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III. Základné údaje o vysokej škole 
 
 
Názov vysokej školy: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 
Začlenenie vysokej školy: 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 dokáže 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 dôležité je, aby učitelia vysokej školy dokázali využiť 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 príležitosť 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 
 
Vedenie vysokej školy: 
Rektor: doc. Paed.Dr. Marek Pribula, PhD., 1. funkčné obdobie, vymenovaný 02.02.2009 
Prorektorka pre vzdelávanie : Ing. Renáta Madzinová, PhD. 1. funkčné obdobie, vymenovaná 
01.09.2009 
Prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy : doc. PhDr. Miroslav Kmec, PhD.,             
1. funkčné obdobie, vymenovaný 01.09.2009 
Kvestor vysokej školy: Vysoká škola nemá kvestora 
 
Akademický senát vysokej školy: 
Predseda: prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc., 1. funkčné obdobie, od 21.01.2008 
Podpredsedovia: Zamestnanecká časť Mgr. Katarína Radvanská,1. funkčné obdobie, od 
21.01.2008  
                               
Tajomníčka: Zam.: Mgr. Katarína Polačková, 1. funkčné obdobie, od 21.01.2008 
Členovia:                Mgr. Beáta Biliková, PhD. , 1. funkčné obdobie, od 21.01.2008                                  

        Ing. Darina Vološinová, PhD.,  1. funkčné obdobie, od 28.11.2008 
                               Mgr. Zuzana Karabinošová, 1. funkčné obdobie, od 21.01.2008                               

       Mgr. Kamila Urmaničová, 1. funkčné obdobie, od 21.01.2008 
                               Mgr. Jozef Gajdoš, 1. funkčné obdobie, od 21.01.2008 
                               Ing. Eva Hvizdová, 1. funkčné obdobie, od 21.01.2008                                

       Mgr. Jozef Vojdula, 1. funkčné obdobie, od 21.01.2008 
ŠT: Vladimíra Drugová, 1. funkčné obdobie, od 01.10.2009   

                               Jana Vaňová, 1. funkčné obdobie, od 01.10.2009 
                               Lukáš Garbera, 1. funkčné obdobie, od 01.10.2009 
          Jana Miková, 1. funkčné obdobie, od 01.10.2009 
                               Adriana Furajtarová, 1. funkčné obdobie, od 01.10.2009 



 
 
Vedecká rada vysokej školy: 
Členovia akademickej obce vysokej školy: 
Predseda:    doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD., pedagogika 
Členovia:    doc. PhDr. Michal Bochin, CSc., filozofia 
                   prof. RNDR. Lev Bukovský, DrSc.,  matematika 
                   prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc.,  medzinárodný obchod 
                   prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.,  financie 
                   doc. Ing. František Gurský, CSc., obchodné podnikanie 
                   doc. Ing. Ladislav Lukáč, CSc., logistika, kvalita produktu  
                   doc. Ing. Martin Vološin, PhD., manažment, podnikové hospodárstvo 
                   doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc., marketing 
                   doc. Ing. Soňa Hurná, CSc., marketing, manažment, kvalita  
                    doc. PhDr. Miroslav Kmec, CSc., sociológia 
                    doc. Ing. Jozef Štefančík, CSc., podniková ekonomika 
         
 
Ostatní:       prof. Ing. Milan Žák, CSc., inštitucionálne prostredie 
         Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,  financie a mena 
         Prof. Dr. hab. Zbygniew Makiela - manažment 
         Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., manažment 
         Prof. Ing. Ľubica Švantnerová, PhD., medzinárodné podnikanie 
 
Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov: 
Zamestnanci:  Mgr. Zuzana Karabinošová  
                     Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.  
Študenti:  Martin Šafa                  

         Daniela Vaňová 
 

Súčasti vysokej školy: Vysoká škola nemá súčasti 
 
Správna rada vysokej školy: 
Ing. Jozef Polačko – predseda, od 17.08.2006, člen od 16.09.2005                                                                      
Dr. Thoralf Held (SRN) , od 16.09.2005                                                                                  
Ing. Anna Polačková, od 16.09.2005                                                                                                                     
Mgr. Jozef Vojdula, od 16.09.2005                                                                                  
 

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí vysokej školy za uplynulý rok 
 

V apríli 2009 sa na VŠMP ISM Slovakia v Prešove uskutočnil štvrtý ročník pravidelnej 
medzinárodnej vedeckej konferencie „Inovácie podnikanie, spoločnosť“, ktorý mal vysokú 
odbornú úroveň za aktívnej účasti pedagógov, vedcov SAV a odborníkov z praxe zo 
Slovenska, Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Fínska a Spolkovej republiky Nemecko. 
Z uvedenej vedeckej konferencie bol vydaný zborník príspevkov.  

