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I. Základné údaje o vysokej škole
Názov vysokej školy: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorá nie je začlenená ako univerzita, ani ako
odborná vysoká škola.
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola
Poslanie vysokej školy: Hlavným poslaním školy je rozvíjať harmonickú osobnosť študenta
a prispievať k jej rozvoju v odbornej oblasti v súlade s medzinárodnými poznatkami z oblasti
študijného programu aj na základe vlastného vedeckého a bádateľského úsilia.
Poslaním VŠMP ISM je vytváranie dlhodobých vzťahov s regionálnou podnikateľskou
praxou. Len prepojenie vzdelávania s podnikaním dokáţe vytvoriť viacdimenziálnu osobnosť,
ktorá je schopná aplikovať najnovšie vedecké poznatky do praxe. V súlade s týmto zámerom
škola usporadúva prednáškové pobyty odborníkov z praxe a organizuje prax študentov
v podnikateľských jednotkách.
Rovnako dôleţité je, aby učitelia vysokej školy dokázali vyuţiť moderné technické
zariadenia, netradičné metódy vyučovacieho procesu pri výučbe. Tým sa zatraktívni vysoká
škola pre súčasne študujúcich aj potenciálnych záujemcov o školu. Silný partner –
Interantional School of Management v Nemeckom Dortmunde dáva príleţitosť ako
pedagógom, tak aj študentom pre rozvoj jazykových aj odborných skúseností a zručností.
Absolvent Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove je osobnosť
s rozvinutým ekonomickým, demokratickým a humanitným zmýšľaním schopný presadiť sa
na pozícii stredného riadiaceho pracovníka, alebo ako samostatný podnikateľ na regionálnej
úrovni. Má základy pre štúdium na druhom stupni vysokoškolského vzdelania, ktoré sa uţ
v súčasnosti realizuje.
Vedenie vysokej školy:
Rektor: Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr Marek Storoška PhD., druhé funkčné obdobie,
vymenovaný od 01.02.2015
Prorektorka pre štúdium : Ing. PhDr. Eva Hvizdová, Ph.D., druhé funkčné obdobie,
vymenovaná od 29.04.2015
Prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy : PhDr. Marián Ambrozy, PhD.,
druhé funkčné obdobie, vymenovaný od 29.04.2015
Kvestor vysokej školy: Vysoká škola nemá kvestora.

Akademický senát vysokej školy:
Predseda: Ing. Iveta Fekiač Sedláková, PhD. 4. funkčné obdobie, od 7,10,2014.,
zamestnanecká časť
Podpredsedovia: Zamestnanecká časť: PhDr. Katarína Radvanská, 4. funkčné obdobie, od
7,10,2014.
Študentská časť:
Tajomníčka:
Členovia:

Bc. Peter Bialončík, 1. funkčné obdobie, od 02.05.2018

Andrea Fertaľová, 1. funkčné obdobie, od 05.11.2018
Zam. Mgr. Katarína Dobránska Polačková, 4. funkčné obdobie, od 7,10,2014.
JUDr. Dušan Čurila, Ph.D., 1. funkčné obdobie, od 02.05.2018
PhDr. Viera Mokrišová, PhD., 3. funkčné obdobie, od 7,10,2014.
Doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD., 2. funkčné obdobie, od 12,05,2015
PhDr. Jozef Polačko, PhD., 3. funkčné obdobie, od 7,10,2014.
PhDr Michaela Kmecová. - 1. funkčné obdobie, od 10,3,2020.
Mgr. Michal Mašlej, 1. funkčné obdobie, od 02.05.2018.
Doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.- 1. funkčné obdobie, od 10,3,2020.

