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1. Prehľad projektov riešených v r. 2007
2. Prehľad projektov riešených v roku 2007

A. Zahraničné granty, ktoré sú zdrojom financovania EU v Bratislave

1 . Číslo projektu: 006187 (6.RP); Názov projektu: Regional Trajectories to the Knowledge
Economy: a dynamic model (EURODITE). Projekt je riešený v rámci 6 RP EÚ, Priorita 7
Citizens and Governance in a Knowledge Brased Society, Téma 1.1.2
Vedúci projektu: Koordinátorom projektu je University of Bimingham UK, Centre for Urban
and Regional Studies. Za EUBA je zodpovedným riešiteľom prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie): 9
Doba riešenia: 2005 - 2010
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Riešenie projektu je zamerané na pochopenie úlohy poznatkov v
ekonomikách európskych regiónov s cieľom prispieť k podpore zmeny
týchto regiónov smerom k poznatkovo založenej ekonomike so
zvýšenou sociálnou kohéziou. Práce v období 2005 – 2007 boli
zamerané na rozpracovanie teoretických východísk poznatkovej
ekonomiky v regiónoch, firmách, sektoroch a vplyve systému výkonu
vlády. V súčasnosti prebiehajú práce na prípadových štúdiách firiem
a regiónov, na Slovensku realizuje KVSaRR prípadovú štúdiu rozvoja
sektora IKT v bratislavskom regióne.
b. za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
- monografie:

-

-

-

o REHÁK, Š., SOKOL, M. Regional pathways towards the knowledge
economy - experiences from Slovakia. In: Piech, K. Knowledge and
innovation processes in Central and Eastern Europe. Warsaw, The
Knowledge & Innovation Institute, 2007, s. ISBN-13: 978-83-60653-03-6
učebnice a učebné texty
o IVANIČKOVÁ, A. Inovované programovanie regionálnej politiky
Európskej únie v programovacom období 2007 – 2013. Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2007, ISBN 978-80-225-2309-7
o IVANIČKA, K. – IVANIČKOVÁ, A. Regionálny rozvoj a regionálna
politika. Bratislava: Vydavateľstvo Merkury, 2007 ISBN 978-80-8914346-7
vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
 REHAK, S. Knowledge impact of the universities on region - myth
and reality in Slovakia. In: Regions in Focus? Conference abstract
volume 2nd – 5th April 2007. University of Lisbon, Portugal, ISBN
1 897721 31 5
 REHÁK, S., BELVONČÍKOVÁ, E. Regional networks of
supporting institutions for endogenous regional development recent experiences in Slovakia. In: Book of Abstacts I, 47th
Congress of the European Regional Science Association, Paris,
Cergy
 PÁSTOR, R. Delocalization of the ICT industry to Slovakia. In:
zborník z 2. Stredoeurópskej konferencie – regionálna ekonomika a
politika, Nový Smokovec, 10.-13.10.2007 (publikovaný príspevok,
CD/ROM v príprave).
 REHÁK, Š., ŠURANOVÁ, J., PÁSTOR, R., PIRMANOVÁ, S.
Knowledge dynamics in regions – new conceptual approaches. In:
CERS – 2nd Central European Conference in Regional Science
2007 (publikovaný príspevok, CD/ROM v príprave).
 REHÁK, Š. Teritoriálna dynamika poznatkov. Príspevok
prezentovaný na 1. československom seminári o regionálnom
rozvoji, Bílovice 2007
vyžiadané prednášky na konferenciách

2 . Číslo projektu: 029619 - MSCF-CT-2005 (6 RP. EÚ); Názov projektu: Priority
European Programme in Advanced Regional Economics (PREPARE)
Vedúci projektu: koordinátororom projektu je Wirtschaftsuniversität Wien, prof. G. Maier, za
slovenskú stranu je vedúcim projektu prof. Ing. M. Buček, DrSc., KVSRR, NHF EU
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie): 7
Doba riešenia: 2006-2009

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Hlavnými prvkami PREPARE sú letné školy (ktoré obsahujú komponenty tréningu a
vzdelávania, prezentácie a plán budovania kariéry), sekcie na medzinárodných
kongresoch ERSA, ako aj prístup k elektronickému archívu aj ďalším odborným
materiálom v oblasti regionálnej vedy, ekonomiky a regionálneho rozvoja. V termíne
od 2.7-11.7. 2007 EU BA v spolupráci s koordinátorom projektu a pod záštitou
Európskej asociácie regionálnych vied organizovala letnú školu s názvom
Modelovanie (priestorových) interakcií. O účasť na letnej škole prejavilo záujem až
114 uchádzačov z 39 krajín nielen EÚ, ale aj napr. USA, Brazílie, Indonézie, Číny
a Japonska. Vybraní mladí vedeckí pracovníci alebo doktorandi pôsobia
na významných európskych univerzitách vo svojom odbore, napr. London School of
Economics, Vrije University v Amsterdame, Université v Lile vo Francúzsku a ďalšie.
Účastníkov s ekonomickým vzdelaním orientovaným najmä na verejnú správu,
priestorovú ekonomiku a ekonometriu dopĺňali mladí odborníci z oblasti humánnej a
priestorovej geografie. Letná školy pozostávala zo štyroch oblastí skúmania
priestorových interakcií, a to modelovanie vzájomných interakcií v priestore,
modelovanie diskrétneho výberu (discrete choice modelling), analýza sietí (network
analysis) a priestorová ekonometria. Poznatky z uvedených oblastí prezentovali
účastníkom poprední európsky odborníci, napr. prof. Maier s orientáciou na diskrétne
modelovanie, prof. Bröcker z nemeckého Kiel špecializujúci sa na priestorové
modelovanie, autor softvéru PAJEK v oblasti network analysis prof. Batagelj
z Lublany, prof. Bergman z Viedne. Intenzívny program obohatili prezentácie a
diskusie mladých vedcov o ich vlastnom výskume resp. dizertačných prácach.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
Keďže projekt je mobilitným projektom v rámci Marie Currie Actions and Training
Programmes 6. RP EÚ, výstupom bolo zorganizovanie letnej školy a okrem krátkeho
článku v školskom časopise Ekonóm o konaní akcie a správy pre EK do Bruselu
neexistujú žiadne publikačné výstupy.

