V ý s k u m n é p r o j e k t y r i e š e n é v r. 2012
N á r o d o h o s p o d á r s k a f a k u l t a:
Projekty mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov do 30 rokov:
Evid.č. projektu
2315026
2315027

Názov
Teoretické a praktické aspekty modelovania zahraničného zadlženia a vonkajšej ekonomickej nerovnováhy v DSGE
modeloch
Miesto, nástroje a úlohy finančného systému v snahe prekonať dlhovú krízu

Zodpovedný riešiteľ

Doba
riešenia

Ing. Vojtková

2012

Ing. Napolitano

2012

Grantové úlohy VEGA:
260
298
299
300
301
302
303
304
305
306
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť)
Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie "Európa 2020"
Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast
Predikčné modely finančných kríz
Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike
Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných
financií a nové netradičné možnosti rozpočtových príjmov
Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev
Environmentálna regulácia s využitím dane z energií
Spotreba a kvalita života domácností SR vo väzbe na ich spotrebiteľské rozhodovania v európskom kontexte
Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky v rámci eurozóny
Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ
Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
Alternatívne prístupy k meraniu sociálno-ekonomického rozvoja (v kontexte Stratégie 2020 a ponaučení z globálnej
finančnej krízy)
Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk a finančných inštitúcií v podmienkach Slovenska
Rozšírený Leontiefov model so štruktúrnou dekompozíciou s aplikáciou na ekonomiku SR
Optimálna samosprávna jednotka - kompetentný aktér a efektívny správca vecí verejných
Intenzita vzťahov medzi finančným sektorom a reálnou ekonomikou ako zdroj ekonomického rastu SR v postkrízovom
období
Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na kvalitu života.
Efektívnosť regionálnej politiky EÚ v podmienkach Slovenskej republiky
Fiškálne stabilizátory a ich cyklické efekty v ekonomike SR a v jej regiónoch.
Lokálne a regionálne ekonomické vplyvy univerzít
Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v novej ekonomike
Ekonomické prostredie a dynamika zmien v sektore poisťovníctva

doc. Staněk
prof. Gonda
Ing. Fifeková
Dr.h.c. prof. Sivák
Ing. Ošková

2009-2012
2011-2014
2011-2013
2011-2013
2011-2013

prof. Schultzová

2011-2014

doc. Pastoráková
Ing. Čiernik
doc. Holková
prof. Chovancová
prof. Luptáčik
prof. Rievajová

2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2012-2014
2012-2015

prof. Lisý
prof. Horvátová
Ing. Pobudová
prof. Žárska
doc. Kotlebová
Ing. Pechová
Mgr. Šipikal
doc. Ochotnický
doc. Rehák
doc. Martincová
prof. Majtánová

2012-2015
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2013
2012-2014
2012-2014
2012-2014

Grantové úlohy KEGA:
505
511

Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej učebnice
Inovácia obsahu, foriem a metód ekonomického vzdelávania vo výchovno-vzdelávacích programoch stredných škôl

prof. Žárska
prof. Šlosár

2011-2013
2012-2014

prof. Buček
doc. Čaplánová
Ing. Lábaj (za EU v
Bratislave)

2011-2014
2011-2012
2012-2015

prof. Buček

2010-2013

prof. Luptáčik

2012-2016

prof. Lisý

2010-2013

Ing. Péliová

2012-2013

Projekty APVV
291595
291596
291597

Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (KRENAR).
Investície do vedy a výskumu (prípadová štúdia Slovenska a Srbska)
Štruktúrne zmeny v slovenskej ekonomike - predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja

Zahraničný projekt
ESPON vs5168

The Territorial Dimension of the Innovation and Knowledge Economy (ESPON KIT)

Projekt 7.RP
290647

Welfare, Wealth and Work for Europe - Prosperita, blahobyt a práca pre Európu

Iný projekt – projekt OP Výskum a vývoj MŠVVaŠ SR
26240120032

Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.

Iný projekt – projekt OP Vzdelávanie MŠVVaŠ SR
NFP 2614023005 Zvýšenie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodných sietí vo výskume na EUBA

O b c h o d n á f a k u l t a:
Projekty mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov do 30 rokov:
Evid.č. projektu
2316076
2316077
2316078

Názov
E-marketing a jeho využitie v marketingových stratégiách trhových subjektov v podmienkach SR
Globalizácia ako fenomén vplývajúci na medzinárodné stratégie trhových subjektov v období hospodárskej krízy
Zodpovednosť podnikateľských subjektov v obchodnej praxi