Študenti:

Klaudia Horváthová, 1. funkčné obdobie, od 10.3.2020
Lukáš Pavúr, 1. funkčné obdobie, od 05.11.2018
Bc. Marcel Chovanec, 1. funkčné obdobie, 02.05.2018

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

Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD., sociálna práca

Členovia:

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., matematika
prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD, etika
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD., ekonomika a manaţment podniku
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc., ekonomika a riadenie podniku
doc. Mgr. Anna Wawrzonkiewicz - Slomska, PhD., filozofia
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD, ekonomika a manaţment podniku
doc. Ing. Emília Pribišová, PhD., sociálna práca
doc. PhDr. Michal Bochin, CSc., filozofia
prof. Slawomir Mazur, DrSc., sociálna práca
doc. Mgr. Remigiusz Ryzinski, PhD., filozofia
Ing. PhDr. Eva Hvizdová, PhD., podniková ekonomika a manaţment

PhDr. Marián Ambrozy, PhD., filozofia

Mimo ISM:

prof. PhDr. Štefan Kassay, Dr.Sc., ekonómia
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc., Ţilinská univerzita, filozofia
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. - EF VŠB-TU Ostrava, ČR, národné
hospodárstvo
doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. – NEWTON College Praha, ČR ,
ekonómia
prof. PhDr. Milan Schavel,, PhD., VŠZaSP sv. Alţbety, Bratislava,
sociálna práca

Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:
Zamestnanci:

JUDr. Dušan Čurila, PhD.
PhDr. Viera Mokrišová, PhD.

Študenti:

Andrea Fertaľová
Lukáš Pavúr

Súčasti vysokej školy: Vysoká škola nemá súčasti
Správna rada vysokej školy:
Ing. Jozef Polačko – predseda, od 17.08.2006, člen od 16.09.2005
Silvia Semidei (SRN), od 04.08.2010
Ing. Anna Polačková, od 16.09.2005
II. Prehľad najdôležitejších udalostí vysokej školy za uplynulý rok
Rok 2021 bol poznačený opatreniami prijatými na potlačenie epidémie koronavírusu..
S tým súvisela aj realizácia on-line vyučovania.
V roku 2021 sa na VŠMP ISM Slovakia v Prešove uskutočnil pätnásty ročník
pravidelnej medzinárodnej vedeckej konferencie „Podnikanie a inovácie podnikateľských
aktivít XIV“ a „Kvalita ţivota X“ za aktívnej účasti vysokoškolských pedagógov, vedcov
a odborníkov z praxe zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Ukrajiny. Konferencia sa
uskutočnila vzhľadom na situáciu on-line. Z uvedenej vedeckej konferencie bol vydaný
zborník príspevkov.
V rokoch 2016 - 2017 postúpila VŠMP ISM Slovakia komplexnú akreditáciu. Škola
bola na základe komplexnej akreditácie zaradená medzi vysoké školy ktoré nie sú

univerzitami, ani odbornými vysokými školami. Všetky hodnotené študijné odbory boli
hodnotené stupňom „B“. Všetky dovtedajšie práva boli obhájené.
III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
a. Akreditované študijné programy:
Medzinárodné podnikanie v obchode a službách - v študijnom odbore 3.3.9 Obchodné
podnikanie - 1. stupeň, forma denná a externá, vyučovací jazyk slovenský – od 01.09.2005.
Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní – v študijnom odbore 3.3.16.
Ekonomika a manaţment podniku - 2. stupeň, forma denná a externá, vyučovací jazyk
slovenský – od 01.09.2019
Sociálne služby a poradenstvo – v študijnom odbore 3.1.16. Sociálne sluţby a poradenstvo –
1. stupeň, forma denná a externá, vyučovací jazyk slovenský - od.01.09.2009.
Sociálne služby a poradenstvo – v študijnom odbore 3.1.16. Sociálne sluţby a poradenstvo –
2. stupeň, forma denná a externá, vyučovací jazyk slovenský - od.01.09.2013
Hospodárska a podnikateľská etika – v študijnom odbore 2.1.5. Etika – 1 . stupeň, forma
denná a externá, vyučovací jazyk slovenský – od 01.09.2010
Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol - v študijnom odbore 2.1.5. Etika – 2.
stupeň, forma denná, vyučovací jazyk slovenský – od 01.09.2010
Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol - v študijnom odbore 2.1.5. Etika – 2.
stupeň, forma externá, vyučovací jazyk slovenský – od 09.07.2012
Škola nemá pozastavené, odňaté študijné programy, .