B. Iné projekty
Obchodná fakulta
1. Číslo projektu: SK/06/B/F/PP – 177450; Názov: EQVALL – Education Quality
Evalution of Long-life Learning
Vedúci projektu:

doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc.,
doc. Ing. Alica Lacková, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Ing. Martin Mizla, CSc.
Ing. Paulína Krnáčová
Ing. Zuzana Žembová
Doba riešenia:
31. 12. 2006 – 31. 12. 2008
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
V prvom roku riešenia projektu EQVALL bola vykonaná analýza možných problémov
a identifikácia potrieb v oblasti hodnotenia kvality celoživotného odborného vzdelávania
v malých a stredných vzdelávacích inštitúciách vo všetkých krajinách participujúcich na
riešení projektu. Na základe analýzy boli vypracované indikátory a kritériá kvality, ktoré budú
v ďalšej etape riešenia projektu EQVALL slúžiť ako podklad na vypracovanie piatich
modelov hodnotenia kvality celoživotného odborného vzdelávania v printovej forme a vo
forme multimediálnych CD–romov.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt).
Bola vypracovaná a vytlačená informačná brožúra, v ktorej sú popísané ciele projektu
a uvedení partneri spolupracujúci na projekte. Charakteristika projektu, jeho zameranie a ciele
sú zverejnené na webovej stránke www.euba.sk/eqvall. Výsledky uskutočnenej analýzy boli
spracované vo forme správy a boli prezentované na workshope v Prahe.
V rámci riešenia projektu bol vypracovaný terminologický slovník v piatich jazykoch,
v ktorom sú vysvetlené termíny z oblasti kvality a celoživotného odborného vzdelávania.
Počas prvého roku riešenia projektu boli zorganizované tri workshopy (Bratislava,
Viedeň, Praha), na ktorých bolo vyhodnotené plnenia čiastkových cieľov projektu
a upresnené rozdelenie úloh na ďalšie obdobie riešenia projektu EQVALL pre jednotlivých
partnerov.
Po ukončení prvého roku riešenia bola vypracovaná priebežná správa pre Národnú
agentúru Leonardo da Vinci.

2. Číslo projektu: 230346-CP-1-2006-1-NO-ERASMUS-TN; Názov: Consumer Citizenship
Network 2 - CCN2 Spotrebiteľsko-občianska sieť 2
Vedúci projektu:
Ing. Dana Vokounová, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):

Doba riešenia:

zástupcovia 125 inštitúcií z 29 krajín univerzity, organizácie so
zameraním na ochranu spotrebiteľa vrátane UNESCO a UNEP
1. október 2006 – 30. september 2009

Ciele vytýčené na sledované obdobie:
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
Cieľom projektu je rozprúdiť diskusiu a nachádzať riešenia v týchto oblastiach:
• spotrebiteľské povedomie a etické výzvy týkajúce sa prosperity
• médiá ako konštruktívne nástroje budovania povedomia spotrebiteľov
• európsky spotrebiteľ pod vplyvom rastúcej moci vo svete
• globálna solidarita.
Riešitelia tohto projektu sú rozdelení do skupín „task groups“. Každá z týchto skupín sa
zaoberá inou témou.
Riešiteľka za Ekonomickú univerzitu v Bratislave bola v roku 2007 členkou dvoch skupín,
a to:
Task group 4 Development of LOLA project (Rozvíjanie projektu LOLA)
Task group 5 Preparation and carrying out of Africa seminar on consumer citizenship
(príprava a realizácia semináru v Afrike o spotrebiteľskom občianstve)
V januári a v máji 2007 sa konali pracovné semináre v Istanbule a v Sofii, kde
A) členovia skupiny 4 vytvárali vhodný materiál (vypracovávali metodiku, navrhli a vytvorili
pracovné listy) pre pedagógov a študentov. Projekt LOLA možno chápať ako vytvorenie
určitej pomôcky pre pedagógov pri výučbe a trénovaní v oblasti udržateľnej spotreby.
Študenti majú k dispozícii prehľadnou a zábavnou formou znázornený celý didaktický proces
vo forme tzv. balíka listov. Tento balík listov pomáha pri organizovaní procesu a prezentácii
výsledkov a je k dispozícii aj v slovenskom jazyku na internetovej stránke http://sustainableeveryday.net/lolaprocess/index.php?s=slovak&submit=Search
Projekt LOLA ponúka príležitosť prekročiť bežné využívanie prípadových štúdií a práce na
projektoch. Spája prácu pedagógov z rôznych škôl pri hľadaní príkladov, ktoré majú
univerzálnu hodnotu. Zdokumentovanie a hodnotenie tohto procesu je vhodné pre ostatných
pedagógov a školy tým, že rozšíri ich znalosti o aktuálne dianie v spoločnosti v zmysle
iniciatívy vedúcej k zodpovednému štýlu života a udržateľnému rozvoju.
B) členovia skupiny 5 pripravovali seminár určený pre študentov a pedagógov z Afriky.
Témou seminára mal byť spotrebiteľ – občan, jeho postavenie, úloha, zodpovednosť
a správanie. V súčasnosti sa organizácia seminára ukončila, pretože sa nezohnali finančné
prostriedky na jeho zabezpečenie.
Riešiteľka za Ekonomickú univerzitu v Bratislave viedla medzinárodný prieskum, ktorého
cieľom bolo zistiť postoje a názory študentov týkajúce sa globálnej solidarity. Prieskumu sa
zúčastnili študenti zo 4 škôl, a to:
Paedagogische Akademie der Dioezese Graz-Seckau, Graz, Rakúsko
HAS Den Bosch, University of Applied Sciences, Holandsko
Lisbon Scholl of Education which belongs to Polytechnics of Lisbon, Portuglasko
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovensko.
Výsledky prieskumu prezentovala na štvrtej medzinárodnej konferencii CCN v Sofii v máji
2007.

Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt).
AAB
-

VOKOUNOVÁ. D.: Udržateľná spotreba. s. 178-198
VOKOUNOVÁ. D.: LOLA – hľadanie vhodných alternatív. s. 199-242
in: Dzurová, M. a kol.: Spotrebiteľské teórie a reálie. Bratislava: Vydavateľstvo
Ekonóm, 2007, ISBN 978-80-225-2327-1, 293 strán

ADF
-

-

VOKOUNOVÁ, D. – VILČEKOVÁ, L.: CRM and Opinion Research on Global
Solidarity. Marketing Inspirations č. 2, 2007, ISSN 1336-796X, s. 7 - 10
vystúpenie vyžiadané na štvrtej medzinárodnej konferencii CCN „Building Bridges“:
VOKOUNOVÁ, D. – BREITING, S. – SCHRETTLE, I: „Engaging young people in
sustainable development – A contribution to the north-south dialogue“. 11. máj 2007
Sofia, Bulharsko konferencia sa konala 10. – 11. mája 2007 na Sofijskej univerzite Sv.
Klementa Ohridskeho v Sofii, Bulharsku
vytvorenie slovenskej verzie projektu LOLA, ktorá je dostupná na stránke:
http://sustainable-everyday.net/lolaprocess/index.php?s=slovak&submit=Search
preklad smerníc z anglického jazyka Guidelines: Consumer Citizen Education.
Volume I. Higher education do slovenského Smernice: Spotrebiteľsko občianske
vzdelávanie. Diel I. Vyššie vzdelávanie.

