aplikovanej etiky. 2015, ISBN 978-80-

8167-028-2, s. 108-124. 

4. AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 
Onkologický pacient a eticko-morálne problémy 

asistovaného ukončenia vlastného života pacienta 

z pohľadu sociálnej praxe. / Inocent-Mária Vladimír 

Szaniszló ; rec. Dr. René Balák, 2015. In: Právne otázky 

rozhodovania v onkologickej starostlivosti, zborník z 

medzinárodnej vedeckej konferencie / ed. Ivan Humeník, 

Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, Zuzana Zoláková. - 

Bratislava : Vydavateľstvo Wolters Kluwer, 2015. - 242 

s. - ISBN 978-80-8168-185-1., s. 165-183. 

5. AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách  
Profesijný vzťah lekára a pacienta z pohľadu sociálnej 

práce./ Inocent-Mária V. Szaniszló OP. In: Vizualizácia 

sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie FSS VŠ Danubius z 22.4. 2015 v Hoteli 

Park Avenue v Piešťanoch, - 333 s. - ISBN 978-80-

8167-024-4. 

6. FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru 

(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky, atlasy...) 
Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti: 

zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / ed. Ivan 

Humeník, Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, Zuzana 

Zoláková. - Bratislava : Vydavateľstvo Wolters Kluwer, 

2015. - 242 s. - ISBN 978-80-8168-185-1. 

 

Vyžiadané prednášky: 
 

1. SZANISZLÓ, I.-M.V.; Profesijný vzťah lekára 

a pacienta z pohľadu sociálnej práce, Vedecká 

konferencia FSS Vysokej školy Danubius 

v Sládkovičove Vizualizácia sociálnej práce, 22.4.2015 

v Hoteli park Avenue v Piešťanoch 

A. SZANISZLÓ, I.-M.V.; Etika a náboženstvo, Výročná 

konferencia Inštitútu aplikovanej etiky prof. Spesza pri 

TF KU Ružomberok v Košiciach dňa 9.4.2015 v Aule 

A1. 

2. SZANISZLÓ, I.-M.V.; Onkologický pacient a eticko-

morálne problémy asistovaného ukončenia vlastného  

života pacienta z pohľadu sociálnej praxe. 

Medzinárodná vedecká konferencia „Istoty“ zákona vs. 

neistoty života komory MEDIUS, IAEAS pri TF KU v 

Košiciach a VŠ Danubiusu 10.-11.4. 2015 v Hoteli 

Košice 



3. SZANISZLÓ, I.-M.V.; Výber vhodných kritérií pre 

biomedicínsky výskum, Workshop s medzinárodnou 

účasťou Etika bez hraníc, 20.05.2015 ústavu aplikovanej 

etiky pri VŠ Danubius v Hoteli park Avenue 

v Piešťanoch. 

4. SZANISZLÓ, I.-M.V.; Práva a  povinnosti 

predstaviteľov moci a  občanov pri starostlivosti o 

spoločnosť. 
Silné stránky riešeného projektu 

 

Získanie nových partnerov pre spoluprácu 

a publikovanie  

Slabé stránky riešeného projektu Nie sú známe 

Spätná väzba  zainteresovaných 

strán v rámci riešenej problematiky 

 

Nové úlohy, konferencie a spoločné projekty 

Dátum a podpis zodpovedného 

riešiteľa 

7.12.2015 

 
 



HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU 

č. 5/2015  

EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA V ODBORE ŽURNALISTIKA 

 

 

Žiadateľ finančných prostriedkov na 

riešenie projektu 

Fakulta sociálnych štúdií VŠD 

Schválené finančné prostriedky na celý 

projekt 

8600 €   

(5600 € v r. 2015 + 3000 € v r. 2016 

Skutočné čerpanie FP v rámci etáp 5746 € 

Obdobie čerpania finančných prostriedkov 2015 - 2016 

Názov  projektu 

 

Externá komunikácia v odbore 

žurnalistika 

Číslo skupiny vedného odboru 

 

050900 – ostatné odbory spoločenských 

vied 

Zodpovedný riešiteľ PhDr. Jozef Bohunický, PhD. 

 

Spoluriešitelia, ktorí realizovali projekt 

 

PhDr. Petronela Šebestová, PhD. 

Doc. PhDr. Peter Valček, PhD. 

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. 

Doc. Elena Hradiská, PhD. 

Ing. Milan Kodnár (externý člen) 

 

VÝSTUPY  A PRÍNOSY PROJEKTU 

Publikácie, ktorých vznik sa odhaduje 

v rámci riešenia projektu: 

 
⇨ články v karentovaných časopisoch; 

⇨ vedecké práce publikované v 
recenzovaných vedeckých periodikách; 

⇨ práce publikované v nerecenzovaných 
periodikách a zborníkoch; 

 

 

Špecifické zameranie projektu nebolo 

prvoplánovo zamerané na odborné 

publikovanie, ale na aplikáciu vedeckého 

poznania v marketingovej komunikácii subjektu 

projektu. 

Výstupy do vzdelávania 

a popularizácie vedy: 
 

⇨ počet pripravených vzdelávacích kurzov 
(uveďte, či sú akreditované alebo nie); 

⇨ prednášky 
⇨ zoznam diplomantov a diplomových 

prác, ktoré budú ukončené v rámci 
projektu (uviesť meno študenta, téma 
diplomovej práce, časové rámce a 
vedúceho diplomovej práce); 

⇨ články v novinách, časopisoch, 
špecifické publikácie, relácie v 

 

 

V rámci realizácie projektu vznikli konkrétne 

nástroje komunikovania ponuky štúdia 

žurnalistiky na VŠD ako aj informovanosti 

o existencii školy a budovania dobrých vzťahov 

s verejnosťou a budovanie značky:  

 Informačný leták o možnostiach štúdia 

žurnalistiky na VŠD,  patrí k nástrojom 

priameho marketingu. Bol vytlačený v počte 

250 ks a využívaný pri osobnej komunikácií 



elektronických médiách, súťaže, atď.); 

⇨ konferencie; workshopy, diskusné 
skupiny a iné formy výmeny informácií 
k riešenej problematike 

⇨ oponovaná výskumná správa;  

⇨ atď. 

zástupcov školy (katedry) na veľtrhov 

vzdelávania (Incheba, Profesia days 25.-

26.II.2015 (Bratislava, Incheba),  veľtrh 

pomaturitného vzdelávania Gaudeamus v Nitre 

(14.-15.X.2015) a na festivale lokálnych 

televíznych Workshop 2015 (14.-15.XI.2015, 

Prievidza). 

 V elektronickej podobe bol poslaný podľa 

spracovanej databázy  na všetky stredné školy 

(628 adries),  mestské a obecné úrady (1044 

adries) a do redakcií lokálnych médií (161 

adries) v období marec- júl 2015.  

 Webová stránka KŽ  bola spustená  od apríla 

2015. Do dnešného dňa mala 1050 zobrazení – 

646 rôznych používateľov (podľa IP adries) 

a 737 preklikov na základe predchádzajúcich 

kontaktov. Z krajín podľa domény 

návštevníkov figuruje najčastejšie Slovensko, 

potom USA a Rusko. 

   Z pohľadu veku je sledovanie zastúpené 

nasledovne: 18-24r 11%, 25-34r 40%, 35-44r 

24%, 45-54r 12%, 55-64r 13%. Podľa pohlavia 

je to 35% muži a 65% ženy.  

  Facebook-ová stránka KŽ  bola spustená  od 

apríla 2015, pričom si za toto obdobie získala 

58x „páči sa mi“, pravidelne oslovuje 97 

respondentov, pričom v období trojmesačného  

platenia reklamy dosiahla najvyššiu  dennú 

návštevnosť až  6 934 respondentov. 

Z pohľadu veku je sledovanie zastúpené 

nasledovne: 18-24r. 28%, 25-34r. 30%, 35-44r. 

22%, 45-54r. 10%, 55-64r. 10%. Podľa 

pohlavia je  32% mužov a 68% žien. Z krajín 

(podľa domény návštevníka) je na prvých 

troch miestach Slovensko 78%, Česká 

republika 17% Nemecko 3% atď. Mestá sú 

v tomto poradí: Bratislava, Trnava, Poprad, 

Nitra, Sládkovičovo, Sereď, Galanta, Dunajská 

Streda, Nové Zámky atď.   

 

 

 Televízny spot – jeho realizácia a následné  

vysielanie v rámci reklamnej kampane 

v lokálnych a regionálnych TV združených 

v LOTOS – spolok lokálnych a regionálnych 

televíznych staníc Slovenska od 20.IV.-

3.V.2015 (celkovo 15 televízií, počet vysielaní 

spotu: 1789). 

Aplikované výsledky: 
(softvér, norma, model, film, hudobné dielo,  

atď.) 

 

 

Leták – štúdium žurnalistiky na VŠD 

Internetová stránka KŽ FSS VŠD 

Televízny spot – Žurnalistika na VŠD 

 

Pridaná hodnota riešeného projektu  
Projekt a realizácia jeho častí vytvoril 

zmysluplný koncept komunikácie oslovujúcich 



 
⇨ vedecké monografie (rozsah publikácie 

min. 2 autorské hárky); odborné knižné 
publikácie; 

⇨ vytvorené partnerstvá medzi 
akademickým sektorom (ústavy SAV a 
vysoké školy, iné výskumné pracoviská) 
stručný popis formy spolupráce – napr. 
spoločné výskumné pracovisko; zmeny v 
študijných odboroch; mobility pracovných 
síl a pod.); 

⇨ vyvolané projekty výskumu a vývoja, 
ktoré priamo nadväzujú na riešený 
projekt a budú predložené v rámci 
sektorových výziev;  

⇨ vyvolané projekty výskumu a vývoja, 
ktoré priamo súvisia s riešeným 
projektom a budú predložené do 
medzinárodnej súťaže – rámcové 
programy EÚ pre výskum a vývoj, 
European Science Foundation, Eureka, 
COST a pod.; 

⇨ ďalšie konkrétne formy medzinárodnej 
spolupráce v rámci riešenia projektu; 

⇨ stručný popis spôsobu zabezpečenia 
publicity/popularizácie výsledkov 
riešeného projektu, prípadne aké 
popularizačné aktivity sú naplánované, 
uviesť internetovú stránku projektu; 

⇨ iné údaje dokumentujúce pridanú 
hodnotu projektu. 
 

potencionálnych uchádzačov o štúdium 

a položil základy, na ktorých sa ktorých sa 

môže komunikácia katedry voči externému 

prostrediu rozvíjať v ďalších rokoch, rovnako 

pre magisterské a neskôr aj doktorandské 

štúdium. Naplnil svoje ciele – predovšetkým 

informovať zákazníkov o študijnom programe 

zameranom na oblasť lokálnych a regionálnych 

médií, budovať imidž žurnalistiky a tým 

prispieť aj k budovaniu imidžu Fakulty 

sociálnych štúdií a Vysokej školy Danubius. 

V praktickom dôsledku prenikla informácia 

o existencii štúdia žurnalistiky, fakulty a školy 

do 1833 subjektov (školy, mestské a obecné 

úrady, lokálne médiá), prostredníctvom 

vysielaného televízneho spotu sa táto 

informácia dostala k divákom 15 lokálnych 

televízií a dobre obsahovo nasýtená a formálne 

prehľadná webová stránka spĺňa štandardné 

kritériá internetovej komunikácie s najširším 

publikom a má perspektívu ďalšieho rozvoja. 

Silné stránky riešeného projektu 

 

Jedinečnosť zamerania študijného programu sa 

môže stať relevantnou konkurenčnou výhodou 

školy, preto rozšírenie informácii o jeho 

existencii sme považovali za prvoradé. Všetky 

tri realizované súčasti boli pripravené na 

vysokej profesionálnej úrovni so 

zodpovedajúcim obsahom a z hľadiska využitia  

je možnosť pracovať s nimi i v roku 2016 

(letáky, televízny spot) a v prípade webovej 

stránky kontinuálne ju prevádzkovať naďalej, 

prehlbovať jej odborný obsah a možnosť 

reagovať na otázky študentov i verejnosti. Mať 

možnosť ihneď komunikovať s verejnosťou 

a záujemcami  výsledky našej práce. 

Slabé stránky riešeného projektu Proces marketingovej komunikácie sa javí ako 

dlhodobý. I v prípade nášho projektu sme sa 

stretli so zaužívanými stereotypmi a mierou 

nedôvery k novému.  To sa odrazilo 

predovšetkým v nenaplnení našich ambícií 

v počte študentov žurnalistiky na FSŠ VŠD 

v ak. roku 2015/16.  Investície do reklamy na 

elektronickú komunikáciu boli realizované len 

počas prvých  troch mesiacoch vo výške  3 x 

100€. Táto položka   bola značne 

poddimenzovaná oproti všeobecným 



odporúčaniam marketingových spoločností, 

ktoré pre školy a univerzity odporúčajú sumu 

150 až 600 € mesačne.  

