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3. Vyhodnotenie pokračujúcich projektov v r. 2007

Národohospodárska fakulta
Inštitucionálne projekty
1. Číslo projektu: 150020/06 – IGP; Názov projektu: Genéza a model ekonomického
systému v podmienkach integrácie a globalizácie
Vedúci projektu: doc. Ing. Ladislav Pupala, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Ing. Helena Masárová, CSc.
doc. Ing. Jarmila Petričová, CSc.
doc. Ing. Vladimír Choluj, CSc.
doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc. (od januára 2007 s výskumnou kapacitou
200 hod. ročne)
Ing. Pavlína Ivanová
Ing. Ivana Lennerová
Ing. Hana Poláčková
Doba riešenia: 1.1.2006 – 31.12.2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a.
za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Ľudstvo vstupuje do prelomovej fázy svojej existencie charakterizovanej
procesmi integrácie a globalizácie. Prítomnosť je dôsledkom predchádzajúceho
vývoja. V histórii nachádzame korene súčasnosti. Vzniká otázka, čo s ohľadom na
doterajší vývoj môžeme očakávať v bližšej i vzdialenejšej budúcnosti. Ľudstvo sa
nevymanilo a zrejme ani nevymaní zo svojej prírodnej podstaty a aj na ľudstvo sa
vzťahujú všeobecne platné prírodné zákony. Sily, ktoré v minulosti hýbali ľudskou
spoločnosťou a v určitom zmysle boli spojené s bojom o prežitie, a teda aj s vojnami
môžu byť v globalizujúcom sa svete spútané. To však predpokladá adekvátne
usporiadanie predovšetkým hospodárstva od najnižšej po najvyššiu – celosvetovú,
celoplanetárnu úroveň. Takéto usporiadanie zrejme nemôže byť nadiktované zhora –
z nadnárodnej úrovne, ale musí vyplynúť z vývoja nižších hospodárskych systémov.
Nastáva situácia, keď problémom nie je prežitie jednotlivcov ani menších národných,
etnických spoločenstiev, ale ľudstva ako prírodného druhu, čo súvisí nielen
s nivočením životného prostredia ale aj so stratifikáciou ľudskej spoločnosti na
všetkých úrovniach. Hospodárska integrácia je určitou cestou riešenia a mala by sa
ňou stať aj globalizácia .
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: 0
- učebnice a učebné texty: 0
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VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH
(KARENTOVANÉ/NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE): 3
Lennerová, I.: K vstupu SR k EMÚ, In: Finančné trhy, máj 2007, ISSN 13365711. (+ www.derivat.sk K vstupu SR k EMÚ)
Lennerová, I.: Inflačné cielenie v podmienkach SR / Ivana Lennerová In: Finančné
trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Bratislava : Derivát, 2007. - ISSN 1336-5711. - Č. 6 (Jún 2007). Popis urobený:
2.7. 2007. - Názov z titulnej obrazovky. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer.
- Spôsob prístupu: http://www.derivat.sk/files/2007%20janjun/4_HotJun2007Ivanka2.doc
Lennerová, I.: Inflačné cielenie v podmienkach SR. In: Finančné trhy, jún 2007,
ISSN 1336-5711 (+ www.derivat.sk Inflačné cielenie v podmienkach SR)
odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce): 0
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
-

-

Lennerová, I., Sobotová, A.: Nezamestnanosť ako makroekonomický problém dôsledky a náklady nezamestnanosti / Anna Sobotová, Ivana Lennerová. In:
EDAMBA: 9. medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA Ekonomická
univerzita v Bratislave, Slovensko. - Nové Zámky : SECOS, 2006. - ISBN 80-2252219-8. - s. 300-303.
-

-

-

-

-

ZBORNÍKY V PRINTOVEJ PODOBE: 1

ZBORNÍKY V ELEKTRONICKEJ PODOBE: 11

Ivanová, P.: Problém chudoby a nerovnosti z pohľadu novej ekonomiky a ich
vplyv na ekonomický rast / Pavlína Ivanová. In: Nová ekonomika a trvalo
udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický
zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali:
Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - CD-ROM.
Lennerová, I.: Časové etapy zavedenia eura /Ivana Lennerová In: Nová ekonomika
a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja
[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ;
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. Bratislava: Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. CD-ROM.
Lennerová, I., Sobotová, A.: Vývoj HDP v Slovenskej republike v rokoch 1999 2004 / Anna Sobotová, Ivana Lennerová In: Ekonomické, politické a právne
otázky medzinárodných vzťahov [[elektronický zdroj]] : zborník príspevkov z 5.
medzinárodnej doktorandskej konferencie / vedecký redaktor zborníka: Ľudmila
Lipková, zostavovateľ zborníka: Juraj Skovajsa. - Elektronické dokumenty (listy,
články, monografie). - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80225-2240-6. - S. 416-422. - CD-ROM.
Petričová, J.: Odraz vývoja hospodárstva v ekonomických teóriách / Jarmila
Petričová In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej
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vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. ISBN 978-80-225-2350-9. - S. - CD-ROM.
Poláčková, H.: Nezamestnanosť a investície do ľudského kapitálu v novej
ekonomike / Hana Poláčková. In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák,
Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - S. - CDROM.
Staneková, E.: Slovenská cesta k znalostnej ekonomike vo svetle "Lisabonskej
stratégie pre Slovensko" / Eva Staneková. In: Znalostná ekonomika - nové výzvy
pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október
2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy,
články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. - ISBN 80225-2249-X. - CD-ROM.
Ivanová, P.: Zamestnanosť a sociálna kohézia v kontexte globalizácie konca 20. a
začiatku 21. storočia / Pavlína Ivanová, s. 139. In: Mezinárodní Baťova
doktorandská konference [[elektronický zdroj]] : 3. ročník mezinárodní Baťovy
doktorandské konference. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. - ISBN 978-80-7318-529-9. - CDROM.
Ivanová, P.: Technologický a inovačný rozvoj a trh práce / Pavlína Ivanová
In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický
zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM.
Petričová, J.: Nedocenená oblasť ekonomickej teórie - analýzy vplyvu kultúrnych
inštitúcií a etiky na ekonomický život spoločnosti / Jarmila Petričová. In:
Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický
zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM.
Poláčková, H.: Miera inflácie - jedno z hlavných kritérií stability ekonomického
systému / Hana Poláčková. In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre
národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ;
spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy, články,
monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. - ISBN 80-2252249-X. - CD-ROM.
Pupala, L.: Výrobné faktory v historickom kontexte /Ladislav Pupala
In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický
zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM.
VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY NA KONFERENCIÁCH: –

Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia
(končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov:
- monografie
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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):
- zborníky v printovej podobe
- zborníky v elektronickej podobe
vyžiadané prednášky na konferenciách

Projekty VEGA
1. Číslo projektu: VEGA - 1/4644/07; Názov projektu: Možnosti využitia verejnosúkromného partnerstva pri realizácii regionálnej politiky územnej samosprávy
Vedúci projektu:
doc. Ing. Elena Žárska, Csc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie): za EU: doc. Ing.
Marta Hamalová, CSc.,
Ing. Dušan Kozovský, PhD.,
Ing. Tomáš Černěnko,
Ing. Stanislava Pirmanová,
Ing. Zuzana Frnová,
Ing. Stanislava Papánková, za TU Košice:
Ing. Anna Bílá, PhD.,
Ing. Miriam Šebová,
Ing. Zuzana Kmecová,
Ing. Gabriela Koľveková
Doba riešenia:
2007-2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci projekt):
V rámci projektu za riešiteľov EU boli prezentované 4 vystúpenia na
konferenciách (1 na Slovensku, 3 v Českej republike) a v novembri 2007 bola
zorganizovaná ako súčasť riešeného grantu medzinárodná vedecká konferencia
„Verejná správa a partnerstvo“. V decembri 2007 bola odovzdaná vedecká
monografia do vydavateľstva Ekonóm, ktorá je tematicky prepojená na riešený
grant. Za riešiteľský kolektív TU Košice bolo prezentovaných 5 vystúpení (2 v ČR
a 3 v SR)
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
- Monografie:
Žárska, E., Kozovský, D.: Teoretické a praktické aspekty fiškálnej decentralizácie. Vyd.
Ekonóm. Bratislava. ISBN 978-80-22-2466-7. 123 s. v tlači
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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:
a)„Verejná správa a partnerstvo“. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. Katedry
verejnej správy a regionálneho rozvoja. Ekonomická univerzita Bratislava. ISBN 978-80-2252425-4
b)Pirmanová, S., Černěnko, T.: New Economic Geography. In: Zborník z X. Medzinárodné
kolokvium o regionálních vědách,. Katedra regionální ekonomie s správy, Ekonomickosprávní fakulta Masarykovy univerzity a Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. 20.-22.6
2007, Pavlov. Brno, 2007. ISBN 978-80-210-4325-1.
c) Černěnko, T. – Kozovský, D.: Pohľad na inovačný rozvoj a verejnú správu, In: Zborník
Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Rozvoj regionálních, národních a mezinárodních trhů,
Mezinárodní vědecká konference VŠB - TU Ostrava, ČR, ISBN 978-80-248-1457-5
c) Šebová, M., Žárska, E.: Možnosti využitia partnerstva v regionálnej politike. In: 2 nd
Central European Conference in Regional Science. Nový Smokovec, 10.-13.10. 2007.
International Conference Proceedings. Košice: Ekonomická fakulta TUKE. ISBN 978-808073-957-7
e) Bílá, A.: Úloha verejno-súkromných partnerstiev pri výstavbe diaľnic na Slovensku. In:
Zborník Aktuální otázky rozvoje regionů, Univerzita Pardubice,Fakulta ekonomicko správní,
Seč u Chrudimi, 26.-27.6.2007. ISBN978-80-7194-978-7
f) Bílá, A.: Súčasná politika vlády SR pre realizáciu projektov verejno-súkromných
partnerstiev na Slovensku. In: Zborník Verejná správa a partnerstvo, Ekonomická univerzita
Bratislava, Národohospodárska fakulta, Bratislava, 29.11.2007, ISBN 978-80-225-2425-4
g) Kmecová, Z.: Public-private Partnership as subject of study,Possibility and perspective in
Slovakia, In: Zborník Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Rozvoj regionálních, národních
a mezinárodních trhů, Mezinárodní vědecká konference VŠB - TU Ostrava, ČR, ISBN 97880-248-1457-5
h) Kmecová, Z.: K projektom Public-Private Partnership a ich ekonomickej realizovateľnosti
In: Zborník
Verejná správa a partnerstvo, Ekonomická univerzita Bratislava,
Národohospodárska fakulta, Bratislava, 29.11.2007, ISBN 978-80-225-2425-4
i) Koľveková, G.: Prepojenie medzi meraním sociálneho kapitálu a výpočtom komparátora
verejného sektora (PSC) In: Zborník Verejná správa a partnerstvo, Ekonomická univerzita
Bratislava, Národohospodárska fakulta, Bratislava, 29.11.2007, ISBN 978-80-225-2425-4
-

vyžiadané prednášky na konferenciách:
Žárska, E.: Konkurencieschopnosť regiónov a pozícia územnej samosprávy. Ekonomická
fakulta. Juhočeská univerzita České Budějovice. 7.6.2007 publikované v CD zborníku
„Hospodářsky růst regionů“. ISBN 978-80-7394-008.
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2. Číslo projektu: 1/3835/06 VEGA;Názov projektu: Teoretické a praktické otázky menovej
a devízovej politiky súvisiace so vstupom SR do Európskej hospodárskej a menovej únie
Vedúci projektu: prof. Ing. Anežka Jankovská, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie): Z riešenia
výskumnej úlohy boli vyradení z riešiteľského kolektívu traja členovia z dôvodu ukončenia
pracovného pomeru na EU a doktorandského študia. Boli to:
Ing. Marcel Laznia, doktorand,
Ing. Marcel Tirpák, doktorand,
Ing. Peter Lakata – zmena internej formy doktorandského štúdia na externú,
Ing. Monika Kováčová – odborná asistentka.
Aktuálny stav tvoria títo spoluriešitelia:
prof. Ing. Otto Sobek, CSc.,
doc. Ing. Mária Klimikova, PhD.,
Ing. Jana Kotlebová, PhD.,
Ing. Boris Šturc, CSc.,
Ing. Valér Demjan, PhD.,
Ing. Marián Nemec, CSc.,
Ing. Miroslav Tučník,
hosť. doc. Ing. Jaroslav Belas, PhD.,
Ing. Pavol Kolenčík, doktorand,
Ing. Juliana Moravová, doktorandka
Doba riešenia: 2006-2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Boli preskúmané predpoklady SR v makroekonomickej a finančnej oblasti na
splnenie Maastrichtských kritérií v roku 2007. Maastrichtské kritériá sa musia
uplatňovať jednotne a presne stanoveným spôsobom. Pozornosť sa venuje aj
udržateľnosti plnenia týchto kritérií. Dôvodom je snaha EÚ aby sa členským
štátom eurozóny mohol stať len ekonomický vyspelý štát. Na základe nášho
výskumu sa ukázalo, že SR má predpoklady splniť maastrichské kritéria v roku
2007, o čom svedčí vývoj plnenia kritéria cenovej stability - inflácie, úrokových
sadzieb, deficitu verejných rozpočtov, štátneho dlhu a menového kurzu.
Kritérium inflácie sa určí až tesne pred hodnotením SR Európskou komisiou
a Európskou centrálnou bankou. Pretože sa určuje ako aritmetický priemer
inflácie troch krajín s najnižšou mierou inflácie za predchádzajúcich 12 mesiacov,
ktorý sa zvýši o 1,5 %, nie je ho možné dnes presne určiť. Preto je potrebné
počítať s čo možnou najnižšou inflácie v roku 2007. Očakáva sa 2,0 % miera
inflácie v roku 2007 a 2,0 % inflácia v roku 2008. Sú to prísnejšie podmienky
splnenia tohto kritéria, ako to bolo u pôvodných štátov eurozóny (2,7% v roku
1989).
Kritérium dlhodobých úrokových sadzieb sa v SR dlhodobo plní a v roku 2007
sa očakáva úroveň úrokových sadzieb vo výške 4,5 %.
Kritérium deficitu verejných rozpočtov sa ešte v roku 2006 neplnilo (3,7 % z
HDP), ale v roku 2007 sa očakáva jeho splnenie vo výške 2,9 % a v roku 2008 2,5
%. Kritérium štátneho dlhu sa počas existencie samostatnej SR stále plnilo, keď
dlh sa pohyboval tesne nad úrovňou 33 (33,1 % HDP v roku 2006, očakávané
35,2% HDP v roku 2007 a 36,2 % z HDP v roku 2008).
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Kritérium menového kurzu SR zatiaľ plní, slovenská koruna sa nachádza
v systéme menového kurzu ERM II od 25. novembra 2005 a jej úroveň sa
pohybovala v smere jej zhodnocovania, ktoré vyvolalo zmenu pôvodne stanovenej
centrálnej parity. Došlo k revalvácii slovenskej koruny, aby sa dodržali všetky
požiadavky tohto maastrichtského kritéria, t. j. aby sa koruna pohybovala v pásme
oscilácie +- 15 % od centrálnej parity, aby nedošlo k jej devalvácii, aby sa
pohybovala blízko centrálnej parity a aby tlaky na jej kurz neboli výrazné. Z tohto
pohľadu rozsah pásma oscilácie nie je podstatný, ale podstatný je pohyb kurzu
blízko centrálnej parity. Ale čo znamená blízko centrálnej parity nie je určené.
Možno predpokladať, že to môže byť +-2,25 %. Tlaky na menový kurz SKK nie
sú výrazne, aj keď kurz značne ovplyvňuje vývoj menových kurzov v okolitých
štátoch.
Preskúmali sa aj najčastejšie uvádzané výhody a prínosy a nevýhody zavedenia
eura v SR a dôsledky prípadného nezavedenia eura. Náklady súvisiace so
zavedením eura sa postupne vynakladajú a prínosy sú v dlhodobejšom horizonte.
Odhaduje sa priamy prínos zo zavedenia euro vo výške 1 % HDP.
Otázky pripravenosti SR na vstup do menovej únie sa riešili aj z pohľadu stavu
konvertibility slovenskej koruny a liberalizácie kapitálových pohybov, rozvoja
devízového trhu a prepojenia bankovníctva a finančných trhov, zosúlaďovania
cieľov a nástrojov menovej politiky NBS s Európskou centrálnou bankou.
c. za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
- Monografie
1. Kotlebová, J., Sobek, O.: Menová politika – stratégie, inštitúcie a nástroje, Iura
Edition, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-8078-092-0
- učebnice a učebné texty
1. Beňová a kol.: Financie a mena, 2. doplnené a prepracované vydanie,
Jankovská, A.: Medzinárodné financie, kap. 8, Sobek, O.: Peňažný obeh a mena,
kap. 4Bratislava, Iura Edition, 2007 ISBN 978-80-8078-142-2
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
1. Sobek, O.: Medzigeneračná solidarita a rozdeľovacia politika, In. Balhar
Víťazoslav: Alterantívne prístupy k riešeniu problémov ekonomiky SR: (štúdia 9),
EKONÓM, Bratislava, ISBN 80-225-2232-5, s 95-104
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
1. Jankovská, A., Makúch, M.:Tendencie na medzinárodných OTC devízových
trhoch a slovenský devízový trh, Biatec, 1/2007, ročník 15, ISSN 1335-0900
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
v zahraničí:
1. Jankovská, A.,Kolenčík, P.: The process of the euro introduction in the
Slovak Rupublic at the present time, Medzinárodná vedecká konferencia,
Sliezska univerzita v Opave, OPF, Karviná, v tlači
2. Klimiková, M. – Vovk. Martin: Opatrenia bánk v SR proti praniu špinavých
peňazí. In. Evropské finanční systémy 2007. Zborník príspevkov
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z medzinárodnej vedeckej konferencie, Brno, 20. 6. – 21. 6. 2007. Brno,
Masarykova univerzita, ESF, Katedra financií, 2007, ISBN 978-80-210-43190. s. 144-149
Doma:
1. Janovská, A., Kolenčík, P.: Proces zavedenia eura v Slovenskej republike,
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie KBaMF, 27. -28. 9.
2007,Smolenice, ISBN 978-80-225-2422-3
2. Sobek, O.: Euro a ako ďalej? Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
KBMF „Mena, bankovníctvo a finančné trhy. 27. -28. 9. 2007,Smolenice,
ISBN 978-80-225-2422-3
3. Demjan, V.: Analýza vybraných modelov oceňovania opcií. In Generácia
2006: vedecká konferencia mladých pedagogických pracovníkov
a doktorandov na NHF EU v Bratislave pri príležitosti Týždňa vedy na
Slovensku 23. novembra 2006, Bratislava, EKONÓM, 2007, ISBN 978-80225-2363-9, s. 179-183
4. Tučník, M.: Hodnotenie hospodárskej a právnej konvergencie SR, In
Generácia 2006: vedecká konferencia mladých pedagogických pracovníkov
a doktorandov na NHF EU v Bratislave pri príležitosti Týždňa vedy na
Slovensku 23. novembra 2006, Bratislava, EKONÓM, 2007, ISBN 978-80225-2363-9, s. 184-189

-

o zborníky v elektronickej podobe
1. Tučník, M.: Konvergenčná správa 2006 – východiská pre hodnotenie SR
v roku 2008 in Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku
vedu (elektronicky zdroj, Bratislava , 19.-20.október 2006, spracovali“ Ivan
Šóš, Martin Novák – Elektronické dokumenty (listy, články, monografie).
Bratislava, EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2249-X, CD-ROM. Popis urobený
2. 4. 2007. Názov z titulnej strany.
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

9

3. Číslo projektu: 1/4642/07 2007-2009; Názov projektu: Reforma systémov korporátnych
daní v EÚ ako jeden z predpokladov dosiahnutia Lisabonskej stratégie
Vedúci projektu: Ing. Jana Kubicová, PhD., MBA
Katera financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Borodovčák Michal, Ing. , CSc.
Čiernik Anton, Ing. , PhD.
Holczerová Judita, Ing.
Mackových Jaroslav, Ing.
Nekanovič Miloslav, Ing.
Rabatinová Marcela, Ing., PhD.
Romančíková Eva, doc. Ing., CSc. (zástupca zodpovedného riešiteľa)
Šabíková Ingrid, Ing., PhD.
Vincúrová Zuzana, Ing. , PhD. (do mája 2007, kedy rozviazala pracovný
pomer s EUBA)
Doba riešenia: január 2007 – december 2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Postup výskumu v prvom roku riešenia mal tri súbežné línie.
Prvú líniu výskumu uskutočnili predovšetkým skúsení členovia riešiteľského
kolektívu. Skúmali sme v nej dve otázky. Po prvé, aký je súčasný stav v pravidlách
zdaňovania korporátnou daňou v členských krajinách v EÚ. Dôraz sme položili na
skúmanie ich vplyvu v ekonomických vzťahoch s tretími krajinami. Dospeli sme
k záveru, že nejednotnosť a nedostatočná koordinácia umožňujú medzinárodnú
daňovú optimalizáciu nadnárodných spoločností, ktorá predstavuje riziko nižších
ako potenciálnych daňových príjmov rozpočtov verejnej správy členských krajín
EÚ. Po druhé, skúmali sme väzbu medzi zavedením Eura, optimálnou menovou
úniou a rozpočtovou politikou EÚ. Zamerali sme sa na možnosť stabilizácie
v eurozóne prostredncítvom pôsobenia korporátnej dane, ktorá by mohla pôsobiť
ako automatický stabilizátor. V tejto súvislosti sme skúmali možnosti stanoviť
vlastné zdroje rozpočtu EÚ na báze daní. Zamerali sme sa na preskúmanie
možnosti zaviesť európsku daň, najmä ak by ňou by mala byť korporátna daň. Tá
by mohla predstavovať stabilizáciu v prostredí eurozóny s asymetrickými šokmi
na ekonomiky jednotlivých členských štátov EÚ. Tiež sme preskúmali proces
fiškálneho vyrovnávania medzi regiónmi na príklade SR.
Druhá línia výskumu bola orientovaná na vzťah daňového systému k verejným
financiám. Tu sme sa orientovali nielen na korporátnu daň ako izolovaného prvku
daňového systému, ale vychádzali sme s existujúcej kohézie národných daňových
systémov vo všetkých členských štátoch EÚ. Konkrétne sa potvrdilo, že zásahy do
pravidiel zdanenia korporátnou daňou v jednotlivých členských štátoch ako
dôsledokc ich koordinácie alebo harmonizácie by si jednoznačne vyžiadali zmeny
aj v ostatných systémových prvkoch národných daňových systémov v jednotlivých
členských štátoch EÚ. Potvrdzuje sa, že nie je možná čiastková, izolovaná
harmonizácia jednej dane v daňovom systéme bez konzekvencií na ostatné dane
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v daňovom systéme, nakoľko tieto systémy sa vyznačujú značným stupňom
vnútornej kohézie na národnej úrovni.
Tretia línia výskumu bola založená na tom, že si členovia riešiteľského kolektívu
rozdelili skúmanú problematiku na parciálne otázky súvisiace s riešenou témou.
Témy na seba nadväzujú tak, aby syntéza poznatkov jednotlivých riešiteľov viedla
k zodpovedaniu zadanej témy výskumu. Patrili sem také otázky ako je ochrana
životného prostredia nástrojmi daňovej politiky a ich koordinácia na úrovni EÚ,
skúmanie daňových nástrojov stimulácie inovácií, vedy a výskumu vo vybraných
členských krajinách EÚ, problematika určenia daňového základu korporátnej dane
v nadväznosti na účtovné pravidlá vyčíslenia výsledku hospodárenia, ekonomické
dopady regionálnej koordinácie priamych daní ak zvyšok sveta a ďalšie. Riešitelia
uskutočnili prehľad a štúdium dosiahnutých výsledkov vedeckého výskumu vo
svete v ich skúmaných oblastiach. Vypracovali pracovné verzie svojich publikácií,
ktoré pripravujeme do tlače. Zúčastňovali sa na domácich a zahraničných
vedeckých konferenciách, kde prezentovali a konfrontovali svoje názory
s kolegami z iných univerzít, ktorí sa zaoberajú podobnou problematikou.
Výsledkom ich aktivity boli publikácie príspevkov na domácich a zahraničných
konferenciách.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
Monografie:
kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
-

-

KUBICOVÁ, J. – ROMANČÍKOVÁ, E. – BORODOVČÁK, M.: The EU and
Third Countries: Direct Taxation. National Report Slovakia. In: Lang, M. –
Pistone, P.: The EU and Third Countries: Direct Taxation. Vienna: Linde, 2007.
ISBN978-3-7073-0932-4. p. 537-570. Kubicová, J. 85%, Borodovčák, M. 10%.
Romančíková, E. 5%
KUBICOVÁ, J.: – HOLTZEROVÁ, J.: EU Tax. National Report - Slovakia. In:
Lang, M.: EU Tax. Vienna: Linde, 2008. 30 strán. [Kubicová, J. 75%, Holtzerová,
J.: 25%] V tlači.

Učebnice a učebné texty:
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
-

-

BELIČKOVÁ, K. – BEŇOVÁ, E. - BORODOVČÁK, M. - KUBICOVÁ, J.
NEUBAUEROVÁ, E. - OCHOTNICKÝ, P. – SIVÁK, R. - SOKIRA, J: Verejné
financie Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-094-4.
SCHULTZOVÁ, A. - SOKIRA, J. - BELIČKOVÁ, K. - BEŇOVÁ, E. ZUBAĽOVÁ, A. - BORODOVČÁK, M. - NEUBAUEROVÁ, E. - JANČOVIČ,
Ľ.: Verejné financie : vybrané otázky pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania.
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 320 s. ISBN 978-80-225-2326-4
SCHULTZOVÁ, A. - BORODOVČÁK, M. - KUŠNÍROVÁ, J. – REPKOVÁ, D.
– NEKANOVIČ, M. – PÉLIOVÁ, J. – VINCÚROVÁ, Z. – MACKOVÝCH, J. –
GEŠKO, M. Daňovníctvo : daňová teória a politika . Praktikum. Bratislava :
Iura Edition, 2007. 88 s. ISBN 978-80-8078-162-0.
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Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach v domácich vydavateľstvách
-

KUBICOVÁ, J. : Sociálna ochrana a zabezpečenie v systéme verejných financií
In: Sivák Rudolf et al.: Verejné financie. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 97880-8078-094-4. tam kapitola 5.3. ss. 124-167.
BORODOVČÁK, M. : Verejné príjmy In: Sivák Rudolf et al.: Verejné financie.
Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-094-4. ss. 167-199.
BORODOVČÁK, M. : Priame dane In: SCHULTZOVÁ, A. et. al: Daňovníctvo :
daňová teória a politika . Praktikum. Bratislava : Iura Edition, 2007. ISBN 97880-8078-162-0. Tam kapitola 4. ss. 62 – 85.

Vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/ nekarentované, zahraničné/ domáce)
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
-

ROMANČÍKOVÁ, E. - BORODOVČÁK, M. : Environmentálne dane a obchody
s emisiami, ako nástroje ochrany životného prostredia In: Ekonomické rozhľady
2/2007 ss. 264-276. ISSN 0323-262X.

-

Odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/ nerecenzované, zahraničné/
domáce)
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

-

BORODOVČÁK, M.: Aké zmeny v zákone o dani z príjmov priniesol zákon č.
688/2006 Z.z. ? In: Dane a účtovníctvo v praxi , roč. 12, č. 3 (2007), s. 8-12

Zborníky v elektronickej podobe
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
-

-

-

-

KUBICOVÁ J. – HAUPTMAN, L. – RUDY, K.: Comparative Analysis on
Slovak, Slovenian and Belarus Tax Measures to Support Innovations and Research
In: Znalostná ekonomika. Nové výzvy pre národohospodrásku vedu. Elektronický
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava:
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. ISBN 80225-2249-X. 20 s. [Kubicová, J. 33,33%, Hauptman, L.. 33,33%. Rudy, K..
33,33%]
KUBICOVÁ, J. : Daňové prekážky plného využitia možností podnikať na
jednotnom trhu EÚ In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a
budúcnosť perspektívneho vývoja. Zborník z vedeckej konferencie KET NHF EU
v Ba. Bratislava: NHF EU v Ba, 13.septembra 2007. ISBN 978-80-225-2350-9. 6s.
ROMANČÍKOVÁ, E.: Trvalo udržateľný rozvoja ekonomické nástroje jeho
zabezpečenia v procese globalizácie In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast –
súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja. Zborník z vedeckej konferencie
KET NHF EU v Ba. Bratislava: NHF EU v Ba, 13.septembra 2007. ISBN 978-80225-2350-9. 6s.
BORODOVČÁK, M. – ZUBAĽOVÁ, Alena: Majú dane zohľadňovať sociálny
aspekt ? In: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Sborník
příspěvku z mezinárodní konference, University of Economics , Prague zo dňa
13.- 14. 4. 2007, s. 13, ISBN 978-80-245-1188-7
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-

ŠABÍKOVÁ, I.: Transformácia účtovného výsledku hospodárenia podniku na
základ dane In: Význam a úlohy účtovníctva a financií v riadení malých a
stredných podnikov v poľnohospodárstve. Zborník z vedeckého seminára s
medzinárodnou účasťou 16.11.2007 Nitra. ISBN 978-80-8069-967-3. s.83-88.

Zborníky v printovej podobe
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
-

-

-

-

-

-

KUBICOVÁ, J.: The Slovak Tax System as a Tool for Fiscal Smoothing In:
Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie. Zborník z
vedeckej konferencie Katedry financií NHF EU v Ba dňa 13.11. 2007. Bratislava:
NHF EUBA, 2008. 6 strán. V tlači.
KUBICOVÁ, J.: International Tax Co-operation via Exchange of Information –
the Transatlantic Point of View. In: Ekonomika firiem a Slovenská ekonomika
mýty a fakty o realite. Zborník z vedeckej konferencie na PHF EU v Košiciach 19.
– 21. septembra 2007 organizovanej PHF EU v Košiciach 1í.-21.septembra 2007.
Je to označené číslom VEGA. V tlači.
KUBICOVÁ, J. – ROMANČÍKOVÁ, E.: Economic Issues of Protection of
Environment in the Process of Globalisation of the Wold Economy In: Zborník
z vedeckej konferencie. Trnava, 2007. V tlači.
KUBICOVÁ, J. – ŠABÍKOVÁ, I.: Finančný trh SR v kontexte európskych
integračných procesov. In: Verejné financie a Euro. Zborník z vedeckej
konferencie Ekonomickej fakulty, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
4.12. 2007. V tlači.
LUPRICHOVÁ, P. - BORODOVČÁK, M. Porovnávacia reklama a prostriedky jej
právnej ochrany In: Právo v podnikání v nových členských státech EU. Sborník.
Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné,
2007. ISBN 978-80-7248-435-5. S. 86-91.
ŠABÍKOVÁ, I. : Vplyv európskych integračných procesov na finančný trh v SR
In: Generácia 2007. Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej
konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorantov dňa 16.november
2007. Bratislava. ISBN: 978-80-225-2402-5
ČIERNIK, A. - ŠABÍKOVÁ, I.. Financovanie ochrany vôd v SR zo zdrojov
finančnej pomoci EÚ In: Veřejná a soukromná řešení dopadů živelních pohrom v
ČR. Sborník z konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007. Brno: Masarykova
univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4395-4. S. 32-43.

Vyžiadané prednášky na konferenciách
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
-

ROMANČÍKOVÁ, E. : Banky a ich priestor v procese financovania projektov zo
zdrojov EÚ. In: Mena, bankovníctvo a finančné trhy. Zborník z vedeckej
konferencie. Bratislava: NHF EUBA. CD-rom.

Iné
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
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-

-

KUBICOVÁ, J. (zost.) – SERGI, B.S. (zost.) – BAGATELAS, W.T. (zost.):
Industries and Markets in Central and Eastern Europe. Hampshire: Ashgate, 2007.
ISBN 978-0-7546-4918-2. 202 s.
ROMANČÍKOVÁ, E. : Financovanie starých zaťaží. Odborné stanovisko pre
MŽP SR. Bratislava, 2007

4. Číslo projektu: VEGA č. G-166; Názov projektu: Teoretické a hospodársko-politické
podmienky a predpoklady dlhodobého ekonomického rastu SR ako člena Euópskej únie
v procese globalizácie
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
doc. Ing. Vladimír Gonda, PhD.
doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.
doc. Ing. Marta Martincová, PhD.
doc. Ing. Eva Muchová, PhD.
doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD.
doc. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc.
doc. Ing. Judita Táncošová, CSc.
Ing. Eleonóra Matoušková, PhD.
Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.
Ing. Zdenka Kristófová
Ing. Marcel Novák
Ing. Ivana Černáková
Ing. Gabriela Dovaľová
Doba riešenia: 1.1.2006 – 31.12.2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Riešitelia vyhodnotili doterajšie poznatky o problematike dlhodobého
ekonomického rastu z hľadiska cieľov Lisabonskej stratégie a znalostnej ekonomiky.
Vypracovali niekoľko vedeckých štúdií, ktoré prezentovali na vedeckých
konferenciách u nás a v zahraničí, viaceré získané výsledky publikovali v odborných
a vedeckých časopisoch v učebniciach a v monografiách.
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:
- Čaplánová, A.: (vykazované v roku 2007)
Mechanizmy verejnej voľby a verejný sektor / Anetta Čaplánová. - Bratislava :
ŠEVT, 2006. - 84 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-88707-85-1
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-

Hontyová, K.: (vykazované v roku 2007)
Moderné prístupy k fungovaniu trhových ekonomík. - Bratislava : ŠEVT, 2006. 95 s. : grafy, tab. - ISBN 978-80-88707-74-5
Lisý, J.: (vykazované v roku 2007)
Alternatívne teoretické prístupy k riešeniu hospodárskopolitických problémov. Bratislava : ŠEVT, 2006. - 78 s. - ISBN 978-80-88707-83-7
Martincová, M.: (vykazované v roku 2007)
Úvod do štúdia trhovej ekonomiky. - Bratislava : ŠEVT, 2006. - 98 s. : grafy, obr.,
tab. - ISBN 978-80-88707-82-0
Muchová, E.: (vykazované v roku 2007)
Medzinárodná ekonómia v podmienkach európskej integrácie a globalizácie. Bratislava : ŠEVT, 2006. - 96 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-88707-81-3

Učebnice a učebné texty:
VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE:
-

-

Gonda, V.: (vykazované v roku 2007)
Metodika vedeckej práce pre doktorandov : doktorandské štúdium a dizertačná
práca / Vladimír Gonda. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - 275 s. :
príl., tab. - ISBN 80-225-2250-3
Hontyová, K. – Lisý J. – Majdúchová H.: Základy ekonómie a ekonomiky.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 202 s. ISBN 978-80-225-2305-9
Ján Lisý a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. Druhé prepracované
a doplnené vydanie, Bratislava : IURA EDITION, 2007, 634 strán, ISBN: 978-808078-164-4. Spoluautori: Čaplánová, Gonda, Hontyová, Lisý, Martincová,
Matoušková, Muchová, Piovarčiová, Přívarová, Táncošová. (publikované 2007,
vykazované 2008)

UČEBNICE PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY: 3
-

-

-

Lisý, J.: Úvod do makroekonómie pre obchodné akadémie / Ján Lisý, Zuzana
Zámečníková. - 2. vyd.. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
2007. - 133 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-10-01198-8 [ ... ZÁMEČNÍKOVÁ,
Zuzana] (spoluautor 50%, 3,5 AH)
Ján Lisý – Zuzana Zámečníková: Bevezetés a makroökonómiába a kereskedelmi
akadémia számára. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo
2007,1.vydanie, (spoluautor 50 %, 3,5 AH), 133 strán, ISBN 978-80-10-01183-4.
* (mutácia: vyšla v SJ v roku 2007)
Ján Lisý – Zuzana Zámečníková: Makroökonómia gyakorlatok a kereskedelmi
akadémia számára. (Seminár z makroekonómie pre obchodné akadémie).
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2007, 1.vydanie, (spoluautor
50 %, ....AH), 141 strán, ISBN 978-80“-10-01182-7 * (mutácia: vyšla v SJ v roku
2005)

SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY: 3
-

Daria Rozborilová a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. Praktikum. Bratislava :
IURA EDITION. 2.prepracované a doplnené vydanie. 2007. 275 strán. ISBN 978-808078-166-8. Spoluautori: Čaplánová, Gonda, Hontyová, Martincová, Muchová,
Piovarčiová, Táncošová (publikované 2007, vykazované 2008)
15

-

Veronika Piovarčiová a kolektív: Zbierka úloh z ekonómie, Bratislava : Vydavateľstvo
Ekonóm 2007, 82 strán, ISBN 978-80-225-2416-2. Spoluautori: Piovarčiová, Martincová
(publikované 2007, vykazované 2008)
Táncošová, J. a kol.: Ekonómia - metodická pomôcka. Bratislava : IURA EDITION, 2007.
ISBN 978-80-8078-165-1. Spoluautori: Hontyová, Martincová, Matoušková,
Muchová, Piovarčiová, Táncošová (publikované 2007, vykazované 2008)

VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH
(KARENTOVANÉ/NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE):
-

-

-

-

-

-

-

-

Orviská, Marta - Čaplánová, Anetta - Medveď, Jozef - Hudson, John: A crosssection approach to measuring the shadow economy / Marta Orviská, Anetta
Čaplánová, Jozef Medved, John Hudson. In: Journal of Policy Modeling : A Social
Science Forum of World Issues. - ISSN 0161-8938. - Roč. 28, 7. October (2006),
s. 713-724. (vykazované 2007)
Gonda, V.: Milton Friedman a jeho prínos do ekonomickej vedy / Vladimír Gonda.
In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku,
spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic
policy, social and economic forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 55, č. 3 (2007),
s. 250-266.
Gonda, V.: Veda a výskum ako hnací motor znalostnej ekonomiky.
In: Ekonomická revue : vědecko-odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké
školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - ISSN 1212-3951. - Roč. 10, č. 2/3
(2007), s. 40-55. ,0,85 AH
Gonda, V.: (vykazované 2007)
Obrazovanie i nauka v globalizirovannom mire: problemy i zadači / Vladimír
Gonda
In: Vestnik Povolžskoj akademiji gosudarstvennoj služby imeni P. A. Stolypina :
naučnyj žurnal. - ISSN ISSN 1682-2358. - č. 11 (2006), s. 136-142.
Gonda, V.: Veda a výskum na Slovensku v kontexte Lisabonskej stratégie /
Vladimír Gonda. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej
univerzity v Bratislave. - ISSN 0323-262X. - Roč. 36, č. 1 (2007), s. 56-66.
Gonda, V.: Globálne problémy v optike summitu G8 v St. Peterburgu / Vladimír
Gonda. In: Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické,
ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - ISSN 1336-1562. - Roč. 4, č. 1 (2006), s.
84-91.
Gonda, V.: Veda a výskum na Slovensku v kontexte Lisabonskej stratégie.
In: Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of
the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava
with a seat in Košice. - ISSN 1335-9746. - Roč. 6, č. 11 (2007), s. 95-103.
Gonda, V.: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu :
medzinárodná konferencia / Vladimír Gonda. In: Ekonomický časopis : časopis
pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické
prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 55, č. 1 (2007), s. 100-103.
Matoušková, E.: Mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva a ich prínos pre
spoločnosť / Eleonóra Matoušková. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis
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-

Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISSN 0323-262X. - Roč. 36, č. 1 (2007), s.
136-145.
Přívarová, M.: Vystihuje model produktového radu s invenčnou funkciou
správanie sa inovačnej firmy? In: Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University
of Economics in Bratislava scientific journal. - ISSN 1336-1732. - Roč. 6, č. 3
(September 2007), s. 100-106.

ODBORNÉ ŠTÚDIE V ODBORNÝCH ČASOPISOCH
(RECENZOVANÉ/NERECENZOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE): 10
-

-

-

-

-

Brinčíková, Z.: Teoretické základy menovej integrácie v Európe / Zuzana
Brinčíková. In: Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0146. Roč. 2, č. 7-8 (Júl 2007), s. 14-15. (5 AH)
Čaplánová, A.: (rec.)
[Metodika vedeckej práce pre doktorandov] / Anetta Čaplánová
In: ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - ISSN 13355864. - Roč. 18, č. 3 (2007), s. 50-51.
Recenzia na: Metodika vedeckej práce pre doktorandov, doktorandské štúdium a
dizertačná práca. - Bratislava : Ekonóm, 2006. - ISBN 80-225-2250-3.
Gonda, V.: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu :
medzinárodná konferencia / Vladimír Gonda. In: Ekonomický časopis : časopis
pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické
prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 55, č. 1 (2007), s. 100-103.
Gonda, V.: Edmund S. Phelps / Vladimír Gonda
In: BIATEC : odborný bankový časopis.-ISSN 1335-0900. - Roč. 15, č. 2 (Február
2007), s. 20-23.
Gonda, V.: Peněžní ekonomie a bankovnictví / Vladimír Gonda
In: Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0146. - roč. I., č.
1(2006), s. 49. Recenzia na: Peněžní ekonomie a bankovnictví / Zbyněk Revenda
... [et al.]. - 4. vyd. (dopln.). - Praha : Management Press, 2005. - ISBN 80-7261132-1.
Gonda, V. (rec.): Vitamíny pro ekonomický růst / Vladimír Gonda
In: Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0146. - roč. I., č. 3
(2006), s. 50. Recenzia na: Vitamíny pro ekonomický růst. - Praha : Ekopress,
2006.
Gonda, V.: Cena Imricha Karvaša / Vladimír Gonda. In: Ekonóm : informačný
spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Roč. 12, č. 1 (2007), s. 12.
Lisý, J.: Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej
stratégie / Ján Lisý. In: BIATEC : odborný bankový časopis. - ISSN 1335-0900. Roč. 14, č. 11 (November 2006), s. 3-4.
Lisý J. – Muchová E.: Ekonómia ako vášeň života : Misesova predstava trhovej
ekonomiky / Ján Lisý, Eva Muchová. In: Financie : mesačník vydavateľstva
Ecopress. - ISSN 1337-0146. - Roč. 2, č. 10 (September 2007), s. 42-44.
Táncošová, J. – Muchová E.: Alan Greenspan / Judita Táncošová, Eva Muchová.
In: BIATEC : odborný bankový časopis. - ISSN 1335-0900. - Roč. 15, č. 3 (Marec
2007), s. 22-25.
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PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ (V ZAHRANIČÍ, MEDZINÁRODNÉ
DOMÁCE A OSTATNÉ):
ZBORNÍKY V PRINTOVEJ PODOBE: 15
-

Čaplánová, A.: Vysokoškolské vzdelávanie vs. znalostná ekonomika. s. 12-13. In: Nové
trendy – nové nápady 2007. New trends – new ideas 2007. 2. mezinárodní vědecká
konference. 2nd International Scientific Conference. Sborník abstraktu. Znojmo 22.-23.
listopadu 2007. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. ISBN 978-80-903914-1-3.
(publikované 2007, vykazované 2008)

-

Černáková, I.: Zoznam informačných technológií a inovácií v ekonomickom raste
v podmienkach prechodu k novej ekonomike / Ivana Černáková, Jana Fliegová. In:
EDAMBA : 9. medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA Ekonomická
univerzita v Bratislave, Slovensko. - Nové Zámky : SECOS, 2006. - ISBN 80-2252219-8. - s. 72-77.
Černáková, I.: Ekonomický rast v novej ekonomike. s. 41-43. In: PhD. 10.
medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA 2007 v Nových Zámkoch. 10th
International Science Conference EDAMBA 2007, Nové Zámky. konaná 20. 4.
2007. ISBN: 978-80-225-2380-6. (publikované 2007, vykazované 2008)
Lisý, J.: Ekonomická teorie německé historické školy / Ján Lisý. In: Dějiny
ekonomických teorií pro právníky. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN
80-210-4054-8. - S. 80-87.
Lisý, J.: Sociální a socialistické kritiky kapitalismu / Ján Lisý. In: Dějiny
ekonomických teorií pro právníky. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN
80-210-4054-8. - S. 90-97.
Lisý, J. – Muchová E.: Makroekonomické súvislosti novej ekonomiky, s. 38. In:
Nové trendy – nové nápady 2007. New trends – new ideas 2007. 2. mezinárodní
vědecká konference. 2nd International Scientific Conference. Sborník abstraktu.
Znojmo 22.-23. listopadu 2007. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo.
ISBN 978-80-903914-1-3. (publikované 2007, vykazované 2008)
Martincová, M.: Znalostná ekonomika a trh práce v SR v kontexte európskych
integračných procesov. str. 165-175 (0,81 AH). In: prof. RNDr. Koloman
Ivanička, DrSc. a kol.: Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR
a regionálna politika ich rozvoja. Bratislava : VŠEaMVS, 2007, 200 strán.
ISBN978-80-89143-51-1.
Martincová M.: Vplyv trhu práce na ekonomický rast v podmienkach globalizácie,
s. 41. In: Nové trendy – nové nápady 2007. New trends – new ideas 2007. 2.
mezinárodní vědecká konference. 2nd International Scientific Conference. Sborník
abstraktu. Znojmo 22.-23. listopadu 2007. Soukromá vysoká škola ekonomická
Znojmo. ISBN 978-80-903914-1-3. (publikované 2007, vykazované 2008)
Novák, M.: Vývoj výkonnosti ekonomiky SR od roku 1993 do roku 2004 / Marcel
Novák. In: EDAMBA : 9. medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA
Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko. - Nové Zámky : SECOS, 2006. ISBN 80-225-2219-8. - s. 233-239.
Novák, M.: Ekonomický cyklus USA v 20. a 21. storočí. s. 48. In: Nové trendy –
nové nápady 2007. New trends – new ideas 2007. 2. mezinárodní vědecká
konference. 2nd International Scientific Conference. Sborník abstraktu. Znojmo
22.-23. listopadu 2007. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. ISBN 97880-903914-1-3. (publikované 2007, vykazované 2008)
Piovarčiová, V.: Trendy na kapitálových trhoch a ich dopad na ekonomický rast,
s.51. In: Nové trendy – nové nápady 2007. New trends – new ideas 2007. 2.