Fakulta hospodárskej informatiky
1. Číslo projektu: Projekt dotovaný Ministerstvom zamestnanosti, práce a sociálnych vecí
Francúzskej republiky; Názov: Les entreprises françaises en Europe de l’ Est:Exportatrices
de pratiques sociales, vecteurs de dialogue social ? (Sociálne praktiky francúzskych
podnikov v regióne strednej a východnej Európy. Exportéri sociálnych praktík, vektory
sociálneho dialógu? Analýza na rozhraní sociológie a ekonómie.)
Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Terek, PhD. – vedúci slovenského výskumného kolektívu,
vedúca medzinárodného výskumného kolektívu: Assoc. Prof. Violaine Delteil – Université de
la Sorbonne Nouvelle, Paris, Francúzsko,
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za r. 2007):
doc. Ing. Eva Muchová, PhD.
Doba riešenia: 2006 – 2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za rok 2007 (pokračujúci aj končiaci projekt) Na základe realizovaných rozhovorov sa
vykonala analýza sociálnych vzťahov vo firmách, ktoré pôsobia v uvedených

krajinách. Boli identifikované sociálne a priemyselné stratégie firiem, ktoré sa
implantovali v uvedených východoeurópskych krajinách. Nakoniec sa vykonala
analýza sociálnych vzťahov vo filiálkach v SR, MR a v Rumunsku a dosah sociálnej
politiky materských firiem na sociálnu politiku vo filiálkach. Slovenská skupina
vykonala prieskum vo filiálkach firmy Bongrain v Novom Meste nad Váhom
a v Liptovskom Mikuláši.
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
rok 2007 (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F1:
Výskumné štúdie a priebežné správy:
Rapport intermédiaire (výskumná správa) pour la DARES 31 octobre 2007. Equipe
coordonnée par V. Delteil (Université Paris 3). Rapport rédigé par V. Delteil et P. Dieuaide
Avec L. Berko, P. Dieuaide, M-A. Dujarier, G. Groux, J. Koltai, E. Muchova, P. Lénel, X.
Richet, I. Stegariou, L. Tanase, M. Terek.: Les pratiques sociales des entreprises françaises à
l’Est : exportatrices de pratiques sociales, vecteurs de dialogue social ? une analyse à la
croisée de la sociologie et de l’économie. 40 s.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F2:
- monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, BAA, BAB, BBA, BBB)
- učebnice a učebné texty (ACA, ACB, ACC, ACD, BCI, BCK)
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) (ADC, ADD, ADE, ADF)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) ( BDC, BDD, BDE, BDF)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
(AFC, AFD, AFG, AFH, AFK, AFL, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB)
- vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF)
- prijaté prednášky
Zameranie pokračujúceho projektu v r. 2008: Záverečná analýza špecifík dvoch modelov
sociálnej politiky – materskej krajiny firmy a prijímajúcej krajiny. Analýza intenzity prieniku
sociálnej politiky z materských firiem do sociálnej politiky filiálok.

2. Číslo projektu: Zmluva č. 2007zam19; Názov: Skvalitnenie výučby štatistiky
Vedúci projektu: doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za r. 2007): pracovníci (20) a interní
doktorandi (5) Katedry štatistiky
Doba riešenia: 2007
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za rok 2007 (pokračujúci aj končiaci projekt):

b)
- vedecký seminár Katedry štatistiky „Štatistické metódy v ekonómii“, 10.–16.9.2007 Horný
Smokovec, prezentácia 13 príspevkov
- AFD (zborník príspevkov z vedeckého seminára „Štatistické metódy v ekonómii“.
Bratislava: EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2423-0. 99 str.)

Podnikovohospodárska fakulta:
1. Číslo projektu:SK-0607-KE-002; Názov projektu: Management von Risiko als lanfristige
Determinate der Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen/Risk managment as long-Term
Determinant of Competitiveness for Businesses (RIMCO)
Vedúci projektu:
Eva Kafková
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
M. Theil,
V. Bobáková,
T. Varcholová,
D. Vološinová,
Z. Lejková,
T. Výrost
Doba riešenia:
apríl 2006 – december 2007
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. - za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
- Stretnutie 4 riešiteľov projektu s prof. Ing. M. THEILOM vo Viedni, na ktorom
riešitelia diskutovali štruktúru a obsah projektu.
- realizácia workschopu riešiteľov projektu dňa 23. 9. 2007, na ktorom bola
upresnená štruktúra výstupov
b. za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
vzhľadom na dobu riešenia detto ako v bode a.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
pripravované príspevky do karentovaných zahraničných časopisov:

ČR – Finance a úvěr (predbežný súhlas na prijatie vzhľadom na obsahové zameranie
príspevku).

Autori: E. Ducháčková, E. Kafková, D.Vološinová,:
Vývoj a konkurencieschopnosť českého a slovenského poistného trhu v období

1997 – 2006 (príspevok je v štádiu dokončenia).
Rakúsko:
Autori:
E. Kafková, M. Theil, T. Varcholová:
Vývoj a konkurencieschopnosť slovenského a rakúskeho poistného trhu v období
1997 – 2006 (príspevok sa v súčasnom období prekladá do nemeckého jazyka, zaslaný do
tlače)
Z. Lejková, T. Výrost, V. Bobáková:
Komparácia konkurencieschopnosti poistných trhov na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku
(pripravovaný)
-

-

odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
vyžiadané prednášky na konferenciách

Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia
(končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
AFC KAFKOVÁ, E. – VOLOŠINOVÁ, D.: Development of the Insurance Market in Slovak
Republic in the period 1995 – 2006. Krakow: Universytet Ekonomiczny. s. 31 – 42. 2007.
ISBN 978-83-7252-380-8.
-

o zborníky v elektronickej podobe
vyžiadané prednášky na konferenciách

2. Číslo projektu: 55s4 Akcia Rakúsko-Slovensko; Názov projektu: Multidisplinärer
Zugang zur Analyse von Tätigkeiten im Marketing und Handel – Implementierung von
Erfahrungen des österreichischen Partners im Rahmen des neuerrichteten Studiengangs
„Unternehmen im Handel“
Vedúci projektu:
doc. Ing Vanda Lieskovská, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Ing.Vladimír Gazda, PhD.,
Ing. Silvia Megyesiová, PhD.