Spätná väzba  zainteresovaných strán 

v rámci riešenej problematiky 

 

V rámci osobných kontaktov riešitelia projektu 

zaznamenali pozitívne reakcie tak zo strany 

študentov, pracovníkov školy ale aj externého 

prostredia na jednotlivé časti projektu. 

 Projekt bol pripravovaný ako jednoročný. 

Rozhodnutím  grantovej komisie bola časť 

prostriedkov plánovaná až na rok 2016,  svojim 

rozsahom nebudú postačujúce ani na 

prevádzkovanie internetovej komunikácie 

(webová stránka  a facebook) – inovácia 

projektu v obsahovej časti ale aj plánovaných 

financií na rok 2016 sa ukazuje ako 

nevyhnutná.  

Dátum a podpis zodpovedného 

riešiteľa 

10.12. 2015 

 



HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU 

č. 6/2015  

Hľadanie etických vhodných riešení moderných problémov biomed. výskumu  

Žiadateľ finančných 

prostriedkov na riešenie projektu 

Fakulta sociálnych štúdií VŠD 

Schválené finančné prostriedky 

na celý projekt 

2200 eur (dvetisíc dvesto eur) 

Názov  projektu 

 

Aplikovaná etika. Medzinárodné kontexty 

a funkcionalita sociálnych vied. 

Číslo skupiny vedného odboru 

 

050400 – Sociálne vedy 

Zodpovedný riešiteľ Prof. ThDr. Ing. V.M. I. Szaniszló, PhD. 

 

Spoluriešitelia, ktorí realizovali 

projekt 

 

Doc. PhDr. S. Matulay, PhD.,   

JUDr. Ing. M. Šebesta,  

doc. ThDr. M. Uháľ, PhD.  (externý spolupracovník),   

ThDr. R. Lojan, PhD., Ing. M. Kodnár (externý 

spolupracovník) 

Odborné stanovisko  komisie 

VEIGA Danubius s.r.o.  

k realizovanému projektu 

Vyplnia členovia  komisie VEIGA 

 

 

 

VÝSTUPY  A PRÍNOSY PROJEKTU 

Publikácie, ktorých vznik sa 

uskutočnil v rámci riešenia 

projektu: 

 
⇨ články v karentovaných časopisoch  

⇨ vedecké práce publikované v 

recenzovaných vedeckých 

periodikách; 
⇨ práce publikované v 

nerecenzovaných periodikách 

a zborníkoch; 
 

1. ADC Vedecké práce v zahraničných 

karentovaných časopisoch 

The Concept of Human Rights as an Answer to 

Religious Fundamentalism in Modern Democratic 

Society, Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, 2011. In: 

Journal for the Study of Religions and Ideologies. - 

ISSN 1583-0039, Vol. 14, Issue 42 (Wint 2015), p. 101-

120. 

2. AEC Vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

How much is our Faith in God scientiphic?/ Inocent-

Mária Vladimír Szaniszló, 2015. In: Theological Ethics 

in a changing World, Colloquia Theologica 20, 

Universytet Opolski, Opole, Poľsko. - ISBN 978-83-

63950-62-0, s. 145-157. 

3. AEC Vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

Die Ethik des Seins oder Was fuer ein Mensch sollte 

zum Objekt der Ethik, Philosophie und der Theologie 

http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=14070&pageId=resultform&fs=E6C90467EF27433D9520AEF619519BC2
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=2955&pageId=resultform&fs=E6C90467EF27433D9520AEF619519BC2


werden?/ Etica fiinţei sau prin ce ar trebui să se 

caracterizeze obiectul eticii, filosofiei şi teologiei? ; 

Inocent-Mária V. Szaniszló, 2015, in: Review of 

History and Culture, Suplement N.1, ISSN 2457-9807, 

2015, p. 191-219. 

4. AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách 
Univerzitná edukácia behaviorálnych odborov a 

aplikovanej morálnej teológie z pohľadu zdravého 

podnikateľského prostredia/ Inocent-Mária Vladimír 

Szaniszló, 2015. - ISBN 978-80-553-2221-6, s. 213-225 

- Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-

ROM mechanika. In: Zborník 2015 s medzinárodnou 

účasťou Vysokoškolská edukácia pre potreby súčasného 

kreatívneho podnikateľského prostredia (nové trendy 

edukácie na univerzitách na zvyšovanie koordinácie 

činností vo vysokoškolskom vzdelávaní, na 

prispôsobovanie sa požiadavkám  praxe a na rozvoj 

vedeckovýskumných činností) pod záštitou Katedry 

spoločenských vied Technickej univerzity v Košiciach 

pod podporou vedeckého projektu MŠVVaŠ SR KEGA 

č. 015TUKE-4/2013 Príprava predmetu Základy 

podnikateľských zručností pre neekonómov. 

5. AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách 
Spoločné dobro ako základ pre sociálnu prácu. / 

Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, 2015. In: Zasvätení 

a poslaní pre sociálne služby a odkaz bl. Sáry 

Salkaházi. Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie 9. ročník 16.10.2015/ doc. PhDr. Ing. Lýdia 

Lešková, PhD. (ed.)-Prešov: Vydavateľstvo Michala 

Vaška pre Teologickú fakultu KU Ružomberok 

v Košiciach, 2015, 324s.- ISBN 978‐80‐7165‐973‐0, s. 

19-27. 

6. AFD Publikované príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách 

The Secular State and the Common Good/Inocent-

Mária V. Szaniszló, Zuzana Zoláková. In: Summer 

school of political ethics: Where is civil society in 

Central Europe heading to? zborník z medzinárodnej 

letnej školy na TF KU v Košiciach 15.-24. Septembra 

2014/Inocent-Mária V. Szaniszló OP, Samuel Falat, 

Norbert Szanyi, Lukáš Sekerák (eds.): Michal Vaško 

Press: Prešov, 2015.-242 s.- ISBN 978-80-7165-961-7., 

s. 210-233. 

7. AFG Abstrakty príspevkov z domácich 

vedeckých konferencií 
Je možná morálna teológia bez ukotvenia vo Svätom 

písme? Hľadanie možnosti zblíženia teologickej 

a filozofickej etiky v kontexte sociálnej práce/ Inocent-



Mária Vladimír Szaniszló (Autor), In: Sväté písmo ako 

duša teológie. Interdisciplinárna vedecká konferencia 

23. apríla 2015. Abstrakty pozvaných príspevkov na 

konferencii. Miloš Lichner (ed.) , Dobrá kniha. Trnava 

2015. ISBN 978-80-7141-907-5, s. 16 

8. AFG Abstrakty príspevkov z domácich 

vedeckých konferencií  
Univerzitná edukácia behaviorálnych odborov a aplikovanej 

morálnej teológie z pohľadu zdravého podnikateľského 

prostredia. University education of the behavioral disciplines  

and applied moral theology from the perspective of the 

healthy business environment /       Inocent-Mária Vladimír 

Szaniszló (Autor), In: Inovatívne metódy a formy 

vysokoškolskej edukácie pre skvalitnenie prípravy 

absolventov pre kreatívne  

 podnikateľské prostredie. Zborník abstraktov 

z workshopu, Katedra spoločenských vied. Technická 

univerzita v Košiciach. Košice 2015. ISBN 978-80-553-

2179-0, s. 67. 

9. AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných 

vedeckých konferencií 

Wieviel Sinn schöpft die Moraltheologie aus der Bibel? 

The Soul of Theology. On the Role of Scripture in 

Theology. European Theology Congress 2015. 17-20 

September 2015, Maria-Theresiacollege, University of 

Leuven, Belgium. S. 244-245. 

10. FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru 

(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky, atlasy...) 

Summer school of political ethics: Where is civil society 

in Central Europe heading to? zborník z medzinárodnej 

letnej školy na TF KU v Košiciach 15.-24. Septembra 

2014/Inocent-Mária V. Szaniszló OP, Samuel Falat, 

Norbert Szanyi, Lukáš Sekerák (eds.): Michal Vaško 

Press: Prešov, 2015.-242 s.- ISBN 978-80-7165-961-7. 

11. GAI Správy 
Where is Civil Society in Central Europe heading to? / 

Inocent-Mária Vladimír Szaniszló (Autor), Ivana 

Pločicová (Autor), 2015. In: Ethics and Bioethics (in 

Central Europe). - ISSN 1338-5615, Roč. 5, č. 1-2 

(2015), s. 125-127. 

12. GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré 

nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií 

Lekárenstvo, pomáhajúca profesia pre lepšiu budúcnosť 

kvality života pacientov v slobodnej slovenskej 

spoločnosti; Inocent-Mária V. Szaniszló, 2015, in: 

Lekárnické Listy, Ročník 17, Č. 10; ISSN 1335-5821, 

Október 2015, s. 3. 

 
 

http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=23555&pageId=resultform&fs=E6C90467EF27433D9520AEF619519BC2
http://ku.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=23555&pageId=resultform&fs=E6C90467EF27433D9520AEF619519BC2


Výstupy do vzdelávania 

a popularizácie vedy: 
 

⇨ počet pripravených vzdelávacích 

kurzov (uveďte, či sú akreditované 

alebo nie); 

⇨ prednášky 

⇨ zoznam diplomantov a diplomových 

prác, ktoré budú ukončené v rámci 

projektu (uviesť meno študenta, téma 

diplomovej práce, časové rámce a 

vedúceho diplomovej práce); 

⇨ články v novinách, časopisoch, 

špecifické publikácie, relácie v 

elektronických médiách, súťaže, 

atď.); 

⇨ konferencie; workshopy, diskusné 

skupiny a iné formy výmeny 

informácií k riešenej problematike 

⇨ oponovaná výskumná správa;  

⇨ atď. 

1. SZANISZLÓ, I.-M.V.; La personne humaine dans le processus 

de travail social en tant que etre actif et contemplatif. Vita 

activa et vita contemplativa chez Hannah Arendt et chez saint 

Thomas d´Aquin;  

Výročná konferencia spoločnosti sv. Tomáša Akvinského 

(MASIT- SITA), 7.3.2015, Parbeszédháza, Budapest 

2. SZANISZLÓ, I.-M.V.; Active Peacebuilding as a challenging 

Task of Military Ethics. View on the Fifth Commandment 

Ethics in the Light of the Situation in Central European 

Countries as a Basis for Social 

        Work;  

Seminár k 20. výročiu založenia katedry Vojenskej etiky na 

Univerzite Tilburg, Holansko, 14.4. 2015 

3. SZANISZLÓ, I.-M.V.; Je možná morálna teológia bez 

ukotvenia vo Svätom písme? Hľadanie možnosti zblíženia 

teologickej a filozofickej etiky v kontexte sociálnej práce/ 

Inocent-Mária Vladimír Szaniszló.  

In: Sväté písmo ako duša teológie. Interdisciplinárna vedecká 

konferencia 23. apríla 2015, Aloisianum TF Trnavskej Univerzity 

v Bratislave, Kostolná 1. 

4. SZANISZLÓ, I.-M.V.; Etika a náboženstvo, 

Výročná konferencia Inštitútu aplikovanej etiky prof. A. Spesza pri 

TF KU Ružomberok v Košiciach dňa 9.4.2015 v Aule A1. 

5. SZANISZLÓ, I.-M.V.; Wieviel Sinn schöpft die 

Moraltheologie aus der Bibel?; 

Medzinárodná vedecká konferencia Európskej Spoločnosti pre 

katolícku teológiu v Leuven v Belgicku v dňoch 17.-20.9.2015 

6. SZANISZLÓ, I.-M.V.; Aktívne budovanie mieru ako náročná 

úloha vojenskej etiky.; 

Medzinárodná vedecká konferencia Vojna ako antropologicko-

historický fenomén v období globalizácie sveta, 29.-30. 09.2015, 

VŠ Danubius v Hoteli Park Avenue v Piešťanoch. 