b. Údaje o študentoch a ich štruktúra
VŠMP ISM Slovakia má

- v bakalárskom stupni:

denní - 37 študentov
externí – 51 študentov
denní – 28 študentov
externí - 53 študentov

v magisterskom stupni

c. Akademická mobilita študentov:
Vzhľadom na mimoriadne a meniace sa opatrenia kvôli COVID 19 na Slovensku aj v iných
krajinách, akademická mobilita študentov nebola realizovaná.
d. Záujem o štúdium:
Registrujeme zníţený záujem vo všetkých poskytovaných programoch (viď. Prílohy).
Celkový počet študentov, ktorý v minulom období klesol v súvislosti s demografickým
vývojom v regióne a finančným postavením súkromných vysokých škôl, sa mierne zníţil.
e. Absolventi vysokoškolského štúdia:
Napriek mnohým študentom, ktorí zanechali štúdium, respektíve nesplnili podmienky pre
štúdium a jeho ukončenie, v súvislosti s miernym poklesom počtu študentov v čase ich prijatia
je aj mierny pokles študentov, ktorí štúdium ukončili.
f. Úspechy študentov:
V roku 2021 sme nezaregistrovali ţiadne úspechy študentov školy v mimoškolskej oblasti.
g. Ocenenia študentov v rámci vysokej školy:
Neboli udelené
IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
VŠMP ISM Slovakia v Prešove v roku 2021 neposkytovala ďalšie vzdelávanie v zmysle
právnych predpisov SR.

V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy
Podujatia v rámci vedeckej a výskumnej činnosti:
1.

Medzinárodná

vedecká

konferencia

PODNIKANIE

PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT XV
2.

Medzinárodná vedecká konferencia KVALITA ŢIVOTA XI.

A

INOVÁCIE

Výstupy v rámci výskumnej činnosti:
Inštitucionálne granty:

IG-KEMM-02/2020/08
Názov projektu: Podpora vedecko-výskumnej činnosti VŠMP ISM Slovakia v Prešove.
Vedecký recenzovaný časopis Perspektívy – časopis o ekonomickom dianí.
Trvanie projektu: 2020-2025
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Iveta Sedláková, PhD.,
Spoluriešitelia: PhDr. Marián Ambrozy, PhD., PhDr. Jozef Polačko, PhD., CSc., Ing. PhDr.
Eva Hvizdová, Ph.D., doc. PaedDr, doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., prof. Ing. Anna
Šatanová, CSc., PhDr. Viera Mokrišová PhD. Doc. Ing. Viera Kuzmišinová, CSc.

NP-KSV-ET-2021-12/SP
Názov projektu: Filozofické a etické aspekty športu
Trvanie projektu: 2021-2022
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Marián Ambrozy, PhD.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD., prof. PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.,
prof. dr. hab. Zbygniew Marek, doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD., JUDr. Dušan
Čurila, PhD.,

IG-KSV- SS-01/2021/33
Názov projektu: Multilaterálne prístupy k otázkam kvality života
Trvanie projektu: 2021-2025
Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD., doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška,
PhDr. Marián Ambrozy PhD., PhDr. Zuzana Karabinošová, PhDr.. Jozef Polačko, PhD.,
JUDr. Dušan Čurila, PhD, doc. Mgr. Anna Wawrzonkiewicz - Slomska, PhD., doc. Mgr.
Remigiusz Ryzinski, PhD., PhDr. Anna Suchá, PhD.