Doba riešenia:

1.10.2006 - 30.9.2007

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
zrealizovanie prednáškového pobytu partnerov z WU Viedeň pre doktorandov
a pedagógov EU PHF v Košiciach zaoberajúcich sa problematikou
kvalitatívneho výskumu
b. za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
prepojenie výsledkov výskumu a ich porovanie medzi pracovníkmi EU PHF
Košice (riešiteľským tímom) a pracovníkmi WU Viedeň – Inštitút pre obchod a
marketing. Hľadanie podnetov pre ďalšiu spoluprácu
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia
(končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
1. LIESKOVSKÁ V., GAZDA, V.: Entscheidungskriterien bei der Einkaufsstättenwahl
im Einzelhandel, Innovationen in Marketing und Handel – Fachbuch Wirtschaft
(zostavili: Schnedlitz/Buber/Reutterer/Schuh/Teller), str. 497-502, Linde Verlag Wien,
ISBN-10:3-7143-0080-5, 2006
2. MEGYESIOVÁ, Silvia. <Der> slowakische Einzelhandel und seine Transformation
seit 1990. In Innovationen in Marketing und Handel. Wien : Linde international, 2006.
ISBN 978-3-7143-0080-2. S. 491-496.

3. Číslo projektu: ASO SK-05/06-KE-010; Názov projektu: ERP selection process in
midsized and large organizations

Vedúci projektu:
Ing. Mgr. Mgr. František Sudzina
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Edward Bernroider,
Stefan Koch,
Andreja Pucihar
Doba riešenia:
23. 6. 2006 – 15. 7. 2007
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
b. za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Dotazníkovým prieskumom sa skúmal proces výberu a implementácie ERP
systémov. V rámci výberu sa skúmalo, ktoré faktory ho ovplyvňujú ako
výrazne a ako nakoniec vybraný ERP systém tieto kritériá spĺňa. Ďalej sa
zisťovalo, ktoré ERP systémy podniky pri výbere zvažovali a ktorý nakoniec
vybrali. V rámci implementácie sa skúmal proces zavádzania jednotlivých
modulov a tiež aj rozdelenie s tým spojených nákladov.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia
(končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách

4. Číslo projektu: 2007vs032; Názov: Lean Six Sigma v podnikových procesoch
Vedúci projektu:

prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Silvia Megyesiová, PhD.
Ing. Štefan Lyócsa
Ing. Radomíra Rejdová
Ing. Marek Andrejkovič
Doba riešenia:
2007
Dosiahnuté výsledky riešenia – za sledované obdobie
- odovzdanie poznatkov a zručností pri využívaní štatistických programov MINITAB,
SAS-Enterprise Guide 9.0 a QS-STAT nielen v oblasti metódy Lean Six Sigma, ale aj
v ostatných štatistických oblastiach
- študenti získali odborné vedomosti zo štatistického experimentovania, metódou
Design of Experiment, ANOVA a iných, ktloré boli iba pridružené k metóde Lean Six
Sigma a taktiež aj základné praktické skúsenosti s prácou s metódou Fdisign For Six
Sigma
- doktorandi získali zručnosti pri využívaní nových informačných technológií
v pedagogickom procese a získali nové kontakty s vedeckými pracovníkmi zo
zahraničných univerzít
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie 2007 (pokračujúci projekt).
- Monografie
AAB TKÁČ, M.: Lean Six Sigma .,v tlači
-

učebnice a učebné texty
vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostat
vyžiadané prednášky
prijaté prednášky

Kvantifikácia výstupov - iba číselná (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného
grantu za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
- vyžiadané prednášky
- prijaté prednášky

5. Číslo projektu: 2007vs016; Názov: Aplikácia nového manažmentu rizika vo vzdelávaní
ekonómov
Vedúci projektu:
prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):

Doba riešenia:

Ing. Michaela Vasilová
Ing. Lenka Dubnická, PhD.
2007

Dosiahnuté výsledky riešenia – za sledované obdobie
- obstaranie výukových programov @Risk od americkej softvérovej spoločnosti
Palisade a Crystal Ball od firmy Oracle z prostriedkov deklarovaných v rámci
rozpočtu projektu
- sprístupnenie kvalitnej odbornej literatúry zakúpenej z prostriedkov deklarovaných
v rámci rozpočtu projektu
- vydanie monografie „Nový manažment rizika“ v celoslovenskom renomovanom
vydavateľstve Iura Edition z prostriedkov deklarovných v rámci rozpočtu projektu
- zabezpečenie trvalého prístupu študentov k zakúpenému softvéru v rámci predmetov
Podnikateľské riziko a Manažment rizika
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie 2007 (pokračujúci projekt).
- Monografie
AAB VARCHOLOVÁ, T. – DUBOVICKÁ, L.: Nový manažment rizika. Bratislava : Iura
Edition,v tlači
-

učebnice a učebné texty
vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
vyžiadané prednášky
prijaté prednášky

Kvantifikácia výstupov - iba číselná (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného
grantu za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
- vyžiadané prednášky
- prijaté prednášky

6. Číslo projektu: 2007vs017; Názov projektu: Inovácia výučby predmetu Základy
bankovníctva a poisťovníctva
Vedúci projektu:
doc. Ing. Eva Kafková, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie): Zmeny počas
riešenia- pre pracovnú vyťaženosť sa na projekte nezúčastnili:
Doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc.
Doc. RNDr. Jarmila Radová, PhD.
Aktuálny stav za sledované obdobie:
Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD.
Prof. Ing. Viktória Čejková, PhD.
Ing. Marián Šterc
Ing. Martin Kračinovský
Bc. Ladislav Harvánek
Doba riešenia:
september – december 2007
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt) - 0
b. za celú dobu riešenia (končiaci projekt) priebežná práca na príprave učebnice
Základy bankovníctva a poisťovníctva, výstupy z prípravy boli publikované
v odborných časopisoch, výmena skúseností z pedagogického procesu medzi PHF
a ESF MU v Brne, aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii,
získavanie praktických skúseností pri publikačnej činnosti u študentov.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia
(končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov:
- Monografie - 0
- učebnice a učebné texty - priebežná príprava učebnice Základy bankovníctva
a poisťovníctva, obsah a štruktúra jednotlivých kapitol sú spracovávané tak, aby
odrážali aktuálne teoretické poznatky, súčasne budú akceptované niektoré
praktické pripomienky odborníkov z praxe. K inovácii výučby prispeli aj
prednášky odborníkov z poisťovne, odborníkov zo zahraničnej univerzity, ako aj
vzájomné konzultácie obsahu predmetu.
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) - 0
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) –
KAFKOVÁ, E. – KRAČINOVSKÝ, M: Zhodnotenie finančnej situácie vybraných bánk
skupiny INTESA SANPAULO v Srbsku, Chorvátsku a na Slovensku
BIATEC, odborný bankový časopis, vydáva NBS, ISSN 1335-0900, č. 9 a č. 10