Zodpovedný riešiteľ
Ing. Olexová
Ing.Mgr. Šimorová
Mgr. Vačoková

Doba
riešenia
2012
2012
2012

Grantové úlohy VEGA:
307
308
309
310
311

Moderné prístupy a metódy v marketingovom manažmente
Koncepcia európskeho marketingu a segmentácia spoločného trhu so zameraním na výber a implementáciu
marketingových stratégií pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských podnikov na trhoch EÚ
Geografický informačný systém ako zdroj strategickej inovácie podniku z hľadiska posilnenia jeho
konkurencieschopnosti
Otvorené problémy legislatívy PPP projektov
Udržateľný marketing a udržateľná spotreba

prof. Daňo

2011-2013

prof. Čihovská

2011-2013

doc. Kita

2011-2013

JUDr. Ing. Holub
Ing. Vokounová

2011-2013
2011-2013

340
341
342
343

344

Globálna ekonomika a problém energetickej bezpečnosti: implikácie pre Európsku úniu
Determinanty úrovne, štruktúry a tendencií v osobnej spotrebe a spotrebiteľskom správaní seniorov v kontexte
cenovej a dôchodkovej politiky v SR
Riešenie dlhovej krízy v menovej (nie fiškálnej) únii a faktory budúceho prehlbovania krízy v Európe a na Slovensku
Skúmanie vplyvov pokrízového vývoja na strategické smerovanie EÚ s dôrazom na energetickú politiku
Zmeny v spotrebiteľských trendoch podmienené dosahmi finančno-hospodárskej (spoločenskej) krízy, ich odraz v
modifikáciách marketingových programov podnikateľských subjektov v snahe udržania ich konkurencieschopnosti na
medzinárodných trhoch (s aplikáciou na podmienky EÚ s akcentom na SR)

prof. Baláž
prof. Lesáková
Ing. Fifek
prof. Baláž

2012-2015
2012-2014
2012-2015
2012-2013
2012-2014

doc. Zorkóciová

Grantové úlohy KEGA:
506
508
512

E-learningová podpora výučby predmetu Tovaroznalectvo na stredných odborných školách
Ing. Mgr. Jurkovičová
Vypracovanie koncepcie transformácie a internacionalizácie v študijných programoch 3. stupňa vysokoškolského
prof. Lesáková
vzdelávania
Modely marketingového rozhodovania
prof. Kita

2011-2012
2011-2012
2012

Medzinárodné vedecké projekty
1559277-LLP-1- Partnership for Education and Research about Responsible Living - PERL
2009-1 NO-EERASMUS-ENWA

Ing. Vokounová za EU
v Bratislave

2009-2012

SAMRS/2009/07/1 Vysoké školy ako zdroj posilňovania občianskej spoločnosti v susednej Ukrajine; Slovensko – sprostredkovateľ na
8
ceste ukrajinských akademikov do nového európskeho univerzitného priestoru

doc. Čiderová,
spoluriešiteľ

2010-2012

Ing. Filo

2011-2013

Projektmanagement als Instrument mit Arbeistsmarktbezug zur Entwicklung und Sicherung von Unterrichtsqualität in
Ing. Filo
der beruflichen Bildung

2011-2013

Medzinárodné projekty
N00092
DE/11/LLPLdV/
TOI/147402

Cezhraničné Hi-TECH centrum

Iné typy výskumných projektov
5100563
5100634
SAMRS/2010/08/32

GREG-PGV
/2011/2015
B1/2011/1
B9/2011/1
B9/2011/3

VISEGRAD SCHOLARSHIP
VISEGRAD SCHOLARSHIP

doc. Čiderová
doc. Čiderová

2011-2012
2011-2012

EÚ v škole

doc. Čiderová

2011-2012

Observatoire des dynamiques socio-économiques européennes (Odyssée) (Sledovanie európskych sociálno- prof. Kita, prof. Daňo,
doc. Kita
ekonomických dynamík)
RSDr. Rosenberg,
spoluriešiteľ
Energetická bezpečnosť ČR, SR a EU z pohľadu energetickej stratégie Ruskej federácie a krajín SNS
RSDr. Rosenberg,
Vývoj nového študijného programu
spoluriešiteľ
RSDr. Rosenberg,
Vývoj laboratória kvality
spoluriešiteľ

2011-2015
2011-2014
2011-2013
2011-2013

B9/2011/1

Vývoj študijných materiálov

RSDr. Rosenberg,
spoluriešiteľ

2011-2013

Ing. Filo, doc.
Kubičková

2011-2012

Projekty hospodárskej praxe
2011vv016
Memorandum o
spolupráci
10vs067
5121a
5121b