IG-KEMM- 01/2020/8
Názov projektu: Kvalita ako determinant konkurencieschopnosti
Trvanie projektu: 2020-2021
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Marián Ambrozy, PhD., PhDr. Jozef Polačko, PhD., CSc., Ing. PhDr.
Eva Hvizdová, Ph.D., doc. PaedDr, doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., Ing. Iveta Sedláková,
PhD., PhDr. Viera Mokrišová PhD., Doc. Ing. Viera Kuzmišinová, CSc.

IG-KSV-01/2020-12-33/IP
Názov projektu: Interdisciplinárne riešenie štúdia vybraných aspektov sociálnych
vzťahov v kontexte fenoménov dnešnej doby
Trvanie projektu: 2020-2021
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ing. ThLic. Jozef Polačko, PhD., MBA
Spoluriešitelia: doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhDr. Marián Ambrozy PhD.,
prof. dr. hab. Zbygniew Marek, prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD., doc. Mgr. Anna
Wawrzonkiewicz - Slomska, PhD., doc. Mgr. Remigiusz Ryzinski, PhD.,

IG-KSV-ET-01-2021/12
Názov projektu: Etika v kontexte jej prieniku do diania v spoločnosti
Trvanie projektu: 2021-2022
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Marián Ambrozy, PhD., doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.,
doc. Mgr. Anna Wawrzonkiewicz - Slomska, PhD., doc. PhDr. Michal Bochin, CSc., PhDr.
Jozef Polačko, PhD., doc. Mgr. Remigiusz Ryzinski, PhD.,

IG-KEMM-01-2021/8
Názov projektu: Inovácie, udržateľnosť a kreativita v kontexte podnikania
Trvanie projektu: 2021-2025
Zodpovedný riešiteľ: Ing. PhDr. Eva Hvizdová, Ph.D. PhDr. Viera Mokrišová,
Spoluriešitelia: Ing. PhDr. Eva Hvizdová, Ph.D., prof. Ing. Anna Šatanová, CSc., doc. Ing.
Viera Kuzmišinová, PhD., Ing. Iveta Sedláková, PhD., Ing. Jozef Polačko, Mgr. Ingrid
Vaňková, PhD., PhDr. Katarína Radvanská
VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov
VŠMP ISM Slovakia nemá práva vykonávať habilitačné konania a konania na vymenovanie
profesorov.

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

ako aj dlhodobému zámeru školy. Vyvíjame úsilie o zlepšenie vekovej

štruktúry zamestnancov, čo sa nám aj čiastočne podarilo.
V rámci programu Erasmus vzhľadom na opatrenia proti COVID 19 nebola realizovaná
ţiadna výmena zamestnancov.
Materiálne podmienky pre vedeckú činnosť zamestnancov sú štandardné, postupne
zlepšujeme dostupnosť informačných zdrojov. Všetky servisné činnosti pre vedeckú prácu sú
zabezpečované štandardne.
.
VIII. Podpora študentov
Škola v rámci podpory študentov poskytuje sociálne štipendiá na základe zmluvy
s MŠVVaŠ SR ako aj motivačné štipendiá.
Študenti v rámci štúdia absolvujú prax vo vybraných inštitúciách, ktoré sú realizované
v rámci zmluvných vzťahov.
IX. Podporné činnosti vysokej školy
V akademickom roku 2010 bol zavedený automatický informačný systém AIS, ktorý bol
v roku 2021 plne vyuţívaný. Okrem toho disponujeme:
Kaţdodenný prístup do:


on-line katalógu kniţnice ISM Prešov



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



prístupu k tlačeným časopisom



on-line elektronická forma časopisu TREND (SJ)



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



on-line CISCO WEBEX pre on-line vyučovanie

Postupne sa dopĺňa kniţnica pre všetky študijné odbory.