-

príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe

KAFKOVÁ, E. – KRAČINOVSKÝ, M: K finančnej analýze všeobecnej úverovej banky,
a.s. na Slovensku. In Finance a výkonnost firem ve věde, výuce a praxi, zborník
z medzinárodnej konferencie Zlín, ČR, 2007, s. 97, ISBN 978-80-7318-536-7
KOLESÁROVÁ, Z. – HARVÁNEK, L: K finančnej analýze poisťovne Kooperativa, a. s. In
SEMAFOR Mladá veda Zborník z medzinárodnej konferencie Košice, SR, 2007, v tlači
KAFKOVÁ, E. – VOLOŠINOVÁ, D.: Development of the insurance market in Slovak
Republic in the period 1995 – 2006. Krakow: University of Ekonomics. In Nowe wyzwania
dla rynkow ubezpieczeň w krajach Europy Šrodkowej I Wschodniej. Pod redakcia Wandy
SULKOWSKEJ. 2007. ISBN 978-83-7252-380-8. s. 31 – 42. 0,3 AH.
-

Výmenné prednášky:
Prednášajúci: Eva Kafková
Téma: Zaistenie, formy, úlohy a história
Miesto: ESF MU Brno november 2007
Prednášajúci: Ing. Svatopluk Nečas
Téma: Bankopoistenie, význam, vývoj bankopoistenia na Slovensku a vybraných
krajinách EU
Miesto: PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, november 2007
Prednáška odborníka z praxe:
RNDr. Pavol Huraj
Neživotné poistenie a kalkulácia poistného v neživotnom poistení
Poistný matematik
Pracovisko: QBE, a. s. Štúrova 27
Realizovaná: 4. 12. 2007
Miesto: PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

7. Číslo projektu : 59s1 Akcia Rakúsko-Slovensko; Názov projektu: Multidisziplinärer
Zugriff zur Analyse von Tätigkeiten in Marketing und Handel – Einführung der
Erfahrungen des österreichischen Partners im Rahmen von neuem Studienfachgebiet - II.“
Vedúci projektu:
doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.,
Ing. Silvia Megyesiová, PhD.
Doba riešenia:
1.8.2007- 31.7.2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt
- študijný pobyt na WU Viedeň- účasť na prednáškach, seminároch, návšteva
knižnice a oboznámenie sa so systémom práce, prednáška doc. Ing. Vladimíra
Gazdu, PhD.
za celú dobu riešenia (končiaci projekt)

Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia
(končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách

Projekty riešené v roku 2007
N á r o d o h o s p o d á r s k a f a k u l t a:
Inštitucionálne projekty:
Evid.č. úlohy
150020/06

Názov
Genéza a model ekonomického systému v podmienkach integrácie
a globalizácie

Zodpov.
riešiteľ

Doba
riešenia

doc. Pupala

20062008

Zodpov.
riešiteľ

Doba
riešenia

Ing.
Pastoráková
Ing. Kopkáš

20052007
20062008
20062008

Projekty mladých vedeckých zamestnancov:
Kategória A
Evid.č. úlohy
2315003/05
2315006/06
2315007/06
2315008/07

G 131/05
G 132/05

Názov
Vplyv európskych integračných procesov na poistný trh v SR
Podpora rozvoja konkurenčnej výkonnosti ekonomiky SR v EÚ a na
tretích trhoch
Socio-ekonomické indikátory úrovne hospodárskeho procesu (meranie
a analýza s využitím národných účtov, IO tabuliek a sociologických
metód)
Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej
stratégie
Grantové úlohy VEGA:
Hlavné tendencie rastu a štruktúrnych zmien slovenskej ekonomiky po
vstupe do Európskej únie
Meranie, analýza a riadenie rizika vo verejných a podnikateľských
financiách po vstupe SR do Európskej únie resp. do Európskej
menovej únie

Ing.
Sekerešová
Ing.
Brinčíková

prof. Vincúr
prof. Sivák

G 133/05

Trh práce a sociálna stratifikácia spoločnosti SR

doc. Laluha

G 134/05

Európa ako medzinárodné finančné centrum a perspektívy Slovenskej
republiky ako jeho súčasti

doc.
Chovancová

G 135/05

Ekonomické, sociálne a zdravotné aspekty starostlivosti o starších
občanov v SR a EÚ (komparácia prístupov v SR a EÚ) a tretí sektor

Ing. Macková

G 136/05
G 137/05
G 166/06
G 167/06
G 168/06

Verejné financie v procese integrácie ekonomiky Slovenskej republiky
do Európskej únie
Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne aspekty zabezpečenia
optimálneho vývoja meny, bankovníctva a finančného trhu Slovenska v
rámci jednotného trhu Európskej únie
Teoretické a hospodársko-politické podmienky a predpoklady
dlhodobého ekonomického rastu SR ako člena Európskej únie v
procese globalizácie
Hospodárenie a sociálne prostredie v procese globalizácie v
súčasnosti a budúcnosti
Teoretické a praktické otázky menovej a devízovej politiky súvisiace so
vstupom SR do Európskej hospodárskej a menovej únie

G 183/07

Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky SR ku eurozóne

G 184/07

Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných rizík

G 185/07
G 186/07

Reforma systémov korporátnych daní v EÚ ako jeden z predpokladov
dosiahnutia novej lisabonskej stratégie
Možnosti využitia inštitútu verejno-súkromného partnerstva (PPP) pri
realizácii regionálnej politiky územnej samosprávy