V máji 2009 sa na VŠMP ISM Slovakia v Prešove konala ŠVOČ s medzinárodnou 
účasťou. Podujatia sa zúčastnilo spolu 22 prác poslucháčov vysokých škôl z Poľska, Česka 
a Slovenska. Škola bude takéto podujatia podporovať aj v budúcnosti. 

V novembri 2009 sa VŠMP ISM Slovakia v Prešove zapojila do podujatí v rámci 
Týždňa vedy a techniky na Slovensku zorganizovaním medzinárodnej vedeckej konferencie 



Spoločnosť, kultúra, ekonomika za účasti pedagógov a odborníkov z praxe z Japonska, 
Poľska, Ukrajiny a Slovenska, ako aj odborný seminár a cyklus prednášok pedagógov a 
odborníkov z praxe. Z uvedenej vedeckej konferencie bol vydaný zborník príspevkov. 
V rámci tohto cyklu bola prezentovaná aj esej študenta našej školy Tomáša Makatúru, 
s ktorou obsadil 1. miesto v súťaži Ministerstva školstva SR  pri príležitosti Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku, čím obhájil taký istý úspech spred roka.  

Centrum odbornej jazykovej prípravy uskutočnilo v máji roku 2009 jazykový 
medzinárodný vedecký seminár s názvom Cudzie jazyky, odborná komunikácia 
a interkultúrne fenomény. Zo seminára bol vydaný zborník v elektronickej podobe.  Centrum 
odbornej jazykovej prípravy usporiadalo pre študentov a iných záujemcov stretnutie 
s lektorom nemeckej organizácie DAAD na tému študijné výmenné pobyty cez uvedenú 
organizáciu. 
 
 

V. 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. 
 
Škola nemá pozastavené, odňaté ani zrušené študijné programy. 
 
Sociálne služby a poradenstvo – v študijnom odbore 3.1.16. Sociálne služby a poradenstvo – 
1. stupeň, forma denná a externá, vyučovací jazyk slovenský - od.01.09.2009. 
 
b. Údaje o študentoch a ich štruktúra 
 
VŠMP ISM Slovakia má študentov v bakalárskom stupni: 
 denní - 355 študentov 
 externí – 443 študentov 
    
c. Akademická mobilita študentov: 
ČR    3 – VŠEM 

3 – SVŠES 
1 – J. A. Komenského  

SRN    3 – ISM Dortmund 
Počet zahraničných študentov na našej škole: z PR - 2 – Wyzsza szkola prawa i administracji 
v Przemysľu  
Všetci študenti vyslaní aj prijatí študovali na bakalárskom stupni. 
Na akademické mobility sme mali pridelené finančné prostriedky iba prvý rok a tak je aj 
počet vyslaných študentov primeraný možnostiam. Počet možností sa však so stále sa 
rozširujúcim počtom škôl, s ktorými máme podpísané zmluvy Erasmus neustále zvyšuje. 
Zvlášť si ceníme štúdium zahraničných študentov u nás, zatiaľ v slovenskom jazyku. 
Pripravujeme do budúcnosti aj zavedenie anglických výukových modulov. 
 
d. Záujem o štúdium: 
Registrujeme mierny nárast záujmu v študijnom programe Medzinárodné podnikanie 
v obchode a službách (viď. Prílohy). Študijný program Sociálne služby a poradenstvo ešte 



nemôžeme hodnotiť, avšak záujem o štúdium bol v prvom roku oveľa vyšší, ako sme 
očakávali. 
 
e. Absolventi vysokoškolského štúdia: 
Napriek mnohým študentom, ktorí zanechali štúdium, respektíve nesplnili podmienky pre 
štúdium a jeho ukončenie, v súvislosti s miernym nárastom počtu študentov je aj mierny 
nárast študentov, ktorí štúdium ukončili. Vzhľadom na to, že štúdium končil len druhý cyklus 
študentov, porovnanie má len informatívny charakter (viď. Prílohy). 
 
f. Úspechy študentov: 
Študent našej školy Tomáš Makatúra so svojou esejou  obsadil 1. miesto v súťaži Ministerstva 
školstva SR  pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, čím obhájil taký istý 
úspech spred roka. Svoju prácu podával ešte ako študent našej školy. 
 