-

-

-

-

-

-

-
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mezinárodní vědecká konference. 2nd International Scientific Conference. Sborník
abstraktu. Znojmo 22.-23. listopadu 2007. Soukromá vysoká škola ekonomická
Znojmo. ISBN 978-80-903914-1-3. (publikované 2007, vykazované 2008)
Přívarová, M.: Les flux d´IDE dans les pays du Groupe de Vysegrad dans le
contexte de l´ élargissement de l´Union européenne. s. 347-353. In: L´Europe et le
developpement regional. Politiques communautaires, entrepreneuriat et
mobilisation de la société civile. XIII conference internationale du réseau PGV,
Vyd: ISLA de Lisbonne, 20-21 septembre 2007, 506. ISBN: 978-989-95523-0-2.
0,668 AH
Přívarová, M.: Princíp flexicurity v regionálnom rozvoji. str. 165-175 (0,89 AH).
In: prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. a kol.: Analýza ekonomickej a sociálnej
úrovne regiónov SR a regionálna politika ich rozvoja. Bratislava : VŠEaMVS,
2007, 200 strán. ISBN978-80-89143-51-1.
Přívarová, M.: Les risques et les avantages de la flexibilité du travail dans l´Union
européenne / Magdaléna Přívarová. In: La dynamique des ressources humaines,
facteur potentiel d´ integration dans l´ Europe elargie : Actes de la XII. Conférence
Internationale du Réseau PGV. - Timisoara, Romania : Universitátea de Vest,
2006. - ISBN 973-7608-92-2. - S. 251-259.
Přívarová, M.: Les flux d ´IDE dans les pays du Groupe de Vysegrad dans le
contexte de l´élargissement de l´Union européenne / Magdaléna Přívarová
In: L´Europe et le developpement régional : XIII. Conférence Scientifique
International du réseau PGV, Lisbonne, Portugal, 20-21 septembre 2007. - Lisboa :
PGV / AESIC ISLA - Lisboa, 2007. - ISBN 978-989-95523-0-2. - S. 347-352.

ZBORNÍKY V ELEKTRONICKEJ PODOBE: 48
-

-

-

-

-

Brinčíková, Z.: Flexikurita – dánsky model trhu práce / Zuzana Brinčíková
In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. –
Elektronické textové dáta. – Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. –
ISBN 978-80-225-2350-9. – CD-ROM.
Brinčíková, Z.: Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle
Lisabonskej stratégie. In: Medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých
pracovníkov a doktorandov na NHF EU v Bratislave: Generácia 2007. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. 16. 11. 2007, Bratislava. (publikované
2007, vykazované 2008)
Brinčíková, Z.: Mobilita pracovných síl v Európe / Zuzana Brinčíková
In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš,
Martin Novák. – Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). – Bratislava
: [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. – ISBN 80-225-2249-X. – CD-ROM.
Čaplánová, A.: Inovácie vo vzdelávaní ako nástroj zvyšovania
konkurencieschopnosti v podmienkach formovania novej ekonomiky (+
Rozborilová). In: Medzinárodná vedecká konferencia Proceedings. International
konference: Increasing competitiveness or Regional, National and International
Markets, September 4-6, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové
výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů) – Ostrava
Čaplánová, A. – Rozborilová, D.: Is there Equity in Access to Higher Education?
(Impact of Higher Education Reforms on Access to Higher Education- Case study
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

of Slovakia). S. 73-78. In: Investments in the Future – 2007. Sixth International
scientific conference, October 18.-20. 2007. Festival and Congress Centre – Varna,
Bulgaria, ISBN: 978-954-90156-3-8
Čaplánová, A.: Nová ekonomika a investície do ľudského kapitálu / Anetta
Čaplánová In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. –
Elektronické textové dáta. – Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. –
ISBN 978-80-225-2350-9. – CD-ROM.
Čaplánová, A.: Problematickosť formovania znalostnej ekonomiky z pohľadu
ekonomickej teórie / Dária Rozborilová, Anetta Čaplánová
In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš,
Martin Novák. – Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). – Bratislava
: [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. – ISBN 80-225-2249-X. – CD-ROM. [ ...
ROZBORILOVÁ, Dária]
Černáková, I.: Dôsledky novej ekonomiky / Ivana Černáková
In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. –
Elektronické textové dáta. – Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. –
ISBN 978-80-225-2350-9. – S. – CD-ROM.
Černáková, I.: Teoretické východiská ekonomického rastu. In: Medzinárodná
vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov na NHF EU
v Bratislave: Generácia 2007. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 16.
11. 2007, Bratislava. (publikované 2007, vykazované 2008)
Černáková, I. –Fliegová, J.: Komparácia konkurenčnej schopnosti Slovenska
s vybranými krajinami / Jana Fliegová, Ivana Černáková
In: DOCTUS 2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
doktorandov a mladých výskumných pracovníkov / zostavil: Peter Fašung. –
Bratislava : AT Publishing, 2006. – ISBN 80-88954-36-3. – S. 30-33.
Černáková, I.: Faktory ekonomického rastu v znalostnej ekonomike / Ivana
Černáková
In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš,
Martin Novák. – Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). – Bratislava
: [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. – ISBN 80-225-2249-X. – CD-ROM.
Černáková, I.: Ekonomický rast v znalostnej ekonomike a jej dôsledky / Ivana
Černáková In: Mezinárodní vědecká konference Ekonomické znalosti pro tržní
praxi : sborník příspěvků, Olomouc 13. 9. 2007. – Uherské Hradiště : Lešingrová
Romana, 2007. – ISBN 978-80-903808-8-2. – S. 39-42.
Dováľová, G.: Zdravotníctvo a ekonomický rast vo svetle Lisabonskej stratégie.
In: Medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov
a doktorandov na NHF EU v Bratislave: Generácia 2007. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie. 16. 11. 2007, Bratislava. (publikované 2007, vykazované
2008)
Gonda, V.: Úloha univerzít pri realizácii lisabonského procesu a ich
konkurencieschopnosť. In: Proceedings. International konference: Increasing
competitiveness or Regional, National and International Markets, September 4-6,
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poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych“ 17.18. mája 2007 v Akademii Ekonomicznej v Krakowe.
Gonda: Slovenská republika na ceste od koruny k euru
Lisý, Muchová: Teoretické názory na Európsku menovú úniu
Martincová, Piovarčiová: Vplyv trhu práce a trhu kapitálu na ekonomický rast
v kontexte novej ekonomiky
na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Finansowe warunki rozwoju regionalnego
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Gonda, V.: Financovanie vedy a výskumu v EÚ a na Slovensku vo svetle
lisabonskej stratégie na Medzinárodnú vedeckú konferenciu Zvyšování
konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních
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4.- 6. 9. 2007. Pozvanie do sekcie 114: Současný stav a perspektivy české
ekonomie.
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Gonda, V.: Úloha univerzít pri realizácii lisabonského procesu a ich
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Lisý J., – Muchová E.: Slovensko a EMU – otázniky a výzvy
Martincová, M. – Piovarčiová, V.: Teoretické a praktické aspekty trhu práce a trhu
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Táncošová, J.: Priame zahraničné investície a konkurencieschopnosť ekonomiky
SR
Na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Russia´s Neighborhood Policy“,
Moskva, 12.-13. 10. 2007.
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(K voprosu sotrudničestva Rossii i Evrosojuza v sfere obrazovania, nauki i
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vedy a výskumu").
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Čaplánová, A. – Rozborilová, D.: Metodologické aspekty výučby ekonómie
v programoch celoživotného vzdelávania (Prípadová štúdia modulu „Mechanizmy
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Přívarová, M.: Únik mozgov ako predmet skúmania ekonomickej vedy a problém
hospodárskej politiky
Táncošová, J. – Aradyová: Priame zahraničné investície a makroekonomická
stabilita

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):
- zborníky v printovej podobe
- zborníky v elektronickej podobe
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vyžiadané prednášky na konferenciách

5. Číslo projektu: VEGA č. 183 – 1/4653/07; Názov projektu: Makroekonomické aspekty
konvergencie ekonomiky SR ku eurozóne
Vedúci projektu:
doc. Ing. Eva Muchová, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
doc. Ing. Marta Martincová, PhD.
doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD.
doc. Ing. Dária Rozborilová, PhD.
doc. Ing. Judita Táncošová, PhD.
doc. Ing. Vladimír Gonda, PhD.
Ing. Eleonóra Matoušková, PhD.
Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.
Ing. Ivana Černáková
Ing. Marcel Novák
Ing. Karol Trnovský
Ing. Marián Vongrej
Doba riešenia:
1.1.2007 – 31.12.2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
na prvú etapu riešenia:
V prvej etape riešenia vedeckého projektu sa riešitelia zamerali na štúdium a
systematizáciu literatúry zaoberajúcu sa teoretickými prístupmi ku konvergencii, jej
identifikáciu a postavenie v procese menovej integrácie. Ďalej predmetom výskumu bolo
hodnotenie vývoja Európskej menovej únie z pohľadu symetrickosti resp. asymetrickosti,
analýza dopadov nerovnomerného vývoja v menovej zóne, možnosti riešenia asymetrického
šoku v postihnutých krajinách, identifikácia kritérií pre hodnotenie nominálnej konvergencie,
identifikácia kritérií pre hodnotenie reálnej konvergencie, identifikácia kritérií
charakterizujúcich poznatkovú ekonomiku. Paralelne riešitelia zisťovali a vyhodnocovali
poznatky z reálneho makroekonomického vývoja ekonomiky Slovenska.
Jednotliví riešitelia na základe získaných poznatkov zhodnotili súčasný stav danej
problematiky a stanovia si základné predpoklady pre riešenie jednotlivých individuálnych
riešiteľských úloh (problémov). Analýza teoretických predpokladov, ktoré sa uskutočnili
v prvom roku riešenia sú prvým krokom ku formulovaniu základných hypotéz riešenej
výskumnej úlohy. Získané teoretické poznatky riešitelia výskumného projektu prezentovali
na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a publikovali vo vedeckých a
odborných časopisoch.
V prvej etape sa riešitelia sa zamerali na nasledujúce aktivity v súlade s projektovými
cieľmi:
- Systemizácia teoretických poznatkov o konvergencii
- Systemizácia teoretických poznatkov o dopadoch asymetrického vývoja v menovej zóne
na členské štáty
- Systemizácia kritérií pre analýzu stavu poznatkovej ekonomiky (zhodnotenie cieľov
stanovených v Lisabonskej stratégii)

27

-

Systemizácia ukazovateľov nominálnej a reálnej konvergencie.
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: 0
- učebnice a učebné texty: 3
VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH :3
• GONDA Vladimír: Metodika vedeckej práce pre doktorandov : doktorandské
štúdium a dizertačná práca / Vladimír Gonda. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. - 275 s. : príl., tab. - ISBN 80-225-2250-3
• HONTYOVÁ Kajetana, LISÝ Ján, MAJDÚCHOVÁ Helena: Základy
ekonómie a ekonomiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 202 s.
ISBN 978-80-225-2305-9
• Ján LISÝ a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. Druhé prepracované
a doplnené vydanie, Bratislava : IURA EDITION, 2007, 634 strán, ISBN: 97880-8078-164-4
SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY: 3
•

Daria ROZBORILOVÁ a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. Praktikum.
Bratislava : IURA EDITION. 2.prepracované a doplnené vydanie. 2007. 275
strán. ISBN 978-80-8078-166-8
• TÁNCOŠOVÁ, J. a kol.: Ekonómia - metodická pomôcka. Bratislava : IURA
EDITION, 2007.
ISBN 978-80-8078-165-1
• Veronika PIOVARČIOVÁ a kolektív: Zbierka úloh z ekonómie, Bratislava :
Vydavateľstvo Ekonóm 2007, 82 strán, ISBN 978-80-225-2416-2
-

vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce): 8
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH KARENTOVANÝCH ČASOPISOCH: 1
•

GONDA Vladimír: Milton Friedman a jeho prínos do ekonomickej vedy /
Vladimír Gonda. In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a
hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for
economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - ISSN
0013-3035. - Roč. 55, č. 3 (2007), s. 250-266

VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH: 2
•

•

GONDA Vladimír: Veda a výskum ako hnací motor znalostnej ekonomiky.
In: Ekonomická revue : vědecko-odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké
školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - ISSN 1212-3951. - Roč. 10, č.
2/3 (2007), s. 40-55. ,0,85 AH
GONDA, Vladimír: Obrazovanie i nauka v globalizirovannom mire: problemy
i zadači / Vladimír Gonda. In: Vestnik Povolžskoj akademiji gosudarstvennoj
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služby imeni P. A. Stolypina : naučnyj žurnal. - ISSN ISSN 1682-2358. - č. 11
(2006), s. 136-142
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH: 5
•

•

•

•

•

-

GONDA Vladimír: Veda a výskum na Slovensku v kontexte Lisabonskej
stratégie / Vladimír Gonda. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis
Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISSN 0323-262X. - Roč. 36, č. 1
(2007), s. 56-66
GONDA Vladimír: Globálne problémy v optike summitu G8 v St. Peterburgu /
Vladimír Gonda. In: Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre
medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - ISSN 13361562. - Roč. 4, č. 1 (2006), s. 84-91
GONDA Vladimír: Veda a výskum na Slovensku v kontexte Lisabonskej
stratégie.
In: Podniková revue : vedecký časopis
Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom
v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the
University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - ISSN 13359746. - Roč. 6, č. 11 (2007), s. 95-103
MATOUŠKOVÁ Eleonóra: Mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva a ich
prínos pre spoločnosť / Eleonóra Matoušková. In: Ekonomické rozhľady :
vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISSN 0323-262X. Roč. 36, č. 1 (2007), s. 136-145
PŘÍVAROVÁ Magdaléna: Vystihuje model produktového radu s invenčnou
funkciou správanie sa inovačnej firmy? In: Nová ekonomika : vedecký časopis
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of
Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - ISSN
1336-1732. - Roč. 6, č. 3 (September 2007), s. 100-106

odborné
štúdie
v odborných
zahraničné/domáce): 5 + 2 recenzie

časopisoch

(recenzované/nerecenzované,

ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH KARENTOVANÝCH ČASOPISOCH: 1
•

GONDA Vladimír: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku
vedu : medzinárodná konferencia / Vladimír Gonda. In: Ekonomický časopis :
časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy,
social and economic forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 55, č. 1 (2007), s.
100-103

ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH: 4
•
•

BRINČÍKOVÁ Zuzana: Teoretické základy menovej integrácie v Európe /
Zuzana Brinčíková. In: Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - ISSN
1337-0146. - Roč. 2, č. 7-8 (Júl 2007), s. 14-15. (5 AH)
GONDA Vladimír: Edmund S. Phelps / Vladimír Gonda. In: BIATEC :
odborný bankový časopis.-ISSN 1335-0900. - Roč. 15, č. 2 (Február 2007), s.
20-23
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•

•

MUCHOVÁ Eva, LISÝ Ján: Ekonómia ako vášeň života : Misesova predstava
trhovej ekonomiky / Ján Lisý, Eva Muchová. In: Financie : mesačník
vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0146. - Roč. 2, č. 10 (September 2007),
s. 42-44. [ ... LISÝ, Ján]
TÁNCOŠOVÁ Judita - MUCHOVÁ Eva: Alan Greenspan / Judita Táncošová,
Eva Muchová. In: BIATEC : odborný bankový časopis. - ISSN 1335-0900. Roč. 15, č. 3 (Marec 2007), s. 22-25. [ ... MUCHOVÁ, Eva]

RECENZIE V ČASOPISOCH A ZBORNÍKOCH: 2
•

•

-

GONDA Vladimír: Peněžní ekonomie a bankovnictví / Vladimír Gonda
In: Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0146. - roč. I., č.
1(2006), s. 49. Recenzia na: Peněžní ekonomie a bankovnictví / Zbyněk
Revenda ... [et al.]. - 4. vyd. (dopln.). - Praha : Management Press, 2005. ISBN 80-7261-132-1
GONDA Vladimír (rec.): Vitamíny pro ekonomický růst / Vladimír Gonda
In: Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0146. - roč. I., č.
3 (2006), s. 50. Recenzia na: Vitamíny pro ekonomický růst. - Praha :
Ekopress, 2006

príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
- zborníky v printovej podobe:
VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH RECENZOVANÝCH
VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH, MONOGRAFIÁCH: 1
• PŘÍVAROVÁ Magdaléna.: Les flux d´IDE dans les pays du Groupe de
Vysegrad dans le contexte de l´ élargissement de l´Union européenne. s. 347353. In: L´Europe et le developpement regional. Politiques communautaires,
entrepreneuriat et mobilisation de la société civile. XIII conference
internationale du réseau PGV, Vyd: ISLA de Lisbonne, 20-21 septembre 2007,
506. ISBN: 978-989-95523-0-2. 0,668 AH

VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH,
MONOGRAFIÁCH: 2
• MARTINCOVÁ Marta.: Znalostná ekonomika a trh práce v SR v kontexte
európskych integračných procesov. str. 165-175 (0,81 AH). In: prof. RNDr.
Koloman Ivanička, DrSc. a kol.: Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne
regiónov SR a regionálna politika ich rozvoja. Bratislava: VŠEaMVS, 2007,
200 strán. ISBN978-80-89143-51-1
• PŘÍVAROVÁ Magdaléna.: Princíp flexicurity v regionálnom rozvoji. str.
165-175 (0,89 AH). In: prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. a kol.:
Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR a regionálna politika
ich rozvoja. Bratislava : VŠEaMVS, 2007, 200 strán. ISBN978-80-8914351-1
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PUBLIKOVANÉ POZVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH: 2
•

•

GONDA Vladimír.: Finansirovanie nauki i issledovanij s. 78-84. In:
Investments in the Future – 2007. Sixth International scientific conference,
October 18.-20. 2007. Festival and Congress Centre – Varna, Bulgaria,
ISBN: 978-954-90156-3-8
ROZBORILOVÁ Dária, ČAPLÁNOVÁ Anetta: Is there Equity in Access to
Higher Education? (Impact of Higher Education Reforms on Access to
Higher Education- Case study of Slovakia). s. 73-78. In: Investments in the
Future – 2007. Sixth International scientific conference, October 18.-20.
2007. Festival and Congress Centre – Varna, Bulgaria, ISBN: 978-95490156-3-8

PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH: 2
•

•

PŘÍVAROVÁ Magdaléna: Les risques et les avantages de la flexibilité du
travail dans l´Union européenne / Magdaléna Přívarová. In: La dynamique
des ressources humaines, facteur potentiel d´ integration dans l´ Europe
elargie : Actes de la XII. Conférence Internationale du Réseau PGV. Timisoara, Romania : Universitátea de Vest, 2006. - ISBN 973-7608-92-2. S. 251-259
PŘÍVAROVÁ Magdaléna: Les flux d ´IDE dans les pays du Groupe de
Vysegrad dans le contexte de l´élargissement de l´Union européenne /
Magdaléna
Přívarová
In: L´Europe et le developpement régional : XIII. Conférence Scientifique
International du réseau PGV, Lisbonne, Portugal, 20-21 septembre 2007. Lisboa : PGV / AESIC ISLA - Lisboa, 2007. - ISBN 978-989-95523-0-2. - S.
347-352

PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH: 4
•

•

•

ČERNÁKOVÁ Ivana, FLIEGOVÁ Jana: Komparácia konkurenčnej
schopnosti Slovenska s vybranými krajinami / Jana Fliegová, Ivana
Černáková
In: DOCTUS 2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov / zostavil:
Peter Fašung. - Bratislava : AT Publishing, 2006. - ISBN 80-88954-36-3. - S.
30-33
ČERNÁKOVÁ Ivana: Význam informačných technológií a inovácií v
ekonomickom raste v podmienkach prechodu k novej ekonomike / Ivana
Černáková,
Jana
Fliegová
In: EDAMBA : 9. medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA
Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko. - Nové Zámky : SECOS,
2006. - ISBN 80-225-2219-8. - s. 72-77
ČERNÁKOVÁ Ivana: Ekonomický rast v novej ekonomike. s. 41-43. In:
PhD. 10. medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA 2007 v Nových
Zámkoch. 10th International Science Conference EDAMBA 2007, Nové
Zámky. konaná 20. 4. 2007. ISBN: 978-80-225-2380-6
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•

NOVÁK Marcel: Vývoj výkonnosti ekonomiky SR od roku 1993 do roku
2004 / Marcel Novák. In: EDAMBA : 9. medzinárodná vedecká konferencia
EDAMBA Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko. - Nové Zámky :
SECOS, 2006. - ISBN 80-225-2219-8. - s. 233-239

ABSTRAKTY POZVANÝCH PRÍSPEVKOV ZO ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÍ: 5
•

•

•

•

•

-

MARTINCOVÁ Marta: Vplyv trhu práce na ekonomický rast
v podmienkach globalizácie, s. 41. In: Nové trendy – nové nápady 2007.
New trends – new ideas 2007. 2. mezinárodní vědecká konference. 2nd
International Scientific Conference. Sborník abstraktu. Znojmo 22.-23.
listopadu 2007. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. ISBN 978-80903914-1-3
LISÝ Ján, MUCHOVÁ Eva. Makroekonomické súvislosti novej ekonomiky,
s. 38. In: Nové trendy – nové nápady 2007. New trends – new ideas 2007. 2.
mezinárodní vědecká konference. 2nd International Scientific Conference.
Sborník abstraktu. Znojmo 22.-23. listopadu 2007. Soukromá vysoká škola
ekonomická Znojmo. ISBN 978-80-903914-1-3
NOVÁK Marcel: Ekonomický cyklus USA v 20. a 21. storočí. s. 48. In:
Nové trendy – nové nápady 2007. New trends – new ideas 2007. 2.
mezinárodní vědecká konference. 2nd International Scientific Conference.
Sborník abstraktu. Znojmo 22.-23. listopadu 2007. Soukromá vysoká škola
ekonomická Znojmo. ISBN 978-80-903914-1-3
PIOVARČIOVÁ Veronika: Trendy na kapitálových trhoch a ich dopad na
ekonomický rast, s.51. In: Nové trendy – nové nápady 2007. New trends –
new ideas 2007. 2. mezinárodní vědecká konference. 2nd International
Scientific Conference. Sborník abstraktu. Znojmo 22.-23. listopadu 2007.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. ISBN 978-80-903914-1-3
TRNOVSKÝ Karol: Nový „stredoeurópsky“ paradox v oblasti reálnej
konvergencie SR. s. 73. In: Nové trendy – nové nápady 2007. New trends –
new ideas 2007. 2. mezinárodní vědecká konference. 2nd International
Scientific Conference. Sborník abstraktu. Znojmo 22.-23. listopadu 2007.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. ISBN 978-80-903914-1-3
zborníky v elektronickej podobe: 24

PUBLIKOVANÉ POZVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH: 7
•

GONDA Vladimír: Úloha univerzít pri realizácii lisabonského procesu a ich
konkurencie-schopnosť. In: Increasing competitiveness or regional, national
and international markets [elektronický zdroj] : proceedings of the
international academic conference on the occasion of the 30th anniversary of
the founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of
Ostrava / editor in chief: Jana Hančlová ; technical editors: Vítězslav Novák,
Petr Rozehnal. - Elektronické textové dáta. - Ostrava : Faculty of Economics
VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1457-5. CD-ROM.
September 4-6, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy
pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů) – Ostrava
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•

•

•

•

•

MARTINCOVÁ Marta, PIOVARČIOVÁ Veronika: Teoretické a praktické
aspekty trhu práce a trhu kapitálu Slovenskej republiky v kontexte znalostnej
ekonomiky. In: Increasing competitiveness or regional, national and
international markets [elektronický zdroj] : proceedings of the international
academic conference on the occasion of the 30th anniversary of the founding
of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava / editor in
chief: Jana Hančlová ; technical editors: Vítězslav Novák, Petr Rozehnal. Elektronické textové dáta. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical
University of Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1457-5. - CD-ROM.
September 4-6, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy
pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů) – Ostrava
MUCHOVÁ Eva, LISÝ Ján: Slovensko a EMU – otázniky a výzvy In:
Increasing competitiveness or regional, national and international markets
[elektronický zdroj] : proceedings of the international academic conference
on the occasion of the 30th anniversary of the founding of Faculty of
Economics VŠB - Technical University of Ostrava / editor in chief: Jana
Hančlová ; technical editors: Vítězslav Novák, Petr Rozehnal. - Elektronické
textové dáta. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical University
of Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1457-5. - CD-ROM
September 4-6, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy
pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů) – Ostrava
PIOVARČIOVÁ Veronika, MARTINCOVÁ Marta: Teoretické a praktické
aspekty trhu práce a trhu kapitálu Slovenskej republiky v kontexte znalostnej
ekonomiky (+ Martincová). ). In: Increasing competitiveness or regional,
national and international markets [elektronický zdroj] : proceedings of the
international academic conference on the occasion of the 30th anniversary of
the founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of
Ostrava / editor in chief: Jana Hančlová ; technical editors: Vítězslav Novák,
Petr Rozehnal. - Elektronické textové dáta. - Ostrava : Faculty of Economics
VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1457-5. CD-ROM.
September 4-6, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy
pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů) – Ostrava
ROZBORILOVÁ Daria, ČAPLÁNOVÁ Anetta: príspevok: Inovácie vo
vzdelávaní ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti v podmienkach
formovania novej ekonomiky. In: Increasing competitiveness or regional,
national and international markets [elektronický zdroj] : proceedings of the
international academic conference on the occasion of the 30th anniversary of
the founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of
Ostrava / editor in chief: Jana Hančlová ; technical editors: Vítězslav Novák,
Petr Rozehnal. - Elektronické textové dáta. - Ostrava : Faculty of Economics
VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1457-5. CD-ROM.
September 46, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj
regionů, států a mezinárodních trhů) – Ostrava
TÁNCOŠOVÁ Judita: Metodické aspekty prednášky a zvyšovanie
efektívnosti vysokoškolského vzdelávania / Judita Táncošová. In: Lidský
kapitál a investice do vzdělání [[elektronický zdroj]] : sborník s 9. ročníku
mezinárodní vědecké konference / vydání připravil Radim Valenčík. -
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Elektronické textové dáta. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní
o.p.s., 2006. - ISBN 80-86754-71-5. - S. 348-352. - CD-ROM. - (EUPRESS)
TÁNCOŠOVÁ Judita: Priame zahraničné investície a konkurencieschopnosť
ekonomiky SR / Judita Táncošová In: Increasing competitiveness or regional,
national and international markets [elektronický zdroj] : proceedings of the
international academic conference on the occasion of the 30th anniversary of
the founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of
Ostrava / editor in chief: Jana Hančlová ; technical editors: Vítězslav Novák,
Petr Rozehnal. - Elektronické textové dáta. - Ostrava : Faculty of Economics
VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1457-5. CD-ROM
September 4-6, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy
pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů) – Ostrava
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BRINČÍKOVÁ Zuzana: Flexikurita – dánsky model trhu práce / Zuzana
Brinčíková
In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel
Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - CDROM
BRINČÍKOVÁ Zuzana: Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky
vo svetle Lisabonskej stratégie. In: Medzinárodná vedecká konferencia
mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov na NHF EU v Bratislave:
Generácia 2007. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 16. 11.
2007, Bratislava
ČERNÁKOVÁ Ivana: Dôsledky novej ekonomiky / Ivana Černáková
In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel
Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - S. - CDROM
ČERNÁKOVÁ Ivana: Teoretické východiská ekonomického rastu. In:
Medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov
a doktorandov na NHF EU v Bratislave: Generácia 2007. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. 16. 11. 2007, Bratislava
GONDA Vladimír: Nová ekonomika a rozvoj vedy a výskumu / Vladimír
Gonda
In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel
Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - S. - CDROM
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HONTYOVÁ Kajetana: Makroekonomické súvislosti vstupu Slovenska do
európskej menovej únie / Kajetana Hontyová. In: Nová ekonomika a trvalo
udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický
zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ;
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové
dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80225-2350-9. - CD-ROM
MARTINCOVÁ Marta: Trh práce v podmienkach novej ekonomiky / Marta
Martincová
In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel
Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - S. - CDROM
NOVÁK Marcel: Porovnanie vybraných makroekonomických ukazovateľov
Slovenska s tranzitívnymi ekonomikami / Marcel Novák, Martin Novák
In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel
Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - CDROM
NOVÁK Marcel: Modely ekonomických cyklov v podmienkach znalostnej
ekonomiky. In: Medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých
pracovníkov a doktorandov na NHF EU v Bratislave: Generácia 2007.
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 16. 11. 2007, Bratislava
PIOVARČIOVÁ Veronika: Vplyv novej ekonomiky na mechanizmus
fungovania kapitálového trhu / Veronika Piovarčiová. In: Nová ekonomika a
trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja
[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU,
2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - S. - CD-ROM
PŘÍVAROVÁ Magdaléna: Únik mozgov ako predmet skúmania
ekonomickej vedy a problém hospodárskej politiky / Magdaléna Přívarová.
In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel
Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - S. - CDROM
TÁNCOŠOVÁ Judita: Priame zahraničné investície a makroekonomická
stabilita / Judita Táncošová, Andrea Aradyová. In: Nová ekonomika a trvalo
udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický
zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ;
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové
dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80225-2350-9. - S. - CD-ROM
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TÁNCOŠOVÁ Judita: Vývoj a súčasný stav priamych zahraničných
investícií / Judita Táncošová. In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre
národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október
2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy,
články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM
TRNOVSKÝ Karol: Podstata a kritériá teórie optimálnych menových oblastí
/ Karol Trnovský. In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a
budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel
Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - S. - CDROM
TRNOVSKÝ Karol: Reálna konvergencia SR ako predpoklad
konkurencieschopnosti v rámci Lisabonskej stratégie. In: Medzinárodná
vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov na
NHF EU v Bratislave: Generácia 2007. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. 16. 11. 2007, Bratislava
VONGREJ Marián: Falšovanie eura - morálny a ekonomický problém v
príprave vstupu Slovenskej republiky do eurozóny / Marián Vongrej
In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel
Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - S. - CDROM
VONGREJ Marián: Dôležitosť morálky v poznatkovo-založenej ekonomike.
In: Medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov
a doktorandov na NHF EU v Bratislave: Generácia 2007. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. 16. 11. 2007, Bratislava
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ČERNÁKOVÁ Ivana: Ekonomický rast v znalostnej ekonomike a jej
dôsledky / Ivana Černáková: In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi
[elektronický zdroj] : mezinárodní vědecká konference, Olomouc 13.9.2007 /
editor Jaroslava Kubátová. - Elektronické textové dáta. - Olomouc :
Lešingrová Romana, 2007. - ISBN 978-80-903808-8-2. - S. 351-356. - CDROM. Olomouc 13. 9. 2007
GONDA Vladimír: Slovackaja respublika na puti v Evrozonu / Vladimír
Gonda. In: Devjatnadcatyje meždunarodnyje Plechanovskije čtenia : Tezisy
dokladov professorsko-prepodavateľskogo sostava. - Moskva : Rosijskaja
ekonomičeskaja akademija, 2006. - ISBN UDK 334.722. - (2006), s. 298-299
GONDA Vladimír: Vzdelanie v optike summitu G8 v Petrohrade a
budovanie znalostnej ekonomiky / Vladimír Gonda. In: Lidský kapitál a
investice do vzdělání [[elektronický zdroj]] : sborník s 9. ročníku
mezinárodní vědecké konference / vydání připravil Radim Valenčík. Elektronické textové dáta. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní
o.p.s., 2006. - ISBN 80-86754-71-5. - S. 394-398. - CD-ROM. - (EUPRESS)
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MUCHOVÁ Eva: Teórie menovej integrácie - (relevantná?) platforma pre
úspešné pôsobenie krajín v eurozóne / Eva Muchová, Ján Lisý. In:
Ekonomické znalosti pro tržní praxi [elektronický zdroj] : mezinárodní
vědecká konference, Olomouc 13.9.2007 / editor Jaroslava Kubátová. Elektronické textové dáta. - Olomouc : Lešingrová Romana, 2007. - ISBN
978-80-903808-8-2. - S. 351-356. - CD-ROM. Olomouc 13. 9. 2007
NOVÁK Marcel: Komparácia vybraných tranzitívnych ekonomík / Marcel
Novák. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi [elektronický zdroj] :
mezinárodní vědecká konference, Olomouc 13.9.2007 / editor Jaroslava
Kubátová. - Elektronické textové dáta. - Olomouc : Lešingrová Romana,
2007. - ISBN 978-80-903808-8-2. - S. 351-356. - CD-ROM. Olomouc 13. 9.
2007
TRNOVSKÝ Karol: Teória optimálnych menových oblastí: Mundell I versus
Mundel II (s. 523-529). In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi [elektronický
zdroj] : mezinárodní vědecká konference, Olomouc 13.9.2007 / editor
Jaroslava Kubátová. - Elektronické textové dáta. - Olomouc : Lešingrová
Romana, 2007. - ISBN 978-80-903808-8-2. - S. 351-356. - CD-ROM.
Olomouc 13. 9. 2007
VONGREJ Marián: Nahota v reklame - etický problém / Marián Vongrej. In:
Mezinárodní Baťova doktorandská konference [[elektronický zdroj]] : 3.
ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference. - Elektronické
dokumenty (listy, články, monografie). - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, 2007. - ISBN 978-80-7318-529-9. - CD-ROM
VONGREJ Marián: Morálka a poznatky v trhovej ekonomike - alarmujúca
situácia v novej ekonomike / Marián Vongrej. In: Ekonomické znalosti pro
tržní praxi [elektronický zdroj] : mezinárodní vědecká konference, Olomouc
13.9.2007 / editor Jaroslava Kubátová. - Elektronické textové dáta. Olomouc : Lešingrová Romana, 2007. - ISBN 978-80-903808-8-2. - S. 560564. - CD-ROM
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BRINČÍKOVÁ Zuzana: Mobilita pracovných síl v Európe / Zuzana
Brinčíková
In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan
Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. CD-ROM
ČERNÁKOVÁ Ivana: Faktory ekonomického rastu v znalostnej ekonomike /
Ivana Černáková. In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre
národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október
2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy,
články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM
GONDA Vladimír: Veda a výskum ako hnací motor znalostnej ekonomiky
vo svetle Lisabonskej stratégie / Vladimír Gonda. In: Znalostná ekonomika nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava,
19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické
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dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM
HONTYOVÁ Kajetana: Fiškálne účinky na makroekonomický vývoj SR v
procese Lisabonskej stratégie / Kajetana Hontyová. In: Znalostná ekonomika
- nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava,
19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické
dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM
MARTINCOVÁ Marta: Vzájomné súvislosti znalostnej ekonomiky a
stratégie fungovania trhu SR / Marta Martincová. In: Znalostná ekonomika nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava,
19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické
dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM.
MATOUŠKOVÁ Eleonóra: Poľnohospodárstvo SR po vstupe do Európskej
únie / Eleonóra Matoušková. In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre
národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október
2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy,
články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM
NOVÁK Marcel: Analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenskej
republiky v oblasti ekonomickej dynamiky do roku 2005 / Marcel Novák: In:
Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan
Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. CD-ROM
NOVÁK Marcel: Ekonomika Slovenskej republiky od roku 1993 do roku
2005 / Marcel Novák. In: Ekonomické, politické a právne otázky
medzinárodných vzťahov [[elektronický zdroj]] : zborník príspevkov z 5.
medzinárodnej doktorandskej konferencie / vedecký redaktor zborníka:
Ľudmila Lipková, zostavovateľ zborníka: Juraj Skovajsa. - Elektronické
dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2240-6. - S. 310-316. - CD-ROM
PIOVARČIOVÁ Veronika: Nové javy vo fungovaní medzinárodných
kapitálových trhov / Veronika Piovarčiová. In: Znalostná ekonomika - nové
výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické
dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM
PŘÍVAROVÁ Magdaléna: Problémy flexibility trhu práce v podmienkach
znalostnej ekonomiky / Magdaléna Přívarová. In: Znalostná ekonomika nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava,
19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické
dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM.
ROZBORILOVÁ Dária: Problematickosť formovania znalostnej ekonomiky
z pohľadu ekonomickej teórie / Dária Rozborilová, Anetta Čaplánová
In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan
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Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. CD-ROM. [ ... ČAPLÁNOVÁ, Anetta]
TÁNCOŠOVÁ Judita: Vývoj a súčasný stav priamych zahraničných
investícií / Judita Táncošová In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre
národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október
2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy,
články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM
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(KONFERENČNÝCH AJ NEKONFERENČNÝCH): 1
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ZBORNÍKOCH

NOVÁK Marcel, ŠUSTR Martin: Spätná väzba v e-learningových kurzoch
/ Marcel Novák, Martin Šustr In: Inovačný proces v e-learningu : workshop
Ekonomickej univerzity : zborník konferenčných materiálov a abstraktov
konferenčných príspevkov. - Bratislava : Ekonomická univerzita v
Bratislave,
2006.
ISBN
80-225-2253-8.
Popis urobený: 21.2.2007. - Na CD ROM príspevok je uvedený pod názvom
Zápočty na Katedre ekonomickej teórie jednoduchšie a rýchlejšie ...

REDAKČNÉ A ZOSTAVOVATEĽSKÉ PRÁCE (BIBLIOGRAFIE, ENCYKLOPÉDIE,
KATALÓGY, SLOVNÍKY, RESP. ZBORNÍKY): 1
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-

Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel
Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. - CD-ROM. - ISBN 978-80-2252350-9
[ ... NOVÁK, Martin (zost.) - NOVÁK, Marcel (zost.) - ŠÓŠ, Ivan (zost.)]

VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY NA KONFERENCIÁCH:
- V ZAHRANIČÍ: 18
•

•

na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Spoleczna gospodarka rynkowa.
W
poszukiwaniu
modelu
rozwoju
gospodarczego
krajów
postsocjalistycznych“ 17. – 18. mája 2007 v Akademii Ekonomicznej
v Krakowe
o GONDA Vladimír: Slovenská republika na ceste od koruny k euru
o MUCHOVÁ Eva, LISÝ Ján: Teoretické názory na Európsku menovú
úniu
o MARTINCOVÁ Marta, PIOVARČIOVÁ Varonika: Vplyv trhu práce
a trhu kapitálu na ekonomický rast v kontexte novej ekonomiky
o PIOVARČIOVÁ Veronika, MARTINCOVÁ Marta: Vplyv trhu práce
a trhu kapitálu na ekonomický rast v kontexte novej ekonomiky
na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Finansowe warunki rozwoju
regional-nego po wejsciu Polski do Unii Europejskiej“ 24. – 25. 5. 2007,
Bielsko-Biala
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•

•

•

•

-

o GONDA Vladimír.: Financovanie vedy a výskumu v EÚ a na Slovensku
vo svetle lisabonskej stratégie
na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Increasing competitiveness or
regional, national and international markets“ (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů),
pri príležitosti 30. výročia založenia Ekonomickej fakulty VŠB – TU
Ostrava 4. – 6. 9. 2007
o GONDA Vladimír: Úloha univerzít pri realizácii lisabonského procesu
a ich konkurencieschopnosť
o MARTINCOVÁ Marta, PIOVARČIOVÁ Veronika: Teoretické a
praktické aspekty trhu práce a trhu kapitálu Slovenskej republiky
v kontexte znalostnej ekonomiky
o MUCHOVÁ Eva, LISÝ Ján: Slovensko a EMU – otázniky a výzvy
o PIOVARČIOVÁ Veronika, Martincová Marta: Teoretické a praktické
aspekty trhu práce a trhu kapitálu Slovenskej republiky v kontexte
znalostnej ekonomiky
o ROZBORILOVÁ Daria, ČAPLÁNOVÁ Anetta: Inovácie vo vzdelávaní
ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti v podmienkach
formovania novej ekonomiky
o TÁNCOŠOVÁ
Judita:
Priame
zahraničné
investície
a konkurencieschopnosť ekonomiky SR
Na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Russia´s Neighborhood Policy“,
Moskva, 12. – 13. 10. 2007
o GONDA Vladimír, LISÝ Ján: " К ВОПРОСУ СОТРУДНИЧEСТВA
РОССИИ И EВРОСОЮЗA В СФEРE ОБРAЗОВAНИЯ, НAУКИ
И ИССЛEДОВAНИЙ (K voprosu sotrudničestva Rossii i Evrosojuza v
sfere obrazovania, nauki i issledovanij" - "K otázke spolupráce Ruska a
Európskej únie v sfére vzdelávania, vedy a výskumu").
na Medzinárodnú vedeckú konferenciu Investments in the Future – 2007“,
18. – 20. 10. 2007 Varna, Bulharsko
o GONDA
Vladimír.:
ФИНAНСИРОВAНИE
НAУКИ
И
ИССЛEДОВAНИЙ В EВРОПEЙСКОМ СОЮЗE И СЛОВAКИИ В
КОНТEКСТE ЛИССAБОНСКОЙ СТРAТEГИИ
o ROZBORILOVÁ Daria, ČAPLÁNOVÁ Anetta: Is There Equity in
Access to Higher Education? (Impact of Higher Educhation reforms on
Access to Higher Education – Case Study of Slovakia)
medzinárodnú vedeckú konferenciu „Nové trendy – nové nápady 2007“,
Súkromnej vysokej školy ekonomickej Znojmo. 22. – 23. 11. 2007
o MARTINCOVÁ Marta: Vplyv trhu práce na ekonomický rast
v podmienkach globalizácie
o NOVÁK Martin: Ekonomický cyklus USA v 20. a 21. storočí
o PIOVARĆIOVÁ Veronika.: Trendy na kapitálových trhoch a ich dopad
na ekonomický rast
o TRNOVSKÝ Karol: Nový „stredoeurópsky“ paradox v oblasti reálnej
konvergencie SR

NA SLOVENSKU: 22
•

na medzinárodnú vedeckú konferenciu KP NHF EUBA „Ekonomické
vzdelávanie a regionálny trh práce“ 13. 2. 2007
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GONDA Vladimír: Aktuálne problémy v oblasti vedy a výskumu vo
svetle Lisabonskej stratégie
o ROZBORILOVÁ Daria, ČAPLÁNOVÁ Anetta: Metodologické aspekty
výučby ekonómie v programoch celoživotného vzdelávania (Prípadová
štúdia modulu „Mechanizmy verejnej voľby a verejný sektor)
o TÁNCOŠOVÁ, J.: Metodické aspekty výučby ekonómie a kvalita
vzdelávania
na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Hospodárska a sociálna politika EÚ
– aktuálne otázky“, EU v Bratislave, NHF, 19. 4. 2007
o MUCHOVÁ Eva, LISÝ Ján: Kanadská ekonomika z pohľadu novej
ekonómie - cesta pre EÚ?
Na medzinárodnú vedeckú konferenciu: Nová ekonomika a trvalo udržateľný
rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja. 13. 9. 2007. Bratislava
o BRINČÍKOVÁ Zuzana.: Flexikurita – dánsky model trhu práce
o ČERNÁKOVÁ Ivana.: Dôsledky novej ekonomiky
o GONDA Vladimír.: Nová ekonomika a rozvoj vedy a výskumu
o HONTYOVÁ Kajetana: Makroekonomické súvislosti vstupu Slovenska
do európskej menovej únie
o MARTINCOVÁ Marta.: Trh práce v podmienkach novej ekonomiky
o NOVÁK Martin: Porovnanie vybraných makroekonomických
ukazovateľov Slovenska s tranzitívnymi ekonomikami
o PIOVARČIOVÁ Veronika.: Vplyv novej ekonomiky na mechanizmus
fungovania kapitálového trhu
o PŘIVAROVÁ Magdaléna.: Únik mozgov ako predmet skúmania
ekonomickej vedy a problém hospodárskej politiky
o TÁNCOŠOVÁ Judita, ARADYOVÁ A.: Priame zahraničné investície
a makroekonomická stabilita
o TRNOVSKÝ Karol.: Podstata teórie optimálnych menových oblastí
o VONGREJ Marián: Falšovanie eura – morálny a ekonomický problém
v príprave vstupu Slovenskej republiky do eurozóny
o

•

•

•

•

Na medzinárodnú vedeckú konferenciu mladých vedeckých pracovníkov
a doktorandov na NHF EU v Bratislave: Generácia 2007. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie, 16. 11. 2007, Bratislava
o BRINČÍKOVÁ Zuzana: Makroekonomické aspekty znalostnej
ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie
o ČERNÁKOVÁ Ivana: Teoretické východiská ekonomického rastu
o NOVÁK Martin: Problémy ekonomických cyklov v podmienkach
znalostnej ekonomiky
o TRNOVSKÝ Karol: Reálna konvergencia SR ako predpoklad
konkurencieschopnosti v rámci Lisabonskej stratégie
o VONGREJ Marián: Dôležitosť morálky v poznatkovo-založenej
ekonomike
Na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Inovácie v ekonomickom
vzdelávaní“, 19.11.2007, Bratislava
o GONDA Vladimír: Aktuálne otázky skvalitňovania doktorandského
štúdia
o TÁNCOŠOVÁ Judita: Aktivizujúce formy výučby v predmetoch
ekonomického zamerania
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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):
- zborníky v printovej podobe
- zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách

6. Číslo projektu: 1/4629/07; Názov projektu: Vývojové trendy v poistnom krytí životných a
neživotných rizík
Vedúci projektu:
prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Spolu riešitelia od začiatku trvania projektu:
Krátka, Zuzana, Ing. Mgr.
Palacková, Dana, Ing.
Kafková, Eva Ing. PhD.
Bláhová, Mária, PhDr.
Littvová, Zuzana, Ing.
Marko, Peter, Ing.
Vachálková ( rod. Schreterová), Ingrid, Ing.
Doba riešenia:
2007-2010
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Vedeckým cieľom v 1. etape riešenia projektu je preskúmať nové tendencie a trendy, ktoré sa
prejavujú v poistnom krytí životných a neživotných rizík
v rámci Európskej únie,
s konkretizáciou na oblasť Slovenskej republiky. Je potrebné identifikovať a analyzovať
riziká, ktoré vplývajú na poistnú činnosť. V 1. etape je cieľom spracovanie poznatkov z
odbornej literatúry a legislatívy, najmä zahraničnej. Pritom pôjde o systémové zmapovanie
týchto poznatkov a dopad jednotlivých legislatívnych opatrení na poistné trhy. V životnom
poistení sa výskum zameria predovšetkým na analýzu produktov
pri kapitálovom a
investičnom poistení. V poisťovniach sa výskum zameria na analýzu rizika a zavedenie
manažmentu rizík. V rámci projektu sa sústredíme aj na zavedenia projektu Solvency II,
nových pravidiel na určovanie miery solventnosti pre poisťovne.
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
0
- učebnice a učebné texty
0
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-

-

-

-

-

vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
1
MAJTÁNOVÁ, A., KRÁTKA, Z.: Technické rezervy v poisťovniach a ich
umiestnenie In: Vedecký nekarentovaný časopis Ekonomické rozhľady, roč. 36,
č.2 (2007), str. 206-217, ISSN 0323-262X
odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
6
SCHRETEROVÁ, I: Bazel II a jej vplyv na menovú politiku. In: Medzinárodní
Baťova Doktorandská Konference, 12.4.2007, ISBN 978-80-7318-529-9
KRÁTKA, Z.: Riziká a ich poisti teľnosť In: Medzinárodná vedecká konferencia
doktorandov
Medzinárodní Baťova doktorandská konference (3. ročník)
12.04.2007, Zlín, abstrakt na s.47, ISBN 978-807318-529-9
MAJTÁNOVÁ, A. LITTVOVÁ, Z. Kapitálové životné poistenie a tendencie jeho
vývoja. In: Zborník z medzinárodnej konferencie „Finance a výkonnosť firem ve
věde, výuce a praxi,“ Zlín, 2007. s. 132 (abstrakt). Plný text na CD. ISBN 978-807318-536-7.
MARKO, P:
Trendy a budúcnosť poistenia katastrofických rizík In:
Medzinárodní Baťova Doktorandská Konference, 12.4.2007, ISBN 978-80-7318529-9
MAJTÁNOVÁ, A., MARKO, P.:
Poistné krytie prírodných katastrof In:
BIATEC 5/2007, str. 16-19, ISSN 1335-0900
MARKO, P: Katastrofické dlhopisy a ich využitie. Financie 10/2007,
7,12
Nstr/ 0,356 AH v tlaci
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
7
SCHRETEROVÁ, I: Fúzie a akvizície ako jeden z dôsledkov medzinárodnej
spolupráce. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Podnikanie a
inovácia podnikateľských aktivít II.,“ Prešov, 2007. s.221. ISBN 978-80-7165625-8
KRÁTKA, Z.: Súčasné trendy v manažmente rizík poisťovacích inštitúcií
In:
Medzinárodná vedecká konferencia Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít
II 17.04.2007, Prešov, 95-98, ISBN 978-80-7165-625-8
Palacková, D.: Vplyv poistenia na konkurencieschopnosť podniku. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie „Podnikanie a inovácie podnikateľských
aktivít II“. VŠMP ISM Slovakia, Prešov, 17. apríla 2007, s. 180-186. ISBN 97880-7165-625-8.
MARKO, P:
Riziká a trh poistenia pohľadávok In:
Príspevok
na
medzinárodnú vedeckú konferenciu
17.4.2007 ,,Podnikanie a inovácie
podnikateľských aktivít II.“ str. 135-139, ISBN 978-80-7165-625-8
MARKO, P.: Vládne zásahy na trhu poistenia teroristických rizík. Recenzovaný
príspevok na vedeckej konferencií mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
EDAMBA 2007, 13,91 Nstr/0,7 AH
v tlaci
MAJTÁNOVÁ, A., VACHÁLKOVÁ, I.: Riadenie rizík ako základ modelov
sledovania solventnosti. Medzinárodná vedecká konferencia ,, Integračný proces
a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie“ Sekcia B Riadenie rizika
v podnikateľských financiách, 0,4 AH, v tlači
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-

Palacková, D.: Sprostredkovanie poistenia. In: Zborník prác doktorandov z 10.
medzinárodnej vedeckej konferencie „EDAMBA 2007“. OF Ekonomickej
univerzity v Bratislave, Nové Zámky, 20. apríla 2007, s. 300-308. ISBN 978-80225-2380-6. v tlaci
o zborníky v elektronickej podobe
13
PALACKOVÁ, D.: Poisťovací priemysel vo víre klimatických zmien. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie „Vývojové trendy v poisťovníctve I“. Katedra
poisťovníctva na Ekonomickej univerzite v Bratislave, 7. júna 2007. ISBN 978-80225-2318-9. AFD VACHALKOVA, I: Švajčiarsky test solventnosti.
Medzinárodná vedecká konferencia
Generácia 2007, 0,3AH,recenzovaný
zborník ISBN 978-80-225-2402-5
MARKO, P.: Manažment škôd pri katastrofických udalostiach.
Medzinárodná vedecká konferencia, Generácia 2007, 0,3AH, recenzovaný zborník
ISBN 978-80-225-2402-5
KRÁTKA, Z: Manažment rizika poisťovní. Medzinárodná vedecká konferencia,
Generácia 2007, 0,3AH, recenzovaný zborník ISBN 978-80-225-2402-5
KRÁTKA, Z.: Poisti teľnosť rizika informačných a komunikačných systémov In:
Medzinárodná vedecká konferencia ,, Vývojové trendy v poisťovníctve I.“
07.06.2007, Senec, ISBN 978-80-225-2318-9
LITTVOVÁ, Z.: Poistenie liečebných nákladov pre cudzincov. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie "Vývojové trendy v poisťovníctve I.," Senec,
2007. Plný text na CD. Počet normostrán 7,11, ISBN 978-80-225-2318-9.
MARKO, P: Katastrofické dlhopisy In: Príspevok na medzinárodnej vedeckej
konferencií7.6.2007 ,, Vývojové trendy v poisťovníctve I.“ ISBN 978-80-2252318-9
KRÁTKA, Z., LITTVOVÁ, Z.: Eurokonverzia v poisťovníctve. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie "Európske financie - teória, politika a prax"
s hlavnou témou "Verejné financie a euro," Banská Bystrica, 2007. s. ???. ISBN
??? Počet normostrán 7,31. (V TLACI)
MAJTÁNOVÁ, A , SCHRETEROVÁ, I: Rating finančných inštitúcií In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie Zvyšování konkurenceschopnosti“, Ostrava,
2007, ISBN
978-80-248-1458-2
SCHRETEROVÁ, I: Solventnosť I, Solvency II a Basel II In: . In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie „Vývojové trendy v poisťovníctve I.,“
Senec2007. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2318-9.
MAJTÁNOVÁ, A., MARKO, P.: Katastrofické riziká a predpoklady ich poisti
teľnostiIn: Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencií 20.6.-21.6.2007 ,,
Evropské finanční systémy 2007“, str. 235-239, ISBN 978- 80-210-4319-0
KRÁTKA, Z.,PALACKOVÁ, D., SCHRETEROVÁ, I: Dopady Solvency II na
oblasť modelovania v poisťovníctvei
In: Príspevok na medzinárodnej vedeckej
konferencií 20.6.-21.6.2007 ,, Evropské finanční systémy 2007“, str. 203-208,
ISBN 978- 80-210-4319-0
LITTVOVÁ, Z. Základné kategórie komplexného cestovného poistenia. In:
Zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie
„Zvyšování
konkurenceschopnosti“, Ostrava, 2007. s. 305 (abstrakt). Plný text na CD. ISBN
978-80-248-1458-2.
vyžiadané prednášky na konferenciách
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-

Majtánová, A., Bláhová M.: DIMENSIONS OF INSURANCE AGENCY ON
THE EUROPEAN UNION INSURANCE MARKET. In: Príspevok na
medzinárodnej vedeckej konferencii Ochrona ubezpieczeniowa na rzecz sektora
rolnego na „Poistná ochrana v podmienkach roľníckeho sektora. v tlači

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

7. Číslo projektu: 167 – VEGA 1/3791/06; Názov projektu: Hospodárske a sociálne
prostredie v procese globalizácie v súčasnosti a budúcnosti
Vedúci projektu:
prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Ing. Mária Blašková, CSc.
doc. Ing. Mária Tokárová, CSc.
Ing. Darina Wolfová, PhD.
Ing. Michaela Pechová
Ing. Eva Pongráczová - interný doktorand
Ing. Ján Kavec - interný doktorand (od roku 2008)
Ing. Olive Kavec - interný doktorand (od roku 2008)
Doba riešenia:
01. 2006 – 12. 2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
Za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
- Formovanie znalostnej ekonomiky musí byť prioritou hospodárskej politiky. Opatrenia
hospodárskej politiky musia byť orientované na ľudské zdroje, využitie ich kvality i kvantity.
- Vznik nových intenzívnych foriem globálnej konkurencie vedie k jej novým prejavom.
Zachovanie jednotného trhu EÚ si vyžaduje uplatňovať prísne kritériá v tejto oblasti.
- Definovanie nových trendov – smerov, ktoré ovplyvňujú nasledujúce indikátory:
megatrendy, turbulencia, globalizácia, hi-tech., outsourcing, digitalizácia a virtualizácia. Ďalej
je to nástup k sieťovým štruktúram, ktoré v informačnej – znalostnej ekonomike doplňujú
výrobné faktory. Nastupujú vedomosti, poznatky, schopnosti, informácie v syntéze znalostí.
Rozhodujúcu úlohu nadobúdajú tri dimenzie – ekonomická, sociálna a filozofickovzdelávacia.
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- Osobitne výskum potvrdzuje dôležitosť uplatňovania filozoficko-vzdelávacej dimenzie,
ktorá vyplýva z hodnôt intelektuálneho vnímania a orientácie v smere práce s ľuďmi,
ekonomického rastu a zamestnanosti pri plnení a rozvíjaní cieľov Lisabonskej stratégie.
- Každý manažér, najmä vo výrobe, si musí osvojiť a v praxi uplatňovať novú disciplínu,
ktorá integruje znalosti inžinieringu, vedenia ľudí a ekonomiky cez učiacu sa organizáciu.
- Vytvárať podmienky pre rast zamestnanosti cestou flexibility, t. j. aktivity, prispôsobivosti
a schopnosti zamestnať sa. Kľúčom je schopnosť pracovníkov neustále získavať a obnovovať
zručnosti a zvyšovať vedomosti, najmä so schopnosťou tvoriť hodnotu pre partnera.
Lisabonský dôraz – ako ekonomická výkonnosť, sociálna spravodlivosť a ekologicky
udržateľný rozvoj.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- KAPITOLY VO VYSOKOŠKOLSKÝCH UČEBNICIACH VYDANÉ V DOMÁCICH
VYDAVATEĽSTVÁCH
- Tokárová, M.: Politika hospodárskej súťaže. 4. kapitola. In: Vincúr, P. a kol.: Teória
a prax hospodárskej politiky. 3. vyd. Bratislava: Sprint vfra, 2007. ISBN 80
89085-34-2
– Blašková M.: Vývoj intervecionalistickej hospodárskej politiky, kap. č. 11, s. 326347, Vývoj neokonzervatívnej hospodárskej politiky, kap., 12, s. 356-368. In: Vincúr.
P. a kol.: Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava, Sprint vfra 2007. ISBN 97880-89085-4, 432 s., 3 AH
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch
– VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
- Pastoráková, E., Rievajová, E.: Dôchodkové systémy v krajinách EÚ v kontexte
reformných procesov. Národohospodársky obzor, 2007 č. 2, ISSN 1213 – 2446.
– VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
– Alexy, J., Rievajová, E.: Nové trendy na trhu práce a politika skvalitnenia
modelu zamestnanosti v EÚ. Sociálno-ekonomická revue č. 1/2007. ISSN 13363727.
– Rievajová, E., Alexy, J.: Zamestnanosť, sociálny pilier Lisabonskej stratégie
a konkurenčná schopnosť ekonomík. Ekonomické rozhľady 3/2007. ISSN 0323-262X.
– Rievajová, E., Pastoráková, E.:
Financovanie
dôchodkových
systémov
v kontexte Dôchodkových reforiem. Sociálno-ekonomická revue č. 1/2007. ISSN
1336-3727.
– Tokárová, M.: Súťažná politika v Slovenskej republike a formy jej obmedzovania.
In: Verejná správa a regionálny rozvoj. Vedecký časopis VŠEMvs v Bratislave, roč.
III, 2007, č. 2. ISSN 1337-2955.
– Rosenberg, M., Tokárová, M.: Klastre – dôležitý determinant zvyšovania
konkurencieschopnosti ekonomík členských krajín EÚ.
In: Verejná správa
a regionálny rozvoj. Vedecký časopis VŠEMvs v Bratislave, roč.. III., 2007, č. 3.
ISSN 1337-2955.
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– Blašková M.: Plánovanie v trhovej ekonomike nie je prežitok. In: Nová Ekonomika
roč. č. 6 – (v tlači)
- odborné štúdie v odborných časopisoch
- príspevky v zborníkoch z konferencií
- zborníky v printovej podobe
– PUBLIKOVANÉ
KONFERENCIÁCH

PRÍSPEVKY

NA

ZAHRANIČNÁCH

VEDECKÝCH

– Pechová, M., Rievajová, E., Juhász, A.: Kapitalizačné dôchodkové systémy v Európe,
ich klady a nedostatky. In:
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie: Evropské finanční systémy 2007. str.344. Masarykova univerzita Brno,
2007. ISBN 978-80-210-4319-0
– Blašková M.:
Možnosti
hospodárskej politiky pri formovaní znalostnej
ekonomiky Slovenska. In: Mezinárodní vědecká konference Ekonomické znalosti
pro tržní praxi. Filozofická fakulta UP v Olomouci. Katedra aplikované ekonomie,
13. 9. 2007. ISBN 978-80-903808-8-2.
- PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
– Rievajová, E., Pechová, M.: Prístupy k financovaniu dôchodkových systémov.
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo a finančné trhy.
Bratislava, október 2007. ISBN 978-80-225-2422-3.
– Husáková, M., Rievajová, E., Šimek, M.:
Trh
práce
v kontexte
globalizačných procesov.
Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie
Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. 2007. Rajecké Teplice, október
2007. ISBN 978-80-969742-0-7.
– Tokárová, M., Rievajová, E.:
Inovácia vo vývoji prístupov k teóriám
konkurencie, súťaživosti, resp. protimonopolnej politiky.
In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite,
Košice, 19. - 21. september 2007. (v tlači)
– Alexy, J.: Veda, vzdelanie a učiteľ v sociálnom prostredí. Zborník z vedeckej
konferencie, TUAD, Trenčín, 2007. (v tlači)
– Alexy, J.: Konkurencieschopnosť a rast ekonomického potenciálu v spätosti
s hospodárskym rastom regiónov v rámci EÚ. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie TUAD, Trenčín 2007. (v tlači)
- zborníky v elektronickej podobe
– PUBLIKOVANÉ
PRÍSPEVKY
KONFERENCIÁCH

NA

ZAHRANIČNÁCH

VEDECKÝCH

– Pongráczová, E.: Zdravotné poistenie v kontexte reformy zdravotníctva v SR. In:
Zborník z 3. ročníka Mezinárodní Baťovy doktorandské konference, Zlín: Fakulta
managementu a ekonomiky UTB Zlín, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.
– Pechová, M.: Nástroje aktívnej politiky trhu práce v SR. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie „Růst konkurenceschopnosti...“, Ostrava 2007,
str. 358, ISBN: 978-80-248-1458-2.
– Tokárová, M.: Štátna pomoc v Slovenskej republike. In Zborník z medzinárodnej
vedeckej
konferencie
Možnosti
hospodářské
politiky
pro
posílení
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konkurenceschopnosti státu. EF VŠB TU Ostrava, 4. – 6. september 2007. ISBN 97880-248-1457-5. – 1,0
- PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
– Rievajová, E.: Reformy dôchodkového systému v EÚ, ich klady a zápory. In:
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Hospodárska a
sociálna politika EÚ – aktuálne otázky. Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2351.
- Pongráczová, E.: Starnutie populácie – výzva pre Európsku úniu. In: Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Hospodárska a sociálna
politika EÚ – aktuálne otázky. Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2351.
- Pongráczová, E.: Sociálna ekonomika ako moderný nástroj sociálnej politiky. In:
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Nová ekonomika
a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja. Bratislava:
Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2363-9.
– Rievajová, E., Wolfová, D.: Tretí pilier dôchodkového poistenia v kontexte
reformných procesov. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vývojové trendy v poisťovníctve I., 2007. 0,6 AH. ISBN 978-80-22518-9.
– Alexy, J.: Rast ekonomického potenciálu a nové trendy v hospodárskej a sociálnej
politike. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie EU, Národohospodárska
fakulta, Bratislava 2007, ISBN 978-80-225-2351-6.
– Blašková, M.: Interakcia hospodárskej a sociálnej politiky v globalizačnom
procese. In: Medzinárodná vedecká konferencia NHF EU v Bratislave, 2007, ISBN
978-80-225-2351-6.
– Blašková, M.: Význam cieľov Lisabonskej stratégie pre ekonomiku Slovenska.
In: Medzinárodná vedecká konferencia Nová ekonómia a trvalo udržateľný rast –
súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja. NHF KET Bratislava, 13.
september 2007. ISBN 978-80-225-2350-9.
– Tokárová, M.: Štátna pomoc v Slovenskej republike a v Európskej únii – významný
pilier konkurenčnej politiky. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie Hospodárska a sociálna politika EÚ – aktuálne otázky. NHF EU v
Bratislave, 19. apríl 2007, ISBN 978-80-225-2351.
– Wolfová, D.: SR ako súčasť fenoménu zahraničnej migrácie. In: Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie Hospodárska a sociálna politika EÚ –
aktuálne otázky. NHF EU v Bratislave, 19. apríl 2007, ISBN 978-80-225-2351-6.
– Tokárová, M.: Štátna pomoc v Slovenskej republike. In: Zborník abstraktov z
medzinárodnej vedeckej konferencie Možnosti hospodářské politiky pro
posílení konkurenceschopnosti státu. EF VŠB – TU Ostrava, 4. – 6. september 2007,
ISBN 978-80-248-1457-5.
- vyžiadané prednášky na konferenciách
– VYŽIADANÝ PRÍSPEVOK Z VEDECKEJ ZAHRANIČNEJ KONFERENCIE
– Rievajová, E., Husáková, M., Pongráczová, E.: Slovenský trh práce vo väzbe
na Lisabonskú stratégiu. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie Increasing Completitiveness or Regional, National and International
Markets. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 2007. ISBN 97880-248-1457-5.
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8. Číslo projektu: 187 - VEGA 1/4628/07; Názov projektu: Sociálne systémy v Európe
v kontexte protirečení doby
Vedúci projektu:
prof. Ing. Vojtech Stanek, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.,
Ing. Silvia Ošková,
Ing. Mária Husáková, CSc.,
PhDr.Mária Antalová, PhD.,
Ing. Miriam Koóšová (inter. doktorandka)
Doba riešenia:
2007-2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
V priebehu roku 2007 autorský kolektív riešil otázky analýzy a formovania
hodnotového rámca sociálneho štátu a analýzu vybraných sociálnych modelov v Európe.
Súčasná spoločnosť sa vyznačuje pluralitou hodnôt, ktoré sú často nesúrodé
i konfliktné. Uznávanie základných hodnôt umožňuje spoluprácu, znižuje konfliktnosť
a posilňuje súdržnosť. Systémové zmeny vyžadujú zmenu hodnôt chovania. Súčasnú
hodnotovú orientáciu je možné rozdeliť do niekoľkých oblastí. Predovšetkým je to orientácia
na šťastie, rodinu, zdravie ale i úspech a bohatstvo a spoločenské postavenie. Dôležitou
skutočnosťou je i prepojenie rodinných hodnôt s hodnotami spoločenskými.
Rizikom súčasnej doby je hodnotová nestabilita bezhraničná individualizácia, ktorá
vedie k rozkladu identít a rastu pocitu odcudzenia. Je potrebné stavať na tradíciách židovskokresťanských, grécko-rímskych , humanizme, demokracii, sociálnej solidarite. K tomu pridať
vecnosť, vzdelanosť, kultúrnosť a odmietanie extrémizmu. Vstupom SR do EÚ prichádza
i potreba zmeny či povýšenia národného povedomia a nadregionálnu a európsku dimenziu.
Rizikom súčasnosti je i bezhraničný individualizmus, pokračujúci skeptizmus, desolidarizácia
a neetický prístup v mnohých oblastiach života. Diskusiu a formovanie hodnotového rámca
treba viesť z pozície trojice hodnôt: trvalý rozvoj, ľudské práva, demokracia. Každá z týchto
hodnôt má tri dimenzie. Trvalý rozvoj zahŕňa životné prostredie , hospodársky pokrok
a sociálnu spravodlivosť. Ľudské práva zahŕňajú individuálnu bezpečnosť, kultúrnu identitu
a sociálnu integráciu. Demokracia zahŕňa dobré vládnutie, transparentnosť a participáciu.
K základným hodnotovým východiskám modernej sociálnej politiky patrí humanizmus,
solidarita, sociálna spravodlivosť, rovnosť, sloboda, zodpovednosť a schopnosť riešiť
vzniknuté sociálne riziká.
Rozvoj trvalého hospodárstva zvyšuje význam hodnotových orientácií občanov na
zisk, majetok, bohatstvo, efektívnosť. Tieto parametre sa až následne zlaďujú so sociálnou
ohľaduplnosťou systému. Je potrebné stále vo väčšej miere posilňovať dobrovoľnú
participáciu občanov na individuálnom zabezpečení prostredníctvom časti na trhu.
S rozvojom integračných tendencií sa rozširuje potreba multikulturálneho súžitia, tolerancie
a globálnej sociálnej spravodlivosti. V budúcnosti v rámci globálnej filozofie bude
výraznejšie vystupovať do popredia faktor prirodzených vlastností ľudských, materiálnych
a poznatkových v danom prostredí. Aj globalizácia musí byť schopná definovať spoločné
hodnotové systémy.
Nerovnováhy a konflikty, ktoré nás budú sprevádzať, možno prekonávať
internacionalizáciou externalít, ktoré sújadrom úspechu škandinávskych krajín. Trh
ponechaný na seba samého je neschopný internalizovať. Náš systém sociálnej ochrany je

49

vyjadrením stratifikácie radom inštitucionalizovaných kompromisov a vyjadrením sekvencií
sociálnych a politických bojov z hľadiska inštitucionalizácie sociálnych práv. I náš systém
sociálnej ochrany bude životaschopný alebo efektívne fungujúci pri splnení dvoch
podmienok. Prvá stavia prchavosť podpory trhu práce proti stabilite pravidiel, ktoré riadia
redistribúciu zabezpečovaním sociálnym pokrytím a fiškálnym systémom. Je preto potrebné,
aby túto permanentnú odchýlku vzhľadom na pravidlá trhovej ekonomiky akceptoval súbor
dostatočne významných ekonomických a sociálnych skupín. Druhou podmienkou je
zlučiteľnosť systému sociálnej ochrany s existujúcim spôsobom regulácie a režimom
ekonomického rastu.
Technické, technologické a globalizačné zmeny v budúcom období spôsobia výrazný
zásah do uplatňovaného sociálneho modelu, pretože sa výrazne zmení charakter spoločnosti.
Bude najmä integrovanejší trh práce, intenzívnejší pohyb a výmena pracovných síl, nové
nároky na vzdelávací systém, európsky štýl života, multikulturalita, nové formy
zamestnávania, diferencie medzi regiónmi. Všetky tieto skutočnosti môžu zmeniť vzťah
človeka a spoločnosti. Sociálny štát už nebude schopný slúžiť ako výrazný jednotiaci prvok,
ktorý klasicky šiel ruka v ruke so škandinávskou homogenitou a kolektívnou solidaritou.
Komplexný výstup z riešenia projektu slúži ako podkladový materiál pre prípravu
Vízie a stratégie Slovenska do roku 2030.
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

VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
Dudová I.: Ekonomika vzdelávania. Monografia, 122 strán. Bratislava: Vydavateľstvo
Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2307-3. (0,6)
- 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
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY Z DOMÁCICH KONFERENCIÍ
Dudová, I., Ošková, S., Stanek, V.: Formovanie hodnotového rámca v procese globalizácie.
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Globalizácia a jej sociálnoekonomické dôsledky 07“. Rajecké Teplice, 2007. ISBN 978-80-969742-0-7
o

zborníky v elektronickej podobe
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PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY ZO ZAHRANIĆNÝCH KONFERENCIÍ
Ošková, S., Stanek, V.: Regionálny trh práce a priame zahraničné investície. Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Increasing Competitiveness or Regional,
National and International Markets “ Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-21457-5
Ošková, S.: Spoločenská zodpovednosť podnikov a jej uplatňovanie na Slovensku.
Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej Baťovej doktorandskej konferencie. Zlín,
2007. ISBN 978-80-7318-529-9
Husáková, M., Pongráczová, E., Rievajová, E.: Slovenský trh práce vo väzbe na Lisabonskú
stratégiu. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Increasing
Competitiveness or Regional, National and International Markets “ Ostrava, 2007. ISBN 97880-248-21457-5
Pongráczová, E., Stanek, V.: Reforma financovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Zborník príspevkov z medzinárodnej odborného seminára „Sociální ekonomika a sociální
podnik jako nástroj veřejných politík“. Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80-7044-819-9
Husáková, M., Ošková, S., Stanek, V.: Transformation of Social Policy in the Slovak
Republic. 5th Annual ESPAnet Conference „Social Policy in Europe:Changing Paradigms in
an Enlarging Europe“ Vienna, 2007.
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY Z DOMÁCICH KONFERENCIÍ
Stanek, V., Ošková, S.: Európske sociálne systémy v kontexte protirečenia doby. Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast
– súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja“ Bratislava, 2007. ISBN 978-80-225-2350-9
Stanek, V.: Otázky utvárania spoločnej európskej sociálnej identity. Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie „ Hospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne
otázky“ Bratislava, 2007. ISBN 978-80-225-2351-6
Ošková, S.: Otvorená metóda koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia.
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „ Hospodárska a sociálna politika
EÚ - aktuálne otázky“ Bratislava, 2007. ISBN 978-80-225-2351-6
Dudová, I.: Európsky priestor znalostí – ľudský a sociálny kapitál pre ekonomický rast
a sociálnu súdržnosť. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
„Hospodárska a sociálna politika EÚ – aktuálne otázky“. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm,
2007, 7 strán. ISBN 978-80-225-2351-6. (1,0)
Dudová, I.: Ľudský a sociálny kapitál pre znalostnú ekonomiku. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie „Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja“ (elektronický dokument). Bratislava: Národohospodárska fakulta,
2007, 6 strán. ISBN 978-80-225-2350-9. (1,0)
-

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):
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-

o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
vyžiadané prednášky na konferenciách

9. Číslo projektu: VEGA - 1/4643/07 (interné číslo 188);vNázov projektu: Ľudské zdroje,
ako predpoklad konkurencie schopnosti regiónov
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Viera Vlčková, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie): 9
Doba riešenia:
2007 - 2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
V rámci projektu boli prezentované 8 vystúpení na domácich aj zahraničných
konferenciách (5 na Slovensku, 3 v Českej republike) a v decembri 2007 bol
zorganizovaný ako súčasť riešeného grantu seminár Výuka geografie na
negeografických vysokých školách na Slovensku.
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

Vlčková V. Náčrt možností ďalšieho vzdelávania sa obyvateľstva regiónov SR. In: X
medzinárodné kolokvium o regionálnych vědách 2007. Sborník príspěvku z kolokvia
v Pavlove 20-22 6.2007. Brno, 2007, ISBN 978-80-210-4325-1
o

zborníky v elektronickej podobe

Buček, M. Klastre a regionálne bariéry podnikania v SR. In: 2 nd Central European
Conference in Regional Science. Nový Smokovec, 10.-13.10. 2007. International Conference
Proceedings. Košice: Ekonomická fakulta TUKE. ISBN 978-80-8073-957-7
Vlčková, V. Vzdelávanie Rómov - v regiónoch SR. In: Verejná správa a partnerstvo Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava: Katedra verejnej správy a regionálneho
rozvoja, NHF, EU Bratislava (CD nosič) november 2007, ISBN 978-80-225-2425-4
52

Ivaničková, A. –Vlčková, V. Cestovný ruch ako stimul regionálneho rozvoja. In: Dialóg
predstaviteľov verejného a súkromného sektora o spolupráci v cestovnom ruchu.
Medzinárodná konferencia Ekonomickej univerzite v Bratislave 03. mája 2007 ISBN 97880-225-2369-1
Ivaničková, A. - Vlčková, V. - Belvončíková, E. Education, Institutions and Learning –
Sustainable Regional Competitiveness. In: 2 nd Central European Conference in Regional
Science. Nový Smokovec, 10.-13.10. 2007. International Conference Proceedings. Košice:
Ekonomická fakulta TUKE. ISBN 978-80-8073-957-7
Pástor, R. Delocalization of the ICT industry to Slovakia. In: 2 nd Central European
Conference in Regional Science. Nový Smokovec, 10.-13.10. 2007. International Conference
Proceedings. Košice: Ekonomická fakulta TUKE. ISBN 978-80-8073-957-7
-

vyžiadané prednášky na konferenciách

Buček, M. Regionálne trajektórie k znalostnej ekonomike. In: Zborník Zvyšování
konkurenceschopnosti aneb Rozvoj regionálních, národních a mezinárodních trhů,
Mezinárodní vědecká konference VŠB - TU Ostrava, ČR, ISBN 978-80-248-1457-5Buček,
M. Inštitúcie a trendy regionálnej vedy. In: Zborník Aktuální otázky rozvoje regionů,
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko správní, Seč u Chrudimi, 26.-27.6.2007.
ISBN978-80-7194-978-7

Projekty KEGA
1. Číslo projektu: KEGA G 480 (ev. číslo MŠ SR 3/5121//07; Názov projektu: Metodika vedeckej
práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice)
Vedúci projektu:
doc. Ing. Vladimír Gonda, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.
doc. Ing. Helena Masárová, CSc.
doc. Ing. Daria Rozborilová, CSc.
doc. Ing. Judita Táncošová, PhD.
Ing. Janka Dovčiaková
zmeny: od novembra 2007 pribudli
Ing. Martin Vongrej
Ing. Peter Ferenc
Doba riešenia:
1.1.2007 – 31.12. 2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
- zmapovanie dostupných domácich i zahraničných zdrojov z predmetnej oblasti,
- štúdium a metodické spracovanie už existujúcich poznatkov,
- špecifikácia a spresnenie hlavných smerov, štruktúry učebnice a hlavnej obsahovej náplne
učebnej pomôcky.
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: 0
- učebnice a učebné texty: 2
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VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE
Lisý, J. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Druhé prepracované a doplnené vydanie. Bratislava:
Iura Edition, 2007.
(Čaplánová, Gonda, Rozborilová, Táncošová – spoluautori).
Čaplánová, A.: kap. 4: Ekonómia novej ekonomiky v procese globalizácie.
kap11: Náklady a príjmy firmy. Zisk firmy.
kap12: Správanie firmy v podmienkach dokonalej konkurencie.
Gonda, V.: kap. 2: Predmet a metódy skúmania v ekonómii.
kap. 5: Trh a trhový systém.
kap. 29: Podstata a funkcie peňazí.
kap. 30: Peňažný trh a banková sústava.
Rozborilová, D.: kap. 7: Elasticita dopytu a ponuky.
kap.10: Úloha a funkcie vlády a trhu v novej ekonomike v podmienkach
globalizácie.
kap. 22: Rozdeľovanie dôchodkov a kvalita života.
Táncošová, J.: kap. 8: Ekonomické správanie spotrebiteľa a vytváranie dopytu.
kap. 9: Teória výroby a vytváranie ponuky.
kap.17: Verejné statky, externality a trhová neefektívnosť.
kap.32: Inflácia.
Skriptá
Rozborilová a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Praktikum. Druhé prepracované a doplnené
vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2007.
(Čaplánová, Gonda, Rozborilová, Táncošová – spoluautori).
Čaplánová, A.: problémový okruh 1,; 4 (spoluautorka).
Gonda, V.: problémový okruh 9.
Rozborilová, D.: problémový okruh 2; 3; 6; 7; 8; 12.
Táncošová, J.: problémový okruh 10.
VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH (KARENTOVANÉ/NEKARENTOVANÉ,
ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE): 5
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
-

Gonda, V.: Milton Friedman a jeho prínos do ekonomickej vedy. In: Ekonomický časopis, 55,
2007, č. 3, s. 250 – 266. ISSN 0013-3035.

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
-

Gonda, V.: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu. Medzinárodná
konferencia. In: Ekonomický časopis, 55, 2007, č. 1, s. 100 – 103.

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
-

Gonda, V.: Veda a výskum ako hnací motor znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej
stratégie. In: Ekonomická revue. Roč. X, 2007, č. 2-3, s. 40 – 55. ISSN 1212-3951 (16 s.; 0,85
AH).

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
-

Gonda, V.: Veda a výskum v kontexte Lisabonskej stratégie. In: Ekonomické rozhľady, XXXVI,
2007, č. 1, s. 56 – 66. ISSN 0323-262X
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-

Gonda, V.: Veda a výskum na Slovensku v kontexte Lisabonskej stratégie. In: Podniková revue
(Vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom
v Košiciach), roč. VI, 2007, č. 11, s. 95 – 103. ISSN 1335-9746

ODBORNÉ ŠTÚDIE V ODBORNÝCH ČASOPISOCH (RECENZOVANÉ/NERECENZOVANÉ,
ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE): 3
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
-

Gonda, V.: Edmund S. Phelps. In: Biatec, roč. 15, 2007, č. 2, s. 20 – 23. ISSN 1335-0900
Táncošová, J. – Muchová, E.: Alan Greenspan. In: Biatec, roč. 15, 2007, č. 3, s. 22 – 25. ISSN
1335-0900
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
-

Čaplánová, A. (rec.): Gonda, V.: Metodika vedeckej práce pre doktorandov (doktorandské
štúdium a dizertačná práca). Bratislava: EKONÓM, 2006. 276 s. ISBN 80-225-2250-3. In:
ACADEMIA, roč. XVIII, 2007, č. 3, s. 50 – 51.

PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ (V ZAHRANIČÍ, MEDZINÁRODNÉ DOMÁCE
A OSTATNÉ): 17
zborníky v printovej podobe: 6
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
-

-

-

-

Gonda, V.: Finansirovanie nauki i issledovanij v Evropejskom Sojuze i Slovakii v kontekste
Lissabonskoj strategii. Medzinárodná vedecká konferencia. Varna, 18. – 20. 10. 2007. In:
Investments in the Future – 2007. Sixth International scientific conference, October 18. – 20.
2007. Festival and Congrees Centre – Varna, Bulgaria, s. 78 – 83. ISBN 978-954-90156-3-8
Čaplánová, A. – Rozborilová, D.: Is there Equity in Access to Higher Education? (Impact of
Higher Education Reforms on Access to Higher Education – Case Study of Slovakia). In:
Investments in the Future – 2007. Sixth International scientific conference, October 18. – 20.
2007. Festival and Congrees Centre – Varna, Bulgaria, s. 73 – 77. ISBN 978-954-90156-3-8
Gonda, V.: Slovenská republika na ceste od koruny k euru. Medzinárodná vedecká konferencia
AE Krakov, 17. – 18. 5. 2007. /AFA/ v tlači
Gonda, V.: Financovanie vedy a výskumu v EÚ a na Slovensku vo svetle Lisabonskej stratégie.
Medzinárodná vedecká konferencia v Bielsko-Bialej, 24. – 25.5.2007. /AFC/ v tlači
Gonda, V. – Lisý, J.: K voprosu sotrudničestva Rossii i Evrosojuza v sfere obrazovania, nauki
i issledovanij. Meždunarodnaja naučnaja konferencia „Rossijskaja politika sosedstva“, Otdelenie
Meždunarodnych ekonomičeskich i političeskich issledovanij Instituta ekonomiki Rossijskoj
akademii nauk, 12 – 13. 10. 2007. /AFA/ v tlači
Gonda, V.: Obsahové, štruktúrne a formálne náležitosti dizertačnej práce a autoreferátu. In:
MERKÚR 2007 – výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov OF EU v Bratislave
(v tlači)

zborníky v elektronickej podobe: 11
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
-

-

Čaplánová, A.: Nová ekonomika a investície do ľudského kapitálu. In: Nová ekonomika a trvalo
udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoj“. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie KET NHF EU v Bratislave, 13. september 2007. CD-ROM. ISBN 978-80225-2350-9
Gonda, V.: Nová ekonomika (znalostná ekonomika) a rozvoj vedy a výskumu. In: Nová
ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja. Zborník z
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-

medzinárodnej vedeckej konferencie KET NHF EU v Bratislave, 13. september 2007. CD-ROM.
ISBN 978-80-225-2350-9
Táncošová, J. – Aradyová: Priame zahraničné investície a makroekonomická stabilita. In: Nová
ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoj“. Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie KET NHF EU v Bratislave, 13. september 2007. CD-ROM.
ISBN 978-80-225-2350-9

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
-

-

-

-

-

-

-

Čaplánová, A. – Rozborilová, D.: Inovácie vo vzdelávaní ako nástroj zvyšovania
konkurencieschopnosti v podmienkach formovania novej ekonomiky. In: Medzinárodná vedecká
konferencia Proceedings. International conference: Increasing competitivess or Regional,
National and International Markets, September 4.-6, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti
aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů). Ostrava 4. – 6. 9. 2007.
Gonda, V.: Úloha univerzít pri realizácii lisabonského procesu a ich konkurencieschopnosť. In:
Medzinárodná vedecká konferencia Proceedings. International conference: Increasing
competitivess or Regional, National and International Markets, September 4.-6, 2007. (Zvyšování
konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů). Ostrava
4. – 6. 9. 2007.
Táncošová, J.: Priame zahraničné investície a konkurencieschopnosť ekonomiky SR. In:
Medzinárodná vedecká konferencia Proceedings. International conference: Increasing
competitivess or Regional, National and International Markets, September 4.-6, 2007. (Zvyšování
konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů). Ostrava
4. – 6. 9. 2007
Čaplánová, A. – Rozborilová, D.: Metodologické aspekty výučby ekonómie v programoch
celoživotného vzdelávania. (Prípadová štúdia modulu „Mechanizmy verejnej voľby a verejný
sektor). In: Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce. Medzinárodná vedecká konferencia
Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave, 13. 2. 2007. CD-ROM, 978-80-225-2340-0 /AFD/
Gonda, V.: Aktuálne problémy v oblasti vedy a výskumu vo svetle Lisabonskej stratégie. In:
Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce. Medzinárodná vedecká konferencia Katedry
pedagogiky NHF EU v Bratislave, 13. 2. 2007. CD-ROM, vedecká konferencia Katedry
pedagogiky NHF EU v Bratislave, 13. 2. 2007. CD-ROM, 978-80-225-2340-0 /AFD/
Táncošová, J.: Metodické aspekty výučby ekonómie a kvalita vzdelávania. In: Ekonomické
vzdelávanie a regionálny trh práce. Medzinárodná vedecká konferencia Katedry pedagogiky NHF
EU v Bratislave, 13. 2. 2007. CD-ROM, vedecká konferencia Katedry pedagogiky NHF EU
v Bratislave, 13. 2. 2007. CD-ROM, 978-80-225-2340-0 /AFD/
Gonda, V.: Aktuálne otázky skvalitňovania doktorandského štúdia (vedecká časť štúdia). In:
Inovácie v ekonomickom vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia Katedry pedagogiky
NHF EU, 19.11.2007, v tlači.
Čaplánová, A.: Vysokoškolské vzdelávanie vs. Znalostná ekonomika s. 12-13. In: Nové trendy –
nové nápady 2007. New trends – new ideas 2007. 2. medzinárodní vědecká konference. 2nd
International Scientific Confernce. Sborník abstraktu. Znojmo 22.-23. listopadu 2007. Soukromná
vysoká škola ekonomická Znojmo. ISBN 978-80-903914-1-3.

vyžiadané prednášky na konferenciách
viď bod 7
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):
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-

o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
vyžiadané prednášky na konferenciách

2. Číslo projektu: 3/5122/07 – KEGA; Názov projektu: Investičné a hypotekárne bankovníctvo
(vypracovanie vysokoškolskej učebnice
Vedúci projektu:
doc. Ing. Eva Horvátová, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Chovancová, Božena, prof., Ing., PhD
Tkáčová, Dana, doc. Ing., PhD
Malacká, Viera, Ing., PhD
Trúchly, Peter, Ing.
Rendek, Peter, Ing.
Demjan, Valér, Ing.
Vovk, Martin, Ing.
Doba riešenia:
od 1/2007 do 12/2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Na plnení úloh vyplývajúcich z projektu KEGA začal pracovať kolektív riešiteľov veľmi
intenzívne hneď od začiatku.
Kolektív autorov Sivák, R., Horvátová, E., Múčková, V., Tkáčová, D. vydali v roku 2007 publikáciu
Hypotekárne bankovníctvo. Finančné nástroje na podporu bytovej výstavby v SR vo vydavateľstve
Sprint. Publikácia do značnej miery napĺňa zámery projektu KEGA a poukazuje na to, že kolektív
riešiteľov vstupoval do projektu s jasnou koncepciou a pripravenosťou vypracovať modernú učebnú
pomôcku na predmet Investičné a hypotekárne bankovníctvo.
Doc. Horvátová sa zúčastnila 2. Medzinárodného európskeho hypotekárneho fóra ako národná
expertka za Slovenskú republiku a spoluautorka príspevku na tému Slovak Mortgage Market, ktorý je
publikovaný na stránke www.ehipoteka.pl, heslo konferencja, konferencja1. Účastníci fóra (z
Nemecka, Rakúska, Francúzska, Dánska, Maďarska, Turecka, Ruska, Ukrajiny, Rumunska
a Bulharska podobným spôsobom informovali o hypotekárnych systémoch v uvedených krajinách.
Doc. Horvátová bola pozvaná v roku 2007 Masarykovou univerzitou v Brne, aby predniesla
v pléne pozvaný príspevok na tému Hypotekárne bankovníctvo v Nemecku po prijatí novej legislatívy
dňa 20.6.2007. Zároveň bola členkou medzinárodného vedeckého výboru konferencie Evropské
finanční systémy, ktorú organizovala Masarykova univerzita v Brne.
Okrem toho Katedra bankovníctva a medzinárodných financií pripravila medzinárodnú
vedeckú konferenciu na tému Mena, bankovníctvo a finančné trhy, ktorá bola venovaná aj prezentácii
príspevkov pripravených v rámci projektu KEGA a zameraných na predmetnú problematiku
investičného a hypotekárneho bankovníctva. Konferencie sa zúčastnili významní domáci a zahraniční
hostia z vedeckej, akademickej oblasti a z praxe, napríklad prof Hudson z University of Bath vo
Veľkej Británii, prof. Haiss z Wirtscaftsuniversität Wien, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Tatra banky pán Igor Vida, ako aj mnohí významní predstavitelia zo SAV, domácich a zahraničných
univerzít. Odzneli príspevky na tému hypotekárnej krízy v USA, hypotekárneho systému v Európe
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a niektorých konkrétnych štátov, ako aj príspevky z oblasti investičného bankovníctva (program
konferencie ako príloha v písomnej forme).
Ďalej boli publikované mnohé články a publikácie k čiastkovým otázkam, aby sa vytvorili
predpoklady pre napísanie učebnice s rozsiahlym vedeckým a teoretickým zázemím, garantujúce
vysokú odbornú a teoretickú úroveň. Nezanedbateľnou je tiež metodická stránka prípravy učebnice,
v záujme ktorej sa kolektív dvakrát stretol a pripomienkoval metodiku a obsahové zameranie
jednotlivých kapitol.
Vyjadrenie o splnení cieľov projektu v hodnotenom roku riešenia
Projekt KEGA je hodnotený za rok 2007, teda prvý rok riešenia. Napriek tomu, že kolektív autorov
pracuje len prvý rok, preukázal, že mnohé ciele projektu možno považovať za splnené.
b. za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
projekt KEGA končí až v roku 2009
VÝSTUPY (PUBLIKOVANÉ RESP. PRIPRAVENÉ DO TLAČE) VÝSKUMNÉHO GRANTU ZA
CELÚ DOBU RIEŠENIA (KONČIACI PROJEKT). ÚPLNÝ ZOZNAM VÝSTUPOV:
-

Sivák, Rudolf, HORVÁTOVÁ, Eva, Múčková, Viktória, Tkáčová, Dana.: Hypotekárn
bankovníctvo. Finančné nástroje na podporu bytovej výstavby. Bratislava: SPRINT – vfra 2007.
– 322 s. – ISBN 978-80-89085-85-9 Horvátová, Eva /40%/ - Tkáčová, Dana /20%/

-

HORVÁTOVÁ, Eva Hypotekárne bankovníctvo v Nemecku po prijatí novej legislatívy / Eva
Horvátová
In: Evropské finanční systémy 2007 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference,
Brno, 20. 6. - 21. 6. 2007. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra
financí, 2007. - ISBN 978-80-210-4319-0. - S. 84-93.

-

HORVÁTOVÁ, Eva Manažment hypotekárnych obchodov / Eva Horvátová
In: Manažment komerčnej banky / Jaroslav Belás a kolektív. - Trenčín : GC-TECH Ing. Peter
Gerši, 2007. - ISBN 978-80-969189-7-3. - S. 276-311.

-

BEŇOVÁ, Elena Financie a mena / Elena Beňová a kolektív. - 2. dopln. a preprac. vyd.. Bratislava : Iura Edition, 2007. - 391 s. : pozn., sch., tab. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078142-2
[ ... HORVÁTOVÁ, Eva - JANKOVSKÁ, Anežka - SOBEK, Otto - CHOVANCOVÁ, Božena,]

-

HORVÁTOVÁ, Eva. Kapitálové dohody Basel I a Basel II a ich vplyv na smernice Európskej
únie v oblasti kapitálovej primeranosti bánk a investičných podnikov. In BELÁS, Jaroslav.
Manažment komerčnej banky. Trenčín : GC-TECH Ing. Peter Gerši, 2007. ISBN 978-80969189-7-3. S. 111-127.

-

HORVÁTOVÁ, Eva - MÚČKOVÁ, Viktória. Hypotekárne obchody v Nemecku. In Finančné
trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. Bratislava :
Derivát, 2007. Č. 9 (September 2007). Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft
Internet Explorer. Spôsob prístupu: http://www.derivat.sk/files/2007%20janjun/HotSept2007Evicka.doc.

58

-

CHOVANCOVÁ, Božena Problémy vstupu rozikového kapitálu krajín EÚ /Božena
Chovancová/ In: Manažment hodnoty podniku Elektronický zdroj. 2. medzinárodná vedecká
konferencia. 20. apríla 2007, Bratislava, Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta ekonómie a
podnikania, 2007, s. 1-6.

-

TKÁČOVÁ, Dana (rec.)
[Bankovnictví] / Dana Tkáčová, Edmund Fifek
In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 55, č. 3 (2007), s. 312-315.
Recenzia na: Bankovnictví / Polouček ; Stanislav. - Praha : C.H. Beck, 2006. - ISBN
8071794627. [FIFEK, Edmund (rec.)]

-

CHOVANCOVÁ, Božena - TKÁČOVÁ, Dana. Finančné služby vytvárajú takzvaný finančný
priemysel : Prístup k finančným službám a problémy finančnej exklúzie v krajinách EÚ a na
Slovensku. In Financie. ISSN 1337-0146. Roč. II. č. 7-8 (2007), s. 17-19.

-

CHOVANCOVÁ, Božena - TKÁČOVÁ, Dana. Alternatívne bankové služby. In Financie :
mesačník vydavateľstva Ecopress. ISSN 1337-0146. Roč. 2, č. 9 (September 2007), s. 14-15.

-

MALACKÁ, Viera Finančný trh : zbierka príkladov / Viera Malacká a kolektív. - Bratislava :
Iura Edition, 2007. - 115 s. : sch., tab. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-137-8
[ ... KOTLEBOVÁ, Jana - DEMJAN, Valér - TRÚCHLY, Peter - VOVK, Martin]

-

MALACKÁ, Viera Kreditné deriváty ako produkt globálneho finančného trhu / Viera Malacká
In: BIATEC : odborný bankový časopis. - ISSN 1335-0900. - Roč. 15, č. 4 (Apríl 2007), s. 1821.

-

DEMJAN, Valér. Analýza vybraných modelov oceňovania opcií. In Generácia 2006 : vedecká
konferencia mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte
EU v Bratislave pri príležitosti Týždňa vedy na Slovensku 23. novembra 2006. Bratislava :
[Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2363-9. S. 179-183.

-

VOVK, Martin. Reporting, jeho úloha a význam v bankovom manažmente. In Generácia 2006 :
vedecká konferencia mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pri príležitosti Týždňa vedy na Slovensku 23.
novembra 2006. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2363-9. S.
190-194.

-

VOVK, Martin. Recenzia na publikáciu Finančná analýza v poisťovniach. In Generácia 2006 :
vedecká konferencia mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov na
Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pri príležitosti Týždňa vedy na Slovensku 23.
novembra 2006. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2363-9. S.
65-66.
Recenzia na: Finančná analýza v poisťovniach / Erika Pastoráková. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2214-7.

-

VOVK,Martin Problematika bankového controlingu v teórii a aplikácii bankového manažmentu,
Dizertačná práca
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-

Horvátová, E.: Hypotekárne bankovníctvo v Nemecku po prijatí novej legislatívy. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Mena, bankovníctvo a finančné trhy“. Bratislava:
Ekonóm, 2007, s. 53 – 69, ISBN 978-80-225-2422-3

-

Chovancová, B.: Vývoj finančných služieb v rámci EÚ pre roky 2005 – 2010 – II. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Mena, bankovníctvo a finančné trhy“. Bratislava:
Ekonóm, 2007, s. 164 – 171. ISBN 978-80-225-2422-3

-

Tkáčová, D.: Biela kniha o finančných službách na roky 2005 – 2010. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Mena, bankovníctvo a finančné trhy“. Bratislava:
Ekonóm, 2007, s. 390 – 397. ISBN 978-80-225-2422-3

-

Demjan, V.: Projekty svetovej banky implementované MPSVR SR. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie „Mena, bankovníctvo a finančné trhy“. Bratislava: Ekonóm, 2007, s. 100 –
106. ISBN 978-80-225-2422-3

-

Rendek, P.: Súčasný stav implementácie pravidiel Basel II do slovenskej legislatívy. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Mena, bankovníctvo a finančné trhy“. Bratislava:
Ekonóm, 2007, s. 322 – 327. ISBN 978-80-225-2422-3

-

Vovk, M., Šimko, M.: Špecifiká bankového controllingu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie „Mena, bankovníctvo a finančné trhy“. Bratislava: Ekonóm, 2007, s. 421 – 429.
ISBN 978-80-225-2422-3

3 . Číslo projektu: 470 (3/5276/2007) – KEGA; Názov projektu: Inovácia základných
pedagogických dokumentov a učebníc ekonomiky pre gymnáziá a ostatné stredné školy s
neekonomickým zameraním
Vedúci projektu: Ing. Jaromír Novák, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Judita Sehnalová – v novembri 2007 zomrela
aktuálny stav:
prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.,
Ing. Eva Majerčíková
Doba riešenia:
2007 – 2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
- bola dosiahnutá predbežná dohoda o odbornej spolupráci so Štátnym pedagogickým
ústavom, a to na úrovni spolupráce s jeho zamestnancami, príp. odbornými komisiami, podieľajúcimi sa na tvorbe a inovácii základných pedagogických dokumentov pre gymnáziá
v oblasti spoločenských vied so zameraním na ekonomickú výchovu a vzdelávanie. Doteraz
sa zrealizovalo niekoľko stretnutí najmä s PhDr. Zdenkou Janasovou, ktorá zodpovedá práve za oblasť ekonomických vied a niektoré ďalšie oblasti v rámci spoločenských vied. Na
týchto stretnutiach sme si vyjasnili a spresnili základné predstavy o budúcej spolupráci tak
pri tvorbe inovovaných učebníc, ako aj pri inovácii učebných osnov a ďalších základných
pedagogických dokumentov pre gymnáziá,
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- účasťou na viacerých vedeckých a odborných podujatiach a zaslaním relevantných článkov
do vybraných časopisov sme začali odbornú diskusiu o žiaducej podobe ekonomického
vzdelávania na gymnáziách v budúcnosti,
- na základe doteraz zistených informácií a názorov sme zostavili predbežný návrh rozsahu
a tematickej štruktúry obsahu všeobecného ekonomického vzdelávania (určený najmä pre
gymnáziá, no v podstate využiteľný aj na ostatných stredných školách neekonomického
zamerania). Návrh sme zverejnili v podobe príspevkov na konferenciách, ako aj v článkoch
v časopisoch, pričom ho budeme v ďalších rokoch precizovať a transponovať aj do podoby
inovovanej učebnice (príp. učebníc) pre oblasť ekonomického vzdelávania na gymnáziách.
Ciele stanovené na rok 2007 boli splnené nasledovne:
- účasťou na viacerých medzinárodných konferenciách a dokonca aj zorganizovaním vlastných konferencií na pôde katedry pedagogiky k téme riešeného projektu sa nám podarilo
začať diskusiu o potrebe zmien v ekonomickom vzdelávaní na gymnáziách, vďaka čomu
naše predstavy nadobudli oveľa konkrétnejšiu podobu,
- naše návrhy na zmeny v rozsahu a obsahu ekonomického vzdelávania na gymnáziách
v podobe, ktorá vyplynula z doterajších diskusií, boli zverejnené nielen v rámci príspevkov
na viacerých vedeckých konferenciách, ale aj ich publikovaním v jednom odbornom
a jednom vedeckom časopise,
- rozpracovali sme komparáciu rozsahu a obsahu povinného všeobecného ekonomického
vzdelávania na stredných školách vo vybraných krajinách EÚ so situáciou v SR. Výsledky
analýzy situácie u nás sú dokonca už aj súčasťou jedného zo spomínaných článkov v časopisoch, ako aj súčasťou príspevku na konferencii organizovanej katedrou pedagogiky
v novembri 2007. Hlavné závery z porovnania so zistenými informáciami z vybraných
krajín EÚ zverejníme pravdepodobne formou príspevkov na konferenciách v priebehu
ďalšieho roka riešenia projektu.
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
- učebnice a učebné texty
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
-

Šlosár, R.: – Novák, J. Didaktika účtovníctva III. Bratislava: Vyd. Ekonóm, 2007.
BCB Učebnice pre základné a stredné školy
Šlosár, R. – Šlosárová, A.: Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií. 8.,
prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2007.
Šlosár, R. – Šlosárová, A.: Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií
(pracovná časť). 8., prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2007.

vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované, zahraničné/domáce)
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
-

Novák, J.: Potreba ekonomického vzdelávania v programoch sekundárnych škôl.
In: Pedagogická revue 5/2007. (v tlači)

odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované, zahraničné/domáce)
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
61

-

Novák, J.: Hlavné závery z analýzy úloh a postavenia všeobecného ekonomického
vzdelávania v SR. In: Pedagogické rozhľady, roč. 16, č. 4 (2007), s. 27 – 32.
Šlosárová, A. – Šlosár, R.: Identifikácia, oceňovanie a účtovanie cenných papierov
v účtovníctve podnikateľov. In: Účtovníctvo – audítorstvo – daňovníctvo : v teórii
a praxi. ISSN 1335-2024, roč. 15, č. 7 – 8 (2007), s. 291 – 304.
Šlosárová, A. – Šlosár, R.: Dlhopisy v účtovníctve podnikateľov. In: Účtovníctvo
– audítorstvo – daňovníctvo : v teórii a praxi. ISSN 1335-2024, roč. 15, č. 9
(2007), s. 358 – 365.

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

zborníky v printovej podobe

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
-

-

-

-

Novák, J.: Riadenie vyučovacieho procesu v odborných ekonomických
predmetoch. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference 2007 „Analýza
kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů. Praha: Nakladatelství
Oeconomica VŠE v Prahe, 2007, s. 54 – 59.
Šlosár, R.: Odborné, pedagogické a osobnostné spôsobilosti učiteľa ekonóma. In:
Sborník z mezinárodní vědecké konference 2007 „Analýza kompetencí učitelů
odborných ekonomických předmětů. Praha: Nakladatelství Oeconomica VŠE
v Prahe, 2007, s. 82 – 87.
Sehnalová, J.: Úloha učiteľských kompetencií v školskom systéme vzdelávania
dospelých. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference 2007 „Analýza
kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů. Praha: Nakladatelství
Oeconomica VŠE v Prahe, 2007, s. 69 – 74.
Šóš, I. – Majerčíková, E.: Kompetencie učiteľa v oblasti informačných technológií
na Slovensku. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference 2007 „Analýza
kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů. Praha: Nakladatelství
Oeconomica VŠE v Prahe, 2007, s. 69 – 74.
o

zborníky v elektronickej podobe

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
-

-

-

Šlosár, R.: Implementácia požiadaviek regionálneho trhu práce do ekonomického
vzdelávania (so zameraním na OA v SR). In: Elektronický zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh
práce“. Bratislava: Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave, 13. 2. 2007.
Novák, J.: Riešenie regionálnych disparít v ekonomike prostredníctvom
ekonomického vzdelávania. In: Elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie „Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce“.
Bratislava: Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave, 13. 2. 2007.
Sehnalová, J.: Komunikácia v procese vyučovania. In: Elektronický zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Ekonomické vzdelávanie
a regionálny trh práce“. Bratislava: Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave, 13.
2. 2007.
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-

-

Novák, J.: Inovácie v ekonomickom vzdelávaní na gymnáziách. Medzinárodná
vedecká konferencia Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave „Inovácie
v ekonomickom vzdelávaní“ 19. 11. 2007 (v tlači).
Novák, J.: Ekonomické vzdelanie ako súčasť profilu absolventa na školách
technického zamerania. Medzinárodná vedecká konferencia Ústavu inžinierskej
pedagogiky a humanitných vied MTF STU „SCHOLA 2007“ 29. 11. 2007.
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
Iné projekty:
6. Rámcový program
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)
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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

64

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.
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Obchodná fakulta
Inštitucionálne projekty
1 . Číslo projektu: 160040/06; Názov projektu: Determinanty exportného marketingu:
výskum procesov Internacionalizácie malých a stredných podnikov po vstupe SR do EÚ
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:
Doba riešenia:

prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc.
Mgr. Attila Pólya, PhD.
Ing. Zuzana Lukačovičová
Ing. Zora Trnková
1.1.2006 – 31.12.2008

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ
a. za sledované obdobie
•
•
•

Vytvorenie databázy z výskumu MSP o faktoroch motivácie exportnej angažovanosti
Systemizácia faktorov motivácie exportnej angažovanosti malých a stredných
podnikov v SR
Testovanie hypotéz o rozhodovacích procesoch podnikov pri vstupe na zahraničné
trhy

Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. LESÁKOVÁ, D. – MUEHLBÄCK, K. – TRNKOVÁ, Z.: Neue Trends im internationalen
Marketing. In: Ekonomické rozhľady, č. 4, Volume XXXVI, 2007. s. 444-456. ISSN
0323-262X
2. LESÁKOVÁ, D.: Vplyv exportného výkonu na tvorbu marketingovej stratégie – analýza
malých a stredných podnikov v SR. In: Nová ekonomika – The new economy, číslo 4,
ročník 6, 2007, s. 94-101. ISSN 1336-1732
3. LUKAČOVIČOVÁ, Z.: Analýza trhu a trendov nealko nápojov na Slovensku a v Európe.
In: Nová ekonomika , Roč. 6, č. 2 (Jún 2007), s. 41-47 : ISSN: 1336-1732
ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1.

LUKAČOVIČOVÁ, Z.: Trh s minerálnymi vodami v EÚ má perspektívu. In: Eurobiznis
: mesačník o ekonomike a podnikaní. - Roč. 7, č. 5 (Máj 2007), s. 44, ISSN 1336-393X

PUBLIKOVANÉ
PRÍSPEVKY
NA
ZAHRANIČNÝCH
KONFERENCIÁCH ZBORNÍKY V PRINTOVEJ PODOBE

VEDECKÝCH

1. LESÁKOVÁ, D.: Vplyv exportného výkonu na tvorbu marketingovej stratégie: analýza
malých a stredných podnikov v SR. In: Firma a konkurenční prostředí 2007: Mezinárodní
vědecká konference. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007,
s.66-72. ISBN: 978-80-86633-87-9
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2. LESÁKOVÁ, D.: Analysis of international marketing strategies in Slovak companies. In:
The path of internationalization and integration in the Europe of regions - International
Workshop. Academy of Economic Studies Bucharest : Curtea de Arges, Romania, s. 202205, April 2007. ISBN 978-80-8069-854-6
3. LESÁKOVÁ, D.: Marketing in new Europoean conditions. In: Management, Economics
and Business Development in the new European Conditions – 5. mezinárodní vědecká
konference. Brno : Technická univerzita, 2007, s. 55-63. ISBN 978-80-7204-532-7

PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH
1. LESÁKOVÁ, D. – LUKAČOVIČOVÁ, Z. – TRNKOVÁ, Z.: Analýza determinantov
exportného marketingu malých a stredných podnikov v SR. Zborník statí z riešenia
výskumného projektu. Bratislava : Ekonóm, 2007, 85 s.
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
1. LUKAČOVIČOVÁ, Z.: Multidimenzionálne škálovanie a pozičné mapy ako jeden
z nástrojov na určenie trhovej pozície značky. 10.medzinárodná vedecká konferencia
EDAMBA, Nové Zámky, 20. apríl 2007, str. S. 200-207, ISBN: 978-80-225-2380-6
2. LUKAČOVIČOVÁ, Z.: Trendy trhu nealkoholických nápojov na Slovensku
a v Európskej únii. Medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov
a doktorandov – Mladá veda 2007, Račková dolina, 21.-23.11.2007, zborník abstraktov
str. 91, ISBN: 978-80-8069-969-7, CD: ISBN:978-80-8069-970-3
Projekty VEGA
1 . Číslo projektu: 1/4598/07; Názov projektu:
Faktory a determinanty štrukturálnych
vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie
obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

prof. Ing.Ferdinand Daňo, CSc.
Ing. Pavol Kita, PhD.
doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD.
Ing. Mária Hasprová,PhD.
doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc
Ing. Valéria Lovásiková
Ing. Peter Drábik
Ing. Stanislav Kovalík
Ing. Pavol Jurík
Ing. Marián Abaffy
Ing. Katarína Vlčková
1.1.2007-31.12.2009

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt
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Ciele prvého roka riešenia projektu boli orientované do oblasti štúdia odbornej literatúry a do
rozpracovania teoretických otázok spojených so štrukturálnymi väzbami medzi účastníkmi
distribučných procesov a do vymedzenia základného pojmového aparátu a obsahovej náplne
štrukturálnych vzťahov a väzieb v distribučných procesoch. Boli formulované základné
faktory a determinanty týchto vzťahov, ako aj vymedzená základná úloha marketingu a
marketingového poradenstva v dizajnovaní distribučného kanála.
AAB01
Vzhľadom k tomu, že k základným faktorom, ktoré ovplyvňujú dizajnovanie
distribučného kanála patria tiež faktory opierajúce sa o správanie a reakcie spotrebiteľa, bol
realizovaný prieskum, týkajúci sa vzťahov spotrebiteľa k službám vybraného distribučného
kanála (so športovou obuvou). Prieskum bol realizovaný v treťom štvrťroku 2007 na vzorke
takmer 900 spotrebiteľov. Jeho výsledky sú v štádiu spracovania.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. KITA, Pavol: Možnosti aplikácie koncepcie obchodného marketingu výrobcu vo vzťahu
medzi výrobcom a distributérom. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej
univerzity v Bratislave. - ISSN 0323-262X. - Roč. 36, č. 1 (2007), s. 67-75.
2. DAŇO, Ferdinand - JURÍK, Pavol: Partnerské vzťahy v dodávateľskom reťazci. In: Nová
ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty EU v Bratislave. – ISSN 1336-1732. – Roč.
6, č. 4 (2007), s. 28 – 35
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
1. DAŇO, Ferdinand: Obchodné partnerstvo medzi účastníkmi distribučných procesov predpoklad efektívnych interštrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch. In: Faktory a
determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach
internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej
stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07
(doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. - ISBN
978-80-225-2407-0. - S. 7-17.
2.DRÁBIK, Peter: Dostupnosť ako nástroj marketingového mixu na zvýšenie
konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom vytvárania podmienok pre investorov. In:
Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach
internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej
stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07
(doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. - ISBN
978-80-225-2407-0. - S. 90-101.
3. HANULÁKOVÁ, Eva: Poradenstvo v oblasti distribúcie. In: Faktory a determinanty
štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a
globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník
vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.200731.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. - ISBN 978-80-225-2407-0. - S. 5568.
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4. HASPROVÁ, Mária: Analýza používaných distribučných kanálov v pivovarníckom
priemysle v SR. In: Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch
v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu
distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA
1/4598/07 (doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. ISBN 978-80-225-2407-0. - S. 76-89.
5. JURÍK, Pavol: Partnerské vzťahy v dodávateľskom reťazci: In: Faktory a determinanty
štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a
globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník
vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.200731.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. - ISBN 978-80-225-2407-0. - S. 1728.
6. KITA, Pavol: Vplyv riadenia ponuky na vzťah výrobca distributér v dodávkovom reťazci.
In: Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach
internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej
stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07
(doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. - ISBN
978-80-225-2407-0. - S. 29-42.
7. KOVALÍK, Stanislav: Outsourcing v energetike. In: Faktory a determinanty štrukturálnych
vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie
obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z
riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009).
Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. - ISBN 978-80-225-2407-0. - S. 76-89.
8. VLČKOVÁ, Katarína: Distribúcia v medzinárodnom prostredí. In: Faktory a determinanty
štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a
globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník
vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.200731.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. - ISBN 978-80-225-2407-0. - S. 4255.
2 . Číslo projektu: 1/4600/07; Názov projektu: Podmienky a predpoklady rozvoja
vzťahového marketingu ako nástroja konkurencieschopnosti slovenských podnikov v
kontexte jednotného európskeho trhu.
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

Ing. Zuzana Francová, PhD.
Ing. Milan Oreský, PhD.
doc. Ing. Helana Labská,CSc.
doc.Ing. Alica Lacková,CSc.
Ing. Zdenka Musová,PhD.
Ing. Viera Vojteková
Ing. Lucia Michálková
Ing. Martin Čihovský
1.1.2007-31.12.2009
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Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
V nadväznosti 7. rámcový program v oblasti výskumu Európskej únie sa v prvom roku
riešenia riešiteľský tím orientoval na zisťovanie najnovších poznatkov z oblasti vzťahového
marketingu. Išlo o zber faktografického materiálu, štúdium dokumentov Európskej únie,
OECD, štúdium domácej a zahraničnej literatúry. Cieľom bolo zhodnotiť vybrané problémy
vplývajúce na rozvoj vzťahového marketingu z medzinárodného a globálneho pohľadu.
Vzťahový marketing možno považovať ako nástroj konkurencieschopnosti podnikov v oblasti
obchodu a distribúcie. Jeho pôsobenie sa prejavuje v aj oblasti manažmentu dodávateľských
reťazcov a v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1.

FRANCOVÁ, Z.: Vzťahový marketing ako nástroj konkurencieschopnosti podnikov
v kontexte „moderného marketingu“. In: Nová ekonomika č.4/ 2007, s. 42-48. ISSN
1336-1723

PUBLIKOVANÉ
KONFERENCIÁCH
1.
2.

3.

PRÍSPEVKY

NA

ZAHRANIČNÝCH

VEDECKÝCH

FRANCOVÁ, Z.: Determinanty rozvoja obchodu v kontexte medzinárodných
marketingových stratégií. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filozofická
fakulta univerzity Palackého, 2007, s. 78-83. ISBN 978-80-903808-8-2. CD-ROM.
ORESKÝ, M.: Nové logistické metódy a technológie uplatňované v manažmente
dodávateľských reťazcov. In: Management, economics and business development in the
new european conditions [elektronický zdroj] : V. international scientific conference. Elektronické textové dáta. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta
podnikatelská,
2007.
ISBN
978-80-7204-532-7.
CD-ROM.
Popis urobený: 28.6.2007. - Názov z titulnej obrazovky
MICHALKOVÁ, L.:Riadenie vzťahu so zákazníkmi – CRM. In: Mezinárodní Baťova
doktorandská konference [elektronický zdroj] : 3. ročník mezinárodní Baťovy
doktorandské konference. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Zlín :
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. - ISBN 978-80-7318-529-9. - CD-ROM.

PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
1.

FRANCOVÁ, Z.: Východiská a perspektívy maloobchodu na európskom trhu. In:
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing a obchod. Zvolen: Technická
univerzita Zvolen, november 2007, s.
62-66. ISBN 978-80-8093-026-4, EAN
9788080930246 (+CD verzia)

PUBLIKOVANÉ POZVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH
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1.

ORESKÝ, M.: Economics expert education for the age globalisation. In: Education and
economy 2007 : materials of international scientific conference. - Tallinn : Tallinn
University of Technology, 2007. - ISBN 978-9985-59-725-5. - S. 78-80.

3 . Číslo projektu: 1/4582/07 Názov projektu: Rozšírenie teórie CRM: integrácia zákazníka
do hodnotového reťazca podniku ako nový prístup k tvorbe konkurenčnej výhody
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc., D.M.M.
doc. Ing. Helena Labská, CSc.
Ing. Zuzana Lukačovičová
Ing. Zora Trnková
Ing. Hana Dobrovodová
Ing. Róbert Spišák
1.1.2007 – 31.12.2009

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
• Hodnotenie nástrojov tvorby zákaznícky orientovaných procesov v podniku.
• Tvorba modelu merania preferencií a lojality, štrukturálne analýzy zákazníkov.
• Aplikácia Kano-analýzy na výskum životného cyklu zákazníka.
• Vymedzenie vplyvu kognitívnych faktorov v procesoch CRM.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
1. LESÁKOVÁ, D. a kol.: Strategický marketing. Bratislava : Sprint, 2007, 150 s. ISBN:
978-80-89085-92-7
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. LESÁKOVÁ, D.: Marketingové znalosti v ére „nového marketingu“. In: Ekonomickomanažérske spektrum, č. 1/2007, s. 29-33. Žilina : FPEDAS. ISSN 1337-0839
RECENZIE V ČASOPISOCH A ZBORNÍKOCH
1.
LESÁKOVÁ, D.: Experimentálna ekonómia na Ekonomickej univerzite
v Bratislave. In: Ekonomické rozhľady, č. 4, Volume XXXVI, 2007. s. 565-566. ISBN 0323262X
ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. LUKAČOVIČOVÁ, Z.: Vlastná značka obchodníka ako úspešný marketingový nástroj.
In: Marketingová panoráma, č. 3-4, roč. 5, 2007, s. 2,5. ISSN 1336-1864
2. LUKAČOVIČOVÁ, Z.: Nealko a wellness nápoje sú "in". In: Eurobiznis : mesačník o
ekonomike a podnikaní. - Roč. 7, č. 6, 2007, s. 50-51. ISSN 1336-393X
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PUBLIKOVANÉ
KONFERENCIÁCH

PRÍSPEVKY

NA

ZAHRANIČNÝCH

VEDECKÝCH

1. LESÁKOVÁ, D.: Nové prístupy k hodnoteniu marketingového výkonu. In: Sborník
příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Ekonomické znalosti pro tržní praxi“. Olomouc
: UP Olomouc, 2007, s. 263-268. ISBN 978-80-903808-8-2
2. LESÁKOVÁ, D.: Spoločenská zodpovednosť firmy ako súčasť firemnej identity. In:
Sborník statí z mezinárodní konference „Svět práce a kvalita života v globalizované
ekonomice“. Praha : VŠE, 13.-14. září 2007, 6 s. ISBN 978-80-245-1207-5
3. LESÁKOVÁ, D.: Analysis of ICT implementation in marketing. In: „Obchod, jakost
a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti“. Sborník vědeckých statí
z mezinárodní konference. Praha : ČZU, 2007, s. 173-178. ISBN 978-80-213-16614. LESÁKOVÁ, D.: Spoločenská zodpovednosť firmy ako súčasť firemnej identity. In:
Prskavcová, M.-Maršíková, K.-Řehořová, P.-Zbránková,M: Problematika Corporate Social
Responsibility se zaměřením na lidský kapitál – Gender Studies a environmentální
management. Liberec : Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-7372-289-0
4 . Číslo projektu: 1/4559/07; Názov projektu: Kultúra ako činiteľ ekonomického rozvoja
regiónov Slovenska: analýza kultúrnych determinantov miest a obcí v kontexte nových
euroregiónov
Zodpovedný riešiteľ:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

Ing. Mária Tajtáková, PhD.
Ing. Peter Filo, PhD.
prof. Ing. Eduard Urban, PhD.
doc. Ing. Peter Štarchoň, PhD.
Ing. Dagmar Klepochová, PhD.
Ing. Marína Korčoková
Ing. Miroslava Loydlová – D
Ing. Michal Michal – D
1.1.2007-31.12.2008

.

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Projekt sa zameriava na analýzu kultúrnych determinantov slovenských miest a obcí ako
činiteľov ekonomického rozvoja slovenských regiónov v kontexte Európskej únie.
Predmetom skúmania je vzťah medzi kultúrou a ekonomikou a ich vzájomné ovplyvňovanie
sa s dôrazom na regionálny kontext. Čiastkové prínosy prvej etapy riešenia projektu spočívajú
v zhodnotení ekonomických faktorov ovplyvňujúcich činnosť a efektivitu organizácií
pôsobiacich v kultúre, analýze konkrétnych kultúrnych organizácií a aktivít, skúmaní vzťahu
medzi kultúrnou inštitúciou a prijímateľmi jej výstupov, ako aj v analýze kultúrneho
potenciálu slovenských miest a obcí v kontexte nových euroregiónov. Projekt má
interdisciplinárny charakter a prepája poznatky z oblasti kultúry, ekonomiky, manažmentu
a marketingu, regionálneho rozvoja, výskumu trhu a spotrebiteľskej politiky.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
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VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
1.

TAJTÁKOVÁ, Mária: Základy marketingu v umení a kultúre. Bratislava: Vyd.
PROGRESSUS Slovakia, 2007, 120 s., ISBN 978-80-969642-4-6 (8,571 AH).
TAJTÁKOVÁ, Mária: Stratégie rozvíjania publika v interpretačných umeniach.
Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2007, 107 s., ISBN 978-80-225-2394-3 (v tlači)

2.

SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY
1.

TAJTÁKOVÁ, Mária: Perspektívy rozvoja priameho marketingu. Event marketing. In:
LABSKÁ, Helena a kol.: Marketingová komunikácia (vybrané časti). Bratislava: Vyd.
EKONÓM, 2007, 220. s., ISBN 80-225-2267-8, (vlastný podiel – 38 strán/ 3,376 AH) –
podkapitola 6.7, kapitola 7., s. 160 – 197).
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1.

TAJTÁKOVÁ, Mária: Marketingové modely v kultúre. In: Marketing inspirations, roč.
2, č. 1/2007, s. 11-15, ISSN ISSN 1336-796X

ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1.

TAJTÁKOVÁ, Mária: Základy marketingu v umení a kultúre. In: ProMan. Projektový
manažér. Príloha časopisu EuroRegiony, 2. roč., č. 1/2007, s. 10 – 11, ISSN 1337-2505

RECENZIE V ČASOPISOCH A ZBORNÍKOCH
1. FILO, Peter.: Recenzia publikácie: Marketing kultúry. Bratislava, 2007, In: ProMan.
Projektový manažér. Príloha časopisu EuroRegiony, 2. roč., č. 2/2007, s. 16, ISSN: 13372505
PUBLIKOVANÉ
KONFERENCIÁCH

PRÍSPEVKY

NA

ZAHRANIČNÝCH

VEDECKÝCH

1. LOYDLOVÁ, Miroslava: Využívanie nástrojov marketingovej komunikácie v riadení
organizácií poskytujúcich knižnično-informačné služby. In: Medzinárodná vedecká
konferencia „Ekonomické znalosti pro tržní praxi“. Filozofická fakulta UP v Olomouci,
13.9. 2007. CD s úplnými textami príspevkov, s. 274 – 277.
2. HESKIA, Thomas – TAJTÁKOVÁ, Mária – JAKOB Georg: Digital Technology in
Audiovisual Distribution: Window of Opportunity or Threat for Cultural Diversity? In:
5th Culture and Development Congress: In Defense of Cultural Diversity. Ministry of
Culture of Cuba, Conventions Palace in Havana (Cuba), 11 – 14. jún 2007. Zborník
abstraktov s. 40, súčasťou zborníka abstraktov je CD s úplnými textami príspevkov.
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
1.