Stravovanie zamestnancov je zabezpečované v jedálni v budove, kde sídli VŠMP ISM
Slovakia v Prešove, nepatriacej škole.
X. Rozvoj vysokej školy
V roku 2021 bola dopĺňaná didaktická technika a zabezpečenie výpočtovou technikou pre
učiteľov pre zabezpečenie on-line vyučovania kvôli pandemickej situácii. Počítačová učebňa
z predchádzajúceho obdobia zatiaľ postačuje kapacitne aj kvalitatívne. Celkové zabezpečenie
je v súlade s dlhodobým zámerom vysokej školy. Cieľom bolo kvantitatívne a kvalitatívne
zabezpečiť nárast počtu študentov v súvislosti s pôvodnými aj novými študijnými
programami.
XI. Medzinárodné aktivity vysokej školy
Škola spolupracuje s nasledovnými vysokými školami v zahraničí:
V rámci programu ERASMUS:
Česká republika:
Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. Praha
Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava
Nemecko:
International School of Management Dortmund
Poľsko:
College of Economics, Tourism and Social Sciences, Kielce
The State School of Higher Education in Chelm
University of Rzeszów
The School of Law and Administration in Przemysl
The Bronislaw Markiewicz State School of Technology and Economics in Jaroslaw
University of Information Technologies, Management and Administration in Warszaw
University of Information Technologies, Warszaw
University of Finance and Management in Warszaw
University of Cardinal Stefan Wyszyński in Warszaw
Jan Dlugosz Academy in Czestochowa

Lazarski University WARSZAW
Boleslaw Markowski Higher School of commerce in Kielce
Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie, Warszawa
Rumunsko:
Univerzita v Oradei, Oradea
Veľká Británia:
Moray College UHI, Elgin, Scotland
Francúzsko:
Université de Haute-Alsace, Mulhouse
V rámci bilaterálnych zmlúv:
Česká republika
Evropský polytechnický institut Kunovice
Nemecko:
International School of Management, Hamburg,
International School of Management, Frankfurt am Main
Poľsko:
Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie, Warszawa
Vysoká škola medzinárodného obchodu a financií, Warszawa
Vysoká škola hotelierstva a turistiky so sídlom v Jasle,
Malopolski institut gospodarczy, Rzesow
Vyszsza szkola menedzerska v Jeleniej Gore, Jelenia gora
Wyzsza szkola stosunkow miedzynarodovych i komunikacji spolecznej w Chelmie, Chelm
Wyzsza szkola informatiky, zarzadzania i administracji w Warszawie, Warszawa
Wyzsza szkola menedţerska w Legnici, Legnica
Uczelnia Warsszawska im. Marii Sklodowskej-Curie, Warszawa
Wyzsza szkola Handli i financow miedzinarodowych im. Frederyka Skarbka, Warszawa
Wyzsza szkola Zarzadzania i prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa
Wyzsza szkola biespieczenstwa i ochrony w Warszawie, Warszawa
Wyzsza szkola technologii informaticznych in Warszaw, Warszawa