Absolventka VŠMP ISM Slovakia v Prešove Bc. Martina Bérešová vyhrala medzinárodnú 
súťaž o najlepšiu absolventskú prácu v Prahe – „Cenu rektora VŠEM“ a získala finančné 
ocenenie a bezplatné štúdium MBA v celkovej hodnote 190 000,- KČ. 
 
g. Ocenenia študentov v rámci vysokej školy: 
 
Za bakalárske práce výnimočnej kvality bola udelená Cena rektora VŠMP ISM Slovakia 
v Prešove absolventom:  - Bc. Martine Hauriškovej 
    - Bc. Tomášovi Makatúrovi 
Za vynikajúcu reprezentáciu vysokej školy na národnej úrovni bol udelený Pamätný list 
predsedu správnej rady a medaila absolventovi: - Bc. Tomášovi Makatúrovi 
 
     VI.       Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
 
VŠMP ISM Slovakia v Prešove v roku 2009 neposkytovala ďalšie vzdelávanie. 
 

VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy 
 
Podujatia v rámci výskumnej činnosti: 
Apríl – Medzinárodná vedecká konferencia „Inovácie, podnikanie, spoločnosť“ 
Máj - Medzinárodná ŠVOČ 
Máj -  jazykový medzinárodný vedecký seminár „Cudzie jazyky, odborná komunikácia 
a interkultúrne fenomény“ 
November - „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“ 
 
Výstupy v rámci výskumnej činnosti: 
 
a., Domáce grantové schémy 
1. KEGA. reg. č.: 3/6127/08  
Trvanie projektu: 2008 - 2010 
Názov: Finančné riziká podnikania. 
Vedúci projektu: doc. Ing. Vojtech Spáčil, PhD. 
Spoluriešitelia: prof. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.; Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.; doc. 
Ing. František Gurský, CSc.;  Ing. Jozef Polačko 
 
 



2. VEGA 1/007/09 
Trvanie projektu: 2009 - 2011
Názov: Inovačné stratégie podnikov a formy podpory inovácií so zameraním na rast 
konkurencieschopnosti 
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Vološin, PhD. 
 
 Zapojenosť učiteľov VŠMP ISM Slovakia do riešenia vedecko-výskumných projektov na 
iných pracoviskách : 
1. VEGA. reg. č.: 1/0258/08 
Trvanie projektu: 2008 - 2010  
Názov: Implementácia poznatkov novej ekonomiky do manažérskej praxe riadenia podnikov 
cestovného ruchu regiónu Tatier 
spoluriešiteľ: doc. Ing. František Gurský, CSc. 
 
 
V roku 2009 sme sa neuchádzali vzhľadom na nemožnosť o žiadne nové projekty. 
 
b., Zahraničné grantové schémy: 
1. EEIG – EU/P – Kr/09.12/08 
Trvanie projektu: 2009 - 2011  
Názov: Sociálne poradenstvo a supervízia ako jedna z metód zisťovania progresu kvality 
sociálnych služieb 
Hlavný riešiteľ: PhDr. Lenka Lachytová PhD. 
Spoluriešitelia: PaedDr. Ingrid  Ružbarská, PhD., PaedDr. Marek Storoška, PhD. 
 
2. EEIG – EU/P – Kr/09.13/08 
Trvanie projektu: 2009 - 2011  
Názov: Korupcia a klientelizmus v podnikateľskom prostredí 
Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Michal Bochin, CSc. 
Spoluriešitelia: doc. PaedDr. Marek Pribula PhD., PhDr. Miroslav Kmec PhD., PaedDr. 
Marek Storoška PhD. 
 