Ing.
Borodovčák
doc.
Horvátová

20072009

20052007
20052007
20052007
20052007
20052007
20052007
20052007

prof. Lisý

20062008

prof.
Rievajová
prof.
Jankovská

20062008
20062008

doc. Muchová
prof.
Majtánová
Ing. Kubicová
doc. Žárska

G 187/07

Sociálne systémy v Európe v kontexte protirečení doby

doc. Stanek

G 188/07

Ľudské zdroje ako predpoklad konkurencieschopnosti regiónov

doc. Vlčková

20072009
20072009
20072009
20072009
20072010
20072009

G 46/05
G 480/07
G 490/07
G 470/07

Grantové úlohy KEGA:
Verejné financie - inovácia obsahu vzdelávania v doktorandskom
štúdiu
Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie
vysokoškolskej učebnice)
Investičné a hypotekárne bankovníctvo (vypracovanie vysokoškolskej
učebnice)
Inovácia základných pedagogických dokumentov a učebníc ekonomiky
pre gymnázia a ostatné stredné školy s neekonomickým zameraním

doc.
Schultzová
doc. Gonda
doc.
Horvátová
Ing. Novák

20052007
20072009
20072009
20072009

O b c h o d n á f a k u l t a:
Inštitucionálne projekty:
Evid.č. úlohy

Názov

Zodpov.
riešiteľ

160038/05

Racionalizácia evidencie vedecko-výskumnej činnosti a spracovania
publikačnej činnosti fakulty v spolupráci so Slovenskou ekonomickou
knižnicou

doc. Kristová

160040/06

Determinanty exportného marketingu: výskum procesov
internacionalizácie malých a stredných podnikov po vstupe SR do EÚ

prof.
Lesáková

Doba
riešenia
20052007
20062008

Projekty mladých vedeckých zamestnancov:
Kategória A
2316059/06

Analýza európskych integračných procesov a ich pôsobenie vo
vybraných politikách EÚ

Ing.
BáráňováČiderová

2316061/07

Efekty budovania poznatkovej ekonomiky na Slovensku v oblasti
služieb

Ing. Bažó

20072008

Ing. Źák

20062007

2316060/06

G 138/05
G 139/05
G 140/05
G 141/05
G 142/05
G 143/05
G 170/06

Kategória B
Úloha a postavenie konkurenčného spravodajstva v marketingových
informačných systémoch slovenských firiem

Grantové úlohy VEGA:
Európska ústava a alternatívy budúceho smerovania ekonomickej
integrácie EÚ s ich dopadom na Slovensko
Slovenská republika a Ruská federácia - riziká a výhody vzájomného
obchodu po vstupe SR do Európskej únie
Stratégie multinacionálnych korporácií na trhoch strednej a východnej
Európy: trendy v uplynulom desaťročí, očakávaný vývoj a možné
implikácie v hospodárskej politike cieľových krajín (s osobitným
dôrazom na Slovensko)
Zlepšovanie systémových predpokladov na efektívnejšiu realizáciu
výhod členstva SR v EÚ na podnikovej a regionálnej úrovni
Rozvoj podmienok na inovácie marketingových a obchodných činností
podnikov po vstupe SR do EÚ
Trh - ATESTT. Transformácia a reforma hospodárstva, harmonizácia s
EÚ - analýza tovarových, ekonomických a sociálnych dôsledkov na trh
tovarov.
Postavenie veriteľa v obchodno - záväzkových vzťahoch v Slovenskej
republike a v krajinách EÚ

G 171/06

Trh, obchod a individuálna spotreba

G 172/06

Doprava ako systémový predpoklad pre zvyšovanie
konkurencieschopnosti SR v rozširujúcej sa EÚ

prof. Šíbl
doc.
Gavaľová
prof.
Ferenčíková
doc. Kosír
doc. Mariaš
Ing. Strhan
doc. Válková
prof. Viestová
doc.
Hansenová

20062008

20052007
20052007
20052007
20052007
20052007
20052007
20062008
20062008
20062008

G 173/06
G 189/07
G 190/07
G 191/07
G 192/07
G 193/07
G 194/07
G 195/07

G 196/07

G 197/07

G 40 0/06

Hybné sily trhu služieb v procese globalizácie, internacionalizácie a
integrácie
Nové prístupy k znižovaniu rizika v oblasti bezpečnosti produktov a
ochrany spotrebiteľa
Rozšírenie teórie CRM: Integrácia zákazníka do hodnotového reťazca
podniku ako nový prístup k tvorbe konkurenčnej výhody

doc.
Michalová
prof. Kollár
prof.
Lesáková

Ekonomické aspekty novej energetickej politiky EÚ a jej vplyv na
prof. Baláž
strategické rozvojové zámery SR (s ohľadom na Lisabonskú agendu)
Kultúra ako činiteľ ekonomického rozvoja regiónov Slovenska: Analýza
Ing. Tajtáková
kultúrnych determinantov miest a obcí v kontexte nových euroregiónov
Teoretické a metodologické východiská marketingového spravodajstva
Ing. Žák
zameraného na konkurenciu
Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných
procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie
doc. Daňo
obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy
Podmienky a predpoklady rozvoja vzťahového marketingu ako nástroja
konkurencieschopnosti slovenských podnikov v kontexte jednotného
Ing. Francová
európskeho trhu
Špecifické aspekty najnovších tendencií podnikateľských stratégií
medzinár. marketingu a ich aplikácia v podnikateľských subjektoch v
doc.
SR ako predpoklad zvyšovania ich konkurencieschopnosti v
Zorkóciová
rozširujúcej sa EÚ
Verejno privátne partnerstvo - forma rozvoja infraštruktúry v SR doc. Sabo
právne aspekty a riziká spoločných projektov

Grantové úlohy KEGA:
Ekonomika obchodu a cestov. ruchu - príprava VŠ učebnice, prípad.
štúdií a zbierky príkladov k novému predmetu nového študijného
programu OF EU v Bratislave

prof.
Strážovská

20062007
20072009
20072009
20072009
20072008
20072008
20072009
20072009
20072009
20072008

20062007

Projekty MVTS (Slov. - česká spolupráca):
93/06

Kooperácia ako marketingový nástroj podpory regionálnych trhov

doc.
Štensová

20062007

Ing. Eliašová

20072009

Projekty aplikovaného výskumu:
G 52/07

Transformácia štátnych organizácií na prírodné liečebné kúpele

F a k u l t a h o s p o d á r s k e j i n f o r m a t i k y:
Inštitucionálne projekty:
Evid.č. úlohy

Názov

170022/06

Aplikačné softvérové produkty a znalostné systémy

170023/07

Aktuárske metódy v životnom poistení

Zodpov.
Riešiteľ
doc.
Kvietková
doc. Sakálová

Doba
riešenia
20062008
2007

Projekty mladých vedeckých zamestnancov:
Kategória A
2317105/05

Podpora manažérskeho rozhodovania na báze informačných
technológií a vybraných kvantitatívnych metód

RNDr.
Strešňáková

20052007

2317110/06
2317111/06
2317112/07
2317113/07
2317114/07

Kategória B
Analýza informácií z účtovníctva pre potreby hodnotenia úrovne
hospodárskych procesov v krajinách EÚ
Analýza a možnosti zosúladenia účtovných a daňových informácií v
Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie v nadväznosti na
nadnárodnú úpravu
Analýza interakcií a rozhodovania subjektov vstupujúcich do
rozsiahlych ekonomických systémov s využitím metód optimalizácie,
ekonometrie a teórie hier
Teoreticko-metodologické problémy implementácie novelizovanej
právnej úpravy účtovníctva Európskej únie v Slovenskej republike
Modernizácia e-learningu pomocou IKT v blended learning na EU