Wyszsa szkola financóv i zarzandzania in Warszaw, Warszawa
Wyzsza szkola Technologiczno – humanisticzna in Podkowa lesna, Podkowa Lesna
Stowarzyszenie naukowe im Stanislawa Staszyca, Kraków
Nórsko:
Trondelag R&D Institute, Steinkjer Norway
Hogskolen i Nord-Trondelag, Faculty of economics, Stejnkier, Norway
Rusko:
Štátny inštitút ruského jazyka A.S.Puškina, Moskva
Ukrajina:
Lviv University of Law and Bussiness Ľvov
Uţhorodská národná univerzita, Uţhorod
Kijevskij nacionalnyj univerzitet kultury i iskusstva, Kijev
Zakarpatski regionaľny centr socialno-ekonopmičnych i gumanitarnych doslidţeň, Uţhorod
Mukačevski derţavny univerzitet, Mukačevo
Vyššia vzdelávacia inštitúcia východno európska slovanská univerzita, Uţhorod
Kyiv national univerzity of technologies and design, Kijev
.
XII. Systém kvality
Kaţdoročne sa na VŠMP ISM Slovakia v zmysle zákona o VŠ organizuje prieskum
spokojnosti študentov s pedagogickou činnosťou, ako aj s ostatnými podmienkami pre
štúdium. V roku 2021 sa tohto prieskumu zúčastnilo 32 % študentov. Výsledky boli
prerokované na úrovni rektora a správnej rady za účelom optimalizácie procesov. Všeobecne
platné normy pre počty záverečných prác na pedagóga a pod. sú dodrţiavané.
Počet on-line hospitácií v roku 2021 bol 52. Vedecká rada na svojich zasadnutiach
pravidelne hodnotila úroveň vzdelávacej činnosti VŠ. V priebehu roka 2021 neboli boli
podané sťaţnosti na priebeh vzdelávacieho procesu, ktoré boli vyhodnotené ako opodstatnené
a boli riešené na úrovni vedenia školy.
XIII. Kontaktné údaje –
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nám. č.1

080 01 Prešov
Kontakt:
Mail: sekretariatrektora@ismpo.sk
Tel.: 051 758 1798
XIV. Sumár
Personálne obsadenie starších študijných programov ako aj dopĺňanie rozvíjajúcich sa
programov sa nám podarilo stabilizovať na pomerne slušnej úrovni.
Na Katedre ekonomiky, manaţmentu a marketingu je na plný úväzok činných:
profesori -2
docenti – 2
PhD. - 4
ostatní – 1
Na Katedre spoločenských vied je na plný úväzok činných:
profesori – 3
docenti – 6
PhD.- 4
ostatní – 5
Darí sa nám aj udrţiavať záujem o štúdium na našej VŠ napriek nepriaznivému
demografickému vývoju a rozvíjať študentské mobility
Udrţali sme úroveň vedeckej a výskumnej činnosti našich zamestnancov, ktorej
výsledky boli prezentované v zahraničí. V rámci podpory výskumných grantov sme sa
zamerali aj na podporu medzinárodných aj inštitucionálnych grantov, financovaných
z prostriedkov VŠ.
Postupne budujeme aj zázemie pre vedeckú a výskumnú činnosť, kde okrem v SR
dostupných moţností oceňujeme on-line prístup do katalógu kniţnice ISM v Dortmunde
Nemecku. Naše partnerské pracovisko nám tak poskytuje prístup k najnovším informáciám
zhromaţďovaným pre ISM Dortmund, Hamburg, Frankfurt nad Mohanom, Kolíne nad
Rýnom, Mníchov, Stuttgart, Berlín aj pre nás.
Rastúcu úroveň VŠ potvrdzuje aj stále sa zväčšujúci počet vysokých škôl, s ktorými
nadväzujeme a udrţiavame zmluvné partnerské vzťahy, umoţňujúce nám vedecky
spolupracovať so zahraničnými partnermi. Z pohľadu orientácie výskumu sa zameriavame na
regionálne problémy strednej Európy sa snaţíme o partnerstvá predovšetkým v tomto
priestore.

Zaiste je pred nami ešte veľa práce, aby sme dosiahli takú úroveň a uznanie, aké si
predstavujeme, no dosiahli sme celkom pozitívne výsledky. Z pohľadu nezamestnanosti
absolventov sme na 11 mieste na Slovensku a najlepší z vysokých škôl na východe. Lepšie
výsledky aj v porovnaní s vysokými školami, kde je regionálna nezamestnanosť oveľa niţšia,
svedčí o kvalitnom pedagogickom procese na našej škole. Do budúcnosti sa chceme zamerať
na zvyšovanie kvality tak pedagogickej, ako aj výskumnej práce, ako aj dopĺňaniu potrebného
technického vybavenia, potrebného pre tieto činnosti.

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