3. EEIG – EU/P – Kr/09.14/08 
Trvanie projektu: 2009 - 2010  
Názov: Vývoj podnikateľského prostredia v krajinách V4 po roku 2000 a jeho perspektívy 
Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc. 
Spoluriešitelia: doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc., Ing. Asja Szabová, CSc., Ing. Jozef Polačko, 
Ing. Eva Hvizdová, Mgr. Jozef Vojdula, Mgr. Alicja Klos 
 
4. WDSC/USA – 08/01.11/01 
Trvanie projektu: 2009 - 2011  
Názov: Rozvoj komunikačných zručností v profesii sociálneho marketingového poradcu 
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD. 
Spoluriešitelia: doc. Ing. Vojtěch Spáčil, PhD., PhDr. Lenka Lachytová, PhD., PaedDr. Ingrid 
Ružbarská, PhD. 
 
 
 
 
 



5. WDSC/USA – 08/01.12/02 
Trvanie projektu: 2009 - 2010  
Názov: Stav a špecifiká rozvoja obchodno-podnikateľských služieb vo východoslovenskom 
regióne 
Hlavný riešiteľ: doc. Ing. Martin Vološin, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Darina Vološinová, PhD., Ing. Eva Hvizdová 
 
6. B.01/SAE/08 
Trvanie projektu: 2009  
Názov: Analýza miesta sociálnych služieb s akcentom na súčasnú sociálnu politiku na 
Slovensku. 
Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Michal Bochin, CSc. 
Spoluriešitelia: PhDr. Miroslav Kmec, CSC., Mgr. Kamil Kardis, PhD. 
 
7. B.02/SAE/08 
Trvanie projektu: 2009  
Názov: Marketingová komunikácia mimovládnych organizácií 
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD. 
Spoluriešitelia: PhDr. Lenka Lachytová, PhD. 
 
8. B.03/SAE/08 
Trvanie projektu: 2009  
Názov: Vybrané etické problémy spojené s prezentáciou sociálnych služieb podnikateľskými 
subjektmi 
Hlavný riešiteľ: PhDr. Miroslav Kmec, CSC 
Spoluriešitelia: doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD. 
 
9. WTSL.02.03.00-18-020/08 
Trvanie projektu: 2009  
Názov: Analýza, integrácia, sieťovanie regionálnych potenciálov Podkarpatského vojvodstva 
a Prešovského kraja 
Hlavný riešiteľ: Ing. Eva Hvizdová 
Spoluriešitelia: prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc., doc. Ing. Vojtech Spáčil, PhD., Ing. Renáta 
Madzinová, PhD. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD., Ing. Jozef Polačko 
 
Zapojenosť učiteľov VŠMP ISM Slovakia do riešenia vedecko-výskumných projektov na 
iných pracoviskách v zahraničí: 
1. GAČR. reg. č.: 402/08/0067 
trvanie projektu: 2008 - 2010  
názov: Finančná integrácia nových členských krajín EÚ s eurozónou 
spoluriešiteľ: prof. RNDr. Stanislav Polouček, CSc. 
 
V roku 2009 sme sa uchádzali o dva nové granty, z nich o jeden neúspešne. 
 
 
 

VIII. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 
 
VŠMP ISM Slovakia nemá práva vykonávať habilitačné konania a konania na vymenovanie 
profesorov. 



IX. Zamestnanci vysokej školy 
 

 
Ako vyplýva z tabuliek v prílohe je kvalifikačná štruktúra zamestnancov VŠMP ISM 

Slovakia v Prešove zodpovedajúca podmienkam,  ako aj dlhodobému zámeru školy. 
Vyvíjame úsilie o zlepšenie vekovej štruktúry zamestnancov, čo sa nám aj čiastočne podarilo. 

V rámci programu Erasmus pôsobilo 8 našich pedagógov na zahraničných vysokých 
školách v týždňových cykloch.  

Materiálne podmienky pre vedeckú činnosť zamestnancov sú štandardné, postupne 
zlepšujeme dostupnosť informačných zdrojov. Všetky servisné činnosti pre vedeckú prácu sú 
zabezpečované štandardne. 

 
X. Podpora študentov 

 
Škola v rámci podpory študentov poskytuje sociálne štipendiá na základe zmluvy s MŠ 

SR ako aj motivačné štipendiá.  
V rámci spolupráce s občiansky združením Alumni pri našej škole organizujeme stretnutia 

študentov s úspešnými podnikateľmi. V rámci voľnočasových aktivít spolu organizujeme 
kultúrne a športové podujatia. 