Crebiz, Tatrabanka
Výskum uplatnenia absolventov inžinierskeho a doktorandského štúdia OF EUBA, zvýšenie ich kvality a odbornej
prípravy, ENEL
Medzinárodný obchod v praxi, Tatrabanka
Marketingový manažment cestovného ruchu v hlavnom meste Bratislava a možnosti jej inovácie
Rekognoskácia prostredia pre potreby cestovného ruchu v hlavnom meste Bratislava a vyhodnotenie jeho kvality

prof. Baláž
Ing. Sopková
prof. Novacká
prof. Novacká

2011-2012
2011-2012
2012-2013
2012

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:
Projekty mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov do 30 rokov:
Evid.č. projektu
2317123
2317124

Názov
Meranie a analýza indikátorov trvalo udržateľného rozvoja s využitím kvantitatívnych metód analýzy
Optimálne rozmiestňovanie recyklačných a zberných miest recyklovateľných surovín

Zodpovedný riešiteľ
Ing. Ďurka
Ing. Gežík

Doba
riešenia
2012
2012

Grantové úlohy VEGA:
312
313
314
345

Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím
ekonometrických a optimalizačných metód
Analýza a modelovanie rizík v zmysle kvantitatívnych štúdií QIS projektu SOLVENCYII
Aktuársky a ekonomický dopad zavedenia Solventnosti II v životnom poistení
Modelovanie cenovej politiky dodávateľského reťazca v konkurenčnom prostredí

509
513

Teória a prax účtovníctva v kontexte svetového vývoja s akcentom na vzdelávanie študentov v účtovníckej profesii
E-learning ako forma univerzitného a celoživotného vzdelávania v oblasti účtovníctva

Ing. Lukáčik

2011-2014

doc. Horáková
doc. Bilíková
doc. Pekár

2011-2013
2011-2012
2012-2014

Ing. Mgr. Feketeová
doc. Tumpach

2011-2012
2012-2014

Mgr. Ing. Horníková

2011-2012

JUDr.Mgr. Lubyová

2012-2015

doc. Gregušová

2010-2012

Grantové úlohy KEGA:

Projekt APVV (slov.-rakúska spolupráca):
55001310

Technologický rozvoj a vyhodnotenie meraní s podporou štatistickej analýzy SK-AT-0013-10

Projekty 7.RP
Celoživotné vzdelávanie, inovácie, rast a ľudský kapitál v Európe /LLLight v Európe - Lifelong Learning, Innovation,
Growth and Human Capital Tracks in Europe / LLLight in Europe

Iné typy výskumných projektov
161/2010

Metódy spracovania policajne relevantných informácií

ITMS 26240120028 Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie

prof. Janíček

2010-2012

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 pracovníkov a doktorandov do 30 rokov:
Názov

Evid.č. projektu
2318164

Zodpovedný riešiteľ

Kľúčové aspekty rozhodovania slovenských manažérov s dôrazom na identifikáciu ich vodcovského potenciálu, ktorý
Ing. Remeňová
pozitívne prispieva k rozvoju spoločensky zodpovedného podnikania

Doba
riešenia
2012

Grantové úlohy VEGA:
315
316
317
318
319
320
346
347
348
349
350
351
352
353

Celostná manažérska kompetentnosť - potreba, prístupy a metódy jej ohodnocovania
Nové trendy v medzinárodnom zdanení a ich vplyv na zdanenie podnikateľskej sféry
Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku
Krízový manažment podniku
Možnosti účasti malých a stredných podnikov na diverzifikácii energetickej infraštruktúry
Identifikácia a experimentálne skúmanie determinantov finančného rozhodovania o dlhodobých investíciách v
podmienkach ekonomických kríz
Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov
Teória regulácie monopolov na nadnárodných trhoch dominantných subjektov sieťových odvetví v prostredí s
vysokým stupňom koncentrácie.
Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov
Personálny marketing a personálny manažment v malých a stredných podnikoch v kontexte hospodárskych zmien
Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku
Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov SR
Stratégie a podnikateľské modely v postindustriálnej ére podnikania
Diagnostika podnikových procesov v kontexte manažmentu rizika a stanovenia hodnoty podniku.

prof. Porvazník
doc. Lénártová
prof. Dupaľ
prof . Szabo
prof. Majtán

2011-2013
2011-2012
2011-2013
2011-2013
2011-2013

doc. Markovič

2011-2013

doc. Majdúchová

2012-2014

prof. Fendeková
doc. Foltínová
prof. Szarková
Ing. Hyránek
Dr.h.c. prof. Grznár
prof. Slávik
doc. Neumannová

2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014

Iné typy výskumných projektov
Employees for Community: Strengthening Volunteering in Slovakia