Ing.
Feketeová
Ing.
Kastlerová
Ing. Lukáčik
Ing. Šulovská
Ing.
Trochanová

20062007
20062007
20072008
20072008
20072009

Grantové úlohy VEGA:
G 144/05
G 145/05
G 146/05
G 174/06
G 175/06
G 176/06
G 198/07
G 199/07
G 200/07

Aktuárske vedy v neživotnom poistení v podmienkach slovenského
doc. Fecenko
poistného trhu
Analýza možností aplikácie viacrozmerných štatistických metód na
skúmanie ekonomických výsledkov na príklade priemyslu SR prípadne Ing. Vojtková
iných oblastí ekonomiky
Teoreticko-metodologické problémy účtovníctva Slovenskej republiky v
prof.
procese zosúlaďovania s právom Európskej únie
Šlosárová
Modely a metódy optimalizácie výrobných a marketingových stratégií
prof. Fendek
firmy
Aktuárske modely v životnom poistení v podmienkach poistného trhu
doc. Sakálová
Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie
Tvorba metodologických základov pre vývoj moderných informačných
prof. Russev
systémov v ekonomických objektoch
Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred
prof.
vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup
Ivaničová
Modelovanie reverznej logistiky - optimalizácia procesov recyklácie a
doc. Brezina
likvidácie odpadu
Implementácia medzinárodných účtovných štandardov pre finančné
vykazovanie a ich vplyv na metodiku účtovania a vykazovania v
Ing. Tumpach
komerčných poisťovniach a v zdravot. Poisťovniach

20052007
20052007
20052007
20062008
20062008
20062007
20072009
20072009
20072009

G 201/07

Aktuárske metódy v procese transformácie sociálnej sféry v SR

prof. Peller

20072009

G 202/07

Modelovanie sociálnej situácie obyvateľstva a domácnosti v SR a jej
regionálne a medzinárodné porovnania

doc.
Pacáková

20072009

Ing.
Meluchová,
PhD.

20062008

G 45 0/06
G 43 0/07
G 44 0/07

Grantové úlohy KEGA:
Tvorba nových učebných textov pre výčbu predmetu Účtovníctvo
poisťovní v súvislosti s aktualizáciou učebného plánu v kontexte s
prechodom na IAS/IFRS.
Využitie informačných a komunikačných technológií na zefektívnenie
matematického vzdelávania na EU
Návrh študijného programu pre druhý a tretí stupeň študijného odboru
Hospodárska informatiky

prof. Peller
prof. Závodný

20072009
20072009

F a k u l t a p o d n i k o v é h o m a n a ž m e n t u:
Projekty mladých vedeckých zamestnancov:
Kategória A
Evid.č. úlohy

Názov

Zodpov.
riešiteľ

2318158/06

Aktuálne trendy vo finančnom riadení podnikov v trhovej konkurencii
krajín EÚ

Ing.Šnircová

2318159/06

Ekonomika a manažment neziskových organizácií

Ing. Kovaľov

2318153/07

Ekonomické, finančné a manažérske aspekty malého a stredného

Ing. Kardoš

Doba
riešenia
20062007
20062008
2007-

podnikania na Slovensku po vstupe do Európskej únie

2009

Kategória B

2318155/07

G 147/05
G 148/05
G 149/05
G 150/05

Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber
informačného systému pre malé a stredné podniky

Grantové úlohy VEGA:
Moderná teória rovnováhy sieťových odvetví v kontexte vplyvu
regulovaných cien na podnikanie v Slovenskej republike
Rozvoj podnikového manažmentu a rozhodovacích procesov v
podmienkach integrácie
Finančné a ekonomické aspekty podnikania slovenských podnikov po
vstupe do Európskej únie
Optimálna alokácia kapitálu a riadenie finančných procesov v podniku
a skupine podnikov (holdingu) po vstupe do EÚ

Ing. Gál,
Ing.
Romanová
(od
15.10.2007
nová zodp.
rieš.)

20072009

doc.
Fendeková

20052007
20052007

doc. Szabo
doc. Markovič
prof. Kráľovič

G 151/05

Rozvoj riadenia ľudských zdrojov v organizáciách na Slovensku v
kontexte najnovších Európskych trendov

doc.
Kachaňáková

G 152/05

Inovačné procesy vo výrobe ako súčasť znalostného manažmentu

prof. Dupaľ

G 153/05

Teoretické prístupy k ohodnocovaniu finančných nástrojov na
vyspelých finančných trhoch a možnosť ich aplikácie v slovenských
podmienkach

doc. Hrvoľová

G 154/05

Manažment podnikateľského rizika

G 156/05

Adaptačné a rozvojové procesy v slovenských priemyselných
podnikoch po vstupe do Európskej únie

G 177/06

Rozvoj finančnej a daňovej teórie po vstupe do EÚ

G 178/06
G 203/07

G 204/07

Neziskové organizácie ako integrálna súčasť ekonomického systému
krajiny
Modelovanie vývoja spotrebiteľských cien v rôznych trhových
štruktúrach (dokonalá konkurencia, nedokonalá konkurencia, monopol)
v závislosti od zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty, zmeny sadzby
obchodnej marže s akcentom na cenové faktory
Metodologické východiská výberu komunikačných nástrojov v
podnikateľských aktivitách malých a stredných podnikov SR v
podmienkach interkultúrneho trhu EÚ

doc.
Čunderlík
doc. Majtán
doc.
Fetisovová
doc.
Majdúchová
doc. Strieška
doc.
Szarková

G 205/07

Systémy, procesy a metódy strategického manažmentu

prof. Slávik

G 206/07

Diagnostikovanie hodnotových vzťahov a trhových aktivít v podniku

prof. Majtán

Nehmotný majetok podniku (duševné vlastníctvo) a spôsoby jeho
ohodnocovania v podmienkach SR ako člena EÚ
Globalizácia finančných trhov a jej dopad na medzinárodný finančný
manažment

doc.
Harumová
doc.
Polednáková
doc. Nič, na
EU rieši
spoluriešiteľ
Ing.Kubica

G 207/07
G 208/07
G 212/07

Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v podmienkach vstupu SR
do EÚ pod č. 1/260006

20052007
20052007
20052007

20052007
20052007
20052007
20052007
20062008
20062008
20072009
20072009
20072009
20072009
20072008
20072010
20052007

G 46 0/07
G 41 0/06

94/06

Grantové úlohy KEGA:
Princípy a metódy tvorby študijných programov v študijných odboroch
Manažment a Ekonomika a manažment podniku
Spoločenská zodpovednosť firiem (CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY)