7. SZANISZLÓ, I.-M.V.; Spoločné dobro ako základ pre 

sociálnu prácu;  
Vedecká konferencia Zasvätení a poslaní pre sociálne služby 

a odkaz bl. Sáry Salkaházi, 16.10.2015 v Aule TF KU Ružomberok 

v Košiciach 

8. SZANISZLÓ, I.-M.V. Umíraní a staroba; Vedecký seminár na 

FZS JČU České Budejovice, 19.11.2015 

 

Pasívne a aktívne prednášky a konferencie 

 

a. účasť na seminári Klinické skúšanie liekov v Hoteli Chopin 

v Bratislave 25.06.2015. 

b. členská účasť na 38. kongrese Združenia nemeckých 

morálnych teológov a sociálnych etikov vo Wuerzburgu 

v dňoch 6.-9.09. 2015  

c. prednáška na členskom Kongrese Európska spoločnosť pre 

katolícku teológiu v belgickom Leuvene (podpredseda 

slovenskej sekcie) v dňoch 17.-20.9. 2015 

d. Prednáška na Konferecii Vojna ako antropologický fenomén, 

FF UK Bratislava a VŠ Danubius 29.-30.9.2015, Hotel Park 

Avenue Piešťany. 

e. Prednáška na konferencii Zasvätení a poslaní pre sociálne 

služby a odkaz bl. Sáry Salkaházi, 16.10.2015 v Aule TF KU 

Ružomberok v Košiciach 

f. členská účasť na konferencii BCE (Association of Bioethicicts 

of Central and Eastern Europe) Konferencia o sexuálnej 

pedagogike v praxi. Viedeň Uni Wien, Simmering, 23.-

25.10.2015. 



g. Prednáška o Eutanázii na seminári Fakulty zdravotnícta a 

sociálnej práce Juhočeskej univerzity České Budejovice, 

19.11. 2015. 

h. Vedecký garant a organizátor konferencie Migrácia 

v stredoeurópskom kontexte, Piešťany, Park Avenue Hotel, 

15.12.2015 

i. Spoluorganizovanie konferencie: Zasvätení a poslaní pre 

sociálne služby a odkaz bl. Sáry Salkaházi. 9. ročník 

16.10.2015, TF KU Ružomberok v Košiciach. 

Pridaná hodnota riešeného 

projektu  

 
⇨ vedecké monografie (rozsah publikácie min. 2 

autorské hárky); odborné knižné publikácie; 

⇨ vytvorené partnerstvá medzi akademickým 

sektorom (ústavy SAV a vysoké školy, iné 

výskumné pracoviská) stručný popis formy 
spolupráce – napr. spoločné výskumné 

pracovisko; zmeny v študijných odboroch; 

mobility pracovných síl a pod.); 

⇨ vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré 

priamo nadväzujú na riešený projekt a budú 

predložené v rámci sektorových výziev;  

⇨ vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré 

priamo súvisia s riešeným projektom a budú 

predložené do medzinárodnej súťaže – rámcové 

programy EÚ pre výskum a vývoj, European 
Science Foundation, Eureka, COST a pod.; 

⇨ ďalšie konkrétne formy medzinárodnej 

spolupráce v rámci riešenia projektu; 

⇨ stručný popis spôsobu zabezpečenia 

publicity/popularizácie výsledkov riešeného 

projektu, prípadne aké popularizačné aktivity sú 
naplánované, uviesť internetovú stránku 

projektu; 

⇨ iné údaje dokumentujúce pridanú hodnotu 
projektu. 

 

1. Diskusia v televízii TA3 dňa 25. apríla 2015: 

http://www.ta3.com/clanok/1060608/asistovana-

reprodukcia.html  

2. Diskusia o sociálnej náuke Cirkvi v TV Lux dňa 11. 

Septembra 2015: 

http://www.tvlux.sk/archiv/play/8276  

3. Prednášky pre hodiny Medicínskeho práva na  

        PrF UPJŠ Košice (30.11.2015). 

 

Vytvorené partnerstvá : 

 S Inštitútom aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza 

pri TF KU Ružomberok v Košiciach 

 S KTF Universität Viedeň (dekan prof. Sigrid 

Mueller) v rámci programu CEEPUS AT 502 

Bioetika a náboženstvo- poverená vykonaním do 

15.1.2016 Prorektorka Interim Phdr. Jankurová 

Andrea, PhD. za VŠ Danubius 

 S KTF Universität Viedeň (prodekan Prof. Ingebor 

Gabriel) v rámci programu  CEEPUS AT 702 

Politika a etika v európskeom kontexte- poverená 

vykonaním do 15.1.2016 prorektorka interim Phdr. 

Jankurová Andrea, PhD. za VŠ Danubius 

 So spol. Slovenská sieť proti chudobe: konferencia 

16-17.12.2015 na TF KU v Košiciach 
Silné stránky riešeného projektu 

 

Popularizácia VŠ Danubius a jej vedeckých programov 

+ spoluúčasť na programoch partnerov 

Slabé stránky riešeného projektu Nie sú známe 

 
Spätná väzba  zainteresovaných 

strán v rámci riešenej 

problematiky 

 

Nové úlohy a spoločné projekty 

Dátum a podpis zodpovedného 

riešiteľa 

7.12.2015 

 
 

 

 

 

http://www.ta3.com/clanok/1060608/asistovana-reprodukcia.html
http://www.ta3.com/clanok/1060608/asistovana-reprodukcia.html
http://www.tvlux.sk/archiv/play/8276


HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU 

č. 7/2015  

Názov projektu Perspektívy a trendy vo vývoji procesu starnutia 

populácie optikou krajín V4 
Reg. číslo projektu 7/2015 

Doba riešenia 

projektu 

3 roky 

Počet riešiteľov – 

fyzické osoby 

4 

Vedúci projektu : 

PhDr. Hermína 

Mareková, PhD  

Názov pracoviska vedúceho projektu: 

Fakulta sociálnych štúdií, Katedra sociálnej práce 

Členovia riešiteľského kolektívu: 

1. doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.                                                   

2. PhDr. Daniela Baková, PhD.                                  

3. PhDr. Andrea Jankurová, PhD. 

 

Riešený projekt sa zameriava na problematiku staroby, starnutia populácie a 

na problematiku sociálnych služieb pre danú cieľovú skupinu. Projekt je jedinečný v tom, že 

má teoreticko - aplikačný charakter a je skoncipovaný na medzinárodnej úrovni- v rámci 

krajín V4 čím nadväzujeme na tradíciu medzinárodného podujatia Visegrad meeting. Projekt 

predpokladá vypracovanie súhrnnej monografie k danej problematike, ktorá prispeje 

k efektívnejšiej príprave študentov v oblasti pomáhajúcich profesií. 

V rámci časového harmonogramu sme si stanovili ciele projektu. Na prvý rok riešenia 

sme navrhli realizovať odbornú diskusiu s partnermi v rámci krajín V4, ktorých zastupuje 

Česká republika, Poľsko a Slovensko za účelom ujednotenia terminológie a skoncipovania 

obsahu monografie. Odborné fórum prebehlo v rámci podujatia „Svetový deň sociálnej 

práce“, ktorého sa zástupcovia participujúcich inštitúcií zúčastnili. Ďalej boli realizované  

konzultácie s expertmi v zahraničí.  

V prvom roku realizácie projektu boli publikované čiastkové výsledky: 

Aktívne starnutie a udržateľný rozvoj / Andrea Jankurová. 

In: Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a 

regionálních studií, o.p.s., 2015. - ISBN 978-80-87472-87-3. - S. 114-123. [Jankurová, 

Andrea (100%)] 

 

Čerpanie finančných prostriedkov v prvom roku riešenia projektu prebehlo 

v súčinnosti s rozpočtom stanoveným v projekte. 

 

 



 HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU 

č. 8/2015  

Profesia: novinár lokálnych a regionálnych médií 

Poskytovateľ finančných 

prostriedkov 

VEIGA  

Vysoká škola Danubius, s.r.o. 

Schválené finančné prostriedky 

na celý projekt 
1300 EUR 

Obdobie čerpania finančných 

prostriedkov 
február - december 2015 

 

Názov  projektu 

 

Profesia: novinár lokálnych a regionálnych 

médií 

Reg. číslo projektu 8/2015 

Číslo skupiny vedného odboru 

 

050900 – ostatné odbory spoločenských vied 

Zodpovedný riešiteľ Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc. 

Spoluriešitelia, ktorí realizovali 

projekt 

 

Mgr. Jozef Bohunický, PhD. 

Ing. Milan Kodnár 

 

VÝSTUPY  A PRÍNOSY PROJEKTU 

Publikácie, ktorých vznik sa 

odhaduje v rámci riešenia projektu: 

 
⇨ články v karentovaných časopisoch; 

⇨ vedecké práce publikované v 

recenzovaných vedeckých periodikách; 
⇨ práce publikované v nerecenzovaných 

periodikách a zborníkoch; 
 

 

HRADISKÁ, Elena – SPUCHĽÁK, Juraj –

BOHUNICKÝ Jozef:  Edukácia alebo kvázi 

edukácia médiami. In: Otázky žurnalistiky roč. 

58, č. 1-2/2015, s. 104-119. 

HRADISKÁ, Elena – BOHUNICKÝ, Jozef: 

Vzdelaný mediálny tvorca – podmienka kvality 

mediálnej produkcie. In: Medzinárodná vedecká 

konferencia. Megatrendy a médiá 2015. Sekcia: 

Transformácia mediálnej záhrady. Trnava : FMK 

UCM 2015, s. 85-102. ISBN 978-80-8105-721-2. 

 
 

Výstupy do vzdelávania 

a popularizácie vedy: 
 

⇨ počet pripravených vzdelávacích kurzov 

(uveďte, či sú akreditované alebo nie); 

⇨ prednášky 

⇨ zoznam diplomantov a diplomových prác, 

ktoré budú ukončené v rámci projektu 

(uviesť meno študenta, téma diplomovej 

práce, časové rámce a vedúceho 

diplomovej práce); 

⇨ články v novinách, časopisoch, špecifické 

publikácie, relácie v elektronických 

médiách, súťaže, atď.); 

 

Výstupy výskumu budú zakomponované do 

predmetov kurikula v bakalárskom štúdiu 

študijného odboru Žurnalistika. Ide o predmety: 

Lokálne médiá a sociálny networking, Projektový 

manažment lokálnych médií, Printová tvorba, 

Televízna žurnalistika. 

Predpokladaný je príspevok na konferencii 

Megatrendy a médiá (apríl. 2015). 



⇨ konferencie; workshopy, diskusné 

skupiny a iné formy výmeny informácií 

k riešenej problematike 

⇨ oponovaná výskumná správa;  

⇨ atď. 
 

Pridaná hodnota riešeného projektu  

 
⇨ vedecké monografie (rozsah publikácie min. 2 

autorské hárky); odborné knižné publikácie; 

⇨ vytvorené partnerstvá medzi akademickým 

sektorom (ústavy SAV a vysoké školy, iné 

výskumné pracoviská) stručný popis formy 

spolupráce – napr. spoločné výskumné 

pracovisko; zmeny v študijných odboroch; 

mobility pracovných síl a pod.); 

⇨ vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré 

priamo nadväzujú na riešený projekt a budú 

predložené v rámci sektorových výziev;  

⇨ vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré 

priamo súvisia s riešeným projektom a budú 

predložené do medzinárodnej súťaže – 

rámcové programy EÚ pre výskum a vývoj, 

European Science Foundation, Eureka, COST 

a pod.; 

⇨ ďalšie konkrétne formy medzinárodnej 

spolupráce v rámci riešenia projektu; 

⇨ stručný popis spôsobu zabezpečenia 

publicity/popularizácie výsledkov riešeného 

projektu, prípadne aké popularizačné aktivity 

sú naplánované, uviesť internetovú stránku 

projektu; 

⇨ iné údaje dokumentujúce pridanú hodnotu 

projektu. 

 
Projekt vytvoril bázu na nadviazanie kontaktov 

s Klubom firemných a regionálnych médií 

Slovenského syndikátu novinárov. Predsedníčka 

klubu PhDr. M. Nemčeková sa stala externou 

pedagogičkou na Katedre žurnalistiky FSŠ VŠD. 

Podobne dobrá spolupráca je nadviazaná so 

Spolkom lokálnych televíznych staníc Slovenska 

(LOToS), napr. účasťou pedagóga v odbornej 

porote hodnotenia tvorby lokálnych televízií za 

rok 2014 (J. Bohunický, Workshop 2015, 14. 

november 2015 Prievidza). 

 

Realizáciou a výstupmi z projektu sa vytvorila 

báza pre ďalšie skúmanie profesie novinára 

v lokálnych a regionálnych médiách.  

Silné stránky riešeného projektu 

 

Katedra žurnalistiky FSŠ VŠD je jedinou, ktorá sa 

v bakalárskom štúdiu sústreďuje dominantne na 

lokálne a regionálne médiá. Vzhľadom na fakt, že 

doteraz absentoval výskum, zameraný na tento typ 

médií, výskum prispel k zmapovaniu týchto médií 

na Slovensku, vytvorila sa databáza lokálnej 

a regionálnej tlače, rozhlasových a televíznych 

staníc. Riešiteľmi pripravený dotazník, ktorý bol 

zaslaný vedúcim redaktorom, resp. šéfredaktorom, 

poskytol základnú informáciu a stave týchto 

médií, o profesii novinár lokálnych a regionálnych 

médií, vrátane očakávaní vedúcich pracovníkov od 

absolventov štúdia žurnalistiky zameranom na 

tieto médiá. Realizáciou výskumu máme 

detailnejší prehľad o lokálnych a regionálnych 

médiách a súčasne poznatky môžeme využiť 

v predmetoch učebného plánu. Výsledky boli 

spätne komunikované všetkým, na výskume 

zúčastneným subjektom. 