Študenti v rámci 4. semestra absolvujú povinne mesačnú prax vo vybraných inštitúciách, 
ktoré sú realizované v rámci zmluvných vzťahov. 

 
XI. Podporné činnosti vysokej školy 

 
V akademickom roku 2009-2010 začala príprava na zavedenie automatického 

informačného systému AIS, ktorý bude plne sfunkčnený v roku 2010. 
Postupne sa dopĺňa knižnica pre študijný odbor Medzinárodné podnikanie v obchode 

a službách, zaviedlo sa a dopĺňa sa oddelenie pre študijný program Sociálne služby 
a poradenstvo. Pri rekonštrukcii priestorov bola zdvojnásobená priestorová kapacita knižnice 
so študovňou. 
     Stravovanie zamestnancov je zabezpečované v jedálni v budove, kde sídli VŠMP ISM 
Slovakia v Prešove, nepatriacej škole. 

 
 
XII. Rozvoj vysokej školy 
 
V roku 2009 boli zrekonštruované priestory školy, zdvojnásobená ich kapacita a vybavené 

zariadením z vlastných zdrojov. Zároveň bola dopĺňaná didaktická technika a zabezpečenie 
výpočtovou technikou pre učiteľov. Počítačová učebňa z predchádzajúceho obdobia zatiaľ 
postačuje kapacitne aj kvalitatívne. Celkové zabezpečenie je v súlade s dlhodobým zámerom 
vysokej školy. Cieľom bolo kvantitatívne a kvalitatívne zabezpečiť nárast počtu študentov 
v súvislosti s pôvodným aj novým študijným programom. Realizácia bola ukončená v januári 
2010.  

 
 
 

 
 
 
 



XIII. Medzinárodné aktivity vysokej školy 
 

Škola spolupracuje s nasledovnými vysokými školami v zahraničí: 
 

Česká republika: 
Technická univerzita v Ostrave, Ekonomická fakulta VŠB, Ostrava 
Univerzita Jána Amosa Komenského, Praha 
Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha 
Súkromná vysoká škola ekonomických štúdií, Praha 
Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická 
Slezská univerzita – Obchodně- podnikatelská fakulta Karviná 
Evropský polytechnický institut Kunovice  

Nemecko: 
International School of Management, Dortmund 

Poľsko:                                                                                                                              
Vysoká škola medzinárodného obchodu a financií, Warszawa                                          
Vysoká škola informatiky, riadenia a administrácie, Warszawa 
Vysoká škola ekonómie, turizmu a sociálnych vied, Kielce  
Vysoká štátna odborná škola B. Markiewicza, Jaroslaw 
Vysoká škola práva a administratívy, Przemyśl                                                                  
Vysoká škola hotelierstva a turistiky so sídlom v Jasle 

Rumunsko: 
Univerzita v Oradei, Oradea 

Ukrajina:                                                                                                                               
Lviv University of Law and Bussiness Ľvov                                                                
Užhorodská národná univerzita, Užhorod 

Vysoká škola je členom European Management Academy so sídlom vo Viedni. 

 
 

XIV. Hospodárenie vysokej školy 
 
Finančné prostriedky poskytnuté MŠ SR na sociálne a motivačné štipendiá boli použité 

v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (viď. Prílohy). 
Škola hospodári s približne vyrovnaným rozpočtom (viď. Prílohy). Podiel výnosov 

z výskumnej činnosti činí 7%  z celkových výnosov. 
 
XV. Systém kvality 
 
Každoročne 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 2009 sa tohto prieskumu zúčastnilo 83% 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 dodržiavané. 



Počet hospitácií v roku 2009 bol 52. Vedecká rada na svojich zasadnutiach pravidelne 
hodnotila úroveň vzdelávacej činnosti VŠ. V priebehu roka 2009 boli podané 4 sťažnosti na 
priebeh vzdelávacieho procesu, z čoho boli 3 vyhodnotené ako opodstatnené a boli riešené na 
úrovni vedenia školy. Ostatné údaje o štúdiu sú v Prílohách. 

 
 
 
XVI. 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 
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