Projekty MVTS (Slov. - česká spolupráca):
Spracovanie slovensko-českej počítačovej podpory pre oceňovanie
podniku s využitím výnosových metód

prof. Slávik
prof.
Porvazník,
doc. Sršňová2.spoluriešiteľ

doc.
Harumová

20072009
20062008

20062007

P o d n i k o v o h o s p o d á r s k a f a k u l t a (Košice)
Inštitucionálne projekty:
Evid.č. úlohy

Názov

300014/05

Finančné riadenie podniku v podmienkach Európskej únie

300016/06

Leasingové financovanie dlhodobého majetku v procese
makroekonomických štrukturálnych zmien po vstupe SR do EÚ

Zodpov. riešiteľ
Ing. Neufeld
Ing. Gazdagová

Doba
riešeni
a
20052007
20062007

Projekty mladých vedeckých zamestnancov:
2330255/07

Kategória A
Súčasný vývoj energetickej náročnosti slovenskej ekonomiky a návrh
opatrení v hospodárskej politike do budúcnosti

Ing. Šimegh

20072009

Kategória B
2330254/07
2330256/07
2330257/07

Modelovanie strategickej výkonnosti podnikov v podmienkach SR
Znalostný manažment ako predpoklad úspešného rozvoja slovenských
podnikov
EuroPedago – vzdelávanie vysokoškolských študentov o najnovších
ekonomických aspektoch vstupu Slovenska do Európskej únie formou
moderných simulačných hier

Ing. Dubovická
Ing. Mesároš
Ing. Žiaran

20072008
2007
20072008

Grantové úlohy VEGA:
G 157/05

Riešenie niektorých problémov podpory rozvoja regiónov

G 159/05

Implementácia marketingových teórií do činnosti vybraných
slovenských univerzít ako predpoklad konkurencieschopnosti
univerzitného vzdelávania v integrujúcej sa Európe

doc. Lieskovská

20052007
20052007

G 160/05

Vývojové tendencie zdrojov financovania slovenských podnikov po
vstupe do EÚ

doc. Bobáková

20052007

Ing. Kafková

20052007

G 161/05
G 179/06

Vplyv makroekonomických ukazovateľov na rozvoj poisťovníctva v
krajinách V4 v rokoch 1995 - 2004 a tendencie rozvoja poistného trhu
po vstupe do EÚ
Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby
strategického riadenia

Ing. Bačová

prof. Varcholová

20062008

G 180/06
G 181/06
G 209/07

Manažment znalostí ako jeden z faktorov zvyšovania
konkurencieschopnosti slovenských podnikov na jednotnom
európskom trhu
Analýza a rozvoj obchodných a marketingových aktivít malých a
stredných podnikov košického a prešovského kraja v podmienkach
jednotného trhu Európskej únie
Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických
subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika

doc. Čarnický
Ing.
Andrejčíková

20062007
20062007

Ing. Výrost

20072008

doc. Mizla

20062008

doc. Polák

20062008

Grantové úlohy KEGA:
G 42 0/06

G 50/06
G 53/06

Vzdelávací web portál nástrojov, metód a prípadových štúdií
manažerstva kvality

Projekty aplikovaného výskumu:
Technickoekonomická optimalizácia zhodnocovania biomasy v
podnikateľskej sfére a samospráve v podmienkach Košického a
Prešovského samosprávneho kraja.
Výskumno - výstavné a informačné centrum bioenergie

doc. Polák

20072009

F a k u l t a m e d z i n á r o d n ý c h v z ť a h o v:
Inštitucionálne projekty:
Evid.č. úlohy
190008/05

2319203/07

2319202/05

G 163/05

Názov
Reflexie a hodnotenie kvality štúdia na Ekonomickej univerzite
v Bratislave
Projekty mladých vedeckých zamestnancov:
Kategória A
Vplyv vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie na jej pozíciu a
úlohu v medzinárodných hospodárskych organizáciách
Kategória B
Analýza európskych integračných procesov a ich pôsobenie vo
vybraných politikách ES a EÚ
Grantové úlohy VEGA:
Miesto ekonomiky SR v EÚ a vzťahy s tretími štátmi (osobitne RF a
SNŠ)

Zodpov. riešiteľ

Doba
riešeni
a

PhDr. Plávková

20052007

Mgr. Raslavská

Ing. Mgr.
Hašková

prof. Balhar

G 164/05

Bezpečnostné riziká v medzinárodných vzťahoch na počiatku 21.
storočia

G 165/05

Pozícia a rola malých štátov v súčasných medzinárodných vzťahoch
(sociologické a politologické aspekty)

doc. Škvrnda

G 182/06

Progresívne tendencie vývoja stratégií medzinárodného marketingu

prof. Urban

G 210/07

Vzťah medzinárodného práva a európskeho práva

G 211/07

Migračná politika EÚ

doc. Liďák

doc. Mráz
prof. Lipková

2007

20052007

20052007
20052007
20052007
20062008
20072009
20072009

Grantové úlohy KEGA:
G 47/05

G 51/06

doc. Škvrnda

20052007

JUDr. Rusiňák

20062008

Medzinárodná bezpečnosť - vysokoškolská učebnica
Projekty aplikovaného výskumu:
Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty fungovania
zastupiteľského úradu SR

Ú s t a v j a z y k o v:
Inštitucionálne projekty:
Evid.č. úlohy

106004/05
106005/05

Názov
Systém testovania jednotlivých vedomostných úrovní anglického a
nemeckého všeobecného a odborného ekonomického jazyka pre
bakalárske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci
kreditového systému
Zefektívnenie vnímania anglického ekonomického textu pri
akademickom počúvaní

Zodpov. riešiteľ

Mgr. Seresová
PhDr. Zsapková

Doba
riešeni
a
20052007
20052007

Grantové úlohy KEGA:
G 48/05

Web Based Training pre hospodársku angličtinu a nemčinu

G 49/05

Príspevok k internacionalizácii vzdelávania na vysokých školách
ekonomického zamerania. /Obchodné rokovania v nemčine a
angličtine/

doc. Lišková
(Mgr. Bodnár)
doc. Ondrčková

20052007
20052007

Centrum telesnej výchovy a športu
103001/07

Inštitucionálne projekty:
Telesná zdatnosť a motorické schopnosti študentov Ekonomickej
univerzity

PaedDr.
Gádošiová

20072009

prof. Porvazník

20062008

C e n t r u m ď a l š i e h o v z d e l á v a n i a:
G 41 0/06

Grantové úlohy KEGA:
Spoločenská zodpovednosť firiem (CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY)