 

Slabé stránky riešeného projektu Vďaka finančnej podpore, ako aj technickej 

podpore zo strany Ing. Kodnára sa podarilo urobiť 

prvú sondu v lokálnych a regionálnych médiách, 



teda ide o rekognoskáciu terénu. Zistili sme, že 

napriek sťažnostiam pracovníkov lokálnych 

a regionálnych médií na nedostatočný záujem 

o profesiu v týchto médiách, ich ochota zapojiť sa 

do výskumu bola na pomerne nízkej úrovni. 

Ukazuje sa, že ďalšie skúmanie bude vyžadovať 

osobný kontakt s redakciami.  

Spätná väzba  zainteresovaných 

strán v rámci riešenej problematiky 

 

Pozitívnu reakciu sme zaznamenali zo strany 

Slovenského syndikátu novinárov v rámci 

uvedeného Klubu firemných a regionálnych médií, 

podobne u výkonnej riaditeľky a rade Spolku 

lokálnych televízií Slovenska. Na základe týchto 

vzťahov možno rozvíjať aj ďalší výskum profesie. 

Pozitívne reagovali aj niektorí šéfredaktori, 

oceňujúc záujem školy o ich činnosť, ale našli sa 

aj skeptické názory, podľa ktorých nie je 

v spoločnosti vytvorená platforma na mapovanie, 

analýzu a riešenie problémov, s ktorými bojujú 

lokálne a regionálne médiá. 

 

Dátum a podpis zodpovedného 

riešiteľa 

9.12. 2015 

 



HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU 

č. 9/2015  

ŽURNALISTI NEVIDIACIM 

Stav 10.XII.2015 – projekt je v súčasnosti vo finálnej realizácii, nahrávka v štúdiu bude 

11.XII.2015, z hľadiska čerpania finančných prostriedkov bude ukončený k 31.XII.2015. 

Distribúcia CD plánovaná na začiatok letného semestra 2015/16.                         

Žiadateľ finančných prostriedkov na 

riešenie projektu 

Fakulta sociálnych štúdií VŠD 

Schválené finančné prostriedky na celý 

projekt 

2200 € 

Skutočné čerpanie FP v rámci etáp 

 

Predpoklad k 31.XII. bude vyčerpaných 

1600 € 

Obdobie čerpania finančných prostriedkov 1 rok 

Názov  projektu Žurnalisti nevidiacim 

Číslo skupiny vedného odboru 

 

050900 – ostatné odbory spoločenských 

vied 

Zodpovedný riešiteľ 

 

Jozef Bohunický, PhD. 

Spoluriešitelia, ktorí realizovali projekt 

 

PhDr. Anna Sámelová 

Študenti II. ročníka odboru žurnalistika 

 

 

VÝSTUPY  A PRÍNOSY PROJEKTU 

Publikácie, ktorých vznik sa odhaduje v 

rámci riešenia projektu: 

 
⇨ články v karentovaných časopisoch; 

⇨ vedecké práce publikované v 
recenzovaných vedeckých periodikách; 

⇨ práce publikované v nerecenzovaných 
periodikách a zborníkoch; 

 

 

Špecifikácia projektu nebola prvoplánovo 

zameraná na odborné publikovanie, ale na 

aplikáciu vedeckého poznania pri tvorbe 

a realizácii konkrétneho žurnalistického 

celku. Analýza skúseností z realizácie bude 

tvoriť významný podklad verifikácie teórie 

praxou v podmienkach školy a študijného 

odboru. 

    Prostredníctvom CD sú publikované práce 

študentov ako celok.  
 

Výstupy do vzdelávania a popularizácie 

vedy: 
 

⇨ počet pripravených vzdelávacích kurzov 
(uveďte, či sú akreditované alebo nie); 

⇨ prednášky 
⇨ zoznam diplomantov a diplomových prác, 

ktoré budú ukončené v rámci projektu 
(uviesť meno študenta, téma diplomovej 

 

V rámci realizácie projektu prezentujú 

študenti II. ročníka svoje práce. Z hľadiska 

obsahu ide predovšetkým o spracovanie tém, 

ktoré spracovávali v súvislosti s cvičeniami 

v predmetoch Základy tvorby mediálnych 

produktov a Žurnalistické žánre a ich 

prezentácia v rozhlasovej podobe ako 



práce, časové rámce a vedúceho diplomovej 
práce); 

⇨ články v novinách, časopisoch, špecifické 
publikácie, relácie v elektronických médiách, 
súťaže, atď.); 

⇨ konferencie; workshopy, diskusné skupiny a 
iné formy výmeny informácií k riešenej 
problematike 

⇨ oponovaná výskumná správa;  

⇨ atď. 

praktický vklad predmetu Rozhlasová 

žurnalistika. Projekt dokumentuje stav 

tvorivých a prezentačných schopností 

študentov po prvom roku štúdia, štartuje 

vlastnú publikačnú činnosť študentov. 

 Z hľadiska distribúcie CD prostredníctvom 

Únie nevidiacich a a slabozrakých Slovenska 

k ľuďom so zrakovým postihnutím projekt 

netradične obohacuje ponuku zvukových 

programov pre túto znevýhodnenú skupinu 

a tým má aj výrazný humanitárny podtext, 

ktorý je pre tvorcov (študentov) mimoriadne 

dôležitý. Synergicky sa v ňom spája 

profesionálna novinárska činnosť 

s humanitárnou myšlienkou. Svojim 

významom dobre dopĺňa imidž školy 

a v širšom význame spája oba odbory 

Fakulty sociálnych štúdií VŠD.  

 

  

Aplikované výsledky: 
(softvér, norma, model, film, hudobné dielo,  atď.) 

 

Výroba 50 ks CD:  MENÍME TEXT NA 

ZVUK  (Tematické rozprávanie o tom, ako 

sa učíme byť rozhlasovými novinármi).  
 

Pridaná hodnota riešeného projektu  

 
⇨ vedecké monografie (rozsah publikácie min. 

2 autorské hárky); odborné knižné 
publikácie; 

⇨ vytvorené partnerstvá medzi akademickým 
sektorom (ústavy SAV a vysoké školy, iné 
výskumné pracoviská) stručný popis formy 
spolupráce – napr. spoločné výskumné 
pracovisko; zmeny v študijných odboroch; 
mobility pracovných síl a pod.); 

⇨ vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré 
priamo nadväzujú na riešený projekt a budú 
predložené v rámci sektorových výziev;  

⇨ vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré 
priamo súvisia s riešeným projektom a budú 
predložené do medzinárodnej súťaže – 
rámcové programy EÚ pre výskum a vývoj, 
European Science Foundation, Eureka, 
COST a pod.; 

⇨ ďalšie konkrétne formy medzinárodnej 
spolupráce v rámci riešenia projektu; 

⇨ stručný popis spôsobu zabezpečenia 
publicity/popularizácie výsledkov riešeného 
projektu, prípadne aké popularizačné aktivity 
sú naplánované, uviesť internetovú stránku 
projektu; 

⇨ iné údaje dokumentujúce pridanú hodnotu 
projektu. 
 

 

 

V rámci projektu bola nadviazaná 

spolupráca medzi školou a Úniou 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá 

aktivitu privítala a ocenila záujem študentov 

a školy. 

Ďalej sa uskutočnili stretnutia vedúceho 

katedry žurnalistiky a riaditeľa SOZA 

v súvislosti s realizáciou projektu 

a vysporiadaním autorských práv na použitú 

hudbu. SOZA realizáciu projektu podporila 

čiastkou 250 €, čím vyjadrila podporu 

myšlienke projektu. Následne projekt 

podporilo  hudobné vydavateľstvo Universal 

music Slovensko, ktoré poskytlo licenčné 

práva na použitie hudobných produkcií bez 

nároku na finančné plnenie ako ocenenie 

nekomerčného a humánneho charakteru 

projektu. 

      

Dátum a podpis zodpovedného riešiteľa 10.12. 2015 



HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU 

č. 11/2015 

Filozofia žitia a myslenia Rómov a komunitná práca ako nedocenené faktory 

riešenia rómskej problematiky 

 

Žiadateľ finančných prostriedkov na 

riešenie projektu 

Fakulta sociálnych štúdií VŠD 

Schválené finančné prostriedky na celý 

projekt 

3500 eur (tritisíc päťsto eur) 

Skutočné čerpanie FP v rámci etáp 

 

Do decembra 2015 -  2.700 Eur, január - 

február 2016    -  800 Eur – seminár + náklady 

na publikáciu učebnice 

Číslo skupiny vedného odboru 050400 – Sociálne vedy 

Zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. S. Matulay, PhD 

Spoluriešitelia, ktorí realizovali 

projekt 

 

Prof. ThDr. Ing. V.M. I. Szaniszló, PhD. 

Prof. PhDr. Vasko Kusín, PhD. 

doc. PhDr. Anton Kozoň, PhD. 

PhDr. Eva Matulayová 

VÝSTUPY  A PRÍNOSY PROJEKTU 

Publikácie, ktorých vznik sa odhaduje 

v rámci riešenia projektu: 

⇨ články v karentovaných časopisoch; 

⇨ vedecké práce publikované v recenzovaných 

vedeckých periodikách; 
⇨ práce publikované v nerecenzovaných periodikách 

a zborníkoch; 

Monografia (využiteľná k predmetu Sociálna 

práca s Rómami pre študentov odboru sociálna 

práca – VŠ Danubius, ale aj pre ďalšiu prácu 

s etnickými Rómami miest a obcí okresu 

Galanta) 

Výstupy do vzdelávania 

a popularizácie vedy: 
⇨ počet pripravených vzdelávacích kurzov (uveďte, či sú 

akreditované alebo nie); 

⇨ prednášky 

⇨ zoznam diplomantov a diplomových prác, ktoré budú 
ukončené v rámci projektu (uviesť meno študenta, téma 

diplomovej práce, časové rámce a vedúceho diplomovej 

práce); 

⇨ články v novinách, časopisoch, špecifické publikácie, 

relácie v elektronických médiách, súťaže, atď.); 

⇨ konferencie; workshopy, diskusné skupiny a iné formy 
výmeny informácií k riešenej problematike 

⇨ oponovaná výskumná správa;  

⇨ atď. 

Workshop  pre primátorov miest, starostov 

obcí a sociálne pracovníčky okresu Galanta, 

ktorí spolupracovali pri výskume   

s programom: 

 informácia o výsledkoch výskumu 

 príspevky uvedených účastníkov na tému: 

Stav rómskej problematiky v (meste) obci   

a riešenia pre súčasnosť i budúcnosť  

 diskusia 

 formulovanie záverov 
  



Pridaná hodnota riešeného projektu  

⇨ vedecké monografie (rozsah publikácie min. 2 

autorské hárky); odborné knižné publikácie; 

⇨ vytvorené partnerstvá medzi akademickým 

sektorom (ústavy SAV a vysoké školy, iné výskumné 

pracoviská) stručný popis formy spolupráce – 

napr. spoločné výskumné pracovisko; zmeny v 

študijných odboroch; mobility pracovných síl a 

pod.); 

⇨ vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré priamo 

nadväzujú na riešený projekt a budú predložené 

v rámci sektorových výziev;  

⇨ vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré priamo 

súvisia s riešeným projektom a budú predložené do 

medzinárodnej súťaže – rámcové programy EÚ pre 

výskum a vývoj, European Science Foundation, 

Eureka, COST a pod.; 

⇨ ďalšie konkrétne formy medzinárodnej spolupráce 

v rámci riešenia projektu; 

⇨ stručný popis spôsobu zabezpečenia 

publicity/popularizácie výsledkov riešeného 

projektu, prípadne aké popularizačné aktivity sú 

naplánované, uviesť internetovú stránku projektu; 

⇨ iné údaje dokumentujúce pridanú hodnotu 

projektu. 
 

monografia 

popularizácia výsledkov – ich prejednanie 

s účastníkmi výskumu – vedením obcí a miest 

a danými sociálnymi pracovníčkami   

- v prípade záujmu daných obcí – 

pokračovanie výskumu, eventuálne 

poskytnutie poradenstva v danej oblasti 

Silné stránky riešeného projektu 

 

- empirické preverenie súčasnej situácie 

v rómskej problematike v daných mestách 

a obciach okresu Galanta,  

- pragmatická pomoc daným mestám a obciam 

pri riešení danej problematiky, 

- podnietenie vzájomnej spolupráce daných 

miest a obcí v danej problematike 

Slabé stránky riešeného projektu nie sú nám známe 

 

Spätná väzba  zainteresovaných strán 

v rámci riešenej problematiky 

bude zabezpečená realizáciou workshopu 

Dátum a podpis zodpovedného 

riešiteľa 

7.12. 2015 doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD. 