TAJTÁKOVÁ, Mária: Zober ma na koncert: ako budovať publikum klasickej
hudby. In: Medzinárodná vedecká konferencia „Mediálne a komunikačné aspekty hudby“,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 6. – 7. október 2007. (zborník príspevkov v tlači)
2.
TAJTÁKOVÁ, Mária – FILO, Peter: Kult-Tour Centre as a tool for reinforcing
the dynamism of cultural tourism in regions. In: Medzinárodná konferencia „Dialóg
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predstaviteľov verejného a súkromného sektora o spolupráci v cestovnom ruchu“,
Ekonomická univerzita v Bratislave, 3. máj 2007. Zborník abstraktov s. 67, súčasťou
zborníka abstraktov CD s úplnými textami príspevkov ISBN 978-80-225-2369-1.
3.
FILO, Peter – TAJTÁKOVÁ, Mária: Potenciál východoslovenského
mikroregiónu Sekčov-Topľa pre rozvoj cestovného ruchu. In: Medzinárodná konferencia
„Dialóg predstaviteľov verejného a súkromného sektora o spolupráci v cestovnom
ruchu“, Ekonomická univerzita v Bratislave, 3. máj 2007. Zborník abstraktov s. 50 – 51,
súčasťou zborníka abstraktov CD s úplnými textami príspevkov ISBN 978-80-225-23691.
4.
LOYDLOVÁ, Miroslava: Úlohy a postavenie marketingu v knižniciach
v prostredí novej ekonomiky. In: Medzinárodná vedecká konferencia „Mladá veda 2007“.
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, 21.11 – 23.11. 2007, Račkova
dolina. Zborník abstraktov s. 90, súčasťou zborníka abstraktov CD s úplnými textami
príspevkov. ISBN 978- 80- 8069 - 969.
5.
GAŠAJ, Michal: Nové trendy správania a rozhodovania slovenského
spotrebiteľa. In: medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov
a doktorandov „Mladá veda 2007“ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 21.23. november 2007. Zborník abstraktov s. 78, súčasťou zborníka abstraktov CD s úplnými
textami príspevkov ISBN 978-80-8069-969-7
PUBLIKOVANÉ POZVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH
1. TAJTÁKOVÁ, Mária – HESKIA, Thomas: Networking Process in Cultural Tourism:
New Technologies for Enhancing a Cultural Cooperation. In: 5th Culture and
Development Congress: In Defense of Cultural Diversity. Ministry of Culture of Cuba,
Conventions Palace in Havana (Cuba), 11 – 14. jún 2007. Zborník abstraktov s. 36,
súčasťou zborníka abstraktov je CD s úplnými textami príspevkov.
2. TEICHERT, Thorsten – TAJTÁKOVÁ, Mária: A Knowledge Path Model to Cultural
Experience. In: 9th International Conference on Arts & Cultural Management (AIMAC),
Valencia (Spain), 8 – 11. júl 2007. Zborník abstraktov s. 23, 67, ISBN 978-84-96221-321, súčasťou zborníka abstraktov je CD s úplnými textami príspevkov.
3. ABAD-GRAU, María M. – TAJTÁKOVÁ, Mária – ARIAS-ARANDA, Daniel –
LLORENS-MONTES, Javier: Machine Learning for Market Segmentation of Opera and
Ballet Audience. In: 10th International Conference on Global Business and Economic
Development, Kyoto, (Japan), 8 – 11. august 2007. Elektronický zborník CD s. 1651 –
1664

5 . Číslo projektu: 1/3760/06; Názov projektu: Trh, obchod a individuálna spotreba
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:

prof. Ing. Kristína Viestová, CSc.
doc. Ing. Jana Štofilová, CSc.
doc. Ing. Helena Labská, CSc.
Ing. Milan Oreský
doc. Ing. Kornélia Richterová, CSc.
Ing. Katarína Karasová
Dr. Renáta Martonová
Ing. Lucia Horňáková
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Doba riešenia:

doc. Ing. Petr Cimler,PhD.
doc. Ing. František Drozen, PhD.
Ing. Martin Kiaba
Ing. Michaela Feilerová
Ing. Marta Hulalová
Ing. Štefan Rajninec
Ing. Robert Štajgár
Ing. Lenka Bernacká
Ing. Jana Macháčková
Ing.Ožvoldová Katarína
Ing. Hnátová Júlia
Ing. Rehák Robert
1.1.2006 – 31.12.2008

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
V zmysle plánu vedeckého projektu sme pripravili a realizovali zber primárnych údajov
o nákupných podmienkach na Slovensku v teréne ako pilotný prieskum (prvá etapa) na
vzorke 286 respondentov z dvoch častí Slovenska. Test nákupných podmienok spotrebiteľov
Slovenska sa skladal zo 4 okruhov a 20 otázok. Tento sme vyhodnotili a na jeho základe sme
na vzorke 1500 respondentov v mesiaci október 2007 realizovali zber reálnych údajov na
území celého Slovenska. V súčasnosti sa tento materiál vyhodnocuje.
V mesiaci apríl 2007 sme realizovali ďalšiu sondu o nákupných podmienkach obyvateľov
Slovenska na vzorke 800 zákazníkov zameranú na krádeže v maloobchode. Výsledky sondy
sme spracovali, prezentovali na vedeckej konferencii a publikovali.
S poznatkami nadobudnutými prostredníctvom všetkých troch šetrení okrem odbornej
praxe sme oboznámili aj študentov. Tieto poznatky v ďalšom budú spracované a budú nimi
obohatené predmety Teória obchodu, Obchodná prevádzka a Distribučné systémy a logistika.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
V decembri 2007 sme usporiadali vedeckú rozpravu k téme „Súčasné trendy
v obchode a v potrebe“. Jeden z výstupov, ktorý tvoril základňu pre vedeckú rozpravu je
zborník, vydaný v novembri 2007 v edičnom stredisku Ekonom, v ktorom sú prezentované
názory nielen riešiteľov vedeckého projektu a vedecko-pedagogických pracovníkov zo
Slovenska, Česka, Ruska, Ukrajiny a Poľska, ale aj názory ostatných odborníkov
hospodárskej praxe obchodu.
VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
1. VIESTOVÁ, K. a kolektív.: Lexikón logistiky - 2. preprac. dopln. vyd.. - Bratislava : Iura
Edition, 2007. - 204 s.: grafy, obr., sch. - (Ekonómia) - ISBN 978-80-8078-160-6
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHR. VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
1. VIESTOVÁ, K., ŠTOFILOVÁ, J., KARASOVÁ, K.,: Spoločenská zodpovednosť
podniku ako nástroj marketingu? In: Zborník z medzinárodnej konferencie .... University
of Technology, Faculty of Business and Management, Brno, september 2007, ISBN: 97880-214-3482-8 .- CD - ROM
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2. ORESKÝ, M.: Nové logistické metódy a technológie uplatňované v manažmente
dodávateľských reťazcov In: Management, economics and business development in the
new european conditions [elektronický zdroj] : V. international scientific conference. Elektronické textové dáta. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská,
2007. - ISBN 978-80-7204-532-7. - CD-ROM. Popis urobený: 28.6.2007. - Názov z
titulnej obrazovky
3. KARASOVÁ, K.: Maloobchod v podmienkach znalostnej ekonomiky. In: Management,
economics and business development in the new european conditions [elektronický zdroj]
: V. international scientific conference. - Elektronické textové dáta. - Brno : Vysoké učení
technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. - ISBN 978-80-7204-532-7. - CD-ROM.
Popis urobený: 28.6.2007. - Názov z titulnej obrazovky
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
2. ŠTOFILOVÁ, J.: „Obchod a vzdelávanie“ In Zborník abstraktov z medzinárodnej
vedeckej konferencie Ekonomika firiem 2007 – Semafor´07, EU - PhF Košice 2007, ISBN
978-80-225-2392-9 . –CD ROM sa pripravuje
3. VIESTOVÁ, K.: „Nákupné podmienky“ In Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej
konferencie Ekonomika firiem 2007 – Semafor´07, EU - PhF Košice 2007, ISBN 978-80225-2392-9 . –CD ROM sa pripravuje
4. VIESTOVÁ, K. - ŠTOFILOVÁ, J.: Jeden z problémov maloobchodnej prevádzky In:
Marketing a obchod 2007, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Národné
lesnícke centrum, Zvolen, november 2007, ISBN 978-80-8093-026-4
5. VIESTOVÁ, K.: Hodnotenie nákupných podmienok spotrebiteľmi v SR In: Vedecká
rozprava k téme „Súčasné trendy v obchode a spotrebe“ Zborník k vedeckému projektu
VEGA 1/3760/06, Ekonóm, Bratislava,november 2007, ISBN 978-80-225-2414-8
6. ŠTOFILOVÁ, J.,: Výkon obchodu, obchodného personálu In:Vedecká rozprava k téme
„Súčasné trendy v obchode a spotrebe“ Zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06,
Ekonóm, Bratislava,november 2007, ISBN 978-80-225-2414-8
7. KARASOVÁ, K.,: Vybrané makroekonomické funkcie obchodu In:Vedecká rozprava
k téme „Súčasné trendy v obchode a spotrebe“ Zborník k vedeckému projektu VEGA
1/3760/06, Ekonóm, Bratislava,november 2007, ISBN 978-80-225-2414-8
8. OŽVOLDOVÁ, K.: Charakteristika nezávislého maloobchodu a jeho porovnanie
s veľkými nadnárodnými spoločnosťami In:Vedecká rozprava k téme „Súčasné trendy
v obchode a spotrebe“ Zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06, Ekonóm,
Bratislava,november 2007, ISBN 978-80-225-2414-8
9. REHÁK, R.: ECR In:Vedecká rozprava k téme „Súčasné trendy v obchode a spotrebe“
Zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06, Ekonóm, Bratislava,november 2007,
ISBN 978-80-225-2414-8
10. ORESKÝ, M.: Vybrané námety a názory k témam – Udržateľný rozvoj, udržateľná
spotreba, rozvoj obchodu a životné prostredie, vývoj obchodu a predikcia vývoja spotreby
v SR In: Vedecká rozprava k téme „Súčasné trendy v obchode a spotrebe“ Zborník
k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06, Ekonóm, Bratislava,november 2007, ISBN 97880-225-2414-8
11. MACHÁČKOVÁ, J.: Nákupno zábavné centrá ako novodobý trend v obchode In:
Vedecká rozprava k téme „Súčasné trendy v obchode a spotrebe“ Zborník k vedeckému
projektu VEGA 1/3760/06, Ekonóm, Bratislava,november 2007, ISBN 978-80-225-2414-8
12. HULALOVÁ, M.: Trh a spotreba farmaceutickej produkcie In: Vedecká rozprava k téme
„Súčasné trendy v obchode a spotrebe“ Zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06,
Ekonóm, Bratislava,november 2007, ISBN 978-80-225-2414-8
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13. HULALOVÁ, M.: Obchod s farmaceutickou produkciou In: Vedecká rozprava k téme
„Súčasné trendy v obchode a spotrebe“ Zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06,
Ekonóm, Bratislava,november 2007, ISBN 978-80-225-2414-8
14. HORŇAKOVÁ,L.: Obchodné reťazce a ich regulácia v SR In: Vedecká rozprava k téme
„Súčasné trendy v obchode a spotrebe“ Zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06,
Ekonóm, Bratislava,november 2007, ISBN 978-80-225-2414-8
15. FEILEROVÁ, M.: Nadnárodné maloobchodné spoločnosti In:Vedecká rozprava k téme
„Súčasné trendy v obchode a spotrebe“ Zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06,
Ekonóm, Bratislava,november 2007, ISBN 978-80-225-2414-8
16. BERNACKÁ, L.: Úloha obchodu pri prechode na európsku menu In: Vedecká rozprava
k téme „Súčasné trendy v obchode a spotrebe“ Zborník k vedeckému projektu VEGA
1/3760/06, Ekonóm, Bratislava,november 2007, ISBN 978-80-225-2414-8
PUBLIKOVANÉ POZVANÉ REFERÁTY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH
1.

VIESTOVÁ, K.: Consumer as a profesion
In: Education and economy 2007 :
materials of international scientific conference. - Tallinn : Tallinn University of
Technology, 2007. - ISBN 978-9985-59-725-5. - S. 135-137.
2. ŠTOFILOVÁ, J.: Expert education for trade
In: Education and economy 2007 :
materials of international scientific conference. - Tallinn : Tallinn University of
Technology, 2007. - ISBN 978-9985-59-725-5.
3. ORESKÝ, M.: Economics expert education for the age globalisation In: Education and
economy 2007 : materials of international scientific conference. - Tallinn : Tallinn
University of Technology, 2007. - ISBN 978-9985-59-725-5. - S. 78-80.
ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. KARASOVÁ, K.: Čo nakupuješ, slovenský spotrebiteľ? In: Eurobiznis : mesačník o
ekonomike a podnikaní. 7. ročník, č. 2 - február 2007. Vydavateľstvo MF MEDIA, s.r.o.,
str. 52-53. ISSN 1336-393X
RECENZIE V ČASOPISOCH A ZBORNÍKOCH
1. ORESKÝ, M.: Lexikón obchodu In: Doprava a logistika : odborný mesačník
vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0138. - Roč. 2, č. 3 (Marec 2007), s. 50.
Recenzia na: Lexikón obchodu (1) : trh, obchod, tovar / Kristína Viestová a kolektív. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2131-0. Lexikón obchodu
(2) : predajňa, obchodný podnik / Kristína Viestová a kolektív. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2131-0.

6 . Číslo projektu: 1/4561/07; Názov projektu: Teoretické a metodologické východiská
marketingového spravodajstva zameraného na konkurenciu
Vedúci projektu:
Ing. Štefan Žák, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Mária Hasprová, PhD.
Ing. Adrián Pavlík, PhD.
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Doba riešenia:

Ing. Ladislav Bažó
Ing. Lukáš Herzán
Ing. Martin Babiak, PhD.
Ing. Stanislava Veselovská
1.1.2007 – 31.12.2008

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Prvá etapa riešenia vedeckého projektu bola časovo ohraničená rokom 2007. Ciele v
prvej etape riešenia boli zamerané predovšetkým na informačné zabezpečenie realizácie
vedeckého projektu. Dosiahnuté výsledky možno preto konkretizovať nasledovne:
zhromaždenie podkladov o informačných, metodických a realizačných predpokladoch
konkurenčného spravodajstva v Slovenskej republike a porovnanie poznatkov so
systematikou spracovanou na základe relevantných zdrojov zahraničnej odbornej literatúry;
špecifikácia optimálnej štruktúry informačného portfólia nevyhnutného k analýze stratégie
a správania konkurencie; identifikácia a analýza metódy a techniky konkurenčného
spravodajstva.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. HASPROVÁ, Mária – ŽÁK, Štefan: Teoretické a praktické aspekty marketingového
plánovania. In: Verejná správa, č. 3, roč. 3, 2007, s. 45-51. ISSN 1337-2955
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH,
MONOGRAFIÁCH
1. BAŽÓ, Ladislav: Marketingové spravodajstvo ako súčasť informačného systému podniku.
In: Marketingové spravodajstvo orientované na konkurenciu z pohľadu teórie a praxe.
Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2470-4
2. HASPROVÁ, Mária – ŽÁK, Štefan: Benchmarking – nástroj zvyšovania
konkurencieschopnosti vzdelávacej inštitúcie. In: Marketing vzdelávacích inštitúcií –
vedecký zborník príspevkov. Trnava: FMK UCM 2007, s. 99 - 105. ISBN 978-80-8922086-1
3. PAVLIK, Adrián: Zákaznícka orientácia a analýza potrieb zákazníkov malých a stredných
podnikov ako nástroj rastu konkurencieschopnosti. In: Marketingové spravodajstvo
orientované na konkurenciu z pohľadu teórie a praxe. Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN
978-80-225-2470-4
4. VESELOVSKÁ, Stanislava: Alternatívny prenos rizík ako konkurenčná výhoda. In:
Marketingové spravodajstvo orientované na konkurenciu z pohľadu teórie a praxe.
Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2470-4
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
1. HASPROVÁ, Mária – ŽÁK, Štefan: Vybrané oblasti a nástroje bankového marketingu v
podmienkach SR. In. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo
a finančné trhy. Bratislava: Vyd. Ekonóm, 2007, s.151-156. ISBN 978-80-225-2422-3
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2. VESELOVSKÁ, Stanislava: zaisťovacia politika európskej únie. In. zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie mena, bankovníctvo a finančné trhy. bratislava:
vyd. ekonóm, 2007, s.411-420. ISBN 978-80-225-2422-3
3. VESELOVSKÁ, Stanislava: subjekty konkurencie na trhu zaistenia. In: mezinárodní
baťova doktorandská konference. Zlín: fakulta managementu a ekonomiky, 2007, s. 112.
ISBN 978-80-7318-529-9 (cd)
ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. ŽÁK, Štefan - HASPROVÁ, Mária.: Internetové stránky samosprávy – cenný zdroj
informácií pre marketingové spravodajstvo. In: Marketingová panoráma, č. 1-2, roč. 5,
2007, s. 18 -20, ISSN 1336-1864

7 . Číslo projektu: 1/4584/07; Názov projektu: Ekonomické aspekty novej energetickej
politiky EÚ a jej vplyv na strategické rozvojové zámery SR (s ohľadom na Lisabonskú
agendu)
Vedúci projektu:
prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Valéria Svobodová, PhD.
Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
doc. Ing. Viera Gavaľová, CSc.
prof. Ing. Milan Šikula, CSc.
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Ing. Viera Ružeková
Ing. Jaroslav Filip
Ing. Ľudovít Francl
Ing. Marián Honaizer
Ing. Michal Briatka
Ing. Michal Voloch
Ing. Mgr. Márius Hričovský
Ing. Lucia Bohunická
Doba riešenia:
1.1.2007-31.12.2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
V prvom období prípravy programu VEGA sa úsilie riešiteľov sústredilo na získavanie
potrebných podkladov, publikácií a časopisov, ale aj nadviazanie spolupráce s príslušným
odborom MH SR, Slovenskou energetickou agentúrou, ZSE, a.s. ai. Aktívne sa zúčastnili na
viacerých významných energetických konferenciách. Boli publikované aj dve
monografie, dva karentované vedecké, vyše 10 nekarentovaných a viacero odborných
článkov. Na túto oblasť boli sústredené aj tri práce doktorandov KMO, z toho jedného
interného. Bola zakúpená taktiež technika (1PC, 2 notebooky, jeden LCD projektor a jednu
tlačiareň) slúžiaca tak na prezentáciu výskumných výstupov riešiteľov ako aj pre pedagogický
proces.
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2.

Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované
obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:

VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
1. BALÁŽ, Peter: Energia a jej vplyv na hospodársky rast vo svetovej ekonomike. Sprint:
Bratislava, 2007, 275 s. AH 21,816 ISBN 978-80-89085-87-3
2. BALÁŽ, Peter: HUSÁR a kol.: Strategické plánovanie. Vyd. Názov: Bratislava, 2006,
Kapitola č. 3 – s. 115-184, - 70 s. ISBN 80-969536-9-9 – vyšlo 2007
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH KARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. BALÁŽ, Peter: Energia a jej postavenie v hospodárstve Slovenska. Ekonomický časopis,
č. 8. SAV: Bratislava, 2007, s. 762-783, ISSN 0013-3035
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. SVOBODOVÁ, Valéria: Analýza obchodných praktík humanitárneho kompenzačného
programu OSN „Ropa za potraviny“. Medzinárodné vzťahy, č. 2, Bratislava, 2006, s. 96105, ISSN 1336-1562
PUBLIKOVANÉ
POZVANÉ
KONFERENCIÁCH

PRÍSPEVKY

NA

DOMÁCICH

VEDECKÝCH

1. BALÁŽ, Peter – TRENČIANSKA, Elena: Je už Slovensko na trajektórií budovania
vedomostnej ekonomiky? In: Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Česko a Slovensko
v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Ekonóm: Bratislava, 2007, ISBN 978-80225-2338-7, s. 8-14, VEGA č. 1/4584/07
2. BALÁŽ, Peter – FRANCL, Ľudovít – VOJTECH, Dušan: Postavenie energetiky
v podpore konkurencieschopnosti SR po vstupe do EÚ. In: Zborník zo 7. medzinárodnej
konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Ekonóm:
Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 34-40, VEGA č. 1/4584/07
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
1. BALÁŽ, Peter – VERČEK, Peter: Nová ekonomika a jej význam v hospodárskej politike
v období globalizácie. In: Zborník Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť
a budúcnosť perspektívneho vývoja. Bratislava 13. 10. 2007, CD – nosič ISBN 978-80225-2350-9, s. 1-7
KAPITOLY
V ODBORNÝCH
VYDAVATEĽSTVÁCH

KNIHÁCH

VYDANÉ

V ZAHRANIČNÝCH

1. BALÁŽ, Peter: 1.4 Zmeny zahraničnoobchodnej politiky krajín Strednej a Východnej
Európy po vstupe do EÚ. S. 30-47, AH 2,021 In: MACHKOVÁ, Hana – TAUŠER, Josef
a kol.: (Baláž, P. Černá, Iveta, Hindls, Richard, Král, Petr, Machková, Hana, Taušer,
Josef, Zadražilová, Dana) Mezinárodní konkurenceschopnost podniků po vstupe do EU.
Vyd. Oeconomica: Praha, 2007, ISBN 978-80-245-1228-0
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HESLÁ
V ODBORNÝCH
TERMINOLOGICKÝCH
SLOVNÍKOCH
A ENCYKLOPÉDIÁCH VYDANÝCH V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
1. BALÁŽ, Peter: 9 hesiel In: The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks a Concise
Encyclopaedia. SAV: Bratislava, 2006 ISBN 80-224-0925-1
ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. BALÁŽ, Peter: Ropa je alfa i omega budúcej stability svetového hospodárstva. In: Trend,
č. 33, Bratislava, 2007, s. 78-79
ČLÁNKY, ŠTÚDIE ALEBO STATE ODBORNÉHO CHARAKTERU UVEREJNENÉ
V ZBORNÍKOCH, KTORÉ NIE SÚ RECENZOVANÉ
1. BALÁŽ, Peter: Sú slovenské vysoké školy na trajektórií znalostnej ekonomike? In:
Konferencia - Klubu SOPK: Vedomostná spoločnosť a úroveň vzdelávania na Slovensku.
Bratislava, 19.11.2007, 6 s.
RÔZNE PUBLIKÁCIE A DOKUMENTY, KTORÉ NEMOŽNO ZARADIŤ DO ŽIADNEJ
Z PREDCHÁDZAJÚCICH KATEGÓRIÍ.
1. BALÁŽ, Peter: Zemný plyn a energetická bezpečnosť EÚ. In: Hospodárske noviny, č.
171, Ecopress: Bratislava, 2007, s. 10
2. BALÁŽ, Peter: Trh ropy opäť hrozí: staré výzvy, nové riziká In: Hospodárske noviny, č.
226, Ecopress: Bratislava, 2007, s. 10
3. BALÁŽ, Peter: Ako dať zbohom ruskému Gazpromu. In: Hospodárske noviny, č. 190,
Ecopress: Bratislava, 2007,

8 . Číslo projektu: 1/4562/07; Názov projektu:
Špecifické aspekty najnovších tendencií
podnikateľských stratégií medzinárodného marketingu a ich aplikácia v podnikateľských
subjektoch v SR ako predpoklad zvyšovania ich konkurencieschopnosti v rozširujúcej sa
EÚ
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD.
Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.
Doc. Peter Knapik, PhD.
RNDr. Janka Pásztorová, PhD.
Ing. Simona Škorvagová
Mgr. Ing. Nora Banghová
Ing. Ľubomíra Krausová
Ing. Elena Liptáková – dokt.
1.1.2007-31.12.2009

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Rok 2007 ako prvý rok – prvá etapa riešenia projektu VEGA:

81

-

skúmanie nevyhnutnosti zmien prístupov zmien v marketingových stratégiách
porovnanie svet – EÚ – SR
analýza špecifických aspektov stratégií MM firiem ako súčasti budovania ich Corporate
Identity
ako nositeľa firemných hodnôt a princípov, ktorými sa firma riadi (marketing trvalo
udržateľného rozvoja, etika v podnikaní – spoločenská zodpovednosť firiem,
interkultúrny marketing a pod.)

Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
1. ZORKÓCIOVÁ, Otília a kol.: Corporate Identity II. Ekonóm: Bratislava, 2007, s. 282,
AH 20,678, ISBN 978-80-225-2336-3 (2. doplnené vydanie) VEGA, č. 1/2640/05 – kap.
č. 1, VEGA č. 1/2638/05, kap. č. 3, 4, 5, VEGA č. 1/4562/07, podkapitola, č. 2,4 – Proj.
mladých prac. Č. 2316059/06 (73,13%)
PAVELKA, Ľuboš: Kapitola, č. 4 – 3,001 AH (14,51%)
ŠKORVAGOVÁ, Simona: Kapitola, č.5 – 1,388 AH (6,71%)
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH
1.

ZORKÓCIOVÁ, Otília: Význam a úlohy marketingu vzdelávania vo firmách zapojených
do medzinárodného podnikania. In: Zborník Marketing vzdelávacích inštitúcií. Vedecký
zborník príspevkov, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2007, ISBN 87880-89220-86, s. 301-316. VEGA č. 1/4562/07

PUBLIKOVANÉ
POZVANÉ
KONFERENCIÁCH

PRÍSPEVKY

NA

DOMÁCICH

VEDECKÝCH

1. 1. BANGHOVÁ, Nora: Význam dodržiavania podnikateľskej etiky v marketingových
aktivitách transnacionálnych korporácií. In: Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie
Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Ekonóm: Bratislava,
2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 41-45, VEGA č.1/4562/07
2. KNAPIK, Peter: Možné ciele a limity zamerania poznatkov v poznatkovej ekonomike. In:
Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode
a podnikaní 2007. Ekonóm: Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 153-157,
VEGA č. 1/4562/07
3. KRAUSOVÁ, Ľubomíra – ZORKÓCIOVÁ, Otília: Interkultúrne paradoxy súčasnosti. In:
Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode
a podnikaní 2007. Ekonóm: Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 180-184,
VEGA č. 1/2638/05 a VEGA č. 4562/07
4. PAVELKA, Ľuboš: Firemný zisk a podnikateľská etika. In: Zborník zo 7. medzinárodnej
konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Ekonóm:
Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 214-218, VEGA č. 1/4562/07
5. ŠKORVAGOVÁ, Simona – ZORKÓCIOVÁ, Otília: Význam dodržiavania etických
zásad v legislatívnych úpravách reklamy v EÚ. In: Zborník zo 7. medzinárodnej
konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Ekonóm:
Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 264-271 VEGA č. 1/4562/07 a VEGA č.
1/2640/05
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6. ZORKÓCIOVÁ, Otília: Budovanie značky – nový rozmer. In: Zborník zo 7.
medzinárodnej konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní
2007. Ekonóm: Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 311-315, VEGA č.
1/4562/07 a VEGA č. 1/2640/05
VEDECKÉ PRÁCE
ZBORNÍKOCH
1.

V ZAHRANIČNÝCH

RECENZOVANÝCH

VEDECKÝCH

ZORKÓCIOVÁ, Otília – ŠKORVAGOVÁ, Simona: Vízia hospodárskeho a sociálneho
rozvoja SR na roky 2007-2013 so zameraním na národné priority spolufinancované zo
štrukturálnych fondov EÚ.
In: Procedings International Conference. Academic
International Conference. „Increasing Competitiveness or Regional, National and
International Markets Development – New Challenges“ VŠB –TU Ostrava, 2007, ISBN
978-80-248-1457-5, 8 s.

ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV ZO ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÍ
1. ZORKÓCIOVÁ, Otília – ŠKORVAGOVÁ, Simona: The Vision of Economic and social
Development of the Slovak Republic for the Period 2007-2013 Focused on National
priorities CO-Financed from the European Union Structural Fund. Procedings of
Abstracts. In: Academic International Conference. „ Increasing Competitiveness or
Regional, National and International Markets Development – New Challenges“ VŠB –
TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1458-2, (abstrakt s. 166)

9 . Číslo projektu: 1/3761/06; Názov projektu: Doprava ako systémový predpoklad pre
zvyšovanie konkurencieschopnosti SR v rozširujúcej sa EÚ
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

doc. Dr. Heda Hansenová
Ing. Peter Verček, PhD.
prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Ing. Tomáš Halán, PhD.
Ing. Ho Thi Thu, Hoa, MSc.
Ing. Lucia Némethyová
Ing. Pavel Lazový
1.1.2006-31.12.2008

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Riešitelia projektu v prvom roku jeho riešenia postupovali v súlade s cieľmi a postupmi
vytýčenými v návrhu projektu. V rámci publikačných výstupov ako aj vystúpení na
vedeckých konferenciách pristúpili k analýze súčasného stavu európskej hospodárskej
integrácie a hospodárskych politík podstatných pre fungovanie vnútorného trhu, resp.
hospodárskej menovej únie EU, identifikovali problematické oblasti európskych integračných
procesov, vyhodnocovali prístupy k riešeniu problematických oblastí, vytvorili vlastné
hypotézy riešenia problematických oblastí, tieto hypotézy testovali, monitorovali ich platnosť
a vyhodnocovali ich s cieľom navrhnúť odporúčania. Publikačné výstupy riešiteľov sú
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tematicky orientované na pohyb služieb, kapitálu a migrácie pracovníkov v rámci vnútorného
trhu, hospodárskej súťaže, poľnohospodárskej politiky, rozvojovej politiky a znalostnej
ekonomiky.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
1. HANSENOVÁ, Heda: Prepravné služby v podmienkach medzinárodného obchodu.
Ekonóm: Bratislava, 2007, s. 130, AH 7, 973, ISBN 978-80-225-2323-3, (2.
prepracované vydanie)
VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. HO THI THU, Hoa – HANSENOVÁ, Heda: Inland waterway transport on the Danube
River – driving force to foster foreign trade of European landlocked countries – a case of
Slovakia. In: Acta Oeconomica Pragensia, č. 3, VŠE: Praha, 2007, s. 134-145, ISSN
0572-3043
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. HALÁN, Tomáš – NÉMETHYOVÁ, Lucia: Faktory rozvoja dopravnej infraštruktúry
a jej hodnotenie metódou benchmarkingu. In: Ekonomické rozhľady, č. 3, Bratislava,
2007, s. 388-396
PUBLIKOVANÉ
POZVANÉ
KONFERENCIÁCH

PRÍSPEVKY

NA

DOMÁCICH

VEDECKÝCH

1. HANSENOVÁ, Heda – LAZOVÝ, Pavol: Súčasný stav a trendy v logistike na Slovensku.
In: Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom
obchode a podnikaní 2007. Ekonóm: Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 105109 VEGA č. 1/3761/06
2. HANSENOVÁ, Heda – NÉMETHYOVÁ, Lucia: Rozhodnutia firiem ovplyvňujúce
operácie v nákladnej doprave. In: Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Česko
a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Ekonóm: Bratislava, 2007,
ISBN 978-80-225-2338-7, s. 110- 114, VEGA č. 1/3761/06
3. HANSENOVÁ, Heda – HO THI THU, Hoa: Supply chain and freight transport between
the ASEAN + 3 and the EU: case of two selected industries. In: Zborník zo 7.
medzinárodnej konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní
2007. Ekonóm: Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 115-120, VEGA č.
1/3761/06
4. VERČEK, Peter: Benchmarking konkurencieschopnosti Slovenskej ekonomiky. In:
Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode
a podnikaní 2007. Ekonóm: Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 300-304,
Projekt Mladých č. 2316059
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VEDECKÉ PRÁCE
ZBORNÍKOCH

V ZAHRANIČNÝCH

RECENZOVANÝCH

VEDECKÝCH

1. LAZOVÝ, Pavol: Outsurcing logistiky ako strategické partnerstvo. In: Zborník z 9.
medzinárodnej konferencie MEKON 2007. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava: 2007
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
2. HO THI THU, Hoa: Intermodal Transportation – Driving Force for Development of
Business Logistics. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie TRANSCOM 2007,
Žilina, 2007, s. 79-82, ISBN 978-80-8070-692-0
3. HO THI THU, Hoa: Vietnam – EU Trade Relations. In: Zborník Trendy hospodárskeho
a sociálneho rozvoja v krajinách EÚ. TnUAD: Trenčín, 2006, s. 1-5 ISBN 80-8075-186-2
zborník anotácií, ISBN 80-8075-187-0 CD nosič –vyšlo 2007
4. NÉMETHYOVÁ, Lucia: BENCHMARKING of Quality and Costs of Rail and Road
Freight Transportation in European Union with a Special Focus on the Slovak Republic.
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie TRANSCOM 2007, Žilina, 2007, s.
169-172, ISBN 978-80-8070-692-0
ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. HANSENOVÁ, Heda – HO THI THU, Hoa: Rozvojové trendy intermodality. Dopravné
systémy smerujú od fragmentácie ku koordinácii a integrácii. In: Doprava a logistika, č.
7-9, Ecopress: Bratislava, 2007, s. 56-59
2. HANSENOVÁ, Heda – HO THI THU, Hoa: Intermodálna doprava v EÚ. Cesta
k ekologizácii a plynulosti dopravy na kontinente. In: Doprava a logistika, č. 7-9,
Ecopress: Bratislava, 2007, s. 60-61
3. HANSENOVÁ, Heda – HO THI THU, Hoa: Kontajnerizácia – história a budúcnosť. In:
Doprava a logistika, č. 9, Ecopress: Bratislava, 2007, s. 17
4. HANSENOVÁ, Heda – HO THI THU, Hoa: Trendy v globálnom obchode a logistike.
Liberalizácia svetového obchodu a financií podporuje globalizáciu dopravy. In: Doprava
a logistika, č. 10, Ecopress: Bratislava, 2007, s. 14
5. HANSENOVÁ, Heda – HALÁN, Tomáš: Dopravná infraštruktúra v reóriách
regionálneho rozvoja. Impulzy pre rast investícií, produktivity a outputu. In: Doprava
a logistika, č. 10, Ecopress: Bratislava, 2007, s. 36-37
6. HANSENOVÁ, Heda – HALÁN, Tomáš: Miesto logistickej infraštruktúry v rozhodovaní
firiem o alokácii. Globalizácia a integrácia zdôrazňujú význam logistiky v obchodnej
stratégii. In: Doprava a logistika, č. 11, Ecopress: Bratislava, 2007, s. 12-13
7. HANSENOVÁ, Heda – HALÁN, Tomáš: Vplyv globalizácie na svetovú dopravu. Zmenil
sa rebríček funkcií a význam odvetvia v ekonomike a spoločnosti. In: Doprava a logistika,
č. 11, Ecopress: Bratislava, 2007, s. 20
8. HANSENOVÁ, Heda – HALÁN, Tomáš: Doprava a medzinárodné podnikanie. Pri
vstupe na zahraničný trh hrajú prepravné náklady významnú úlohu Miesto logistickej
infraštruktúry v rozhodovaní firiem o alokácii. Globalizácia a integrácia zdôrazňujú
význam logistiky v obchodnej stratégii. In: Doprava a logistika, č. 11, Ecopress:
Bratislava, 2007, s. 21
9. HANSENOVÁ, Heda – HO THI THU, Hoa: Slovensko distribuuje Vietnam. In: Obchod
Príloha Logistika: november, 2007, Sanoma Magazines Slovakia: Bratislava, 2007, s. 2627
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10. HANSENOVÁ, Heda – HO THI THU, Hoa: Transsibírska magistrála je výhodná, ale...
In: Obchod Príloha Logistika: november, 2007, Sanoma Magazines Slovakia: Bratislava,
2007, s. 24
11. HANSENOVÁ, Heda – HO THI THU, Hoa: Stará Európa je závislá. In: Obchod Príloha
Logistika: november, 2007, Sanoma Magazines Slovakia: Bratislava, 2007 s. 22-23
12. HANSENOVÁ, Heda – HO THI THU, Hoa: Intermodálna preprava medzi Áziou
a Európou. Komerčné charakteristiky, perspektívy a výzvy. In: Doprava a logistika, č. 12,
Ecopress: Bratislava, 2007, s.40-41
DIZERTAČNÉ A HABILITAČNÉ PRÁCE
1. HO, THI, THU, Hoa: Rozvoj intermodálnej prepravy v nadväznosti na námorné trasy
v obchode medzi krajinami ASEAN + 3 a Európskej únie
2. HALÁN, Tomáš: Slovenská ekonomika a lisabonské ciele (Dopravná infraštruktúra a jej
vplyv na vybrané aspekty slovenskej ekonomiky)

10 . Číslo projektu: 1/3774/06; Názov projektu: Hybné sily trhu služieb v procese
globalizácie, internacionalizácie a integrácie
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

doc. Ing. Valéria Michalová, CSc.
Ing. Anna Michálková, PhD.
Ing. Jana Vančíková - D
Ing. Ivana Holubcová – D
Ing. Dana Benešová, CSc.
Ing. Viera Kubičková, PhD.
Ing. Ladislav Bažó - D
Ing. Jana Dziaková – D
Ing. Marek Soják – D
Ing. Peter Guláš – D
1.1 2006 – 31. 12. 2008

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:

a. za sledované obdobie (pokračujúci projekt)
V priebehu roku 2007, pri značnej zmene v riešiteľskom kolektíve sa spracovala:
teoreticko-metodická báza o pôsobení hybných síl trhu služieb v danej etape globalizácie,
internacionalizácie a integrácie, obsahujúca charakteristiku systémových a štrukturálnych
zmien v ekonomikách s dopadmi na sektor služieb, ozrejmenie pozície trhových služieb
v ekonomike, špecifikovanie vývojových trendov na trhu služieb a identifikáciu hybných síl
trhu služieb pôsobiacich v európskom trhovom priestore. K najdôležitejším patria: posun od
regulácie k deregulácii; privatizácia; inovácie (technologické, produktu, procesu, riadenia);
rozširovanie reťazcov a franchisingových sietí; internacionalizácia a globalizácia; integrácia
trhu služieb/budovanie vnútorného trhu; tlaky na zvyšovanie produktivity v službách;
presadzovanie kvality služieb; expanzia podnikania v oblasti lízingu a prenájmu; využívanie
outsourcingu a offshoringu; presadzovanie výrobcov do pozície poskytovateľov služieb;
potreba hľadania nových zdrojov príjmov pre verejné organizácie; najímanie manažérov pre
inovatívne podnety.
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Na báze teoreticko-metodických poznatkov v druhej etape bola spracovaná štúdia
o pôsobení hybných síl trhu služieb, zahrňujúca – analýzu štruktúry európskeho trhu služieb
a trhu služieb SR, špecifikovanie pôsobenia hybných síl trhu služieb, kvalitatívne zhodnotenie
ich účinnosti, s charakteristikou bariér a prekážok liberalizovaného EÚ trhu služieb,
uplatňovania inovatívnych foriem a inovácií vôbec na trhu služieb, pôsobenia bariér
a prekážok na trhu služieb v SR, vrátane špecifík nacionalizácie a kultúrnych osobitostí.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci projekt). Zoznam výstupov kompatibilný s evidenciou SEK:
VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
1.

Kol.: Hybné sily trhu služieb v procese globalizácie, internacionalizácie a integrácie.
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007 150 s. (pripravované do tlače)

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
1.

MICHALOVÁ, Valéria - BENEŠOVÁ, Dana. Obchodno-podnikateľské služby. Bratislava
: Vydavateľstvo Daniel Netri, 2007. 232 s. ISBN 978-80-969567-3-9.

PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHR. VEDECKÝCH KONFERENCÍCH
1. VANČÍKOVÁ, Jana. Význam identifikácie a kvantifikácie reštrikcií v procese hodnotenia
efektov liberalizácie služieb. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : 3. ročník
mezinárodní Baťovy doktorandské konference [elektronický zdroj]. Zlín : Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. Názov z titulnej obrazovky
2. MICHALOVÁ, Valéria - HOLUBCOVÁ, Ivana. Biznes uslugi v desjati novych stranach členach Evrosojuza. In Mirovoj rynok uslug: sovremennoe sostojanie, problemy i
perspektivy razvitija : sbornik dokladov i vystuplenij, 29 nojabrja 2006 g. Moskva.
Moskva : Rossijskaja ekonomičeskaja akademija im. G. V. Plechanova, 2006. S. 12-16.
3. HOLUBCOVÁ, Ivana. Internacionalizácia obchodných služieb v nových členských
krajinách Európskej únie. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : 3. ročník
mezinárodní Baťovy doktorandské konference [elektronický zdroj]. Zlín : Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, 2007.
4. MICHALOVÁ, Valéria - HOLUBCOVÁ, Ivana. Spoločné služby pre podnikateľov ako
inovačný nástroj pre riešenie regionálnych disparít. In Liberecké ekonomické fórum 2007 :
sborník příspěvků [elektronický zdroj]. Liberec : Technická univerzita v Liberci,
Hospodářská fakulta, 2007. S. 957-963.
5. VANČÍKOVÁ, Jana. Význam identifikácie a kvantifikácie reštrikcií v procese hodnotenia
efektov liberalizácie služieb. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : 3. ročník
mezinárodní Baťovy doktorandské konference [elektronický zdroj]. Zlín : Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. Názov z titulnej obrazovky
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCÍCH
1. HOLUBCOVÁ, Ivana. Charakteristiky obchodných služieb nových členských krajín pri
ich vstupe do Európskej únie. In EDAMBA 2007 : 10. medzinárodná vedecká konferencia
= 10th international science conference. Nové Zámky : SECOS, 2007. ISBN 978-80-2252380-6. S. 107-111.
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2. MICHALOVÁ, Valéria. Podnikanie v obchodných službách SR a EÚ a hybné sily jeho
rozvoja. In Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít : Prešov 2006. Prešov :
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. ISBN 80-7165-593-7. (2006), s. 86-100.
3. HOLUBCOVÁ, Ivana. Obchodné služby ako súčasť outsourcingu. In: Merkúr 2007:
výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007.
4. BAŽÓ, Ladislav. Lízing v Slovenskej republike. In: Merkúr 2007: výsledky vedeckej
práce mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH VÝSKUMNÝCH ŠTÚDIÁCH
1. MICHALOVÁ, Valéria: Trendy a východiská stratégie služieb v SR . In: Vízia a stratégia
rozvoja slovenskej spoločnosti s horizontom 2013 (stratégia) a 2030 (vízia). Ekonomický
ústav SAV, Bratislava, 2007.
DIZERTAČNÉ PRÁCE
1. GULÁŠ Pavol. Liberalizácia trhu telekomunikačných služieb na Slovensku. OF EU.
Obhajoba 06.06.2007

11 . Číslo projektu: 1/4590/07; Názov projektu: Nové prístupy k znižovaniu rizika v oblasti
bezpečnosti produktov a ochrany spotrebiteľa
Vedúci riešiteľ:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

prof. Ing. Vojtech Kollár,CSc.
Ing. Rastislav Strhan,PhD.
doc. Ing. Peter Brokeš, CSc.
doc. Ing. Alica Lacková,CSc.
Ing. Ľudmila Kristová
doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc.
Ing. Tatiana Košútová, PhD.
Ing. Ľubica Knošková - D
Ing. Lujza Jurkovičová, PhD.
Ing. Maián Hanzel - D
Ing. Zuzana Žembová - D
Ing. Paulína Krnáčová - D
Ing. Martin Ľupták – D
Ing. Katarína Šimúnová – D
1.1.2007-31.12.2009

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a.

za sledované obdobie (pokračujúci projekt)

Analýza súčasného stavu bezpečnosti produktov a rizík, ktoré súvisia s uvádzaním
produktov na trh a to z hľadiska inštitucionálneho, ako aj obsahového zamerania v kontexte
harmonizácie národných a medzinárodných prístupov. Analýza toku informácií bola
zameraná na vybrané rizikové produkty z hľadiska bezpečnosti a vysledovateľnosti od
výrobcu k spotrebiteľovi ako aj z hľadiska spätnej väzby od spotrebiteľa k výrobcovi.
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Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
1. KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KOLLÁR, Vojtech: Značka zhody včera a dnes. In: Nová
ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave =
Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - ISSN
1336-1732. - Roč. 6, č. 3 (September 2007), s. 70-79.
2. KOLLÁR, Vojtech – BROKEŠ, Peter: Vývoj schémy Európskeho spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit. In: Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of
Economics in Bratislava scientific journal. - ISSN 1336-1732. - Roč. 6, č. 1 (marec 2007),
s. 73-79.
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
1. KRNÁČOVÁ, Paulína: Nákladová analýza kvality ako súčasť ekonomickej analýzy
kvality. In: EDAMBA 2007 : 10. medzinárodná vedecká konferencia = 10th international
science conference / prepared by: Helena Strážovská - EDAMBA gestor. - Nové Zámky :
SECOS, 2007. - ISBN 978-80-225-2380-6. - S. 165-170.
2. ŽEMBOVÁ, Zuzana – KOLLÁR, Vojtech: Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch na
Slovensku ako jedna z ťažiskových foriem cestovného ruchu. In: Scientia Iuventa 2007 :
proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students.
- Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2007.
- ISBN 978-80-8083-398-5.
3. KRNÁČOVÁ, Paulína: Zavádzanie systému kvality pre poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti. In: Merkúr 2007 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov.
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN v tlači. - S. 352-357.
4. ŽEMBOVÁ, Zuzana: Vývoj cestovného ruchu v Českej republike v rokoch 2003 –
1.polrok 2007. In: Merkúr 2007 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých
pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN v tlači. - S. 664-669.