11-3030-26

Support to National CSR Platforms ENT/CIP/09/E/N03S02 „Responsible SMEs in Slovakia“
Softvér pre výučbu
Reštrukturalizácia v malých a stredných podnikoch

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)

Ing. Dubcová, Ing.
Blštáková, Ing.
Joniaková, Ing. Kissová
Ing. Dubcová, doc.
Majdúchová
Ing. Rybárová
doc. Šúbertová

2011-2012
2010-2012
2011-2015
2012

Projekty mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov do 30 rokov:
Evid.č. projektu
2330262
2330263
2330264

Názov
PERFECT (PERFORMANCE & EFFICIENCY INDICATORS)
Cieľ stratégie Európa 2020 - investície do výskumu a vývoja na úrovni 3% HDP. Realita alebo fikcia?
Globál Manažér

Zodpovedný riešiteľ
Ing. Pešáková
Ing. Spišáková
Ing. Pudło

Doba
riešenia
2012
2012
2012

Grantové úlohy VEGA:
321
322
354
355
356

Integrácia vyspelých akciových trhov a trhov krajín V4
Spoločenská zodpovednosť firiem v kontexte strategického marketingového nástroja v uzavretom cykle potravinového
reťazca
Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl na Slovensku
Rýchlosť, volatilita a štrukturálne zlomy integrácie akciových trhov krajín Strednej a Východnej Európy
Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy

Ing. Baumohl

2011-2012

prof. Lieskovská

2011-2014

Ing. Mgr. Bačová
Ing. Lyócsa
doc. Kafková

2012-2013
2012-2014
2012-2015

Dr. h. c. prof. Tkáč

2010-2015

Dr. h. c. prof. Tkáč

2009-2013

Ing. Ručinský

2011-2012

Ing.Hičák

2011-2012

Ing. Výrost

2012-2014

Projekt hospodárskej praxe
4600005494

Experimentálne overenie možnosti rekultivácie odkaliska TPZ v SE-EVO Vojany

Zahraničný výskumný grant - projekt South East Europe
SEE/A/037/2.4/X
ENER SUPPLY Obnoviteľné zdroje energií a energetická efektívnosť - podpora regionálnych energetických politík

Projekt podporený Slovenskou sporiteľňou
1069/2011/CE

E-learningová univerzita praktickej ekonómie (ELUPE)

Projekt podporený IBM
IBM

Business Process Laboratory at University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Economics with seat in
Kosice

Projekt APVV:
293093

Integrácia akciových trhov: poznatky z empirického výskumu

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:

Projekty mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov do 30 rokov :
Evid.č. projektu
2319212
2319213
2319214

Názov
Voľný pohyb pracovných síl a jeho dopady na jednotlivé ekonomiky EÚ
Vzájomné vzťahové prepojenie hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja: kauzálna typológia indikátorov
trvalo udržateľného rozvoja
Medzinárodný pohyb pracovných síl medzi Európskym hospodárskym priestorom a vybranými regiónmi sveta

Zodpovedný riešiteľ
Ing. Cséfalvayová
Ing. Fodorová
Ing. Raneta

Doba
riešenia
2012
2012
2012

Grantové úlohy VEGA:
323
324
325
357
358
359

Prisťahovalectvo a politicko-ekonomická diverzifikácia Európy
Medzikultúrne vzťahy a sociálny kapitál
Štyri slobody pohybu v Európskej únii
Vytváranie multipolarity v súčasných medzinárodných vzťahoch
Vybrané aspekty rozvoja európskeho medzinárodného práva súkromného
Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti

510

Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s
manažérskou praxou

doc. Liďák
doc. Zágoršeková
prof. Lipková
doc. Škvrnda
prof. Mráz
Ing. Lysák

2011-2013
2011-2013
2011-2013
2012-2014
2012-2014
2012-2014

Ing. Jančíková

2011-2013

Dr. h. c. prof. Lipková

2011-2014

Grantová úloha KEGA:

Iný typ výskumného projektu
Jean Monet
programme

Integrácia Západného Balkánu a Turecka do Európskej únie

F a k u l t a a p l i k o v a n ý c h j a z y k o v:
Grantová úloha KEGA:
Evid.č. projektu
514

Názov
Vplyv webových aplikácií na rozvoj jazykových zručností

Zodpovedný riešiteľ
PaedDr. Stradiotová

Doba
riešenia
2012-2014

Ústav ekonómie a manažmentu
Grantové úlohy VEGA:
Evid.č. projektu
326

Názov
Formovanie znalostnej ekonomiky v Slovenskej republike v post-lisabonskom období

Zodpovedný riešiteľ
Ing. Zajac

Doba
riešenia
2011-2013