 

 

 

 

 



HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU 

č. 13/2015 

Názov projektu Verejné politiky vybraných krajín 
Reg. číslo projektu 13/2015 

Doba riešenia 

projektu 

12 mesiacov + ( predĺženie do februára 2016) 

Počet riešiteľov – 

fyzické osoby 

1 

Vedúci projektu : 

PhDr.Natália 

Kováčová, PhD.  

 

Názov pracoviska vedúceho projektu: 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, Katedra verejnej správy 

Členovia riešiteľského kolektívu: 

3. PhDr. Natália Kováčová, PhD. 

4. Ing. Dušan Masár, PhD. 

 

 

 

      Primárnym cieľom projektu bolo rozšírenie a sumarizácia poznatkov z oblasti verejnej 

politiky vybraných krajín s dôrazom na komplexné zmapovanie a porovnanie špecifík 

rezultujúcich z podoby, nastavenia a charakteru systému verejnej politiky daných krajín. 

Objektom záujmu sa predovšetkým stali škandinávske krajiny a ich konkrétne politiky 

(sociálna, politika zamestnanosti, zdravotná politika, vzdelávacia a pod.), ktoré sú na 

nadnárodnej úrovni vyzdvihované a pre mnohé krajiny sa svojou praktickou realizáciou 

politík stávajú inšpiratívnymi modelmi. Na základe systematického výskumu,  zmapovaných 

údajov a za pomoci štatistických ukazovateľov, komparatívnej metódy, syntézy a analýzy 

poznatkov riešiteľka projektu  dospela k zovšeobecňujúcim záverom, čo možno považovať za 

kľúčové k naplneniu stanoveného cieľa projektu.  

     Verejná politika je pomerne mladou vednou disciplínou, ktorej teoretickú podstatu a 

vymedzenie nám v súčasnosti ponúkajú viaceré odborné štúdie, prevažne zahraničného 

charakteru. Substanciálnou ambíciou tak bolo vytvorenie koncízneho vedecko-odborného 

textu, ktorý svojou logickou štruktúrou tvorí základňu pre lepšiu orientáciu v sektorových 

politikách vybraných krajín. Keďže v rámci študijného programu Verejná politika a verejná 

správa na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy  možno považovať predmet, ktorý je 

zaradený v študijnom pláne  Komparácia verejných politík a verejnej správy v EÚ za jeden z 

kľúčových, bolo cieľom projektu dopracovať sa k ucelenému výstupu, ktorý by zároveň 

obohatil odporúčanú literatúru pre našich poslucháčov.  



     Výstupom sa tak stáva elektronická učebnica s názvom Špecifické črty verejných politík 

vybraných krajín, zameraná na : 

 švédsky štát blahobytu 

 Fínsku republiku ako vzdelávací systém 21. storočia 

 Dánsky model „flexicurity“ 

 Nórske kráľovstvo a integračné procesy a vzťahy s EÚ 

       Poslaním publikácie je poukázať na špecifické črty škandinávskych krajín, ktorých 

spoločnými charakteristikami je vysoká životná úroveň a kvalita života, 

konkurencieschopnosť,  prepracovaný sociálny model štátu a zamerať sa tak na konkrétne 

osobitosti jednotlivých krajín, ktoré daný štát vyzdvihujú. Pripravovaná elektronická učebnica 

by tak mala byť nápomocná k tomu, aby sa poslucháči vedeli orientovať nie len v našej 

domácej politike, ale aj v sektorových politikách iných krajín, pochopili tak procesom 

verejnej politiky a na základe nadobudnutých informácií vedeli dedukovať dôsledky 

zavádzania jednotlivých opatrení v praxi. 

Výsledky projektu boli publikované taktiež v zahraničí: 

Personnel motivation aspects as an tool for increasing performance in the provision of health 

care / Dušan Masár, Andrea Jankurová. In: Psychospołeczne uwarunkowania umiejętności 

praciwnika socjalnego. - Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyżsej Szkoły Zawodowej im. 

Stanisława Staszica w Pile, 2015. - ISBN 978-83-62617-60-9. - S. 115-126. 

[Jankurová, Andrea (50%) - Masár, Dušan (50%)] 

 

Participácia a udržateľný rozvoj: spôsoby zapojenia občanov, spoločnosti a organizácií / 

Dušan Masár, Dávid Kollár. In: Evropská unie - rozporuplnost nebo složitost. - České 

Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015. - ISBN 978-80-

87472-89-7. - S. 29-38. [Masár, Dušan (50%) - Dávid Kollár (50%)] 

 

         Na základe rozhodnutia rektora VŠD a predsedu Správnej rady VŠD ako štatutárneho 

orgánu Vysokej školy Danubius v súlade so smernicou č.8/2013 rektora VŠD Zásady 

udeľovania vedeckých grantov,  bol riešiteľke pridelený finančný príspevok vo výške 1200 

Eur na realizáciu vedeckého projektu číslo 13/2015 . Z dôvodu  neukončeného projektového 

výstupu, kvôli aktualizácií potrebných údajov riešiteľka požiadala v novembri o predĺženie 

možnosti čerpania finančných prostriedkov na edičné a publikačné náklady do februára 

2016,v čom jej bolo vyhovené. 



       Na základe schváleného rozpisu výdavkov boli k novembru 2015 z danej sumy uhradené  

konferenčné poplatky vo výške 106 Eur  a zakúpený bol technický materiál : notebook Acer 

Aspire Switch10 v hodnote 339 Eur. Z finančného príspevku na realizáciu projektu bola 

objednaná literatúra pre aktualizáciu údajov, ktorá je stále v procese doručenia.  

         Pracovná verzia výstupu je rozpracovaná na 93 strán, je v  štádiu úprav a finálnom 

aktualizovaní údajov. Predpokladaný termín ukončenia projektu a finálnej podoby 

elektronickej učebnice : 31. január 2016. 

 

 

       správu vypracovala PhDr. Natália Kováčová, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záverečná správa o realizácii projektu VEIGA 

č. 14/2015 

Názov projektu Komparatívna analýza politických systémov vybraných 

krajín 

Reg. číslo projektu 14/2015 

Doba riešenia 

projektu 

12 mesiacov  

Počet riešiteľov – 

fyzické osoby 

2 

Vedúci projektu : 

PhDr. Lucia 

Vanková, PhD. 

Názov pracoviska vedúceho projektu: 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, Katedra verejnej správy 

 

Členovia riešiteľského kolektívu: 

1. PhDr. Lucia Vanková, PhD. 

2. doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. 

 

Projekt si za hlavnú úlohu stanovil obsiahlejšie podchytenie porovnania politických systémov, 

ktoré sú predmetom viacerých predmetov vyučovaných na VŠD, pričom aktualizované zdroje 

k týmto témam chýbajú v podmienkach SR, rovnako aj v podmienkach VŠD, preto boli 

zdroje projektu využité na zakúpenie knižných titulov, ktoré sú k dispozícii študentom  

i pedagógom v knižnici VŠD, zdroje tiež boli využité na nákup technického vybavenia 

a napokon i pre spracovanie témy do podoby výsledného výstupu.  

Za cieľ sme stanovili spracovať predmetnú problematiku do podoby koncízneho vedeckého 

textu. Na základe uvedeného sme požiadali o preklasifikovanie výstupu z projektu č. 14/2015 

z vysokoškolskej učebnice na vedeckú monografiu. Výstupom z projektu je teda vedecká 

monografia, ktorá analyzuje politické systémy vybraných krajín, v tomto prípade Českej 

republiky, Maďarska a Poľskej republiky. Odborný text sa zameriava na historicko-politické 

vývoja dnešných politických systémov, siahajúc do obdobia po skončení prvej svetovej vojny, 

obsahuje analýzu jednotlivých politických systémov, vrátane volebných a straníckych 

systémov jednotlivých krajín. 

Riešitelia projektu: 

PhDr. Lucia Vanková, PhD. 

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. 

V Sládkovičove, dňa 14.12.2015 



HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU 

č. 15/2015 

Názov projektu Fundamentálna politológia 
Reg. číslo projektu 15/2015 

Doba riešenia 

projektu 

12 mesiacov  

Počet riešiteľov – 

fyzické osoby 

2 

Vedúci projektu : 

Doc. Mgr. PhDr. 

Peter Ondria, PhD. 

Názov pracoviska vedúceho projektu: 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy 

 

Členovia riešiteľského kolektívu: 

Mgr. Aleš Kollár 

 

Cieľom vedecko-výskumného projektu bolo spracovať komplexnú odbornú vedeckú 

publikáciu, ktorá by zahŕňala všetky významné aspekty politických vied s akcentom na 

všeobecné charakteristiky a vývoj tejto vednej disciplíny. V rámci slovenskej akademickej 

obce v spoločenských vedách je badateľný nedostatok ucelenej, logicky organizovanej a 

kvalitnej publikácie, ktorá by podávala kvalifikovaný obraz o politických vedách. Z toho 

dôvodu sa autori pokúsili vytvoriť takú komplexnú odbornú publikáciu, ktorá by svojim 

obsahom pokrývala a vysvetľovala fundamentálne vedecké kategórie v oblasti politických 

vied. 

V podmienkach slovenskej akademickej obce v oblasti spoločenských a 

behaviorálnych vied, medzi ktoré bezpochyby zaraďujeme aj študijný odbor 3.1.7. Verejná 

politika a verejná správa pociťujeme isté informačné vákuum odbornej literatúry, ktorá by sa 

primárne zameriavala na komplexné vedomosti v oblasti politických vied. Študenti a iní 

záujemcovia o túto vedeckú disciplínu sú často konfrontovaní so situáciou, kedy súčasná 

dostupná odborná literatúra nastoľuje obraz predovšetkým v kontexte iných príbuzných 

disciplín a to práva, histórie, sociológie a žurnalistiky. Z toho dôvodu sa žiadatelia rozhodli 

uchádzať o vnútornú grantovú schému na Vysokej škole Danubius, pomocou ktorej sa snažili 

odstrániť spomenutý nedostatok v ponuke odbornej literatúry. Publikácia taktiež obsahuje 

súčasné trendy vo vývoji prístupov, metodológie a teórií politickej vedy. Vedúci projektu je 

kvalifikovaný vysokoškolský pedagóg, ktorý sa danej problematike dlhodobo profesionálne 

venuje. Zástupca vedúceho projektu je interným doktorandom, ktorého dizertačná práca sa 

týka samotných základov politickej vedy, a to empirickej politickej analýzy. Z toho vyplýva, 

že obaja riešitelia projektu sa problematikou fundamentálnej politológie dlhodobo a 

systematicky zaoberajú. Vedecká publikácia obsahuje dve vzájomne sa podmieňujúce časti. 

Prvá časť sa zameriava na vývoj politickej vedy ako autonómnej vednej disciplíny a na 

teoretické a metodologické prístupy, ktoré tento vývoj sprevádzajú. Druhá časť objasňuje 

charakteristiky politického systému ako takého, štát ako najdôležitejší aktér v politickom 

systéme a otázky politickej filozofie, ktorá v súčasnosti opätovne zažíva svoj rozkvet.  



Projekt bol rozdelený do viacerých vzájomne sa podmieňujúcich fáz. V rámci prvej 

fázy bola najvýraznejšia činnosť zber teoretických údajov a dát, súvisiacich s 

charakteristickými črtami politickej vedy ako komplexnej vednej disciplíny. Autori mali 

záujem o využitie finančných prostriedkov na nákup moderných informačných technológií 

(notebook a tablet), ktoré využili pri tvorbe a finalizácii spomenutej odbornej publikácie. V 

druhej fáze autori mali záujem publikovať článok v odbornom periodiku, ktorý je zaradený do 

databázy SCOPUS. Súčasne bolo potrebné taktiež zakúpiť dostupnú odbornú literatúru, 

domácej, ale aj cudzej jazykovej proveniencie. V konečnej fáze autori prostredníctvom 

výskumu a analýzy pozbieraných informácií, poznatkov z odbornej literatúry vytvorili 

odborný text, ktorý následne precízne a systematicky usporiadali do jedného logicky 

štruktúrovaného textu.  

Vybrané metodické postupy logicky odzrkadľujú snahu žiadateľov vytvoriť kvalitný 

odborný materiál postavený na systematickej a dôslednej analýze mnohých dokumentov, ich 

logickom triedení a komparácii za účelom odovzdania syntézou, indukciou, dedukciou a 

komparáciou vytvorenú publikáciu, ktorá bude hodnotným prameňom poznania komplexných 

charakteristík politológie ako samostatnej vednej disciplíny. Vôľa autorov o uskutočnenie 

tohto cieľa je potvrdená aj ich empirickou skúsenosťou, nakoľko obaja osobne participujú na 

pedagogickom procese, z ktorého získali dostatok skúseností, aby sa cítili byť kompetentní, 

aký typ informácií potrebuje nielen akademická obec, ale aj širšia odborná a laická verejnosť. 