12 . Číslo projektu: 1/3763/06; Názov projektu: Postavenie
záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EU
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

doc. JUDr. Katarína Válková, CSc.
JUDr. Iva Lukačovičová
Mgr. Michaela Szomolányi
JUDr. Mária Veterníková
JUDr. Ing. Martin Winkler
Mgr. Silvia Kaveschanová
1.1.2006 – 31.12.2008

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
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veriteľa

v obchodno-

Riešiteľský kolektív sa zameral na analýzu postavenia veriteľa v obchodno-záväzkových
vzťahoch upraveného právnym poriadkom Slovenskej republiky a svoj výskum zameral aj na
komparáciu danej problematiky v jednotlivých členských štátoch EU. V 1. etape bolo
vyčerpávajúcim spôsobom spracované postavenie veriteľa v Slovenskej republika a v II. etape
sa zameriame na hlbšiu analýzu predmetu výskumu v štátoch EU, ako aj následnú komparáciu
s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Za účelom spracovania danej problematiky sme
nadviazali spoluprácu s Vysokou školou ekonomickou v Prahe, ako aj s Krajským súdom
v Bratislave, Krajským súdom v Banskej Bystrici, Krajským súdom v Košiciach a Slovenskou
advokátskou komorou.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci projekt). Zoznam výstupov kompatibilný s evidenciou SEK:
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH REC. VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH
1. VÁLKOVÁ, K.: Záložný veriteľ ako subjekt záložného práva. In: Postavenie veriteľa
v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EU:
zborník vydaný pri príležitosti prezentácie vedecko-výskumnej činnosti katedry na
vedeckom seminári. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. – ISBN 978-80225-2413-1. S. 21-26.
2. BORODOVČÁK, M., LUPRICHOVÁ, P.: Zabezpečovacie prostriedky obchodného
práva komplexne upravené v obchodnom zákonníku. In: Postavenie veriteľa v
v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EU:
zborník vydaný pri príležitosti prezentácie vedecko-výskumnej činnosti katedry na
vedeckom seminári. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. – ISBN 978-80225-2413-1. S. 7-13.
3. LUKAČOVIČOVÁ, I.: Podnik ako predmet záložného práva – z pohľadu právnej
teórie a z hľadiska možnosti využiteľnosti v podnikateľskej praxe. In: Postavenie
veriteľa v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v
krajinách EU: zborník vydaný pri príležitosti prezentácie vedecko - výskumnej
činnosti katedry na vedeckom seminári. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2007. – ISBN 978-80- 225-2413-1. S. 14-20.
4. VETERNIKOVÁ, M.: Postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok z obchodných
záväzkových vzťahov, uplatňovanie pohľadávok v konkurze. In: Postavenie veriteľa
v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EU:
zborník vydaný pri príležitosti prezentácie vedecko-výskumnej činnosti katedry na
vedeckom seminári. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. – ISBN 978-80225-2413-1. S. 27-38.
5. WINKLER, M.: Postavenie banky v úverových vzťahoch s dôrazom na poskytovanie
Úverov fyzickým osobám – nepodnikateľom. In: Postavenie veriteľa v
v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EU:
zborník vydaný pri príležitosti prezentácie vedecko-výskumnej činnosti katedry na
vedeckom seminári. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. – ISBN 978-80225-2413-1. S. 39-44.
PUBLIKOVANÉ
KONFERENCIÁCH

PRÍSPEVKY

NA

ZAHRANIČNÝCH

VEDECKÝCH

1. LUPRICHOVÁ, P., BORODOVČÁK, M.: Porovnávacia reklama a prostriedky jej
právnej ochrany. In: Právo v podnikání v nových členských státech EU. In: Zborník
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z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právo v podnikání v nových členských
státech EU“. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné. ISBN 978-80-7248-435-5 (aj CD verzia) s. 86-91.
SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY
1. VÁLKOVÁ, K., KAVESCHANOVÁ, S.: Vybrané kapitoly obchodného práva so
zameraním na obchodné záväzkové vzťahy. Bratislava 2007, – ISBN 978-8089143-42-9
ODBORNÉ PRÁCE V NEKARENTOVANÝCH DOMÁCICH ČASOPISOCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KAVESCHANOVÁ, S.: Ochrana zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa. In: Práce a mzdy. – ISSN 1337-060X. S 20-27.
KAVESCHANOVÁ, S.: Spôsoby skončenia pracovného pomeru. In: Práce a mzdy.
– ISSN 1337-060X. S 15-22.
KAVESCHANOVÁ, S.: Zrážky zo mzdy a dohody o zrážkach zo mzdy In: Práce
a mzdy. – ISSN 1337-060X. S 39-45.
KAVESCHANOVÁ, S.: Inštitút ochrannej lehoty – ochrana pre zamestnanca. In:
Práce a mzdy. – ISSN 1337-060X. S 53-55.
KAVESCHANOVÁ, S.: Vzájomné zamestnávanie medzi manželmi. In: Práce
a mzdy. – ISSN 1337-060X. S 25-27.
KAVESCHANOVÁ, S.: Vymeriavací základ zamestnanca pre zdravotné poistenie.
In: Práce a mzdy. – ISSN 1337-060X. S 51-52.
KAVESCHANOVÁ, S.: Evidencia zamestnanca. In: Práce a mzdy. – ISSN 1337060X. S 53-54.

13 . Číslo projektu: 1/4650/07; Názov projektu: Verejno - privátne partnerstvo – forma
rozvoja infraštruktúry v Slovenskej republike – právne aspekty a riziká spoločných
projektov
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:
Doba riešenia:

doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc.
JUDr. Dušan Holub
JUDr. Ing. Igor Hudoba
Ing. Valéria Lovasiková
1.1.2007 – 31.12.2008

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Nadväzne na existujúci stav teórie a praxe projektov verejno – privátneho partnerstva
v Európskej únii a krajinách V-4 sa riešiteľský tým zameriaval na sumarizáciu poznatkov.
V sledovanom období sa riešitelia orientovali na štúdium zahraničnej a sporadickej domácej
literatúry na tému PPP, zber faktografického materiálu k výskumnej úlohe (o začínajúcich
projektoch PPP v SR). Prínosom boli najmä české pramene, jednak teoretické a tiež
oboznámenie sa s pozitívami a negatívami už realizovaných PPP – projektov v ČR. Súčasne
sme sa orientovali na nadviazanie spolupráce s univerzitami v zahraničí (Brno, Hamburg),
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ako aj ministerstvami (Ministerstvo životného prostredia SSR, Ministerstvo dopravy pôšt
a telekomunikácii SSR), ktoré zadávajú konkrétne projekty PPP.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci projekt). Zoznam výstupov kompatibilný s evidenciou SEK:
PUBLIKOVANÉ POZVANÉ
KONFERENCIÁCH

REFERÁTY

NA

ZAHRANIČNÝCH

VEDECKÝCH

1. SABO, M.: Možnosti výstavby a prevádzky infraštruktúrnych projektov v podmienkach
verejnoprivátneho partnerstva v Slovenskej republike – po prijatí zákona č.25/2006 Z.z.
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Veřejné zákazky a PPP projekty Potřebnost změny právní úpravy v EU a ČR, Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně, ISBN 978-80-7375-083-1 (aj CD verzia) s. 202-208.
2. SABO, M.: Právna úprava živnostenského podnikania v Slovenskej republike podľa
stavu k 1.10.2007). In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právo v
podnikání v nových členských státech EU“. Slezská univerzita v Opavě, Obchodněpodnikatelská fakulta v Karviné. ISBN 978-80-7248-435-5 (aj CD verzia) s. 126-130.
Projekty aplikovaného výskumu:
1. Číslo projektu: UPI; Názov: Centrum excelencie výskumu transferu VV1 do praxe MSP
Vedúci projektu:
prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Doc. Ing. Elena Šúbertová, CSc.,
Doc. Ing. Valéria Michalová, CSc.,
Doc. Ing. Vladimír Gonda, CSc.,
prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.
Doba riešenia:
2007 do 31.12.2008

Ciele vytýčené na sledované obdobie:
- Výskum nástrojov a procesov utvárania trhu pre inovatívne produkty a služby.
- Výskum mobility zdrojov pre inovácie.
- Výskum foriem a obsahu väzieb medzi univerzitami a podnikmi.
- Analýza systému štátnych podpôr poskytovaných na inovácie a výskum.
- Výskum nástrojov zvýšenia záujmu malých a stredných podnikov o inovácie.
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za sledované obdobie
- publikovanie zborníka vedeckých statí
- organizácia celoslovenskej konferencie pre reprezentantov vysokých škôl a Národnej
agentúry pre malé a stredné podnikanie
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
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Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov –
príloha F1:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce): 4
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce): 1
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné):
6
- vyžiadané prednášky
- prijaté prednášky

Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného
grantu za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F2:
-

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

Iné projekty:
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
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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: ITMS 136120200036, JPD BA Cieľ 3 2004/4-013; Názov:
Zlepšenie kvality zamestnania a konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu
prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja
Vedúci projektu:
doc. Ing. Júlia Lipianska, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Mária Dzurová, PhD.,
doc. Miroslav Mariaš, CSc.,
doc. Jana Štofilová, CSc.,
doc. Ing. Antónia Štensová, CSc.,
doc. Ing. Helena Labská, PhD.,
Ing. Peter Filo, PhD.,
Ing. Mária Tajtáková, PhD.,
Ing. Zuzana Francová, PhD.,
Ing. Dagmar Klepochová, PhD.
Ing. Miroslava Loydlová
Doba riešenia:
október 2005 – september 2008
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) V zmysle globálneho cieľu – tvorba spojenia medzi inštitúciami výskumu a praxou –
cieľom projektu bolo vybudovať špecializované pracovisko EDU – Economics
Development Unit, ktoré bude na pôde Ekonomickej univerzity, Obchodnej fakulty
vykonávať systémovú výskumnú a vývojovú činnosť, zameranú na základný aj aplikačný
výskum v oblasti rozvoja trhu a trhovej ekonomiky. Ťažiskové riešenia vyplývli
z priameho dopytu z komerčnej a verejnej sféry – podnikateľské subjekty, resp. subjekty
verejnej správy – samosprávy, školstvo, zdravotníctvo, kultúra apod. pričom sme sa
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zamerali na tieto hlavné oblasti: supply chain management (SCM), projektový
manažment (PM), distribučný manažment (DM) a základný výskum (ZVT).
b) Čiastkové výsledky za rok 2007 zahŕňajú:
1. Realizácia systému fungovania vedecko-výskumnej jednotky v oblasti ekonomických
vied a programov a sprístupnenie výskumno-vývojovej kapacity EUBA pre
podnikateľskú a verejnú sféru.
2. Zapojenie do činnosti EDU doktorandov, a študentov vyšších ročníkov do výskumnej
a vývojovej činnosti a tým zvýšiť úroveň vzdelávania najmä v oblasti záverečných
(bakalárskych, diplomových a doktorandských) prác.
3. Nadviazanie kontaktov so subjektami hospodárskej praxe a riešenie konkrétnych
zadaní z praxe. Prepojenie s pedagogickým procesom.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt).
KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE
AAB
AAB
AAB
AFC
AED

BEE

FILO, Peter: Projektový manažment v cestovnom ruchu, Žilina 2007, Vyd. Progressus
Slovakia, ISBN: 978-80-969642-8-4
ORESKÝ, Milan In: Lexikón logistiky / Kristína Viestová a kolektív. - 2. preprac.
dopln. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2007. - 204 s. : grafy, obr., sch. - (Ekonómia)ISBN 978-80-8078-160-6
TAJTÁKOVÁ, Mária: Základy marketingu v umení a kultúre. Bratislava: Vyd.
PROGRESSUS Slovakia, 2007, 120 s., ISBN 978-80-969642-4-6 (8,571 AH).
ORESKÝ, Milan: Bod rozpojenia - jeho význam a dosah v logistických reťazcoch. In:
Logistika v teorii a praxi : logistika jako nástroj při řízení toku materiálu. - Liberec :
Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-059-0. - S. 43-48.
TAJTÁKOVÁ, Mária: Event marketing – nový prvok komunikačného mixu. In:
ŠTARCHOŇ, Peter a kol.: Marketingová komunikácia 2007. Teória a slovenská prax.
Bratislava: Vyd. Univerzity Komenského v Bratislave, 256 s., ISBN 978-80-2232448-9 (vlastný podiel – 15 strán /0,765 AH, kapitola 9, s. 85 – 99).
DZUROVA, Mária: Manažment nákupu z pohľadu teórie aj praxe. In: KAPLAN, M.
– ZRNIK,J.a kol.: Firemní nákup a e-aukce: jak šetřit čas i peníze. Praha: Grada
Publishing 2007. ISBN 978-80-247-2002-9, s. 167-170.

ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE
BAB ORESKÝ, Milan: Riadenie vzťahov so zákazníkmi [elektronický zdroj] :
odporúčania, praktické postupy, príklady, prehľadné schémy a tabuľky / Elektronické textové
dáta. - Bratislava: Verlag Dashöfer, 2006. - CD-ROM : grafy, tab., vzorce

ČLÁNKY V ČASOPISOCH
ADF
BDF

TAJTÁKOVÁ, Mária: Marketingové modely v kultúre. In: Marketing inspirations,
roč. 2, č. 1/2007, s. 11-15, ISSN 1336-796X
TAJTÁKOVÁ, Mária: Základy marketingu v umení a kultúre. In: ProMan. Projektový
manažér. Príloha časopisu EuroRegiony, 2. roč., č. 1/2007, s. 10 – 11, ISSN 13372505
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BDF

KLEPOCHOVÁ, Dagmar – FRANCOVÁ, Zuzana. – KOPANIČOVÁ, Janka.:
Spotrebiteľské súťaže z pohľadu slovenských spotrebiteľov. In: Marketingová
panoráma č. 1-2/2007, s. 2-7.

PRÍSPEVKY NA KONFERENCIÁCH
AFC

ORESKÝ, Milan: Nové logistické metódy a technológie uplatňované v manažmente
dodávateľských reťazcov. In: Management, economics and business development in
the new european conditions [elektronický zdroj]: V. international scientific
conference. - Elektronické textové dáta. - Brno : Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta podnikatelská, 2007. - ISBN 978-80-7204-532-7. - CD-ROM.
AFC TAJTÁKOVÁ, Mária – FILO, Peter: Kult-Tour Centre as a tool for reinforcing the
dynamism of cultural tourism in regions. In: Medzinárodná konferencia „Dialóg
predstaviteľov verejného a súkromného sektora o spolupráci v cestovnom ruchu“,
Ekonomická univerzita v Bratislave, 3. máj 2007. Zborník abstraktov s. 67, súčasťou
zborníka abstraktov CD s úplnými textami príspevkov ISBN 978-80-225-2369-1.
AFC FILO, Peter – TAJTÁKOVÁ, Mária: Potenciál východoslovenského mikroregiónu
Sekčov-Topľa pre rozvoj cestovného ruchu. In: Medzinárodná konferencia „Dialóg
predstaviteľov verejného a súkromného sektora o spolupráci v cestovnom ruchu“,
Ekonomická univerzita v Bratislave, 3. máj 2007. Zborník abstraktov s. 50 – 51,
súčasťou zborníka abstraktov CD s úplnými textami príspevkov ISBN 978-80-2252369-1.
AFA DZUROVÁ, Mária – KAPLAN, M.: Prínos elektronických aukcí pro logistiku firem.
In: CD Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Svet práce
a kvalita života v globalizovanej ekonomike. Praha 13.-14.9. 2007, VŠE. ISBN 97880-245-1207-5
VÝSTUPY VO FORME ODBORNÝCH VYSTÚPENÍ A SEMINÁROV
-

ORESKÝ, Milan: Vystúpenie na zakladajúcej konferencii Slovenskej terminologickej
siete – 19. 10. 2007, organizovanej Direction Générale de la Traduction, Luxembourg
ORESKÝ, Milan: Prednáška a vedenie seminára – Moderná logistika a jej prínosy ku
konkurencieschopnosti firmy 27. november 2007 – Bratislavská regionálna komora
SOPK
ORESKÝ, Milan: Prednáška a vedenie seminára – Riadenie vzťahov so zákazníkmi 11.
december 2007 – Bratislavská regionálna komora SOPK
ORESKÝ, Milan: Pracovné odborné stretnutia s HB Reavis Group – p. A. Rác, J.
Varkonda – Logisticky park Sväty Jur, projekt Eurovalley (02 - 04/2007), spracovanie
stanoviska k parciálnym návrhom využitia priemyselného parku Eurovalley (Záhorie).
LOYDLOVÁ, Miroslava: Interkultúrne aspekty marketingovej komunikácie. Vystúpenie
v rámci diskusného fóra na ExpoReklama – Sign – Office. Výstavné a kongresové
centrum Incheba 2007.

VÝSTUPY CEZ SPRACOVANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
-

SNOPČOKOVÁ, Katarína: Marketingový a komunikačný mix vybraných odborných
periodík. Diplomová práca. Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta;
Katedra marketingu. Vedúca diplomovej práce: Ing. Peter Filo, PhD., Bratislava: OF EU
2007.
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-

-

-

-

-

-

-

IGAZOVÁ, Jana: Potenciál prijímateľov pomoci z radov podnikateľov z programu „Plán
rozvoja vidieka“ v okrese Bánovce nad Bebravou. Diplomová práca. Ekonomická
univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra marketingu. Vedúca diplomovej
práce: Ing. Peter Filo, PhD., Bratislava: OF EU 2007.
OTOČKA, Jozef: Uplatnenie logistickej technológie Just-in-time v spoločnosti
Volkswagen Slovakia a. s. Diplomová práca. Ekonomická univerzita v Bratislave.
Obchodná fakulta; Katedra marketingu. Vedúca diplomovej práce: Ing. Milan Oreský,
PhD., Bratislava: OF EU 2007.
FUSEKOVÁ, Silvia: Sponzoring umenia ako prestížny komunikačný nástroj firiem:
Philip Morris Slovakia spol. s.r.o. sponzoruje „Kvet baletu“ v SND. Diplomová práca.
Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra marketingu. Vedúca
diplomovej práce: Ing. Mária Tajtáková, PhD., Bratislava: OF EU 2007.
GUTYÁNOVÁ, Andrea: Kultúrny kapitál ako nástroj sociálno-ekonomického rozvoja
územia na príklade mesta Pezinok. Diplomová práca. Ekonomická univerzita
v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra marketingu. Vedúca diplomovej práce: Ing.
Mária Tajtáková, PhD., Bratislava: OF EU 2007.
HORVÁTOVÁ, Nora: Potenciál publika divadla GUnaGU – segmentácia, targeting,
pozicioning. Diplomová práca. Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta;
Katedra marketingu. Vedúca diplomovej práce: Ing. Mária Tajtáková, PhD. , Bratislava:
OF EU 2007.
SPIELBÖCKOVÁ Petra: Návrh marketingových aktivít pre spoločnosť SAMPET, spol.
s r.o. Diplomová práca. Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta; Katedra
marketingu. Vedúca diplomovej práce: Ing. Zuzana Francová, PhD., Bratislava: OF EU
2007.
ŠULÁKOVÁ Ivana: Špecifiká marketingu odevného priemyslu v aplikácii na firmu
Operatíva, spol. s r.o. Diplomová práca. Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná
fakulta; Katedra marketingu. Vedúca diplomovej práce: Ing. Zuzana Francová, PhD.,
Bratislava: OF EU 2007.

VÝSTUPY VO FORME PRIESKUMOV PRE ZADÁVATEĽOV Z PRAXE
REALIZOVANÝCH V RÁMCI PEDAGOGICKÉHO PROCESU:
-

-

TAJTÁKOVÁ, M. – FILO, P. – LOYDLOVÁ, M.: Typológia kultúrnej spotreby.
Prieskum realizovaný v spolupráci so študentmi 1. až 3. ročníka.
ORESKÝ, Milan: Prieskum akceptácie veľtrhu zameraného na finančné produkty
u obyvateľstva SR – pre INCOMA Slovakia, spracované spolu s výskumným tímom
základného výskumu.
KLEPOCHOVÁ, D./BEZÁK, L. – FURDOVÁ. L. – GÁLIKOVÁ, D. (študenti 3. roč.
OF): Záverečná správa z prieskumu informácií potrebných pre tvorbu časopisu REBRÍK
FRANCOVÁ, Z.: Využitie ľudského kapitálu v praxi. (Výsledky prieskumu), apríl 2007
FRANCOVÁ, Z. – KLEPOCHOVÁ, D. – KOPANIČOVÁ, J. – študenti 3. roč. OF:
Prieskum akceptácie – obľúbenosti spotrebiteľských súťaží u spotrebiteľov (Výsledky
prieskumu)
- spracované pre INCOMA Slovakia
FRANCOVÁ, Z.: - Prieskum akceptácie veľtrhu zameraného na finančné produkty
u obyvateľstva SR – dotazník
FRANCOVÁ, Z. – DOBÁKOVÁ, K.: Prieskum akceptácie veľtrhu zameraného na
finančné produkty u obyvateľstva SR (Výsledky prieskumu)
- spracované pre INCOMA Slovakia
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KOOPERÁCIA S PRAXOU – NADVIAZANÉ PARTNERSTVÁ
-

Volkswagen Slovakia a. s.,
HB Reavis Group, Bratislava
Slovenské národné divadlo v Bratislave
Divadlo GUnaGU, Bratislava
Mesto Pezinok
INCOMA Slovakia, spol. s r.o.
Časopis REBRÍK
Slatina, a.s.
SAMPET, spol. s r.o.
Operatíva, spol. s r.o.

3. 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):
zástupcovia 125 inštitúcií z 29 krajín univerzity, organizácie so
zameraním na ochranu spotrebiteľa vrátane UNESCO a UNEP
Doba riešenia:
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
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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.
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4. Číslo projektu: 13120120293 ESF; Názov: Manažment predaja vo francúzskom jazyku
Vedúci projektu:

prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.,
prof. Claude Martin z Université Pierre Mendès France, Grenoble

Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Ing. Igor Kosír., CSc.
Ing. Pavol Kita, PhD.,
Ing. Mária Tajtáková, PhD.,
Mgr. Ing. Juraj Chebeň, PhD., frankofónni učitelia ostatných fakúlt
Doba riešenia:
1. 10. 2006 – 30. 9. 2008
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
V provom roku riešenia projektu boli vypracované identifikačné listy a sylaby
vyučovaných predmetov. Na základe toho boli vypracované prípravy učiteľov, ktoré slúžia na
nákup literatúry a bol vypracovaný akreditačný spis, ktorý bol schválený akreditačnou
komisiou MŠ SR. Bola vykonaná informačná kampaň týkajúca sa projektu a vydané príslušné
propagačné materiály. Vytvorená cieľová skupina pozostáva zo slovenských a zahraničných
študentov z EU a mimo Európskej únie.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt).
• vypracovanie akreditačného spisu k študijnému programu Manažment predaja vo
francúzskom jazyku,
• pedagogická dokumentácia predmetov obchodnovedných a ekonomických disciplín
vo francúzskom jazyku,
• reprezentatívna brožúra o študijnom programe,
• implementácia vysokoškolského študijného programu,
• vytvorenie cieľovej skupiny.

5. Číslo projektu: 13120120125; Názov: Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a
manžérov (celouniverzitný projekt)
Vedúci projektu: za OF
prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
prof. Ing. Peter Baláž, CSc.,
doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., MBL-HSG,
Ing. Denisa Báráňová-Čiderová, PhD., M.A.,
doc. Ing. Helena Labská, CSc,
Ing. JarmilaTkáčiková, PhD.,
doc. Dr. Ing. Heda Hansenová,
doc. JUDr. Ľudmila Novacká, CSc.,
Ing. Milan Oreský, PhD,
Ing. Elena Fízeľová,
Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.,
doc. Ing. Igor Kosír, CSc.,
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Doba riešenia:

Mgr. Ing. Juraj Chebeň, PhD.,
Ing. Pavol Kita, PhD.,
Ing. Mária Tajtáková, PhD.,
JUDr. Ing. Igor Hudoba,
Ing. Valéria Svobodová, PhD
1. 9. 2005 – 31. 8. 2008

Ciele vytýčené na sledované obdobie:
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
V prvých etapách riešenia projektu práce sa zameriavali na prípravu komplexnej
ponuky vzdelávania v cudzích jazykoch na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Na základe analýz boli vypracované podklady pre vypracovanie pilotných
kurzov určených pre manažérov a ekonómov.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt).
• pedagogická dokumentácia predmetov ekonomických a manažérskych disciplín
vyučovaných v cudzích jazykoch,
• reprezentatívny katalóg predmetov vyučovaných v cudzích jazykoch,
• pedagogická dokumentácia modulov oblastných štúdií v cudzích jazykoch,
• integrované školenie učiteľov,
• pilotné kurzy ekonomických a manažérskych vied v cudzích jazykoch.
Za Obchodnú fakultu boli jednotlivými pedagógmi postupne aktualizované pôvodne
vypracované informačné listy a sylaby 26 predmetov v anglickom, francúzskom, nemeckom,
španielskom jazyku.
Predmety v anglickom jazyku:
• Aktuálne problémy medzinárodného podnikania (prof. Ing. Peter Baláž, CSc.),
• Európska únia (doc. Ing. Beáta Šaková, PhD.),
• Európske a medzinárodné obchodné právo (doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., MBLHSG),
• Kultúrne súvislosti v medzinárodnom podnikaní (Ing. Denisa Báráňová-Čiderová,
PhD., M.A.),
• Ľudské zdroje v medzinárodnom podnikaní (prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.),
• Manažment medzinárodného podnikania (prof. Ing. Peter Baláž, PhD.),
• Marketingová komunikácia (doc. Ing. Helena Labská, CSc.),
• Marketingový audit a poradenstvo (Ing. Jarmila Tkáčiková, PhD.),
• Medzinárodná preprava a logistika (doc. Dr. Ing. Heda Hansenová),
• Medzinárodný cestovný ruch (doc. JUDr. Ľudmila Novacká, CSc.),
• Medzinárodný marketing (prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.),
• Medzinárodný obchod (doc. Ing. Beáta Šaková, PhD.),
• Nákup a predaj (Ing. Milan Oreský, PhD.),
• Operácie v zahraničnom obchode (Ing. Elena Fízeľová),
• Rozhodovacie procesy v EÚ (doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., MBL-HSG),
• Stratégia medzinárodného podnikania (prof. Ing. Soňa Ferenčíková, CSc.),
• Zahraničnoobchodná politika II. (doc. Ing. Igor Kosír, CSc., Dr. Miloslav Rosenberg,
PhD.).
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Predmety vo francúzskom jazyku:
• Agrárny marketing (Mgr. Ing. Juraj Chebeň, PhD.),
• Distribučný manažment (Ing. Pavol Kita, PhD.),
• Interkultúrna komunikácia v obchode vo francúzskom a anglickom jazyku (Ing. Mária
Tajtáková, PhD.),
• Marketing (prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.),
• Nákup a predaj (prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.),
• Prípadové štúdie z marketingu (prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.),
• Reklama (Mgr. Ing. Juraj Chebeň, PhD.).
Predmety v nemeckom jazyku:
• Spotrebiteľské a občianske právo (JUDr. Ing. Igor Hudoba).
Predmety v španielskom jazyku:
• Technika zahraničného obchodu (Ing. Valéria Svobodová, PhD.).
V rámci projektu Obchodná fakulta pripravila samostatne, resp. v spolupráci s ostatnými
fakultami nasledujúce pilotné kurzy:
Tabuľka č. 1
Kurz – Najnovšie trendy v medzinárodnom podnikaní
Odborný garant kurzu
prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Jazyk výučby
Anglický
Názov predmetu

Vyučujúci
doc. Ing. Igor Kosír, CSc.
Európska únia
Ing. Denisa Báráňová – Čiderová, PhD, M.A.
Európske a medzinárodné obchodné právo doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., MBL-HSG
Kultúrne súvislosti v medzinárodnom
Ing. Denisa Báráňová-Čiderová, PhD., M.A.
podnikaní
Ľudské zdroje v medzinárodnom
prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
podnikaní
Medzinárodné podnikanie
Ing. Martina Fifeková
Stratégia medzinárodného podnikania
prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
Tabuľka č. 2
Kurz – Obchodný manažment podnikov výrobnej sféry v podmienkach EÚ
Odborný garant kurzu
prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.
Jazyk výučby
Francúzsky
Názov predmetu
Distribučný manažment
Európska únia
Globálne dimenzie marketingového
manažmentu v agropotravinárstve
Interkultúrna komunikácia v obchode
Nákup a predaj

Vyučujúci
Ing. Pavol Kita, PhD.
prof. Ing. Ľudmila Lipková, PhD.
Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD.
Ing. Mária Tajtáková, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.
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Tabuľka č. 3
Kurz – Globalizácia a európska integrácia
Odborný garant kurzu
Jazyk výučby
Názov predmetu
Aktuálne problémy medzinárodného
podnikania

doc.Ing. Zuzana Kittová, PhD., MBL-HSG
anglický
Vyučujúci
prof. Ing. Peter Baláž, PhD.

doc. Ing. Igor Kosír, CSc.
Ing. Denisa Báráňová – Čiderová, PhD., M.A.
Európske a medzinárodné obchodné právo doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., MBL-HSG
Kultúrne súvislosti v medzinárodnom
Ing. Denisa Báráňová-Čiderová, PhD., M.A.
podnikaní
Medzinárodná preprava a logistika
doc. Dr. Ing. Heda Hansenová
Zahraničnoobchodná politika
doc. Ing. Igor Kosír, CSc.
Európska únia

V rámci uvedeného projektu sa učitelia OF podielali na vypracovaní nasledujúcich pilotných
kurzov FPM EU (zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Slávik,CSc.
Tabuľka č. 4
Kurz – Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie
Odborný garant kurzu
prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.
Jazyk výučby
anglický
Názov predmetu
Medzinárodné podnikanie
Medzinárodný manažment

Vyučujúci
Ing. Denisa Báráňová – Čiderová, PhD., M.A.
prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.
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Fakulta hospodárskej informatiky
Inštitucionálne projekty
1. Číslo projektu: IGP 170022/06; Názov: Aplikačné softvérové produkty a znalostné
systémy
Vedúci projektu:
doc. Ing. Anna Kvietková, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Štefánek Ján, prof., Ing., CSc., KAI
Grell Michal, Ing., PhD., KAI
Rakovská Eva, RNDr., KAI
Stašák Jozef, RNDr., PhD., KAI
Cárachová Magdaléna, Ing., KAI
Bandurič Igor, Ing., KAI
Hana Trochanová, Ing., KAI
Doba riešenia:
1.2006 – 12.2008
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
definovanie nadväzností ekonomických a informatických predmetov na inžinierskom
štúdiu príprava aktualizácie projektov predmetov IS verejnej správy, Umelá inteligencia
a expertné systémya Teoretická informatika postupné zaraďovanie TAPV do výučby na
inžinierskom štúdiu vypracovanie učebnice pre predmety Umelá inteligencia a expertné
systémy a Teoretická informatika
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Výstupy riešenia projektu boli orientované do oblastí analýzy vybratého typového
aplikačného programového vybavenia a zabezpečenia pedagogického procesu pôvodnými
učebnými textami
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov –
príloha F1):
UČEBNICE A UČEBNÉ TEXTY
-

Trochanová, H.: Informatika A. Praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM,
2007. ISBN 978-80-225-2401-8.
Sú pripravované do tlače učebné texty
Bandurič, I., Prokop, I., Trochanová, H.: Praktické príklady v systéme SAP Business
One. Praktikum.

Zameranie pokračujúceho projektu v ďalšom obdobíRok 2008:
-

analýza výučby ekonomických a informatických predmetov na doktorandskom štúdiu
študijného odboru Hospodárska informatika
aktualizácia projektu predmetu IS v národnom hospodárstve a vypracovanie učebných
textov pre doktorandov KAI
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Projekty VEGA
1. Číslo projektu: 1/4588/07; Názov: Modelovanie reverznej logistiky – optimalizácia procesov
recyklácie a likvidácie odpadu

Vedúci projektu:
Brezina Ivan, doc., Ing., CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Pekár Juraj, Mgr., PhD.
Čičková Zuzana, Ing., PhD.
Reiff Marian, Ing.
Rakovská Eva, RNDr.
Furková, Andrea, Ing.
Žabka Marián, Ing.
Oršulová Anna, Ing.
Doba riešenia:
2007 - 2009
Kvantifikácia výstupov- iba číselná (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného
grantu za sledované obdobie – rok 2007.
- monografie
1
- učebnice a učebné texty
0
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
0/0, 0/2
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
0/0, 0/0
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
6/4/0
- vyžiadané prednášky
0
- prijaté prednášky
0

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

2. Číslo projektu: 1/3783/06; Názov: Modely a metódy optimalizácie výrobných
a marketingových stratégií firmy
Vedúci projektu:
prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za r. 2007):
doc. Ing. Ivan Brezina, CSc.
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Doba riešenia:

Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
Mgr. Juraj Pekár, PhD.
Ing. Marian Reiff, PhD.
Ing. Michal Macák, PhD.
Ing. Veronika Nahácka, PhD.
Ing. Norika Mikušová, PhD.
Ing. Marián.Žabka, PhD.
Ing. Andrea Furková, PhD.
Ing. Anna Oršulová
Ing. Viera Zemanová
Ing. Tomáš Domonkos
2006 - 2008

Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
rok 2007 (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F1:
- monografie
0
- učebnice a učebné texty
1
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
0/0, 0/6
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
0/0, 0/0
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
12, 12, 0
- vyžiadané prednášky
0
- prijaté prednášky
0
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

3. Číslo projektu: VEGA 1/4652/07; Názov: Analýza aktuálnych problémov vývoja
slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie – ekonometrický prístup
Vedúci projektu:
prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
Spoluriešitelia ( zmeny počas riešenia a aktuálny stav za rok 2007):
Prof. Ing. Husár Jaroslav, PhD.
Prof. Ing. Sojka Jozef, CSc, emeritný profesor
Doc. RNDr. Rublíková Eva, PhD., katedra štatistiky
Ing. Chocholatá Michaela, PhD.
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Doba riešenia:

Ing. Lukáčik Martin, PhD.
Ing. Lukáčiková Andriana, PhD.
Ing. Surmanová Kvetoslava, PhD.
Ing. Szomolányi Karol, PhD.
2007-2009

Kvantifikácia výstupov- iba číselná (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného
grantu za sledované obdobie – rok 2007.
- monografie (domáce/zahraničné)
1/1
- učebnice a učebné texty
4
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
0/1, 0/7
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
0/0, 1/0
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
10, 4, 0
- vyžiadané prednášky
2
- prijaté prednášky
0

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

4. Číslo projektu: VEGA 1/4586/07 – 202; Názov: Modelovanie sociálnej situácie
obyvateľstva a domácností v Slovenskej republike a jej regionálne a medzinárodné
porovnania
Vedúci projektu:
prof. RNDr. Viera Pacáková, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za r. 2007):
Pardelová Ružena, doc. Ing. PhD.,
Sodomová Eva, doc. Ing. PhD.,
Bolgáč Ján, Ing.,
Kotlebová Eva, RNDr.,
Labudová Viera, RNDr. PhD.,
Pažitná Mária, Ing. PhD.,
Sandtnerová Soňa, Ing. PhD.,
Sivašová Daniela, RNDr. PhD.,
Stankovičová Iveta, Ing. PhD.,
Sušienková Katarína, Ing.,
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Šoltés Erik, Mgr. PhD.,
Vojtková Mária, Ing. PhD.,
Hurbánková Ľubica, PhD., Ing.
Pacák Branislav.
Na projekte prestal pracovať
Ing. Králik Miroslav, vzhľadom na zanechanie štúdia intenej
doktorandúry. Na riešení projektu sa od septembra podieľa Ing. František
Foltán, interný doktorand katedry.
Doba riešenia: Január 2007 – December 2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
c) za rok 2007 (pokračujúci aj končiaci projekt)
Riešitelia sa v súlade so zadaním projektu zamerali na skompletizovanie informácií
o publikáciách, venovaných sociálnej situácii obyvateľstva a domácností v SR, potrebnej
štruktúre údajov a ich analýzach a výsledkoch.
Sústredili sa hlavne na problematiku merania chudoby a sociálnej inklúzie
v kontexte lisabonskej stratégie. Základným zdrojov údajov, ktorá bude v ďalšom období
riešenia projektu slúžiť pre tvorbu indikátorov sociálnej inklúzie a aplikáciu štatistických
metód pri analýze chudoby a jej faktorov, je výberové štatistické zisťovanie EU SILC
(Statistics on Income and Living Conditions), ktoré na Slovensku zabezpečuje Štatistický
úrad SR. Vzhľadom k tomu, že o vypracovanie metodiky systematických štatistických analýz
údajov EU SILC a výsledky analýz údajov za roky 2005 a 2006 má ŠÚ SR mimoriadny
záujem, poskytol nám kompletné dátové súbory zisťovaní EU SILC za uvedené roky.
Riešiteľský kolektív dosiahol už v prvom roku riešenia pozoruhodné výsledky analýz týchto
výberových súborov, čo sa prejavilo v publikačnej činnosti riešiteľov. Významným
metodologickým nástrojom ďalších analýz bude najmä monografia Modelovanie
kvantilovými funkciami riešiteliek Ing. Ľ. Sipkovej, PhD. a doc. Ing. E. Sodomovej, PhD.
Ďalším cenným zdrojom informácií o sociálnej situácii v SR je výberové zisťovanie o
štruktúre príjmov a výdavkov domácností zo zisťovania rodinných účtov, vhodné pre analýzu
životnej úrovne a medzinárodné porovnanie, aj analýzu kvality života obyvateľstva v
regiónoch a jednotlivých krajinách EÚ. V rámci štatistiky trhu práce, ktorý je základným
činiteľom sociálnej situácie v krajine, základom analýz budú v ďalšom období údaje o stave a
vývoji zamestnanosti a nezamestnanosti, mzdách a nákladoch práce a štvrťročné výberové
zisťovanie pracovných síl (VZPS).
d) 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:
- monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, BAA, BAB, BBA, BBB): 1
- učebnice a učebné texty (ACA, ACB, ACC, ACD, BCI, BCK): 0
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) (ADC, ADD, ADE, ADF): 7
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) ( BDC, BDD, BDE, BDF): 0
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
(AFC, AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB): 18
- vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF): 5
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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, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB)
- vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF)
Zameranie pokračujúceho projektu v r. 2007:
V druhej etape riešenia sa výskumné aktivity zamerajú na konkrétne analýzy
dostupných údajov o sociálnej situácii obyvateľstva a domácností. Sústredia sa hlavne na
aplikáciu metód štatistickej indukcie, zameraných na zovšeobecnenie informácií
z výberových súborov na súbor základný (všetkých obyvateľov, resp. domácností v krajine)
a na analýzy zložitých kauzálnych vzťahov. Prioritou budú metódy modelovania rozdelení
príjmov a výdavkov domácností a ich využitie pri regionálnom a medzinárodnom
porovnávaní. Zameriame sa najmä na rozvíjajúce sa metódy kvantilového modelovania
a simulácií.
Ďalším cieľom bude nájsť základné faktory, ovplyvňujúce sociálnu situáciu
obyvateľstva
a domácností
metódami
viacrozmernej
regresnej
a faktorovej
analýzy, viacrozmernej analýzy rozptylu a ďalších pokročilých štatistických metód.
Makroekonomické (harmonizované) údaje za sektor domácností sa využijú na analýzu
zmien v štruktúre bežných príjmov a bežných výdavkov, analýzu stability a rovnomernosti
vývoja, analýzu vývoja vo vzťahu k hrubému disponibilnému dôchodku a na medzinárodné
porovnanie základných indikátorov.
V spolupráci so ŠÚ SR a rezortom MPSVR SR sa pokúsime navrhnúť vhodnú zostavu
a spôsob použitia metód systematických štatistických analýz zisťovaných údajov o sociálnej
situácii obyvateľstva a domácností v regiónoch a celej SR a metód jej časového
a priestorového porovnania.
VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH: 1
SIPKOVÁ, Ľ. - SODOMOVÁ, E.: Modelovanie kvantilovými funkciami. Vydavateľstvo
EKONÓM, Bratislava, 2007. 175 s. ISBN 978-80-225-2346-2.
VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH: 1
PACÁKOVÁ, Viera - SIPKOVÁ, Ľubica: Generalized lambda distributions of household´s
incomes. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. ISSN 12123609. Roč. 10, č. 1 (2007), s. 98-107.
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH: 5
HURBÁNKOVÁ, Ľ.: Priame metódy merania úrovne regiónov. In: Forum statisticum
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Slovacum. Č. 6 (2007), s. 52-55. ISSN 1336-7420
LABUDOVÁ, Viera - SUŠIENKOVÁ, Katarína: Analýza štruktúry čistých peňažných
výdavkov domácností Slovenskej republiky v období rokov 2000-2005. In Ekonomika a
informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. ISSN 1336-3514. Roč. 5, č. 1
(2007), s. 163-176.
LABUDOVÁ, Viera: Vývoj štruktúry čistých peňažných výdavkov domácností Slovenskej
republiky v období rokov 2000 - 2005. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký
časopis. ISSN 1210-1095. Roč. 17, č. 1-2 (2007), s. 73-84.
SIPKOVÁ, Ľ.: Nový prístup – nové možnosti štatistického modelovania,
alebo ako ušiť pravdepodobnostný model na mieru. In: Forum Statisticum Slovacum, SŠDS.
ISSN 1336-7420. Roč. 3, č. 6 (2007).
PACÁK, B.: Viacrozmerné štatistické metódy v marketingovom výskume. Nová ekonomika,
č. 4 (21), December 2007, Ročník 6.
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHR. VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH: 2
LABUDOVÁ, Viera - SUŠIENKOVÁ, Katarína: Porovnanie štruktúry spotrebných
výdavkov domácností v SR a ČR. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : 3.
ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference [[elektronický zdroj]]. Zlín : Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, 2007.
SODOMOVÁ, Eva - KRÁLIK, Miroslav: Household equipment of long-term consumption in
the regions of Slovakia. In Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk
gospodarczych : materialy z XXVIII Ogólnopolskiego seminarium naukowego
zorganizowanego przez Zaklad teorii prognoz Katedry statystyki Akademii Ekonomicznej w
Krakowie (Zakopane, 18-21 IV 2006 r.). Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej,
2007. ISBN 978-83-7252-353-2. S. 163-173.
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH: 16
BOLGÁČ, Ján: Druhy oblastných výberov a ich porovnanie. In Zborník príspevkov z 1.
vedeckého seminára „Štatistické metódy v ekonómii“. s. 48-54, Bratislava: Ekonóm, 2007.
ISBN 978-80-225-2423-0
HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SIVAŠOVÁ, Daniela: Comparison of selected countries by one of
the multivariate methods. In Education of quantitative mathematical-statistical methods at the
universities of economics referring to future needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian scientific
seminar. Bratislava : Faculty of Economic Informatics University of Economics in Bratislava,
2006. ISBN 978-80-225-2329-5. S. 137-140.
HURBÁNKOVÁ, Ľubica - JAKUBCOVÁ, Zuzana: Analýza hrubého disponibilného
dôchodku v sektore domácností. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na
vedomostiach: 11. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. Bratislava :
Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007.
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HURBÁNKOVÁ, Ľubica: Matica spoločenského účtovníctva – nástroj na analýzu príjmov
a výdavkov sektora domácností. In Zborník príspevkov z 1. vedeckého seminára „Štatistické
metódy v ekonómii“. s. 94-99, Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2423-0
KOTLEBOVÁ, Eva - SIVAŠOVÁ, Daniela: Intervaly spoľahlivosti v bayesovskej štatistike.
In Forum statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420. Roč. 2, č. 5 (2006), s. 88-92.
LABUDOVÁ, Viera - PACÁKOVÁ, Viera, SIVAŠOVÁ, Daniela: Porovnanie sociálnej
situácie v krajoch Slovenskej republiky. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na
vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. Bratislava :
Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007.
LABUDOVÁ, Viera - PAŽITNÁ, Mária: Využitie logistickej regresie na analýzu chudoby.
In Zborník príspevkov z 1. vedeckého seminára „Štatistické metódy v ekonómii“. s. 59-64,
Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2423-0.
PARDELOVÁ, Ružena: Restructuralization of higher education system in the context of the
Bologna process. In Education of quantitative mathematical-statistical methods at the
universities of economics referring to future needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian scientific
seminar. Bratislava : Faculty of Economic Informatics University of Economics in Bratislava,
2006. ISBN 978-80-225-2329-5. S. 19-26.
SANDTNEROVÁ, Soňa - SODOMOVÁ, Eva: Charakteristika výberového štatistického
zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností – EU SILC. In AIESA budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká konferencia
[elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007. Názov z titulnej
obrazovky
SIPKOVÁ, Ľubica: Quantile-based perspective on common statistical ideas. In Education of
quantitative mathematical-statistical methods at the universities of economics referring to
future needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian scientific seminar. Bratislava : Faculty of
Economic Informatics University of Economics in Bratislava, 2006. ISBN 978-80-225-23295. S. 105-116.
SIVAŠOVÁ, Daniela - PACÁKOVÁ, Viera - SANDTNEROVÁ, Soňa: Aplikácia
demografických metód v poisťovníctve. . In Zborník príspevkov z 1. vedeckého seminára
„Štatistické metódy v ekonómii“. s. 73-81, Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-2252423-0.
SIVAŠOVÁ, Daniela: Splinová metóda graduácie. 6. vedecký seminár Aktuárska veda
v teórii a vpraxi. Zborník príspevkov. ISBN 978-80-225-2443-8, Bratislava: EKONÓM,
Elektronická podoba.
SODOMOVÁ, Eva: Statistical capacity master plan for the Slovak Republic. In Education of
quantitative mathematical-statistical methods at the universities of economics referring to
future needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian scientific seminar. Bratislava : Faculty of
Economic Informatics University of Economics in Bratislava, 2006. ISBN 978-80-225-23295. S. 27-31.
SODOMOVÁ, Eva: História a súčasnosť výučby štatistiky na Ekonomickej univerzite
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v Bratislave. In Zborník príspevkov z 1. vedeckého seminára „Štatistické metódy
v ekonómii“. s. 6-14, Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2423-0.
SUŠIENKOVÁ, Katarína: Analýza peňažných príjmov a výdavkov slovenských domácností.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká
konferencia [elektronický zdroj]. Bratislava: Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007.
PACÁK, B.: Využitie viacrozmerných štatistických metód v marketingu. 1. vedecký seminár
„Štatistické metódy v ekonómii“, 10.- 16. 9. 2007, Horný Smokovec. In Zborník príspevkov
z 1. vedeckého seminára „Štatistické metódy v ekonómii“. s. 65-72, Bratislava: Ekonóm,
2007. ISBN 978-80-225-2423-0.
VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY
NEPUBLIKOVANÉ): 4

NA

KONFERENCIÁCH

V ZAHRANIČÍ

(ZATIAĽ

LABUDOVÁ, V. - SIPKOVÁ, Ľ.: Facts of poverty in Slovakia. 14th Slovak-Polish
Ukrainian scientific seminar. Odesa, september 2007.
SODOMOVÁ, E. - VOJTKOVÁ,M. - PACÁK, B.: Market Research as a Source of
Information about Social Situation, 14 th Slovak-Polish-Ukrainian scientific seminar. Odesa,
september 2007.
PACÁKOVÁ, V. – SIVAŠOVÁ, D.: Application of Parametric and Nonparametric Methods
of Graduation, 14 th Slovak-Polish-Ukrainian scientific seminar. Odesa, september 2007.
BOLGÁČ, J. – STRELCOVÁ, M: Probability- Proportional- to Size Sampling, 14 th SlovakPolish-Ukrainian scientific seminar. Odesa, september 2007.
VYŽIADANÉ
PREDNÁŠKY
NEPUBLIKOVANÉ): 1

NA

KONFERENCIÁCH

DOMA

(ZATIAĽ

PACÁKOVÁ, V.: Modelovanie a simulácie poistných rizík, Prednáška pre Slovenskú
spoločnosti aktuárov,14. február 2007.