Vedúci projektu dlhé roky zabezpečuje predmet Teória politiky, ktorý je bazálnym 

predmetom v rámci výučby tak v odbore politológie, ako aj v odbore verejná politika a 

verejná správa. Zástupca vedúceho projektu je interným doktorandom vedúceho projektu, 

podieľajúci sa na praktickej výučbe predmetu Teória politiky vo forme seminárov a cvičení. 

Monografia Fundamentálna politológia je aktuálne v tlači. 

 

Čiastkové výsledky výskumu boli publikované vo výstupoch:  

 

Development of regional policy in Slovakia since 1993 / Peter Ondria, Peter Čajka.  

In: Regionals development and its determinants. Tom II. - Piła : Wydawnictwo Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2015. - ISBN 978-83-62617-57-

9. - S. 11-18. [Ondria, Peter (50%) - Čajka, Peter (50%)] 

 

Voľby 1990 ako zavŕšenie transformačného procesu v Československu / Peter Ondria.  

In: Komunální a parlamentní volby v Československu a jižních Čechách v roce 1990. – České 

Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015. – ISBN 978-80-

87472-91-0. - S. 216-225. [Ondria, Peter (100%)] 

 

 

 

 



HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU 

č. 16/2015 

Názov projektu Abrahámovské náboženstvá 
Reg. číslo projektu 16/2015 

Doba riešenia 

projektu 

12 mesiacov  

Počet riešiteľov – 

fyzické osoby 

1 

Vedúci projektu : 

PhDr. Marián Děd, 

PhD. 

Názov pracoviska vedúceho projektu: 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, Katedra verejnej správy 

 

Členovia riešiteľského kolektívu: 

PhDr. Marián Děd, PhD. 

 

V projekte Abrahámovské náboženstvá bol prioritne riešený súčasný stav 

problematiky – náboženstvá, ktoré sú stále aktuálna téma. Ich pochopeniu bolo a je potrebné 

treba venovať odbornú pozornosť. Islamské radikálne prejavy sú súčasťou každodenného 

života spoločnosti. Radikálne útoky sa zostrujú a potreba pochopiť zmýšľanie týchto ľudí je 

veľmi dôležité. Židovské problémy v rámci definovania židovského štátu sú témou veľmi 

citlivou a dlhodobo zamestnávajúcou verejnosť. Kresťanstvo je často prezentované ako veľmi 

konzervatívny náboženský smer. Túto všeobecne prijímanú teóriu pomaly a isto mení pápež 

František, ktorý prezentuje svojimi postojmi a prejavmi kresťanstvo ako náboženstvo, ktoré 

ponúka hodnoty aj pre súčasnú generáciu. 

Cieľom projektu bolo ponúknuť publikáciu, ktorá jasne popisuje a definuje 

náboženské doktríny skúmaných náboženstiev. Zamerali sme pozornosť na fakty o 

dogmatických axiómach, ktoré sú často mimo záujmu publikovaných prác a najmä na potrebu 

zmapovať a predstaviť tzv. „ Abahámovské náboženstvá“ Jedná sa o židovské náboženstvo, 

kresťanstvo a islam. V projekte nešlo len o jednoduchý popis skúmaných náboženstiev. 

Ambíciou bolo predstaviť základy a myšlienkové pochody, ktoré veriaci jednotlivých 

náboženstiev vo svojich životoch prezentujú svojimi postojmi. Možno konštatovať, že v 

našom priestore chýbala odborná publikácia, ktorá by definovala a popisovala špecifiká 

náboženstiev a ich náboženské doktríny. Tieto doktríny pomáhajú pochopiť správanie 

niektorých členov náboženských smerov.  

Publikovaná monografia sa využije pri výučbe predmetu svetové náboženstvá a 

zároveň čitateľom pomôže pochopiť náboženstvo ako fenomén, ktorý je veľmi rozsiahli a pre 

jeho pochopenie je potrebné poznať veľmi jasne jeho základy a dogmy. Publikácia je aktuálne 

v tlači.  

 

Čiastkové výsledky výskumu boli publikované vo výstupoch:  

 
Náboženské konflikty ako jeden z problémov udržateľného rozvoja / Marián Děd. 

In: Moc a politika v 21. století /eds. Jiří Bílý a kol. - České Budějovice : Vysoká škola 

regionálních studií, o.p.s., 2015. - ISBN 978-80-87472-82-8. - S. 16-21. [Děd, Marián (100%)] 

 

 

 

 

 

 



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 

o realizácii projektu VEIGA a dosiahnutých výsledkoch projektu – grant pre podporu 

vedy a výskumu VŠD  

Vedecký projekt pod názvom  

„Trestnoprávna ochrana finančných záujmov Európskej únie“ č. 17/2015 

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Ján Reken, CSc. 

Spoluriešitelia:  

2. doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. – zástupca vedúceho projektu  

3. doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.  

4. JUDr. Jozef Tóth, PhD. – člen projektu 

Fakulta: Fakulta práva Janka Jesenského 

Celková výška pridelených finančných prostriedkov: 6000 € / 3000 € na prvý rok riešenia 

 

Vedecký projekt pod názvom „Trestnoprávna ochrana finančných záujmov Európskej únie“ 

prostredníctvom riešiteľského kolektívu je zameraný na aktuálnu problematiku trestnej politiky 

Slovenskej republiky, a to na trestno-právnu ochranu pred poškodzovaním finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev, teda zneužitie eurofondov na území Slovenskej republiky.  

 

A. Riešiteľský kolektív: Pôvodný riešiteľský kolektív pri spracovaní zadania v apríli 2015 a 

predpokladaných cieľov vedeckého projektu sa skladal z nasledovných vedecko-pedagogických 

pracovníkov :  

1. doc. JUDr. Ján Reken, CSc. – vedúci projektu  

2. doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. – zástupca vedúceho projektu  

3. doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. – členka projektu  

4. JUDr. Zoltán Perhács, PhD. – člen projektu  

 

V dôsledku personálnych zmien na Fakulte práva Janka Jesenského VŠD sa na základe rozhodnutia 

vedúceho projektu doc. JUDr. Jána Rekena, CSc. zrušilo členstvo v riešiteľskom kolektíve doc. JUDr. 

Ingrid Mencerovej, PhD. a JUDr. Zoltánovi Perhácsovi, PhD. a zostavil v októbri 2016 nasledovný 

riešiteľský kolektív :  

1. doc. JUDr. Ján Reken, CSc. – vedúci projektu  

2. doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. – zástupca vedúceho projektu  

3. doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.  

4. JUDr. Jozef Tóth, PhD. – člen projektu  

 

B. Etapy riešenia výskumnej úlohy:  

V rámci konkrétneho návrhu postupu na dosiahnutie horeuvedených cieľov chce riešiteľský kolektív 

postupovať nasledovne:  

apríl 2015 - december 2015 - zhromaždenie a štúdium relevantnej literatúry; obsahová analýza 

medzinárodných dokumentov, odborných domácich a zahraničných štúdií, materiálov; - spracovanie 

stavu, štruktúry a dynamiky kriminality zneužitia eurofondov v rokoch 1993- 2015 na území 

Slovenskej republiky z oficiálnych štatistických zdrojov,  

január 2016- september 2016 - účasť na vedeckých konferenciách, odborných seminároch, 

krátkodobých študijných pobytov s cieľom porovnania slovenskej právnej úpravy s inými členskými 

štátmi Európskej únie, - vypracovanie prvých podkladov týkajúcich sa právnej situácie, aktuálnych 



reformných snáh a praktických skúseností v ochrany pred poškodzovaním finančných záujmov EÚ, - 

uskutočnenie medzinárodnej konferencie na tému „Trestnoprávna ochrana poskytnutá eurofondom“ 

október 2016- september 2016 - konzultácie s expertmi a odborníkmi z aplikačnej praxe ohľadom 

aktuálnych otázok problémov vyskytujúcich sa v justičnej praxi, - redakčné práce na tvorbe zborníku z 

usporiadanej konferencie, odovzdanie zborníka obsahujúceho prednesené príspevky z konferencie do 

tlače,  

október 2016 - december 2016 - uzavretie posudkov a hodnotení elaborátov; záverečné autorské práce 

na odovzdaní monografie – Poškodzovanie finančných záujmov EÚ, ktorá bude ďalším hlavným 

výstupom projektu.  

 

C. Dosiahnuté výsledky:  

Riešiteľský kolektív sa v tejto etape riešenia zameral na zhromaždenie a štúdium relevantnej literatúry, 

obsahovú analýzu medzinárodných dokumentov, odborných domácich a zahraničných štúdií, 

materiálov, a najmä spracovaním stavu, štruktúry a dynamiky kriminality zneužitia eurofondov. 

Riešiteľský kolektív pro spracovaní tohto projektu dospel k predbežným zisteniam:  

1) Európska únia už od svojho počiatku bojuje proti kriminalite poškodzujúcej oprávnené finančné 

záujmy Európskej únie. Tieto finančné záujmy Európskej únie sú úzko previazané s finančnými 

záujmami jednotlivých členských štátov, teda i Slovenskej republiky. Čoraz častejšie dochádza k 

neoprávnenému obohacovaniu sa na škodu týchto prostriedkov a k ich zneužívaniu. Rozpočet 

Európskej únie, ktorý je súčasťou finančných záujmov ES je financovaný z daní obyvateľov EÚ. Tým 

pádom dochádza k poškodzovaniu nielen záujmov EÚ ako celku ale aj záujmov jej obyvateľov. 

Vzhľadom na uvedené treba čoraz väčšiu pozornosť venovať ochrane pred ich poškodzovaním. Táto 

trestnoprávna ochrana sa realizuje nielen na európskej úrovni ale aj v podmienkach Slovenskej 

republiky. Vedecký projekt je zameraný na všetky trestnoprávne, kriminalistické a kriminologické 

aspekty zneužívania eurofondov na území Slovenskej republiky, najmä na odkrytie príčin a 

podmienok páchania tejto trestnej činnosti a z toho prameniace nástroje individuálnej a generálnej 

prevencie pred páchaním trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev.  

2) V súčasnosti dochádza čoraz častejšie k poškodzovaniu oprávnených finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev, resp. Európskej únie. Tieto protiprávne konania, ktorými sa poškodzujú 

finančné záujmy majú negatívny vplyv nielen na Európsku úniu, ale predovšetkým na jej obyvateľov, 

ktorí prispievajú do rozpočtu Európskej únie. Z uvedeného vyplýva nielen to, že ide o veľmi aktuálnu 

tému, ale aj to, aká je veľká snaha do budúcnosti zabrániť takýmto protiprávnym konaniam pomocou 

ktorých sa páchatelia obohacujú na úkor slušných a čestných obyvateľov Európskej únie. Keďže aj 

Slovenská republika je súčasťou Európskej únie, je jej členským štátom, aj obyvatelia Slovenskej 

republiky by sa mali zaujímať o danú tému - problematiku a snažiť sa predchádzať poškodzovaniu 

finančných záujmov EÚ. Ide tak o veľmi aktuálnu tému, mimoriadne potrebnú, kde vážnosť riešenia 

tohto problému je zvýraznený i tým, že páchatelia tejto trestnej činnosti podliehajú pôsobnosti 

Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Ochrana finančných záujmov EÚ patrí k typickým 

príkladom spolupráce členských štátov pri potláčaní trestnej činnosti. Ochrana finančných záujmov 

EÚ a boj proti podvodom je teda oblasť, za ktorú spoločne zodpovedajú Európske spoločenstvo a 

členské štáty EÚ. Právnym základom ochrany finančných záujmov ES je Dohovor o ochrane 

finančných záujmov ES podpísaný 26. júla 1995 na základe tretieho piliera Zmluvy o EÚ, ktorý 

vstúpil do platnosti v októbri 2002. Jeho cieľom je zabezpečiť existenciu ustanovenia trestného činu 

podvodu proti finančným záujmom ES v trestnom práve všetkých členských štátov EÚ. Aspekt 

ochrany finančných záujmov ES sa tiež zakotvil aj do nášho trestného práva. Zákon č. 300/2005 Z. z. 

Trestný zákon, ktorý je účinný od 1.1.2006, v piatej hlave v druhý diel zahrnul medzi trestné činy proti 

hospodárskej disciplíne aj trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev 

(§ 261- 263 TZ). Ide o upravené ustanovenie predchádzajúceho § 126 zákona č. 140/1961 Zb. 

Trestného zákona v znení neskorších predpisov účinného do 31.12.2005. Do tohto, už neúčinného 

Trestného zákona sa nové skutkové podstaty trestných činov poškodzovania finančných záujmov ES 

zaviedli novelizáciou zákonom č. 421/2002 Z. z. Išlo v tomto prípade o aplikáciu Dohovoru o ochrane 

finančných záujmov ES.  

3) V rámci výskumnej úlohy sa riešiteľský kolektív zameriava na problematiku hospodárskej 

kriminality, na jej základnú charakteristiku a v neposlednom rade aj na prevenciu hospodárskej 



kriminality, ktorá je veľmi dôležitá. Riešiteľský kolektív sa venuje komplexnému spracovaniu 

finančných záujmov ES a zabezpečeniu ich ochrany na európskej úrovni, ako aj na úrovni Slovenskej 

republiky. V rámci úradu OLAF sa kolektív zameria nielen na jeho vznik a úlohy, ale aj 

administratívne vyšetrovanie, ktoré vykonáva. Súčasťou OLAF je aj AFCOS, teda Centrálny 

kontaktný úrad OLAF pre Slovenskú republiku. Pri európskej ochrane je potrebné spomenúť aj 

Corpus Juris 2000, ktorý vytvára akýsi náčrt, model jednotného európskeho trestného kódexu. V 

projekte bude priestor venovaný riešeniu trestnoprávnej ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej 

republike. Ide konkrétne o trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES, ktorý je ustanovení § 

261 – 263 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Výskumná úloha spočíva vo formulovaní 

konkrétnych príčin, ako aj podmienok páchania tohto trestného činu.  

4) Vo vedeckom projekte riešiteľský kolektív spracúva veľmi aktuálnu tému, ktorá má súvis trestného 

práva, správneho práva a práva EÚ. Postupy pri administratívnom vyšetrovaní sú obsiahnuté v 

nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999, pričom tieto postupy sú kompatibilné s 

postupmi kontroly v Slovenskej republike upravenými tak zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v 

štátnej správe, zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ako aj s ďalšími 

predpismi slovenského práva upravujúcimi oblasť kontroly. Kolektív sa tiež zameria na činnosť 

Európskeho úradu pre boj proti podvodom /OLAF/ a jej právomoc voči Slovenskej republike, rovnako 

ako aj na jeho inštitúcie. Právnym základom činnosti úradu OLAF sú články 274 a 280 Zmluvy o ES a 

Rozhodnutie Komisie ES z 28. apríla 1999, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom 

(OLAF). Postupy pri administratívnom vyšetrovaní sú obsiahnuté v nariadení Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1073/1999, pričom tieto postupy sú kompatibilné s postupmi kontroly v Slovenskej 

republike upravenými tak zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákonom č. 502/2001 

Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ako aj s ďalšími predpismi slovenského práva 

upravujúcimi oblasť kontroly. Pri výkone administratívneho vyšetrovania požívajú pracovníci odboru 

oprávnenia a sú viazaní povinnosťami rovnako, ako pracovníci kontroly pri výkone kontroly v zmysle 

procesných ustanovení príslušných právnych predpisov. Podľa pravidiel pre interné administratívne 

vyšetrovanie sa postupuje aj pri externom administratívnom vyšetrovaní. Pri internom vyšetrovaní sa 

dodržiavajú pravidlá vyplývajúce zo zmlúv, predovšetkým Protokolu o výsadách a imunitách a 

predpisov o zamestnávaní za podmienok a spôsobom stanoveným nariadením č. 1073/1999, a za 

pomoci rozhodnutí prijatých každou inštitúciou, orgánom alebo organizáciou. Inštitúcie si predbežne 

dohodnú pravidlá, ktoré budú týmito rozhodnutiami ustanovené. OLAF nie je ani "tajnou službou", ani 

policajným zborom. Je právnym nástrojom vytvoreným na účely administratívneho vyšetrovania, 

ktorým Európska komisia vybavila Európsku úniu pre potreby lepšieho zabezpečenia ochrany 

záujmov ES a dodržiavania zákona pred porušením zo strany organizovaného zločinu a podvodníkov. 

V duchu svojho poslania, ktorým je vylúčená ochrana záujmov európskych občanov a nadradenosti 

práva, uplatňuje OLAF politiku úzkej spolupráce so všetkými kompetentnými orgánmi a občanmi. 

Jeho politiku absolútnej transparentnosti obmedzujú len ustanovenia platných právnych predpisov, 

zákony o mlčanlivosti sudcov a o dodržiavaní osobných práv. V rámci tohto systému sa Európsky úrad 

pre boj proti podvodom /OLAF/ usiluje získať spoluprácu inštitúcií a všetkých európskych úradníkov, 

ktorí sú povinní poskytovať úradu všetky informácie týkajúce sa možných prípadov podvodov, 

korupcie a inej protiprávnej činnosti, o ktorých majú vedomosti. Otázkou ale stále ostáva budúcnosť 

návrhu Corpus Juris 2000 ako aj Ústavnej zmluvy EÚ. Tomuto sa bude riešiteľský kolektív zaoberať a 

spracuje dôkladnú analýzu. Priestor ochrany finančných záujmov je tak otvorený a môže naďalej 

získavať zreteľnejšiu identitu a obsahovú jednotu. Pokiaľ ide o Poradný orgán pre koordináciu boja 

proti podvodom (CoCoLAF) vytvorený v rámci OLAF, tento orgán-výbor a jeho pracovné skupiny 

vytvorené v rámci úradu OLAF tvoria fórum pre výmenu informácií o ochrane finančných záujmov 

ES medzi EK a jej hlavnými partnermi pre ochranu finančných záujmov. Výbor vydáva v súčinnosti 

orgánov komisie a členských štátov smernice pre štátne orgány a referenčné dokumenty o podvodoch 

a iných nezákonných aktivít v rámci EÚ. V súlade s čl. 280 Zmluvy o ES pripravuje Výročnú správu 

EK, prehľad o činnosti a iniciatívach Spoločenstva a jednotlivých štátov vrátane príkladu správy o 

prípade a trendoch v oblasti podvodov a iných nezákonných aktivít v rámci EÚ. V súlade s čl. 280 

Zmluvy o ES je CoCoLAF taktiež zodpovedný za prehlbovanie úzkej spolupráce medzi členskými 

štátmi a Komisiou (OLAF-om). OLAF v spolupráci s národnými partnermi (vyšetrovacími orgánmi, 

políciou, právnymi a správnymi orgánmi, atď.) vyvíja maximálne úsilie v boji proti páchateľom 

trestnej činnosti a podvodníkom, ktorí nečakali na otvorenie hraníc, aby mohli organizovať svoje 



protiprávne aktivity na medzinárodnej úrovni. OLAF je do istej miery motorom pre "Európu zákona" 

v boji s medzinárodnou trestnou činnosťou poškodzujúcou záujmy ES. V záujme zintenzívnenia boja 

proti podvodom vykonáva OLAF administratívne vyšetrovania. Do roku 1999 boli pre administratívne 

vyšetrovanie vypracované postupy na sektorovom právnom základe a na horizontálnom právnom 

základe, na ktoré sa zameriavalo externé vyšetrovanie. Na základe rozhodnutia EK postupovali interné 

vyšetrovania.  

5) Od 1.6.1999 sa začali uplatňovať aj nariadenia, a to Nariadenie (ES) č. 1073/1999 Európskeho 

parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti 

podvodom (OLAF) a Nariadenie Rady (EURATOM) č. 1074/1999 z 25. mája 1999 týkajúce sa 

vyšetrovaní vedených Európskym úradom proti podvodom (OLAF), ktoré sa vzťahujú na oba druhy 

administratívneho vyšetrovania. OLAF vykonáva interné administratívne (správne) vyšetrovania, 

ktoré sú zamerané na boj proti podvodom, korupcii a ostatným nezákonným činnostiam, ktoré 

negatívne vplývajú na finančné záujmy ES, a na závažné skutočnosti spojené s vykonávaním 

profesionálnych činností, ktoré môžu predstavovať porušenie povinností úradníkov a zamestnancov 

ES, ktoré by pravdepodobne viedli k disciplinárnemu a v náležitých prípadoch aj k priestupkovému 

alebo k trestnému konaniu. Podľa článku 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1073/1999 zo dňa 25.5.1999 sa administratívnym vyšetrovaním rozumejú všetky inšpekcie, kontroly a 

iné opatrenia vykonávané zamestnancami OLAF- u pri plnení funkcií. Administratívnym 

vyšetrovaním nie sú dotknuté kompetencie členských štátov vo veciach trestného stíhania. Vedecký 

projekt bude bližšie skúmať kontroly a inšpekcie na mieste páchania. Úrad uplatňuje právomoci 

prenesené na Komisiu prostredníctvom nariadenia Rady EÚ (EURATOM, ES) č. 2185/1996 z 11. 

novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 

finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi. Toto nariadenie 

Rady EÚ č. 2185/96 umožňuje úradníkom Európskej komisie vykonávať kontroly ekonomických 

subjektov na zistenie prípadných podvodov proti finančným záujmom Európskych spoločenstiev. Už 

od svojho zavedenia naráža toto nariadenie na veľký odpor medzi členskými štátmi, ktoré akoby sa 

nevedeli zmieriť s prítomnosťou komunitárnych kontrolných orgánov, ktoré na území členského štátu 

vykonávajú kontrolnú činnosť voči tuzemským ekonomickým subjektom za účelom zabezpečenia 

ochrany záujmov iného subjektu, než je sám príslušný štát. Po ukončení externého vyšetrovania musia 

byť vypracované správy, ako aj všetky súvisiace dokumenty odovzdané príslušným úradom členských 

štátov. Po ukončení interného vyšetrovania musia byť vypracované správy, ako aj všetky súvisiace 

dokumenty odovzdané príslušnej inštitúcii, orgánu alebo organizácii. Tieto subjekty musia vyvodiť z 

vyšetrovania dôsledky (disciplinárne, súdne) a o prijatých opatreniach informovať riaditeľa OLAF- u 

v ním stanovenej lehote. Tiež projekt bude zameraný na právomoc AFCOS /Centrálny kontaktný úrad 

OLAF pre Slovenskú republiku/. Činnosť Centrálneho kontaktného útvaru OLAF pre Slovenskú 

republiku, nazývaný aj ako AFCOS, je zameraný na dosiahnutie maximálnej možnej ochrany 

finančných záujmov Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike v etape predchádzajúcej 

prijatiu Slovenskej republiky do Európskej únie, aktívna spolupráca s Európskym úradom pre boj proti 

korupcii OLAF pri boji proti podvodom, korupcii a ostatným nezákonným činnostiam, ktoré negatívne 

vplývajú na finančné záujmy spoločenstva, zisťovanie závažných skutočností spojených s 

vykonávaním profesionálnych činností, ktoré môžu predstavovať porušenie povinnosti úradníkov a 

zamestnancov spoločenstiev, ktoré by pravdepodobne viedli k disciplinárnemu, príp. k trestnému 

konaniu. Z pohľadu Slovenskej republiky možno krok zriadenia AFCOS vnímať pozitívne, keďže v 

našich podmienkach tento orgán operatívne spolupracuje s centrálnym orgánom OLAF.  

6) Kolektív sa zaoberá aj trestnoprávnymi dôsledkami poškodzovania finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike, ktoré sú zakotvené v ustanovení § 261 až 263 

zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení zákona č. 650/2005 Z. z. Trestný zákon zahŕňa 

ochranu finančných záujmov Európskej únie na území predovšetkým nášho štátu, a to prostredníctvom 

trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, ktorý je zaradený medzi 

trestné činy proti hospodárskej disciplíne v piatej hlave v druhom diele. Ochrana finančných záujmov 

EÚ predstavuje zabezpečenie efektívnosti a transparentnosti tvorby zdrojov (poľnohospodárske 

poplatky, clá, DPH) rozpočtu Európskej únie, efektívnosti a transparentnosti nakladania s 

prostriedkami tohto rozpočtu, rozpočtov spravovaných spoločenstvami, a nakladania s majetkom 

spoločenstva, jeho inštitúcií a orgánov. Ochrana finančných záujmov Európskej únie je teda v 

podmienkach Slovenskej republiky účinne chránená tak v oblasti správneho práva ako aj v oblasti 



trestného práva. Práve v oblasti trestného práva je trestný čin proti finančným záujmom ES zo strany 

orgánov činných v trestnom konaní po operatívnej stránke obtiažne objasniť a usvedčiť páchateľov, 

keďže v prípade finančných záujmov ide o zložité monitorovanie podvodov v spotrebiteľskej oblasti, 

odhaľovanie zneužitia finančnej pomoci z EÚ a iné nelegálne činnosti poškodzujúce finančné záujmy 

EÚ. V spolupráci s obvineným, ktorý sa rozhodne dobrovoľne spolupracovať s orgánmi činnými v 

trestnom konaní by rozhodne došlo k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu objasneniu uvedeného trestného 

činu ako aj k usvedčeniu páchateľov tohto trestného činu. Veľmi dôležitý bude i aspekt 

kriminalistický, v rámci ktorého kolektív uvedie konkrétne kriminalistické metódy, spôsoby a postupy 

páchania tohto trestného činu. Kolektív kladie v rámci svojej výskumnej úlohy veľký dôraz na 

kriminologický aspekt, v rámci ktorého bude skúmať príčiny a podmienky páchania tohto druhu 

kriminality a tiež vo vyvodení konkrétnych návrhov právnej úpravy de lege ferenda pre dôslednejšiu 

ochranu eurofondov, ako aj navrhnúť riešenia individuálnej a generálnej prevencie, ktorá by mohla 

zabrániť v páchaní tohto trestného činu.  