5. Číslo projektu: 1/4568/07; Názov: Aktuárske metódy v procese transformácie sociálnej
sféry v SR
Vedúci projektu:
prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za r. 2007):
RNDr. Lea Škrovánková, PhD. – zástupca vedúceho projektu
Spoluriešitelia projektu:doc. RNDr. Arnold Dávid, CSc.
doc. RNDr. Elena Mojžišová, PhD.
Ing. Soňa Sandtnerová, PhD.
PaedDr. Zsolt Simonka, PhD.
RNDr. Anna Starečková, PhD.
Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD.
Mgr. Andrea Ulbrichtová
Mgr. Petra Škrovánková
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Doba riešenia:

2007 - 2009

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
e) za rok 2007 (pokračujúci aj končiaci projekt)
Výsledky riešiteľského kolektívu možno zhrnúť do troch základných bodov:
1. V oblasti poistnej matematiky na rozvoj matematických modelov aktuárskych
výpočtov s akcentom na spojité metódy a martingály.
2.

V oblasti penzijného poistenia na zber informácií o životných poisťovniach, ich
hodnotením a analýzou penzijných fondov.

3.

V oblasti nemocenského poistenia na modely klasifikácie rizík (nemocenské
príspevky a dávky) a aktuálne spôsoby projektovania poistného.

Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
rok 2007 (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F1:
VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
-

Huťka, V., Peller, F.: Finančná matematika v exceli. Bratislava: IURA Edition,
2007. 192 strán,
ISBN 978-80-8078-143-9 0.5

VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
-

Peller, F., Škrovánková, P.: General theory of Measurement in Marketing Research.
Strategijski menadžment 1-2/2006. Subotica: Ekonomski fakultet, 2007. str. 25 – 27.
YU ISSN 0354-8414 1.0

-

Škrovánková, P., Hrnčiarová, Ľ.: Využitie poistnej matematiky v zdravotnom
a nemocenskom poistení. E + M Ekonomie a Management 3/2007. Liberec:
Technická univerzita, Hospodářská fakulta, 2007. str. 97 – 103. ISSN 1212-3609
0.5

-

Škrovánková, L., Révészová, L.: Some applications of statistical information theory.
Creative Mathematics and Informatics 15/2006. Baia Mare: North University of Baia
Mare, Romania, 2007. str. 107 – 112. ISSN 1584-286X 0.5

VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
-

Peller, F., Škrovánková, L.: Komutačné funkcie v dôchodkovom poistení v
súčasnosti. Podniková revue 10/2006. Košice: Podnikovohospodárska fakulta EU
v Bratislave: 2007. str. 43 – 54. ISSN 1335-9746 1.0

-

Dávid, A., Peller, F.: Ekonomické výpočty parametrov logistického rastu v exceli.
Ekonomika a informatika 1/2006. Bratislava: ES EU, 2007. str. 3 – 8. ISSN 13363514 1.0

-

Škrovánková, P., Ulbrichtová, A.: Poistno-štatistické metódy v penzijných plánoch.
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Ekonomika a informatika 2/2006. Bratislava: ES EU, 2007. str. 99 – 106.
ISSN 1336-3514 1.0
-

Dávid, A., Peller, F.: Zostrojenie grafov v exceli a ich prenos do wordu..
Ekonomika a informatika 2/2006. Bratislava: ES EU, 2007. str. 16 – 30.
ISSN 1336-3514 1.0

-

Dávid, A., Sakálová, K.: Hľadanie extrémov ekonomických funkcií v exceli.
Ekonomika a informatika 2/2006. Bratislava: ES EU, 2007. str. 31 – 36.
ISSN 1336-3514 0.5

-

Dávid, A., Strešňáková, A.: Rozklad bimodálneho rozdelenia.
Ekonomika a informatika 2/2006. Bratislava: ES EU, 2007. str. 36 – 41.
ISSN 1336-3514 0.5

-

Šoltés, E., Sandtnerová, S.: Vývoj vybraných charakteristík slovenského vysokého
školstva.
Ekonomika a informatika 2/2006. Bratislava: ES EU, 2007. str. 107 – 114.
ISSN 1336-3514 0.5

VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH
-

Dávid, A.: O derivovaní a integrovaní v EXCELI. In. Zborník: APLIMAT, 6.
medzinárodná konferencia, Bratislava: STU 2007. str. 287 – 293.
ISBN 80-2271995-1 1.0

-

Dávid, A., Mojžišová, E.: Paradoxy vo výučbe matematiky. In. Zborník: 11.
Medzinárodná vedecká konferencia AIESA Budovanie spoločnosti založenej na
vedomostiach. Bratislava: EKONÓM 2007. ISBN 80-225-2010-1 1.0

-

Sandtnerová, S., Sodomová, E.: Charakteristika výberového štatistického zisťovania
o príjmoch a životných podmienkach domácností – EU SILC. In. Zborník: 11.
Medzinárodná vedecká konferencia AIESA Budovanie spoločnosti založenej na
vedomostiach. Bratislava: EKONÓM 2007. ISBN 80-225-2010-1 0.5

PUBLIKOVANÉ
KONFERENCIÁCH

PRÍSPEVKY

NA

ZAHRANIČNÝCH

VEDECKÝCH

-

Simonka, P., Simonka, Z.: Akciové trhy, ich vývoj a nové trendy. In. Zborník:
Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Medzinárodná vedecká konferencia, Olomouc
2007. Olomouc: nakladatelství ROMANA, Filozofická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci 2007. str. 459 – 464 ISBN 978-80-903808-8-2 0.5

-

Dávid, A.: Modelovanie dopytu v EXCELI. In. Zborník: Ekonomické znalosti pro
tržní praxi. Medzinárodná vedecká konferencia, Olomouc 2007. Olomouc:
nakladatelství ROMANA, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2007.
str. 43 – 46
ISBN 978-80-903808-8-2 1.0

PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
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-

Sandtnerová, S., Škrovánková, P.: Stochastické modely nemocenského poistenia
v krajinách EÚ. In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu
Slovenskej republiky. 4. Seminár KM FHI a kolektívu výskumnej úlohy VEGA č.
1/2630/05, VEGA č. 1/3800/06 a VEGA č. 1/4568/07, Bratislava: KM FHI 2007. 1.0

-

Škrovánková, L., Peller, F.: Kritické choroby a ich poistenie. In. Zborník: Aktuárske
vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. 4. Seminár KM FHI
a kolektívu výskumnej úlohy VEGA č. 1/2630/05, VEGA č. 1/3800/06 a VEGA č.
1/4568/07, Bratislava: KM FHI 2007. 1.0

-

Peller, F.: Výskumné projekty VEGA na Katedre matematiky v súčasnosti. In.
Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. 4.
Seminár KM FHI a kolektívu výskumnej úlohy VEGA č. 1/2630/05, VEGA č.
1/3800/06 a VEGA č. 1/4568/07, Bratislava: KM FHI 2007. 1.0

-

Kaderová, A., Belasová, J.: COPULA funkcie, ich vlastnosti a využitie v súvislosti
s kreditnými derivátmi. In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu
Slovenskej republiky. 4. Seminár KM FHI a kolektívu výskumnej úlohy VEGA č.
1/2630/05, VEGA č. 1/3800/06 a VEGA č. 1/4568/07, Bratislava: KM FHI 2007. 0.5

-

Pinda, Ľ., Starečková, A.: Finančné vrstvenie a krytie strát. In. Zborník: Aktuárske
vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. 4. Seminár KM FHI
a kolektívu výskumnej úlohy VEGA č. 1/2630/05, VEGA č. 1/3800/06 a VEGA č.
1/4568/07, Bratislava: KM FHI 2007. 0.5

-

Sakálová, K., Mojžišová, E.: Príčiny potreby kapitálu a jeho vnútorné a vonkajšie
zdroje v životnej poisťovni. In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného
trhu Slovenskej republiky. 4. Seminár KM FHI a kolektívu výskumnej úlohy VEGA č.
1/2630/05, VEGA č. 1/3800/06 a VEGA č. 1/4568/07, Bratislava: KM FHI 2007. 0.5

-

Simonka, Z.: Možné príležitosti a z nich vyplývajúce riziká penzijnej reformy. In.
Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. 4.
Seminár KM FHI a kolektívu výskumnej úlohy VEGA č. 1/2630/05, VEGA č.
1/3800/06 a VEGA č. 1/4568/07, Bratislava: KM FHI 2007. 1.0

-

Šoltésová, T., Šoltés, E: Vplyv rozvíjajúcich sa genetických technológií na oceňovanie
produktov životných poisťovní. In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach
poistného trhu Slovenskej republiky. 4. Seminár KM FHI a kolektívu výskumnej
úlohy VEGA č. 1/2630/05, VEGA č. 1/3800/06 a VEGA č. 1/4568/07, Bratislava: KM
FHI 2007. 0.5

-

Škrovánková, P.: Spojité stochastické modely v zdravotnom a nemocenskom poistení.
In. Zborník: Štatistické metódy v ekonómii. 1. vedecký seminár KŠ FHI, Horný
Smokovec 2007. Bratislava: ES EU, 2007. str. 65 – 72. ISBN 978-80-225-2423-0
1.0

-

Šoltés, E., Šoltésová, T.: Overovanie predpokladu normality. In. Zborník: Štatistické
metódy v ekonómii. 1. vedecký seminár KŠ FHI, Horný Smokovec 2007. Bratislava:
ES EU, 2007. str. 29 – 36. ISBN 978-80-225-2423-0 0.5
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-

Pacáková, V., Sivašová, D., Sandtnerová, S.: Aplikácia demografických metód v
poisťovníctve. In. Zborník: Štatistické metódy v ekonómii. 1. vedecký seminár KŠ
FHI, Horný Smokovec 2007. Bratislava: ES EU, 2007. str. 73 – 81. ISBN 978-80225-2423-0 0.3

-

Šoltésová, T., Bilíková, M.: Prospektívna rezerva a ročná strata pri martingálovom
modelovaní doživotného poistenia na úmrtie. In. Zborník: Aktuárska veda v teórii a
v praxi. 6. vedecký seminár, Bratislava: ES EU 2007 . str. 35 – 42.
ISBN 80-2252106-X 0.5

-

Pinda. Ľ., Starečková, A., Chmelová, P.: Alternatívny transfer rizika a poistenie
prírodných katastrof. In. Zborník: Aktuárska veda v teórii a v praxi. 6. vedecký
seminár, Bratislava: ES EU 2007 . str. 43 – 51.
ISBN 80-225-2106-X 0.3

CITÁCIE A INÉ OHLASY NA VEDECKÚ PRÁCU:
A) CITÁCIE V ZAHRANIČNÝCH PUBLIKÁCIÁCH
-

Škrovánková, L. – Bilíková, M.: Penzijné a nemocenské poistenie. Bratislava:
Ekonóm 2002. ISBN 80-225-1532-9 0.5
citované v:
Škrovánková, P., Hrnčiarová, Ľ.: Využitie poistnej matematiky v zdravotnom
a nemocenskom poistení. E + M Ekonomie a Management 3/2007. Liberec:
Technická univerzita, Hospodářská fakulta, 2007. str. 97 – 103. ISSN 1212-3609
0.5

-

Škrovánková, L.: Aktuárske metódy v dôchodkovom a nemocenskom poistení.
Bratislava: Ekonóm, 2004. ISBN 80-225-1836-0 1.0
citované v:
Škrovánková, P., Hrnčiarová, Ľ.: Využitie poistnej matematiky v zdravotnom
a nemocenskom poistení. E + M Ekonomie a Management 3/2007. Liberec:
Technická univerzita, Hospodářská fakulta, 2007. str. 97 – 103. ISSN 1212-3609
0.5

-

Peller, F., Škrovánková, P.: General theory of measurement in marketing research.
In. Zborník: 11th International Scientific Symposium Strategic management and
decision Support Systems in Strategic management. Univerzitet u Novom Sadu,
Ekonomski fakultet Subotica: 2006. ISBN 86-7233-124-9 1.0
citované v:
Škrovánková, L., Révészová, L.: Some applications of statistical information theory.
Creative Mathematics and Informatics 15/2006. Baia Mare: North University of Baia
Mare, Romania, 2007. str. 107 – 112. ISSN 1584-286X 0.5

B) CITÁCIE V DOMÁCICH PUBLIKÁCIÁCH
-

Škrovánková, L., Bilíková, M.: Penzijné a nemocenské poistenie. Bratislava: Ekonóm,
2002. ISBN 80-225-1532-9 0.5
citované v:
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Škrovánková, P., Ulbrichtová, A.: Poistno-štatistické metódy v penzijných plánoch.
Ekonomika a informatika 2/2006. Bratislava: ES EU, 2007. str. 99 – 106.
ISSN 1336-3514 1.0
-

Škrovánková, P.: Spojité stochastické modely v zdravotnom a nemocenskom poistení.
In. Zborník: Štatistické metódy v ekonómii. 1. vedecký seminár KŠ FHI, Horný
Smokovec 2007. Bratislava: ES EU, 2007. str. 65 – 72. ISBN 978-80-225-2423-0
1.0

-

Barkar, S., Simonka, Z., Šáner, V.: Spojité modely niektorých ekonomických
procesov. Ekonomické rozhľady 1/1999. Bratislava: EU, 1999.
ISSN 0323-262X 0.3
citované v:
Škrovánková, P., Ulbrichtová, A.: Poistno-štatistické metódy v penzijných plánoch.
Ekonomika a informatika 2/2006. Bratislava: ES EU, 2007. str. 99 – 106.
ISSN 1336-3514 1.0

-

Peller, F., Pinda, Ľ., Fecenko, J.: Matematika 3. IURA EDITION, Bratislava: 2001
ISBN 80-88715-97-0 0.3
citované v:
Dávid, A., Sakálová, K.: Hľadanie extrémov ekonomických funkcií v exceli.
Ekonomika a informatika 2/2006. Bratislava: ES EU, 2007. str. 31 – 36.
ISSN 1336-3514 0.5

-

Horáková, G., Starečková, A.: Matematika 1. Bratislava: Ekonóm 2000
ISBN 80-225-1315-6 0.5
citované v:
Dávid, A., Sakálová, K.: Hľadanie extrémov ekonomických funkcií v exceli.
Ekonomika a informatika 2/2006. Bratislava: ES EU, 2007. str. 31 – 36.
ISSN 1336-3514 0.5

-

Ulbrichtová, A.,Škrovánková, P.: Metódy fondovania v moderných penzijných
schémach. Ekonomické rozhľady 3/2006. Bratislava: ES EU, 2006. str. 329 – 336.
ISSN 0323-262X 1.0
citované v:
Peller, F., Škrovánková, L.: Komutačné funkcie v dôchodkovom poistení v
súčasnosti. Podniková revue 10/2006. Košice: Podnikovohospodárska fakulta EU
v Bratislave: 2007. str. 43 – 54. ISSN 1335-9746 1.0

-

Simonka, Z.: Využitie prostredia Microsoft Excel vo výuke funkcií dvoch reálnych
premenných. Zborník 3. Bratislavského seminára z teórie vyučovania matematiky,
grant: VEGA č. 1/5197/98, KZaDM MFF UK, Bratislava 2000. 1.0
citované v:
Dávid, A., Peller, F.: Zostrojenie grafov v exceli a ich prenos do wordu..
Ekonomika a informatika 2/2006. Bratislava: ES EU, 2007. str. 16 – 30.
ISSN 1336-3514 1.0

-

Simonka, Z.: Vytváranie názorovej predstavy o grafe funkcie dvoch premenných
(nielen) využitím prostredia MS Excel. Zborník 5. Bratislavského seminára z teórie
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vyučovania matematiky, grant: VEGA č. 1/5197/98, KZaDM MFF UK, Bratislava
2003. 1.0
citované v:
Dávid, A., Peller, F.: Zostrojenie grafov v exceli a ich prenos do wordu..
Ekonomika a informatika 2/2006. Bratislava: ES EU, 2007. str. 16 – 30.
ISSN 1336-3514 1.0
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F2:
- 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

Zameranie pokračujúceho projektu v r. 2008:
Riešiteľský kolektív bude naďalej inšpirátorom rozvoja aktuárskych vied na Slovensku a bude
organizovať vedecký život v tejto oblasti. Preto prvoradé zameranie tohto projektu bude
spočívať v aktívnej účasti členov riešiteľského kolektívu na domácich a medzinárodných
vedeckých konferenciách. Taktiež je dôležité neustále publikovanie dosiahnutých vedeckých
výsledkov v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch.

6. Číslo projektu: VEGA č. 3/3800/06; Názov: Aktuárske modely v životnom poistení
v podmienkach poistného trhu slovenskej republiky po vstupe do európskej únie

Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

doc. RNDr. Katarína Sakálová, CSc.
doc. RNDr. Mária Bilíková, PhD. – zástupkyňa vedúcej projektu
Mgr. Ing. Ingrid Krčová, PhD.
RNDr. Viera Sekerová, PhD.
Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD.
Ing. Miroslava Johanesová
Graham Luffrum, FIA
1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za rok 2007 (pokračujúci aj končiaci projekt)
Pri riešení predkladaného projektu sme sa zamerali najmä na:
– aktíva a prebytok životnej poisťovne, jej investičnú politiku a ďalšie aktuárske
analýzy,
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–
–
–
–

oceňovanie produktov životnej poisťovne so zameraním na poistenie viacerých osôb,
ďalší rozvoj matematických modelov aktuárskych výpočtov v životnom poistení
s dôrazom na poistenie viacerých osôb a určovanie aktuárskej hodnoty záväzkov
životnej poisťovne,
aktuárske analýzy v oblasti dôchodkového poistenia,
kompatibilitu použitých metodických postupov vo vyššie uvedených oblastiach
výskumu s postupmi používanými v zahraničí, najmä v krajinách Európskej únie.

V zhode s cieľmi projektu uvedenými vyššie bola výskumná činnosť obsahovo zameraná
na oblasť životného poistenia a na využitie aktuárskej matematiky v tejto oblasti. Riešiteľský
kolektív sa popri publikovaní výsledkov vo vedeckých a odborných časopisoch (1 vedecký
článok publikovaný v zahraničnom vedeckom nekarentovanom časopise, 2 vedecké články
publikované v domácich nekarentovaných vedeckých časopisoch a 1 odborný článok
publikovaný v domácom odbornom časopise) venoval aj vystúpeniam na vedeckých
konferenciách a seminároch (9 domácich vedeckých konferencií). Bola dokončená
1 učebnica, ktorá je pripravená na publikovanie.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
rok 2007 (pokračujúci projekt aj končiaci projekt).
-

monografie
0
učebnice a učebné texty
1
vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
1
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
0
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
4
- vyžiadané prednášky
0
- prijaté prednášky
Zameranie pokračujúceho projektu v r. 2008:
- oceňovanie produktov životnej poisťovne so zameraním na extra riziko,
- testovanie primeranosti rezerv životnej poisťovne,
- aktuárske analýzy aktív a pasív,
- stochastické modelovanie úmrtnosti a ďalších dekrementov,
- modelovania poistenia viacerých osôb.
Úplný zoznam výstupov – príloha F1:
UČEBNICE A UČEBNÉ TEXTY (ACA, ACB, ACC, ACD, BCI, BCK)
UČEBNICE A UČEBNÉ TEXTY - PRIPRAVENÉ DO TLAČE, 1
1. BILÍKOVÁ, Mária - JOHANESOVÁ, Miroslava: Aktuárske výpočty pre rôzne druhy
poistenia m-tice osôb. Učebnica. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2007, 0,5
2. SEKEROVÁ, Viera: Základy aktuárskej matematiky, časť pripravená do tlače (Sekerová),
0,5
VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH
(KARENTOVANÉ/NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE) (ADC, ADD, ADE,
ADF) - 1
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VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH – 0,25
1. ŠOLTÉS, E., ŠOLTÉSOVÁ, T.: Application of Crossed Classification Model in Thirdparty Auto Insurance in Slovak Republic. The International Scientific Journal of
Management Information Systems. Subotica, 2006/1, s. 58-63, ISSN 1452-774X.
(vydané v 2006, ale dostala som to až v 2007), 0,25
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH, 0,75
1. DÁVID, A., SAKÁLOVÁ, K.: Hľadanie extrémov ekonomických funkcií v Exceli.
Ekonomika a informatika č.2/2006, Bratislava EU. ISSN 1336-3514. (vyšlo až v r. 2007),
0,25
ODBORNÉ ŠTÚDIE V ODBORNÝCH ČASOPISOCH
(RECENZOVANÉ/NERECENZOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE) ( BDC, BDD, BDE,
BDF), 0
PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ (V ZAHRANIČÍ, MEDZINÁRODNÉ
DOMÁCE, A OSTATNÉ) (AFC, AFD, AFG, AFH, AFK, AFL, BEC, BED, BEE, BEF,
BFA, BFB),– 4
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH– 0,5
1. ŠOLTÉSOVÁ, T., BILÍKOVÁ, M.: Prospektívna rezerva a ročná strata pri
martingálovom modelovaní doživotného poistenia na úmrtie. Zborník príspevkov:
Aktuárska veda v teórii a praxi, 6. vedecký seminár, 7.december 2007, Bratislava: KM,
FHI EU. ISBN 978-80-225-2443-8, 0,5
PUBLIKOVANÉ ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV NA DOMÁCICH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH – 3,5
1. BILÍKOVÁ, Mária - CICÁKOVÁ, Kristína. Modelovanie úmrtnosti s prechodnými
stavmi. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky: 4. seminár.
Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej
univerzity v Bratislave, 2007. S. 5., 0,5
2. JOHANESOVÁ, Miroslava - TONCSENKOVÁ, Andrea. Dôchodkové poistenie na
jednostranné prežitie. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej
republiky : 4. seminár. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007. S. 11., 0,5
3. KRČOVÁ, I.: Profit testing v životnom poistení. In Aktuárske vedy v podmienkach
poistného trhu Slovenskej republiky : 4. seminár. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty
hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007. S. 13., 0,5
4. LUFFRUM, G. G.: Stochastic Methods of Projecting Future Mortality. In Aktuárske vedy
v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 4. seminár. Bratislava : Katedra
matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007.
S. 7., 1
5. SAKÁLOVÁ, K., MOJŽIŠOVÁ, E.: Príčiny potreby kapitálu a jeho vnútorné a vonkajšie
zdroje v životnej poisťovni. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej
republiky : 4. seminár. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007. S. 16., 0,25
6. SAKÁLOVÁ, K.: Výskumná úloha VEGA č. 1/3800/06. In Aktuárske vedy v podmienkach
poistného trhu Slovenskej republiky : 4. seminár. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty
hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007. S. 4., 0,5
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7. ŠOLTÉSOVÁ, T., ŠOLTÉS, E.: Vplyv rozvíjajúcich sa genetických technológií na
oceňovanie produktov životných poisťovní. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného
trhu Slovenskej republiky : 4. seminár. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty
hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007. S. 21., 0,25
GII RÔZNE PUBLIKÁCIE A DOKUMENTY– 0,5
1. ŠOLTÉSOVÁ, T.: Martingály v životnom poistení. Ekonomika a informatika – vedecký
časopis. Bratislava, 1/2007, s. 255 - 257, ISSN 1336-3514, 0,5

7. Číslo projektu: VEGA č.1/4587/07; Názov: Implementácia medzinárodných účtovných
štandardov pre finančné vykazovanie a ich vplyv na metodiku účtovania a vykazovania
v komerčných poisťovniach a v zdravotných poisťovniach
Vedúci projektu:
Ing. Miloš Tumpach, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za r. 2007):
Ing. Jitka Meluchová, PhD.
Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
Ing. Katarína Hercegová, PhD.
Doba riešenia:
01.01.2007-31.12.2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za rok 2007 (pokračujúci aj končiaci projekt) (7)
Výskumný projekt, riešený v rámci grantovej úlohy 1/4587/07 je zameraný na otázku
implementácie medzinárodných účtovných štandardov pre finančné vykazovanie a možnosti
ich využitia pri ďalšom zdokonaľovaní metodiky účtovania a vykazovania v komerčných
a zdravotných poisťovniach. Uvedená úloha je tak zameraná na rozvoj účtovnej teórie,
predovšetkým v kontexte štandardov IFRS, a súčasne obsahuje aj implementačnú zložku
vyplývajúcu z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a s tým súvisiacou
harmonizáciou obchodného práva (vrátane predpisov upravujúcich vedenie účtovníctva).
Pretože poisťovne a zaisťovne sú subjektmi, ktoré podľa zákona o účtovníctve povinné
zostavovať účtovnú závierku na báze medzinárodných štandardov IFRS, je táto oblasť
mimoriadne aktuálna.
Projekt je rozpracovaný na tri roky, pričom v prvom roku (2007) sa zameriaval na tri oblasti:
- posúdenie aktuálneho stavu uvedenej problematiky v Slovenskej republike;
- analýza trendov vývoja medzinárodných štandardov IFRS, osobitne z pohľadu účtovania
a vykazovania subjektov pôsobiacich na poistnom trhu;
- príprava bázy dát potrebných pre identifikáciu problémových oblastí pri aplikácií
medzinárodných štandardov v praxi slovenských poisťovní a zaisťovní, predovšetkým
v oblastiach poistných zmlúv (insurance contracts) a finančných nástrojov (financial
instruments); vlastná identifikácia bude pokračovať v nasledujúcom roku (2008).
Uvedené úlohy a ciele projektu, stanovené na rok 2007 boli v zásade splnené – čo, napriek
relatívne menšiemu výskumnému kolektívu a faktu, že rok 2007 predstavuje len iniciačnú
fázu výskumného projektu je možné dokumentovať aj publikačnými výstupmi, ktorých súhrn
je uvedený v tomto identifikačnom liste.
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
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Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
rok 2007 (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F1:
- monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, BAA, BAB, BBA, BBB)
- učebnice a učebné texty (ACA, ACB, ACC, ACD, BCI, BCK) (BCI – 2)
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) (ADC, ADD, ADE, ADF) (ADD – 1, ADF – 4)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) ( BDC, BDD, BDE, BDF) (BDF – 1)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
(AFC, AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB) (AFC – 1, AFD – 4)
- vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF)
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, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB)
- vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF)
Zameranie pokračujúceho projektu v r. 2008:
Projekt bude v roku 2008 pokračovať identifikáciou hlavných problémov a rozdielov
súvisiacich s prechodom náročných účtovných pravidiel na IAS/IFRS. Analýza nutných
krokov, ktoré je potrebné realizovať v národných pravidlách účtovania a vykazovania, ako aj
pri zvyšovaní odbornosti a kvalifikácie účtovnej profesie. Projekt sa bude ďalej zaoberať
analýzou teoreticko-metodologických rozdielov v účtovníctve poisťovní v Slovenskej
republike. Rozbor súčasných informačných systémov dôležitých pre získanie údajov pre
potreby účtovníctva a finančného vykazovania. Definovanie problémov vzniknutých
v dôsledku transformácie a reformy účtovníctva zdravotných poisťovní. Analýza metodických
postupov v oblasti účtovníctva v rámci vybraných oblastí (napr. metódy odpisovania, spôsoby
inventarizácie, účtovanie poistného, stanovenie technických rezerv...)
PRÍLOHA F1:
MONOGRAFIE (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, BAA, BAB, BBA, BBB)
UČEBNICE A UČEBNÉ TEXTY (ACA, ACB, ACC, ACD, BCI, BCK)
(BCI – 2)
-

Tumpach, M.: Nákladové účtovníctvo : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. - 62 s. : sch., tab. - ISBN 80-225-2284-7
Tumpach, M.: Manažérske účtovníctvo : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. - 64 s. : sch., tab. - ISBN 978-80-225-2428-5

VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH
(KARENTOVANÉ/NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE) (ADC, ADD, ADE,
ADF) (ADD – 1, ADF – 4)
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-

Tumpach, M. – Juhászová, Z.: Teplotné deriváty charakteru opcií ako nástroj na
elimináciu dôsledkov poveternostného rizika. In Ekonomický časopis 2/55/2007, str.
125. Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV. ISSN 0013-3035
Juhászová. Z. – Meluchová J.: Solventnosť poisťovne. In Ekonomika a informatika –
vedecký časopis 1/2006, FHI EU Bratislava, ISSN 1336-3514, str. 102
Tumpach, M.: Zverejňovanie výsledkov prevádzkových segmentov podľa IFRS 8.
In: Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. ISSN 1335-2024. Roč. 15, č. 1 (2007), s. 35-37.
Tumpach, M.: Vykazovanie výdavkov na obstaranie cudzieho kapitálu podľa novely
IAS 23. In: Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and
praxis. ISSN 1335-2024. - Roč. 15, č. 5 (2007), s. 212-213.
Krupová, L. – Tumpach, M.: Bilančná politika, zmeny účtovných odhadov a chyby
podľa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva. In: Účtovníctvo audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - ISSN 1335-2024. Roč. 15, č. 11 (2007), s. 462-473.

ODBORNÉ ŠTÚDIE V ODBORNÝCH ČASOPISOCH
(RECENZOVANÉ/NERECENZOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE) ( BDC, BDD, BDE,
BDF) (BDF – 1)
-

Tumpach,
M.:
Zmeny
a
doplnky
IFRS:
Hanibal
ante
portas?
In: Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. ISSN 1335-2024. - Roč. 15, č. 9 (2007), s. 380-382.

PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ (V ZAHRANIČÍ, MEDZINÁRODNÉ
DOMÁCE, A OSTATNÉ) (AFC, AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB)
(AFC – 1, AFD – 4)
-

-

-

-

-

Tumpach, M.: Performance reporting v kontexte medzinárodných účtovných
štandardov
In: Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi [[elektronický zdroj]] : sborník
příspěvků z mezinárodní konference, Zlín 26. - 27. dubna 2007. - Zlín : Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. - ISBN 978-80-7318-536-7.
Tumpach, M.: Harmonizácia účtovníctva a vykazovanie finančnej výkonnosti.
In: Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných
noriem : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Michal Hora, Miroslava
Vašeková za kolektív autorov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN
978-80-225-2341-7. - S. 204-209.
Juhászová, Z.: Individuálne zdravotné poistenie. In Zborník z MVK: Teória, prax
a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem, Račkova
dolina – Horský hotel Akademik, 4-6.9.2007, str. 71, Bratislava: Ekonóm ISBN 97880-225-2341-7.
Tumpach, M.: Využitie Bayesovej Teorémy pri určení hodnoty rezerv podľa štandardu
IAS 37. In: Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe :
zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej
činnosti Katedry účtovníctva ; zost. Anna Šlosárová, Ladislav Kareš. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2324-0. - S. 80-81.
Tumpach, M.: „Tradutorre, traditore“ – alebo o niektorých aspektoch terminológie
úradného prekladu IFRS. In: AIESA - budovanie spoločnosti založenej na
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vedomostiach [elektronický zdroj] : 11. medzinárodná vedecká konferencia. Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : Fakulta
hospodárskej informatiky EU, 2007. - CD-ROM.
VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY (AFA, AFB, AFE, AFF)
Projekty KEGA
1. Číslo projektu: KEGA č. 3/4209/06 resp. č. 450/06; Názov: Tvorba nových učebných
textov pre výučbu predmetu Účtovníctvo poisťovní v súvislosti s prechodom na IAS/IFRS
Vedúci projektu:
Ing. Jitka Meluchová, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za r. 2007):
Haľama Juraj, Ing., CSc.
Sklenka Miloš, Ing.
Šlosárová Anna, prof. Ing., PhD.
Tumpach Miloš, Ing., PhD.
Juhászová Zuzana, Ing. Mgr., PhD.
Doba riešenia:
2006 – 2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za rok 2007 (pokračujúci aj končiaci projekt)
Hlavným cieľom v II. fáze riešenia – t. j. v roku 2007 - bolo na základe analýzy a štúdia
medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS vytváranie nového učebného plánu pre
predmet Účtovníctvo poisťovní vyučovaného na Katedre účtovníctva Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej Univerzity v Bratislave, v rámci študijných programov Účtovníctvo
a Účtovníctvo a finančné riadenie.
Výsledky - v súlade s návrhom nového učebného plánu bolo riešené zostavenie a
prezentovanie príkladov, prípadových štúdií a zadaní, ktoré sú vytvárané pre potreby
zabezpečenia výučby a súčasne budú tvoriť základ pripravovaných učebných textov.
Zároveň sa pre potreby zabezpečenia výučby pripravili prednášky v elektronickej podobe
(prezentácia prednášok v power-pointe, worde) v súlade s navrhovaným novým učebným
plánom. Prednášky budú tvoriť základ pripravovaných učebných textov, článkov a ďalšej
publikačnej činnosti.
Výsledkom činnosti riešiteľského kolektívu bola prezentácia poznatkov získaných
štúdiom a vedeckou prácou - vo forme vedeckých a odborných článkov vo vedeckých a
odborných časopisoch a vo forme vystúpení na domácich i zahraničných konferenciách
z oblasti problematiky účtovníctva finančných inštitúcií v Slovenskej republike.
Stanovený cieľ riešitelia dosiahli publikovaním odborných a vedeckých článkov,
príspevkov v zborníkoch z konferencií, ktoré boli zamerané na aplikáciu IAS/IFRS v
podmienkach finančných inštitúcií ako aj ostatných spoločností v Slovenskej republike.
Získané vedecké poznatky boli uplatňované v pedagogickom procese – v rámci výučby
predmetu „Účtovníctvo poisťovní“ pri príprave a realizácii prednášok, cvičení a pri vedení
diplomových prác.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
rok 2007 (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F1:
- monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, BAA, BAB, BBA, BBB) (0)
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-

učebnice a učebné texty (ACA, ACB, ACC, ACD, BCI, BCK) (0)
vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) (ADC, ADD, ADE, ADF) (ADF - 1)
odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) ( BDC, BDD, BDE, BDF) (BDF – 3)
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
(AFC, AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB) (AFC - 1, AFD – 9)
vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF) (0)

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, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB)
- vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF)
Zameranie pokračujúceho projektu v r. 2008:
Identifikácia hlavných problémov a rozdielov súvisiacich s prechodom účtovných
pravidiel na IAS/IFRS vo finančných inštitúciách. Analýza teoreticko-metodologických
metód a postupov v účtovníctve poisťovní, zostavujúcich individuálnu účtovnú závierku
podľa IAS/IFRS. Rozbor súčasných informačných systémov dôležitých pre získanie údajov
pre potreby účtovníctva a finančného vykazovania v komerčných poisťovniach. Analýza
a vyhodnotenie záverov výskumnej činnosti. Príprava učebných textov pre výučbu predmetu
Účtovníctvo poisťovní vyučovaného na Katedre účtovníctva Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej Univerzity v Bratislave, v rámci študijných programov Účtovníctvo
a Účtovníctvo a finančné riadenie.
PRÍLOHA F1:
VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH (KARENTOVANÉ /
NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE) (ADC, ADD, ADE, ADF) ( ADF – 1)
-

Meluchová, J. - Juhászová, Z.: Výkazníctvo komerčných poisťovní podľa IFRS. In:
Ekonomika a Informatika vedecký časopis 1/2007, FHI EU Bratislava, ISSN 13363514 str. 177.

ODBORNÉ
ŠTÚDIE
V ODBORNÝCH
ČASOPISOCH
(RECENZOVANÉ/
NERECENZOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE) ( BDC, BDD, BDE, BDF) (BDF – 3)
-

Sklenka, M.: Cash Flow Statement – prehľad peňažných tokov. In: Daňový a účtovný poradca
podnikateľa. – č. 2-3, (2007), s. 116 – 121. ISSN 1335-0897.

-

Tumpach, M.: Zverejňovanie výsledkov prevádzkových segmentov podľa IFRS 8. In:
Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. ISSN 1335-2024. - Roč. 15, č. 1 (2007), s. 35-37.

-

Tumpach, M. Vykazovanie výdavkov na obstaranie cudzieho kapitálu podľa novely
IAS 23. In: Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and
praxis. - ISSN 1335-2024. - Roč. 15, č. 5 (2007), s. 212-213.
125

PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ (V ZAHRANIČÍ, MEDZINÁRODNÉ
DOMÁCE, A OSTATNÉ) (AFC, AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB)
(AFC – 1, AFD – 9)
-

Meluchová, J. – Juhászová, Z.: Výkazy účtovnej závierky poisťovní. In Sborník
příspěvku z mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve věde, výuce
a praxi. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav
financí a účetnictví a Ústav podnikové ekonomiky, Zlín 2007. ISBN 978-80-7318536-7.

-

Meluchová, J.: Účtovníctvo komerčných poisťovní v kontexte s prechodom na
IAS/IFRS. In: „Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve – symbióza teórie
a praxe“ Zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti KÚ, Bratislava 24. 4. 2007; str. 59, Vydavateľstvo
Ekonóm; ISBN 978-80-225-2324-0.

-

Meluchová, J.: Tvorba nových učebných textov pre výučbu predmetu Účtovníctvo
poisťovní v súvislosti s aktualizáciou učebného plánu v kontexte s prechodom na
IAS/IFRS. In: „Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve – symbióza teórie
a praxe“ Zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva, Bratislava 24. 4. 2007; str. 12;
Vydavateľstvo Ekonóm; ISBN 978-80-225-2324-0.

-

Meluchová, J.: Zostavovanie individuálnej účtovnej závierky podľa Medzinárodných
štandardov finančného výkazníctva, In. 11. medzinárodná vedecká konferencia AESA
2007, Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, 17.-18. máj 2007, EU
Bratislava, ISBN 80-225-2334-9.

-

Juhászová, Z.: Výkaz ziskov a strát v účtovníctve komerčných poisťovniach. In
Zborník AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, Bratislava:
Ekonóm, 17-18.5.2007. ISBN 978-80-225-2334-9.

-

Juhászová, Z.: Účtovná závierka komerčných poisťovní. In Zborník príspevkov
z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry
účtovníctva – Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve – symbióza teórie a praxe.
Bratislava: Ekonóm, 2007, str.34, ISBN 978-80-225-2324-0.

-

Šlosárová, A.: Vplyv zmeny stavu pracovného kapitálu na peňažné toky. In: Zborník
príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti
Katedry účtovníctva. Bratislava : EKONÓM, 2007.

-

Šlosárová, A.: Oceňovacie základne v IFRS. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle
medzinárodných noriem. Račková dolina – Horský hotel Akademik, 4. –6. septembra
2007.

-

Sklenka, M.: Peňažné toky z investičnej činnosti. In: AIESA - Budovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach. 11. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava 17.18.5.2007 Bratislava : EKONÓM 2007, Zborník je na CD, ISBN 80-225-2010-1.