 

D. Metódy používané pri spracovaní vedeckého projektu:  

Povaha predmetu skúmania a zvolené ciele predurčili aj voľbu použitých metód. V rámci projektu 

zameraného na trestnoprávnu ochranu finančných záujmov EÚ sú využívané nasledovné metódy a 

techniky: - metóda teoretickej analýzy - pri skúmaní teoretických základov a východísk danej 

problematiky, - obsahová analýza- analýza slovenskej právnej úpravy, ústavnoprávnej i medzinárodnej 

úpravy, komplexná analýza zahraničných právnych úprav vybraných štátov Európskej únie, - 

komparatívna metóda- pri porovnávaní zahraničných právnych úprav, - štatistická metóda- pri 

spracovávaní kvantitatívnych údajov (súdov, prokuratúry, polície, ministerstvá), - odborné konzultácie 

s expertmi z aplikačnej praxe. Záver: Riešiteľský kolektív v ďalšej etape riešenia výskumnej úlohy 

vypracuje podklady týkajúce sa právnej situácie, aktuálnych reformných snáh a praktických skúseností 

v ochrany pred poškodzovaním finančných záujmov EÚ.  

 

doc. JUDr. Ján Reken, CSc. vedúci riešiteľského kolektívu  

 

Spracoval: doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. 
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Splnenie cieľov projektu 

Hlavným zámerom projektu bola analýza a komparácia súčasných a minulých prípadov 

použitia sily štátmi alebo inými subjektmi medzinárodného práva v medzinárodných 

vzťahoch (či už na legálnom, legitímnom, alebo nelegálnom právnom základe) a právnych 

dôsledkov tohto použitia, ako aj identifikácia a demonštrácia možných východísk a záverov. 

Zo strany riešiteľského kolektívu, s prihliadnutím na vyššie spomenuté, došlo k splneniu 

nasledovných cieľov projektu: 

Parciálne ciele: 

a) analýza zákazu použitia sily ako kogentnej normy v medzinárodnom právnom 

poriadku, 

-  analýza limitov medzinárodnoprávnej úpravy vzťahujúcej sa k problematike 

konfliktných zón, 

-  analýza limitov sankčných právomocí Bezpečnostnej rady OSN ako jediného 

orgánu zodpovedného za udržanie mieru a bezpečnosti vo svete, cez 

možnosti (resp. nemožnosti) vynútiteľnosti správania štátov v súlade s 

kogentnými normami, 

-  komparácia a definícia hlavných prístupov k použitiu sily v medzinárodných 

vzťahoch. 

 

b) analýza legálnych a legitímnych (potenciálnych) výnimiek zo zákazu použitia sily v 

medzinárodnom práve, 

- analýza humanitárnej intervencie a doktríny R2P (Responsibility to Protect), 

- analýza zmluvnej a obyčajovej sebaobrany (rovnako ako preventívnej, pre-emptívnej 

a anticipačnej sebaobrany). 



c) analýza právnych aspektov ozbrojených konfliktov, 

-  analýza negatívneho vplyvu ozbrojených konfliktov na postavenie štátu 

v medzinárodných vzťahoch, teda vzťahoch s inými subjektmi a entitami 

v rámci medzinárodného spoločenstva, 

-  analýza vplyvu ozbrojeného konfliktu na štátne autority. 

 

d) analýza negatívnych dopadov ozbrojených konfliktov na právne postavenie štátu v 

rámci medzinárodného spoločenstva (prípady tzv. failed states), 

-  analýza negatívneho vplyvu ozbrojených konfliktov na postavenie štátu 

v medzinárodných vzťahoch, teda vzťahoch s inými subjektmi a entitami 

v rámci medzinárodného spoločenstva, 

-  analýza vplyvu ozbrojeného konfliktu na štátne autority. 

 

e) analýza negatívnych dôsledkov ozbrojených konfliktov jednak na úrovni páchateľa – 

analýza jednotlivých porušení medzinárodnoprávnych noriem humanitárneho a 

vojnového práva a na úrovni obete – analýza jednotlivých aspektov nútenej migrácie a 

utečenectva a postavenie tzv. vnútorných vysídlencov. 

-  analýza negatívnych dôsledkov a dopadov ozbrojených konfliktov na 

civilistov, ktorí sú priamo alebo nepriamo obeťami týchto konfliktov, 

-  analýza negatívnych implikácii ozbrojených konfliktov na postavenie obetí, 

konkrétne utečencov, vnútorne presídlených osôb alebo iných foriem 

civilistov, 

-  analýza nútenej migrácie a identifikovanie príčin nútenej migrácie 

z perspektívy ozbrojeného konfliktu, 

-  analýza limitov týkajúcich sa právnej úpravy ozbrojených konfliktov vo vzťahu 

k špecifickým skupinám osôb operujúcich v konfliktných zónach a trestania 

medzinárodných zločinov vznikajúcich najmä počas konfliktných situácií, 

-  analýza negatívnych dôsledkov ozbrojených konfliktov s dôrazom na 

postavenie jednotlivca na úrovni páchateľa zločinov proti ľudskosti 

a vojnových zločinov. 

 

Použité metódy riešenia projektu 

V projekte boli uplatnené vedecké metódy na zvýšenie pojmovej jasnosti a jednotnosti v 

skúmanej oblasti a kvalitatívne metódy spracovania výsledkov výskumu. V rámci tohto 

procesu boli použité analytické a syntetické metódy, ďalej induktívne a deduktívne postupy 

a diachrónne a synchrónne prístupy.  

Vzhľadom na aktuálnosť skúmanej problematiky, boli jedným z hlavných spôsobov 

získavania potrebných údajov –vedecké články uznávaných autorov, správy OSN a ďalších 

medzinárodných organizácií a orgánov (napr. IOM, UNHCR) pôsobiacich v oblasti ochrany 



ľudských práv a mieru vo svete ako aj zahraničné databázy monitorujúce výskyt a potenciál 

ozbrojených konfliktov (napr. ACLED) a štatistiky. 

Najčastejšie využívané boli metódy analýzy (klasifikačnej, kauzálnej, vzťahovej a 

súvislostnej), syntézy, generalizovanej a exaktnej indukcie a komparácie (s určením druhu 

časového hľadiska) prostredníctvom procesov abstrakcie, zovšeobecnenia a analógie. 

Dosiahnuté výsledky za celé obdobie riešenia projektu 

Najvýznamnejšie výsledky skúmaného grantu sú nasledovné: 

Humanitárne krízy ako následok neriešených ozbrojených konfliktov 

Množstvo humanitárnych kríz má v poslednom období zvyšujúcu sa tendenciu, a to z dôvodu 

nárastu ozbrojených konfliktov, ako aj prírodných katastrof. Medzinárodnoprávny komplex 

noriem upravujúcich vymedzenie a postavenie medzinárodných kríz a medzinárodnej pomoci 

je založený na základných zásadách medzinárodného humanitárneho práva, systéme ochrany 

základných ľudských práv, ako aj na zásade suverenity štátov a princípe solidarity 

v medzinárodnom spoločenstve.  

„Rozsah a počet kríz v roku 2014 spôsobili prekročenie limitov medzinárodného 

humanitárneho systému.“1 V Stredoafrickej republike môžeme cca pol milióna ľudí označiť 

ako vnútorných vysídlencov, ktorí v dôsledku občianskej vojny a neustálych násilností, 

opustili svoje domovy. Mimo toho približne 180,000 osôb utieklo do okolitých krajín. 

Svetový potravinový program mesačne prispieva pomocou pre cca 500,000 ľudí 

v Stredoafrickej republike a pre desaťtisíce utečencov v susedných štátoch. V Južnom Sudáne 

sa nachádza približne 1,5 milióna vnútorných vysídlencov, pričom cca 4,1 milióna osôb 

potrebuje humanitárnu pomoc. V Sýrii 12,2 milióna ľudí potrebuje túto pomoc, a v Jemene je 

to dokonca 21,1 milióna. 

A z toho dôvodu je možné konštatovať, že objem humanitárnej pomoci sa v posledných 

rokoch dramaticky zvyšuje, čo možno vysvetliť zvyšujúcou sa potrebou, a to v dôsledku 

ozbrojených konfliktov a prírodných katastrof. Humanitárne krízy sú nevyhnutne spojené 

s humanitárnou pohotovosťou, ktorá sa zvyčajne prejavuje zlyhaním politického, 

ekonomického a/alebo sociálneho systému štátu, pričom je toto zlyhanie často sprevádzané 

stupňovaním násilia v postihnutých oblastiach. 

Z teoretického hľadiska neexistuje jednoznačná definícia humanitárnej krízy. Každopádne za 

spoločný jav všetkých definičných vymedzení možno považovať enormné ľudské utrpenie. 

Účelom humanitárnej pomoci má byť primárne zmiernenie tohto utrpenia. Poskytovanie 

humanitárnej pomoci je založené na zásadách medzinárodného humanitárneho práva - 

ľudskosti, nestrannosti a neutrality. Humanitárne krízy v súčasnosti vznikajú najmä 

v dôsledku ozbrojených konfliktov, teda ľudskou činnosťou. Bez akéhokoľvek preháňania 

možno konštatovať, že ozbrojené konflikty sú vo všeobecnosti sprevádzané porušovaním 

                                                 
1 Výročná správa 2014 Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí, OCHA Annual Report 2014, s. 4, [on-line]- 

[cit. 01.05.2015], dostupné na <http://www.unocha.org/2014annualreport/> 

http://www.unocha.org/2014annualreport/


medzinárodného humanitárneho práva a jeho zásad. Z toho dôvodu dochádza 

k obmedzovaniu humanitárneho priestoru, teda oblastí, v rámci ktorých je možné poskytovať 

humanitárnu pomoc neutrálne a nestranne a bez akýchkoľvek prekážok. Humanitárny prístup 

k ľuďom v núdzi a bezpečnosť i ochrana civilného obyvateľstva a humanitárnych 

pracovníkov sa stávajú čoraz problematickejšími, a to aj napriek tomu, že ide o zabezpečenie 

ochrany základných ľudských štandardov ako kogentných noriem medzinárodného práva. 

Jednotlivé aspekty nútenej migrácie 

- problematika vnútorne vysídlených osôb – sociálne vylúčenie v oblastiach vysídlenia ako 

aj po návrate, nemožnosť získania vlastných majetkov, problém opätovného začlenenia do 

spoločnosti, 

- sociálne vylúčenie a vyčleňovanie vysídlených osôb v hostiteľských štátoch – zavieranie 

hraníc a vyčleňovanie utečencov z určitých miest spôsobujúce neustále presídľovanie 

vplýva na segregáciu vysídlených osôb a možnosť sociálneho vylúčenia vedúceho k 

negatívnym konfliktným prejavom individuálnych osôb, 

- z medzinárodného hľadiska minimálna podpora štátov s najvyšším prílevom vysídlených 

osôb – pretrvávajúci problém medzinárodne vysídlených osôb ako aj vnútorne vysídlených 

osôb – opätovne sa obnovujúce konflikty a pretrvávajúca destabilizácia regiónu, 

- možnosť remitenčných tokov etablovaných vysídlených osôb vplývajúcich na post-

konfliktné budovanie štátu – je však neriadené a nepodporované, štáty majú tendenciu 

reštriktívneho prístupu k vysídleným osobám, čo znižuje ich možnosti uplatnenia sa na 

pracovnom trhu.  

Použitie sily v medzinárodných vzťahoch 

Pojem „humanitárna intervencia” nie je v medzinárodnom práve doposiaľ, napriek veľkému 

množstvu pokusov, jasne definovaný. Odborníkom z oblasti medzinárodného práva sa 

dodnes nepodarilo vypracovať žiadnu ucelenú definíciu obsahujúcu podmienky, po splnení 

ktorých by medzinárodné spoločenstvo bolo oprávnené realizovať humanitárnu intervenciu. 

Zároveň nie je stanovená ani definícia determinujúca situácie naopak vylučujúce 

intervenciu.   

V súvislosti s entitami oprávnenými zasiahnuť klasické definície prisudzujú právo alebo 

povinnosť humanitárnej intervencie výlučne štátom. Liberálne definície zahrňujú 

humanitárne aktivity prostredníctvom aj iných entít ako štátov. Dobrým príkladom takýchto 

aktivít v súlade s humanitárnou intervenciu sú niektoré činnosti zverované medzinárodným 

organizáciám. Chápané v tomto zmysle humanitárna intervencia predstavuje akúkoľvek 

humanitárnu akciu vykonávanú akoukoľvek medzinárodnou autoritou tak dlho kým 

humanitárnym impulzom k takejto akcii je výhradne autoritatívny základ.  
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