-

Tumpach, M.: Využitie Bayesovej Teorémy pri určení hodnoty rezerv podľa štandardu
IAS 37. In: Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe :
zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej
činnosti Katedry účtovníctva ; zost. Anna Šlosárová, Ladislav Kareš. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2324-0. - S. 80-81.
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VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY (AFA, AFB, AFE, AFF)
2. Číslo projektu: 3/5193/07; Názov: Využitie informačných a komunikačných technológií
na zefektívnenie matematického vzdelávania na EU
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

František Peller, prof. RNDr. Ing. PhD..
Simonka Zsolt, PaedDr., PhD.;
Gogola Ján, RNDr. PaedDr.;
Dávid Arnold, doc. RNDr. CSc.;
Mojžišová Elena, doc. RNDr. CSc.;
Strešňáková Anna, RNDr., PhD.;
Kaderová Andrea, Mgr.;
Sakáloš Štefan, Mgr.;
Slaninka František, Mgr.
Zmeny:vylúčený: Mgr.; Sakáloš Štefan
2007 – 2009

Dosiahnuté výsledky riešenia za rok 2007 – RESUMÉ:
− vytvorili sme špecializované programové balíky na základe obsahu a požiadaviek
predmetu Finančná matematika 1, ktoré sú súčasťou prepracovaného vydania
monografie: PELLER, F. – HUŤKA, V.: Finančná matematika v Exceli.
Vytvorené programové balíky svojim obsahom a zameraním prispievajú
k zatraktívneniu vyučovania finančnej i numerickej matematiky.
− publikovali sme odborné články k danej problematike v odborných časopisoch
i na medzinárodných vedeckých konferenciách metodických i aplikovanej
matematiky
− založili sme seminár: „Informačné a komunikačné technológie v matematickom
vzdelávaní na EU v Bratislave“ prispievajúci k výmene skúseností vo vyučovaní
aplikovanej matematiky využitím IKT
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
rok 2007.
-

monografie
1
učebnice a učebné texty
0,4
vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
3
odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
0
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
11,2
vyžiadané prednášky
0
prijaté prednášky

Zameranie pokračujúceho projektu v r. 2007:
Pokračovanie projektu bude zamerané na splnenie cieľov projektu na rok 2008 uvedených
v ročnej správe, t.j.:
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− budovať špecializované programy na výučbu matematických predmetov,
− publikovať odborné a vedecké články k danej problematike v odborných a vedeckých
časopisoch ako i na medzinárodných vedeckých konferenciách,
− vytvoriť metodickú príručku na kreslenie grafov elementárnych funkcií,
− vytvoriť program na podporu metodickej príručky,
− vydať prepracované vydanie Zbierky úloh z matematiky 2
− pokračovať v každoročnej organizácii odborného seminára: „IKT v matematickom
vzdelávaní na EU v Bratislave“
ÚPLNÝ ZOZNAM VÝSTUPOV – PRÍLOHA F1:
MONOGRAFIE (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, BAA, BAB, BBA, BBB)
1. HUŤKA, V. – PELLER, F.: Finančná matematika v Exceli. 4. prepracované
vydanie. Iura Edition, Bratislava 2007. 0,5
2. DÁVID, A.: Numerická matematika v Exceli s ekonomickými aplikáciami.
Ekonóm, Bratislava 2006. 1
UČEBNICE A UČEBNÉ TEXTY (ACA, ACB, ACC, ACD, BCI, BCK)
1. MOJŽIŠOVÁ, E. – SAKÁLOVÁ, K. – SIMONKA, ZS.: Matematika 2. Zbierka
úloh. Skriptá FHI EU v Bratislave, 3. vydanie, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava
(v príprave, vyjde 2008). 0,4; 0,3
VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH (KARENTOVANÉ/
NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/ DOMÁCE) (ADC, ADD, ADE, ADF)
1. DÁVID, A. - PELLER, F.: Zostrojenie grafov v Exceli a ich prenos do Wordu.
Ekonomika a informatika 2/2006, ročník V., vedecký časopis FHI EU v Bratislave,
Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, Bratislava 2006. 0,5;
2. DÁVID, A. – STREŠŇÁKOVÁ, A.: Rozklad bimodálneho rozdelenia.
Ekonomika a informatika 2/2006, ročník V., vedecký časopis FHI EU v Bratislave,
Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, Bratislava 2006. 0,5;
3. DÁVID, A. – SAKÁLOVÁ, K.: Hľadanie extrémov ekonomických funkcií
v Exceli. Ekonomika a informatika 2/2006, ročník V., vedecký časopis FHI EU
v Bratislave, Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, Bratislava 2006.
0,5
4. GOGOLA, J.: Využitie asymptotickej hustoty v teórii spoločenského výberu.
Ekonomika a informatika 1/2007, ročník V., vedecký časopis FHI EU v Bratislave,
Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, Bratislava 2007. 1
5. PELLER, F. – DÁVID, A.: Funkčné zobrazenia v Exceli. Ekonomika
a informatika 2/2007, ročník V., vedecký časopis FHI EU v Bratislave, Slovenská
spoločnosť pre hospodársku informatiku, Bratislava. 0,5;
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)
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1. PELLER, F. – DÁVID, A.: Riešenie úloh triopolu v Exceli. Festive Scientific
Conference on the Occasion of 15th Anniversry of the Establishment of Faculty of
Business and Management Brno University of Technology. 12.-14.Sept.2007,
Brno, Czech Republik. 0,5;
2. SIMONKA, P. - SIMONKA, ZS.: Akciové trhy, ich vývoj a nové trendy. Zborník
vedeckých prác z medzinárodnej konferencie: Znalosti pro tržní praxi 2007.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra aplikované
ekonomie, 13.9.2007 Olomouc. 0,8
1. SIMONKA, ZS.: Elementárne funkcie, ich grafy a transformácie vo vyučovaní
matematiky na strednej škole. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda
– Vzdelávanie – Prax. Pedagogická fakulta UKF a SPU v Nitre, 14.-15.11.2007
Nitra. 1
2. SLANINKA, F.: Využitie prostredia Imagine vo výučbe teórie grafov. Zborník
medzinárodnej vedeckej konferencie Veda – Vzdelávanie – Prax. Pedagogická
fakulta UKF a SPU v Nitre, 14.-15.11.2007 Nitra. 1
1. SIMONKA, ZS.: Informačné a komunikačné technológie vo vyučovaní. Zborník 1
odborného seminára: Informačné a komunikačné technológií v matematickom
vzdelávaní na EU v Bratislave. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta
hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. 17.9. – 18.9.2007, Bratislava. 1
2. SIMONKA, ZS.: Možné príležitosti a z nich vyplývajúce riziká penzijnej reformy.
Zborník 4 odborného seminára: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu
Slovenskej republiky. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej
informatiky, Katedra matematiky. 17.9. – 18.9.2007, Bratislava. 1
3. DÁVID, A. - PELLER, F.: Zostrojenie grafov v Exceli a ich prenos do Wordu.
Zborník 1 odborného seminára: Informačné a komunikačné technológií v
matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Ekonomická univerzita v
Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. 17.9. –
18.9.2007, Bratislava. 0,5;
4. DÁVID, A. – MOJŽIŠOVÁ, E.: Počítače vo výučbe matematiky. Zborník 1
odborného seminára: Informačné a komunikačné technológií v matematickom
vzdelávaní na EU v Bratislave. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta
hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. 17.9. – 18.9.2007, Bratislava. 0,5;
0,5
5. GOGOLA, J.: Hornerová schéma a jej realizácia v MS Excel. Zborník 1
odborného seminára: Informačné a komunikačné technológií v matematickom
vzdelávaní na EU v Bratislave. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta
hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. 17.9. – 18.9.2007, Bratislava. 1
6. STREŠŇÁKOVÁ, A.: Využitie integrálneho počtu vo finančnej matematike.
Zborník 1 odborného seminára: Informačné a komunikačné technológií v
matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Ekonomická univerzita v
Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. 17.9. –
18.9.2007, Bratislava. 1
7. SLANINKA, F.: Využitie prostredia MS Excel pri tvorbe matematických
pomôcok. Zborník 1 odborného seminára: Informačné a komunikačné technológií
v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Ekonomická univerzita v
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Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. 17.9. –
18.9.2007, Bratislava. 1
8. SAKÁLOŠ, Š.: Využitie výpočtovej techniky pri výučbe a vizualizácii
vektorových priestorov. Zborník 1 odborného seminára: Informačné a
komunikačné technológií v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra
matematiky. 17.9. – 18.9.2007, Bratislava. 1
9. BELASOVÁ, J., ULBRICHTOVÁ, A.: Vyučovanie matematiky využitím
informačných a komunikačných technológií. Zborník 1 odborného seminára:
Informačné a komunikačné technológií v matematickom vzdelávaní na EU
v Bratislave. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej
informatiky, Katedra matematiky. 17.9. – 18.9.2007, Bratislava. 1
VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY (AFA, AFB, AFE, AFF)
PRIJATÉ PREDNÁŠKY
GII RÔZNE ĎALŠIE PUBLIKÁCIE
1. SIMONKA, ZS.: Využitie programu Elem_F_Grapher vo výučbe grafov
elemetárnych funkcií. Informácia o dizertačnej práci. Ekonomika a informatika
1/2007, ročník V., vedecký časopis FHI EU v Bratislave, Slovenská spoločnosť
pre hospodársku informatiku, Bratislava 2007. 1
3. Číslo projektu: KEGA č. 3/5126/07 EU G 44 0/07; Názov: Návrh študijného programu
pre druhý a tretí stupeň študijného odboru Hospodárska informatika
Vedúci projektu:
Závodný Peter, prof. Ing. CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za r. 2007):
Igor Bandurič,
Magdaléna Cárachová,
Michal Grell,
Jaroslava Kniežová,
Anna Kvietková,
Eva Rakovská,
Roman Russev,
Jozef Stašák,
Hana Trochanová
Doba riešenia:
2007- 2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za rok 2007 (pokračujúci aj končiaci projekt)
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
a)
- vypracované a zhodnotené ankety študentov špecializačného štúdia Informačné
technológie a študijného programu Hospodárska informatika pre 1. stupeň študijného
odboru Hospodárska informatika
- rozhodnutie o akreditácií študijného programu Hospodárska informatika pre 2. stupeň
študijného odboru Hospodárska informatika.
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Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
rok 2007 (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F1:
MONOGRAFIE (AA, 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, BEC, BED,
BEE, BEF, BFA, BFB)
1.
Rakovská, Eva: Využite expertných systémov na vysokých školách. Mezinárodní
Baťova doktorandská konference 2007. Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy
doktorandské konference, str.307, ISBN 978-80-7318-529-9, AFC. Univerzita Tomáš Bati
Zlín, Fakulta manažmentu a ekonomiky, 2007.
2.
Rakovská, Eva: Expertné systémy vo verejných organizáciách. Mezinárodní vědecká
konference, Znalostní ekonomika, trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe, str.106, ISBN
978-80-7318-646-3, AFC. Luhačovice. Univerzita Tomáš Bati Zlín, Fakulta manažmentu a
ekonomiky, 2007.
-

VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY (AFA, AFB, AFE, AFF)

Zameranie pokračujúceho projektu v r. 2008:
Prieskum, analýza a príprava reakreditácie prvého, druhého a tretieho stupňa
študijného programu Hospodárska informatika a publikácie o analýze súčasnej prípravy
študentov v študijnom programe HI tretieho stupňa.

Iné projekty:
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:
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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.

132

Fakulta podnikového manažmentu
Projekty VEGA
1. Číslo projektu:208/2007; Názov: Globalizácia finančných trhov a ich dopad na
medzinárodný finančný manažment
Vedúci projektu:
doc. Dr. Ing. Anna Polednáková
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Doc. Ing. Hrvoľová Božena, CSc.
Ing. Miloš Bikár, PhD.
Ing. Kubranová Magdaléna,
Ing. Kmeťko Miroslav,
Mrg. art. Ing. Zachar- Ninčák, Lucia
Doba riešenia:
1.1. 2007- 31.12. 2009
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
• Analýzu súčasného stavu finančného riadenia medzinárodných spoločností v kontexte
globálneho ekonomického prostredia.
• Analýzu informačných zdrojov potrebných na využitie metód a modelov na
ohodnocovanie
finančných nástrojov na medzinárodných finančných trhoch
z hľadiska medzinárodných účtovných a ohodnocovacích štandardov
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
V prvom roku riešenia výskumnej úlohy VEGA, sa riešiteľský kolektív zameral najmä na
analýzu informačných zdrojov potrebných pre riešenie čiastkových úloh v ďalších etapách
výskumnej úlohy a to v nasledovných oblastiach:
• analýzy informácií o zdrojoch financovania národných a medzinárodných spoločností,
• analýzy informácií o získavaní finančných zdrojoch z medzinárodných finančných
trhoch,
• analýzu možností financovania voľných finančných prostriedkov na finančných trhoch,
• analýzu finančného riadenia medzinárodných spoločností
Výsledkom práce riešiteľského kolektívu za prvý rok riešenia projektu VEGA sú
nasledovné dosiahnuté výsledky:
• Preskúmanie rôznych metód ohodnocovanie finančných nástrojov a ich následný
výber metód ktoré budú aplikované na riešenie čiastkových úloh projektu,
•
•
•

Získanie informácií o kapitálovej štruktúre vybraných podnikov, ako aj o nákladoch na
jednotlivé zdroje financovania, ktoré budú analyzované a použité v ďalších etapách riešenia,
Preskúmanie výkonnosti a výnosnosti možností investovania na kapitálových trhoch, ktoré
umožnia efektívne zhodnotiť dočasne voľný kapitál spoločností,
Získanie informácií o využití nástrojov medzinárodného platobného styku uplatňovaného pre
efektívne finančné riadenie spoločností.

Čiastkové výsledky riešenia výskumného projektu sú uvedené v časti kvantifikácia
výstupov.
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b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov –
príloha F1:
- 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
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F2:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
Miroslav Kmeťko
Analýza správania sa investorov na deklarované výsledky výkonnosti OPF, in Investor, v tlači
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
Miroslav Kmeťko
Meranie straty a reakcie investorov do podielových fondov. Medzinárodná vedecká
konferencia “ Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007. 27.-28.9. 2007 Svit.
Magdaléna Kubranová
Potreba zdokonaliť tok finančných hodnôt v podnikoch Európskej únie. Medzinárodná
vedecká konferencia “ Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007. 27.-28.9. 2007
Svit.
Anna Polednáková
Oceňovanie menových derivátom na medzinárodných finančných trhoch Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie Svit 2007 ISBN 978-80-225-2382-0
- vyžiadané prednášky
- prijaté prednášky
Zameranie pokračujúceho projektu v ďalšom roku:
V nasledujúcom období sa riešiteľský kolektív zameria na
•
Analýzu zdrojov financovania
na medzinárodných finančných trhoch a rozdielov
v nákladoch na ich získanie.
•
Analýzu zdrojov financovania na medzinárodných finančných trhoch a rozdielov
v nákladoch na ich získanie.
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•

Analýzu možností získania vlastných a cudzích zdrojov medzinárodných spoločností /
porovnanie dostupnosti jednotlivých zdrojov a nákladov na ich získanie pre
medzinárodné spoločnosti, optimálnu kapitálovú štruktúru,

2. Číslo projektu: 1/4591/07; Názov: Metodologické východiská výberu komunikačných
nástrojov v podnikateľských aktivitách malých a stredných podnikoch SR v podmienkach
interkultúrneho trhu európskej únie.
Vedúci projektu:
doc. PhDr. Miroslava SZARKOVÁ, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Benita Juriková,
Ing. Ľubomíra Gertler, PhD.,
Mgr. Hana Adamková-Gažová,PhD.
Ing. Štefan Marsina, PhD.,
Mgr. Ulrika Šabíková, PhD.,
Ing. Pavel Surovi,
Doba riešenia:
2007 - 2009
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
-

Systemizácia domácich a zahraničných poznatkov z teórie a praxe z oblasti
vnútropodnikovej a mimopodnikovej manažérskej komunikácie. Charakteristika a
vymedzenie problematiky vnútropodnikovej komunikácie vo vzťahu k externej
komunikácii podniku z hľadiska jej špecifík v interkultúrnom prostredí trhu európskej
únie.

-

Teoretické a metodologické východiská skúmania procesu komunikácie a deskripcia
postupov a kritérií výberu komunikačných nástrojov používaných na marketingovú
komunikáciu v interkultúrnom trhovom prostredí.

-

Návrh úvodných hypotéz a teoretických predstáv o spôsobe dosiahnutia vedeckých
cieľov vytýčených na celú dobu riešenia danej problematiky. Návrh metód a postupov
získavania a vyhodnocovania údajov získaných v procese overovacej fázy výskumu
danej problematiky.

-

Vymedzenie vedecko-metodologických postupov skúmania metód a postupov výberu
a možného kombinovania komunikačných nástrojov pre potreby malých a stredných
podnikov podnikateľsky sa aktivizujúcich na interkultúrnom trhu európskej únie na
základe spracovaných poznatkov z danej oblasti.

-

Zosumarizovanie postupov a kritérií na výber a optimálne vzájomné kombinovanie
komunikačných
nástrojov pre potreby malých a stredných podnikov pôsobiacich v interkultúrnom prostredí
európskeho trhu.
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
Výsledky prvej etapy riešenia výskumnej úlohy:
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- Bola uskutočnená analýza, klasifikácia a systemizácia domácich a zahraničných vedeckých
a odborných zdrojov z oblasti teórie komunikácie so zameraním na výber teoretických
poznatkov na oblasť vnútropodnikovej komunikácie malých a stredných podnikov. Priebežne
boli spracované zdroje z uvedenej oblasti a zapracované do teoretických základov riešenej
problematiky, ktoré budú využité v ďalšej etape riešenia.
- Na základe stanovených a vopred vydefinovaných kritérií boli vybraté základné metódy
a postupy, na základe ktorých bude realizovaný prieskum v oblasti vnútropodnikovej
komunikácie v malých a stredných podnikoch pôsobiacich v podnikateľskom prostredí SR.
Kritériá výberu metód boli stanovené na základe analýzy metodologických postupov
uplatňovaných v danej oblasti výskum, možností riešiteľského tímu ako aj komparácie
a možnosti využitia zahraničných skúseností
z prieskumov danej oblasti. K tejto etape
riešenia výskumnej úlohy boli realizované viaceré diskusie s domácimi odborníkmi v danej
oblasti (pracovníci ŠÚ SR, výskumníci MVVK a pod) ako aj zahraničnými expertmi (PA ČR,
VŠE Praha a pod). Na základe získaných informácií a údajov boli stanovené hypotézy
a metódy získavania údajov pre overovaciu fázu výskumu danej problematiky.
- Na riešenie pilotnej časti výskumnej úlohy bol zostavený dotazník, ktorý bol distribuovaný
e-poštou malým a stredným podnikom pôsobiacim v SR podľa registra podnikateľských
subjektov SR.
- Získané údaje a informácie boli roztriedené, klasifikované podľa kritérií a pripravené na
analýzu a ďalšie spracovanie v súlade s cieľmi výskumnej úlohy.
- Bola vytvorená databáza malých a stredných podnikov, ktoré sa do prieskumu aktívne
zapojili a poskytli žiadané informácie. Táto databáza bude použitá v nasledujúcej etape
prieskumu.
- Prvý zber údajov bol vyhodnotený a publikovaný v odborných článkoch a príspevkoch,
ktoré odzneli na medzinárodných vedeckých konferenciách konaných v SR a ČR.
a) za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov –
príloha F1:
- monografie : 1 (12,40 AH)
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce): 1
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 6
- vyžiadané prednášky: 1
- prijaté prednášky: 1
MONOGRAFIA:
SZARKOVÁ, M.: Komunikácia podniku s externým prostredím. Bratislava: EKONÓM,
2007, 190 s. (12,396 AH). ISBN 978-80-225-2270-0.
VEDECKÝ ČASOPIS NEKARENTOVANÝ
SZARKOVÁ, M.: Analýza imidžu vzdelávacej inštitúcie z aspektu marketingovej
komunikácie na trhu vzdelávania. Nová Ekonomika, 2007, roč. 6., č. 3, s.126 – 135. ISSN
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1336 - 1732
VEDECKÉ ZBORNÍKY DOMÁCE– VÝSTUPY RIEŠENÝCH PROJEKTOV
1.SZARKOVÁ, M.:Imidž vzdelávacej inštitúcie ako základný faktor marketingovej
komunikácie na trhu vzdelávania. In Vedecký recenzovaný zborník projekt KEGA č.
3/4096/06: Matúš, J., Čábyová, Ľ., Ďurková, K., Kollárová, D.: Marketing vzdelávacích
inštitúcií. Trnava: FMK UCM, 2007 s. 217 – 232. ISBN 978-80-89220-86-1
2.SZARKOVÁ, M., DRGOVÁ, A.: K manažmentu komunikácie pri získavaní finančných
prostriedkov z eurofondov. In.: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU
v Bratislave Ekonomika, financie a manažment podniku 2007. Svit 27. – 28. 9. 2007.
Bratislava: FPM EU v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-225-2382-0.
3.SZARKOVÁ, M.: Emocionálne kompetencie manažéra v marketingovej komunikácii
v podmienkach novej ekonomiky. In.: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové
trendy v marketingu pri uplatnení spoločenskej koncepcie marketingu. FMK UCM v Trnave,
2007, s. 184 -188. ISBN978-80-89220-55-7 EAN 9788089220557.
ZAHRANIČNÉ:
1. SZARKOVÁ, M., JURIKOVÁ, B.:Podnikateľské a komunikačné zručnosti ako pridaná
hodnota regiónu.
In. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Hradecké ekonomické dni 2007/II :
Ekonomický rust a rozvoj regionu. Univ. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 316 – 322.
ISBN 978-80-7041-812-3.
2. OKRUHLICA, F., SZARKOVÁ, M., JURIKOVÁ, B.: Vplyv správnych orgánov na
výkonnosť firmy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a výkonnost firem
ve vede, výuce a praxi. 26.-27.4.2007 Zlín. Fakulta managementu a ekonomiky, 2007. ISBN
978-80-7318-536-7
3. SZARKOVÁ, M., JURIKOVÁ, B., GERTLER, Ľ.: Niekoľko poznámok k možnostiam
implemntácie podnikových znalostí do výučby manažérskych disciplín. Recenzovaný zborník
medzinárodej vedeckej konferencie Znalostní ekonomika – trendy rozvoje, vzdelávaní, vedy
a praxe. 26. Listopadu 2007. Zlín:UTB ve Zlíne, 2007. ISBN 978-80-7318-646-3
VYŽIADANÁ PREDNÁŠKA/PRIJATÁ PREDNÁŠKA
1. SARKOVÁ, M.: Komunikácia v neštandardných situáciách – v podmienkach terorizmu.
Prednesená na Plicajnej Akadémii ČR v Prahe 3. 12. 2007.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F2:
- 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
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Zameranie pokračujúceho projektu v ďalšom roku:
na druhú etapu riešenia:
-

-

Komparácia a stanovenie kritérií pre výber okruhu podnikov, v ktorých sa bude
realizovať výskum vnútropodnikových komunikačných tokov z hľadiska používania
komunikačných nástrojov a komunikačných vzorcov.
Stanovenie kritérií pre výber sledovaných komunikačných nástrojov a komunikačných
vzorcov používaných na mimopodnikovú komunikáciu. Charakteristika vybratých
komunikačných nástrojov, stanovenie ich informačnej, inštrukčnej a motivačnej
úrovne.
Overenie vybratých metód a postupov pre diagnostiku vnútropodnikových
komunikačných nástrojov na vybratej vzorke podnikov pre potreby stanovenia ich
validity.
Analýza
a komparácia
komunikačných nástrojov a vzorcov z hľadiska
interkultúrnych potrieb. Identifikovanie komunikačných bariér, filtrov v procese
začleňovania sa slovenských podnikov do európskych komunikačných štruktúr.
Vyhodnotenie získaných výsledkov výskumu. Formulovanie odporúčaní na adaptáciu
používaných komunikačných nástrojov slovenských podnikov za účelom efektívneho
začleňovania sa do európskych komunikačných tokov s dôrazom na aplikáciu
komunikačných vzorcov stanovených jednotlivými normami, napríklad ISO
a unifikovaných komunikačných nástrojov.

3. Číslo projektu: VEGA 178; Názov: Neziskové organizácie ako integrálna súčasť
ekonomického systému krajiny
Vedúci projektu:
Doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD
Doc. Ing. Elena Šubertová, PhD
Ing. Ľ. Hajdúch
Ing. R. Bielik
Doba riešenia:
2006-2008
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
V roku 2007 si riešitelia projektu vytýčili nasledovné ciele :
- zmapovať perspektívy partnerstva podnikateľského a neziskového sektora,
- analýza súčasného stavu spoločenskej zodpovednosti podnikov a účasti (pomoci)
neziskových organizácií v budovaní tejto podnikateľskej stratégie podnikom
- analyzovať možnosti financovania neziskových organizácií najmä z hľadiska získavania
externých zdrojov ( fundraising ) a interných zdrojov ( podnikateľskou činnosťou),
- charakterizovať špecifiká cenovej tvorby neziskovej organizácie a oceňovania jej
produktov,
- analyzovať špecifiká marketingu neziskových organizácií
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
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a) za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Riešitelia konštatujú, že všetky ciele stanovené na rok 2007 boli splnené. Problematika
analýzy možnosti partnerstva podnikateľského a neziskového sektora, ako aj možnosti
participácie neziskových organizácií na budovaní a napĺňaní podnikovej stratégie
spoločenskej zodpovednosti bola riešená rozsiahlym dotazníkovým prieskumom zameranom
na súčasný stav realizácie stratégie spoločenskej zodpovednosti podnikov v praxi slovenských
podnikov. Celý prieskum bol spracovaný v doktorandskej práci Ing. Rastislava Bielika.
V rámci riešenia tejto problematiky boli prezentované výsledky teoretického skúmania
podstaty a princípov spoločenskej zodpovednosti v prácach doc. Ing. H. Majdúchovej, Ing.
Mgr. G. Dubcovej a Ing. Bielika. Otázky riešenia špecifických foriem podnikania vhodných
pre neziskový sektor boli riešené v prácach do. Ing. E. Šubertovej
Problematika určenia špecifík marketingu a reálneho využitia marketingových nástrojov bola
rovnako riešená rozsiahlym dotazníkovým prieskumom. Prieskum mal dve časti. Prvá časť
bola zameraná na reálne využívanie nástrojov marketingu v praxi neziskových organizácií
a druhá časť bola orientovaná na možnosti participácie neziskových organizácií v marketingu
podnikov.
Problematika financovania neziskových organizácií bola v tejto etape riešenia úzko spojená
s problematikou špecifík cenotvorby produktov NZO a predovšetkým s využitím znaleckej
činnosti v neziskových organizácií. Doc. H. Majdúchová riešila problematiku využitia
ohodnocovacích metód v neziskových organizáciách a Ing. Hajdúch problematiku špecifík
určenia ceny produktu NZO.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov –
príloha F1:
- 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
Za rok 2007:
VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
-

HONTYOVÁ, Kajetana - LISÝ, Ján - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Základy ekonómie a
ekonomiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 198 s. ISBN 978-80-2252305-9.
MAJTÁN, Štefan - DUBCOVÁ, Gabriela - GRANČIČOVÁ, Katarína MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna - RYBÁROVÁ, Daniela SERINA, Pavol - TÓTH, Miroslav. Podnikové hospodárstvo. 2. vyd. Bratislava :
Sprint vfra, 2007. 347 s. ISBN 978-80-89085-79-8.
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SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY
-

MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna - GRANČIČOVÁ, Katarína RYBÁROVÁ, Daniela - KOVÁČOVÁ, Eva - SERINA, Pavol - JAKUBEC, Miroslav
- KARDOŠ, Peter. Podnikové hospodárstvo : praktické príklady a prípadové štúdie.
Bratislava : Iura Edition, 2007. 226 s. ISBN 978-80-8078-138-5.

SKUPINA C - OSTATNÉ RECENZOVANÉ PUBLIKÁCIE (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE,
ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA,
BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISECH
-

ŠÚBERTOVÁ, Elena. Postavenie družstiev a ich kooperácia v SR. In Acta academica
karviniensia. ISSN 1212-415X. Č. 2 (2006), s. 129-133.

VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISECH
-

MAJDÚCHOVÁ, Helena - BIELIK, Rastislav. Spoločenská zodpovednosť firiem ako
predpoklad dlhodobej prosperity podnikov. In Manažment podnikania a vecí
verejných - dialógy : odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu klubu manažérov v Bratislave. ISSN 1337-0510. Roč. 2, č. 2 (2007), s. 44-56.

-

ŠÚBERTOVÁ, Elena. Vývoj slovenského družstevníctva od roku 1990 a možnosti
jeho rozvoja po vstupe do Európskej únie. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký
časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 13357069. Roč. 6, č. 2 (2005), s. 144-153.
ŠÚBERTOVÁ, Elena - PÍCHA, Kamil. Multiplikačný efekt kooperácie a rozvoj
vybranej formy podnikania v Českej republike a na Slovensku. In Vedecké listy
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave, Katedry manažmentu. ISSN 1336-815X. Roč. 2, 02(04) (2006), s. 140-146.
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Analýza regionálních rozdielov při podnikaní vo výrobnom
družstevníctve na Slovensku. In. Ekonomika a manažment: vedecký časopis FPM EU
v Bratislave, ISSN 1336-3301 Roč. IV, číslo 3, s.44-56

-

-

VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH REC. VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH
-

FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - DUBCOVÁ, Gabriela. Position of freelance jobs in the
marketplace of Slovak Republic. In Scientific papers of the University Pardubice.
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. ISSN 1211-555X. Č. 11 (2007), s. 38-47.

VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH REC. VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH
-

-

ŠÚBERTOVÁ, Elena. Zhodnotenie východiskovej úrovne a zmien podnikateľského
prostredia v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej únie : kapitola 1.1. In
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky II. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2155-8. S. 7-38.
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Zmeny v manažmente a v marketingu v slovenských
podnikoch po vstupe SR do EÚ. In Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky III.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 80-225-2308-9. S. 7-22.
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PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHR. VEDECKÝCH KONFERENCÍCH
-

-

-

-

-

MAJDÚCHOVÁ, Helena. Spoločenská zodpovednosť podnikov – teoretické
vymedzenie a praktická aplikácia v podmienkach slovenskej ekonomiky. In Svět práce
a kvalita života v globalizované ekonomice : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference [elektronický zdroj]. Praha : VŠE Praha, 2007. Názov z titulnej obrazovky
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Development of entrepreneurship and financial sources of
small and medium size enterprises. In Management, economics and business
development in the new european conditions : IV. international scientific conference.
Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2006. ISBN 80-7204-454-0. S. 1-7.
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Aktuálne problémy MSP na Slovensku - v oblasti daní a
odvodov. In Management, economics and business development in the new european
conditions : V. international scientific conference [elektronický zdroj]. Brno : Vysoké
učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. 8 s..
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Rozvoj podnikania a činnosť podnikateľských subjektov v SR
a v Bratislave. In Vliv cestovního ruchu na místní rozvoj : sborník příspěvků z
konference "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - mezinárodní vědecká
studentská konference", Tábor, 19. - 20. 4. 2007. Tábor : Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra obchodu a cestovního ruch v
Táboře, 2007. ISBN 978-80-7040-969-5. S. 287-293.
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Špecifické formy podnikania a ich aktivity na Slovensku. In
Festive scientific conference on the occasion of 15th anniversary of the establishment
of Faculty of Business and Management Brno University of Technology : international
conference, Brno, 12.-14. September 2007 [elektronický zdroj]. Brno : Brno
University of Technology, 2007.

PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCÍCH
-

-

-

-

BIELIK, Rastislav. Stúpenci a odporcovia spoločenskej zodpovednosti firiem. In
Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X. S. 184-188.
DUBCOVÁ, Gabriela. Problémy podnikateľskej sféry v etape globalizácie. In
Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´06 : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie, 4.-5. október 2006, Žilina. Žilina : Žilinská
univerzita - EDIS, 2006. ISBN 80-8070-597-6. S. 47-51.
MAJDÚCHOVÁ, Helena. Osobitosti znaleckej činnosti v neziskových podnikoch a
organizáciách. In Manažment hodnoty podniku 2006 : 1. medzinárodná vedecká
konferencia 27.-28. apríla 2006 [elektronický zdroj]. Bratislava : Bratislavská vysoká
škola práva, 2006.
MAJDÚCHOVÁ, Helena. Znalecká činnosť a využitie ohodnocovacích metód v
neziskových organizáciách. In Znalecká činnosť v znalostnej ekonomike : zborník
prednášok a príspevkov z 1. medzinárodného vedecko-pracovného semináru pod
záštitou prof. Ing. Jána Bujňáka, CSc., rektora Žilinskej univerzity v Žiline
[elektronický zdroj]. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2007.
MAJDÚCHOVÁ, Helena. Znalecká činnosť a využitie ohodnocovacích metód v
neziskových organizáciách. In Počítačová podpora pre ohodnocovanie podniku s
využitím výnosových metód : medzinárodný vedecký seminár. Bratislava : Fakulta
podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007. ISBN 978-80225-2332-5. S. 66-73.
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-

-

MAJDÚCHOVÁ, Helena. Spoločenská zodpovednosť podnikov - praktické využitie v
slovenských podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007 :
zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU v
Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing.
Rudolfa Siváka, PhD. [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta podnikového
manažmentu EU, 2007. Názov z titulnej obrazovky
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Manažment v malých a stredných podnikoch SR - vybrané
problémy. In Manažment - teória výučba a prax 2006 : zborník príspevkov z vedeckoodbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen.
M.R.Štefánika, 2006. ISBN 80-8040-299-X. s. 88-92.

ODBORNÉ PRÁCE V NEKARENTOVANÝCH DOMÁCICH ČASOPISOCH
-

MAJDÚCHOVÁ, Helena. V zdravotníctve je priestor pre všetky typy vlastníctva. In
Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a
farmáciu. ISSN 1335-4477. Roč. XII/LVI, č. 9 (1.3.2007), s. 9.
MAJDÚCHOVÁ, Helena - MATUŠOVIČ, Martin. Postavenie znalca v daňovom a
sociálnom systéme. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov,
podnikateľov, podniky a organizácie. ISSN 1335-9568. Roč. 14, č. 10-11 (2007), s.
39-59.

ODBORNÉ PRÁCE V RECENZOVANÝCH DOMÁCICH ZBORNÍKOCH
-

MAJDÚCHOVÁ, Helena. Produkt : Časť 5.2.1. In Podnikateľské minimum : školiaci
materiál Príručka pre začínajúcich podnikateľov. Bratislava : Slovenská asociácia
malých podnikov, 2006. ISBN 80-969619-7-7. S. 104-109.
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Podstata a úlohy marketingu v podniku : časť 5.10. In
Podnikateľské minimum : školiaci materiál Príručka pre začínajúcich podnikateľov.
Bratislava : Slovenská asociácia malých podnikov, 2006. S. 100-104.
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Procesy internacionalizace v evropském družstevnictví. In
Encyklopedie družstevnictví : svazek 2. Bratislava : KARTPRINT, 2006. ISBN 8088870-61-5. S. 16-20.

Zameranie pokračujúceho projektu v ďalšom roku:
Riešitelia v poslednom roku riešenia projektu majú nasledovné ciele:
- pokračovať v hľadaní možností prehlbovania participace neziskových organizácií
v implementácii podnikateľskej strategie spoločenskej zodpovednosti podnikov,
- riešiť ekonomické aspekty novej právej úpravy NZO ( pripravovaná právna úprava o
spolkách),
- riešiť otázky vedenia účtovníctva a daňových problémov NZO, najmä z hradiska
určenia hodnoty majetku a záväzkov NZO
- analyzovať nové organizačné formy neziskových organizácií
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4. Číslo projektu: 1/4579/07; Názov: Diagnostikovanie hodnotových vzťahov a trhových
aktivít v podniku
Vedúci projektu:
prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Doc. Ing. Anna Neumannová, CSc. (zástupca vedúceho projektu)
Doc. Ing. Alena Tršťanská, PhD.
Ing. Katarína Grančičová, PhD.
Ing. Pavol Serina, PhD.
Ing. Martin Matušovič
Ing. Daniela Rybárová
Ing. Ivan Záleský
Ing. Dana Hrušovská
Ing. Stanislava Deáková
Doba riešenia:
2007 - 2009
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
Cieľom riešenia v roku 2007 bola vedecká analýzy teoretických poznatkov o metódach
podnikovej diagnostiky vo vybraných oblastiach podnikových aktivít. Prioritou bol výber
metód a postupov podnikovej diagnostiky, ako aj ich utriedenie do určitého systému tak, aby
boli využiteľné v praxi slovenských podnikov.
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za sledované obdobie (pokračujúci projekt)
Charakteristika obsahu najvýznamnejších výstupov:
(kategória ACB – vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách):
- Majtán, Š. a kol. Odbytová stratégia. Ekonóm. Bratislava 2007. ISBN 978-80-2252252-6.
Vysokoškolská učebnica, ktorá poskytuje komplexný pohľad na problematiku
marketingových stratégií. Vysvetľuje základné metódy marketingových analýz ako aj
podstatu základných typov marketingových stratégií. Poskytuje tiež návody na postup
pri praktickej príprave marketingovej stratégie v podniku.
(kategória AFC – publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách):
-

-

Majtán, Š. – Serina, P.: Diagnostikovanie nákladov zamerané na zvyšovanie
výkonnosti podniku. In: Finance a výkonnost firem ve věde, výuce a praxi. Zborník
z medzinárodnej konferencie, apríl 2007, Zlín UTB. ISBN 978-80-7318-536-7.
Obsahom príspevku sú moderné tendencie diagnostikovania nákladov, ktoré sa
považujú za významný prínos k zvýšeniu výkonnosti podniku a k zvýšeniu jeho
konkurenčnej schopnosti.
Neumannová, A. – Rybárová, D.: Komparácia výkonnosti firiem vo vybraných
odvetviach ekonomiky Slovenska prostredníctvom vybraných metód. In: Finance
a výkonnost firem ve věde, výuce a praxi. Zborník z medzinárodnej konferencie, apríl
2007. Zlín UTB. ISBN 978-80-7318-536-7.
Príspevok vychádza z predpokladu, že úspešne sa rozvíjajúce podniky musia sledovať
a pravidelne vyhodnocovať úroveň podnikovej výkonnosti. Výsledky takéhoto
hodnotenie vo vybraných slovenských podnikoch, s dôrazom na odvetvové
porovnávanie, sú prezentované v tomto príspevku.
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(kategória ADF – vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch):
-

Majtán, Š. – Grančičová, K.: View of the Reality of Marketing Management in Small
and Medium-Sized Businesses in Slovakia (Pohľad na realitu marketingového
riadenia v malých a stredných podnikoch Slovenska). In: Ekonomické rozhľady č.
1/2007. ISBN 0323-262X
Príspevok poskytuje pohľad na realitu marketingového riadenia v malých a stredných
podnikoch Slovenska na základe výsledkov realizovaného prieskumu. Tieto výsledky
boli konfrontované s najnovšími poznatkami teórie i praxe vyspelých trhových
ekonomík.

(kategória AFD – príspevky publikované na domácich vedeckých konferenciách):
-

-

-

-

Deáková, S.: Kríza podniku, jej podstata, zdroje vzniku a spôsoby riešenia krízy. In:
Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR. Zborník z vedeckej konferencie KPH
FPM, máj 2007, Modra – Harmónia. Ekonóm, Bratislava 2007. ISBN 978-80-2252364-6
Príspevok je zameraný na analýzu zdrojov vzniku krízy v podniku a zároveň stručne
objasňuje spôsoby riešenia krízy v podniku. Obsahom príspevku sa zároveň
zdôrazňuje, že podnikové riadenie musí byť diferencované v jednotlivých fázach
životného cyklu podniku.
Tršťanská, A. – Wurfl, B.: Prieskum uplatňovania marketingových stratégií
zameraných na zákazníka v podmienkach služieb. In: Podnikanie a podnikateľské
prostredie v SR. Zborník z vedeckej konferencie KPH FPM, máj 2007, Modra
Harmónia. Ekonóm, Bratislava 2007. ISBN 978-80-225-2364-6
Príspevok prezentuje niektoré výsledky získané prieskumom uplatňovania odbytových
stratégií zameraných na zákazníka v oblasti spotrebiteľských služieb v SR.
Hrušovská, D.: Politika konkurencieschopnosti v podmienkach EÚ a prieskum trhu.
In: Hospodárska a sociálna politika EÚ – aktuálne otázky. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie NHF. Bratislava 2007. ISBN 978-80-225-2351-6
Obsahom príspevku sú trendy globálneho marketingu a s ním súvisiace otázky
prieskumu trhu, marketingových stratégií, propagácie a obchodného jednania.
Matušovič, M.: Nová ekonomika – diagnostika vybraných problémov. In: Ekonomika,
financie a manažment podniku – rok 2007. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie FPM, Svit, september 2007. ISBN 978-80-225-2382-0
Príspevok prezentuje poznatky z diagnostikovania vybraných procesov v oblasti
duševného vlastníctva.

(kategória BCI – skriptá a učebné texty):
-

Neumannová, A.: Podniková diagnostika. Ekonóm. Bratislava 2007 (v tlači)
Vysokoškolské skriptá určené ako základná študijná literatúra pre novovybudovaný
povinne voliteľný predmet. Ide o prvé vydanie, ktoré originálnym spôsobom
systematizuje poznatky z teórie podnikovej diagnostiky.

b) RESUMÉ:
Rok 2007 bol úvodným rokom riešenia projektu (2007 – 2009). Riešitelia sa zamerali
najmä na vedeckú analýzu teoretických poznatkov o metódach podnikovej diagnostiky vo
vybraných oblastiach podnikových aktivít. Prioritou v teoretickej oblasti bol výber metód

144

a postupov podnikovej diagnostiky, ako aj ich utriedenie do určitého systému tak, aby boli
využiteľné v praxi slovenských podnikov. Pri výbere metód a ich systematizácii sme
zohľadňovali aj špecifiká jednotlivých typov podnikov a špecifiká podmienok v ktorých
pôsobia. V tejto oblasti vidíme aj prínos výskumnej úlohy k rozvoju vedeckej teórie
podnikovej diagnostiky.
Kvantifikácia výstupov (podľa záznamov SEK) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci projekt):
- monografie 0
- učebnice a učebné texty 3
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 3
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) 2
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
19
- vyžiadané prednášky 0
- prijaté prednášky 0
Úplný zoznam výstupov – príloha F1:
SKUPINA A2 - OSTATNÉ KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI,
EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
-

-

MAJTÁN, Štefan - DUBCOVÁ, Gabriela - GRANČIČOVÁ, Katarína MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna - RYBÁROVÁ, Daniela SERINA, Pavol - TÓTH, Miroslav. Podnikové hospodárstvo. 2. vyd. Bratislava :
Sprint vfra, 2007. 347 s. ISBN 978-80-89085-79-8.
MAJTÁN, Štefan - TRŠŤANSKÁ, Alena - GRANČIČOVÁ, Katarína - ZÁLESKÝ,
Ivan. Odbytová stratégia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 289 s. ISBN
978-80-225-2252-6.

SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY
-

MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna - GRANČIČOVÁ, Katarína RYBÁROVÁ, Daniela - KOVÁČOVÁ, Eva - SERINA, Pavol - JAKUBEC, Miroslav
- KARDOŠ, Peter. Podnikové hospodárstvo : praktické príklady a prípadové štúdie.
Bratislava : Iura Edition, 2007. 226 s. ISBN 978-80-8078-138-5.

OSTATNÉ RECENZOVANÉ PUBLIKÁCIE (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC,
AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE,
BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
-

MAJTÁN, Štefan - GRANČIČOVÁ, Katarína. View of the reality of marketing
management in small and medium-sized businesses in Slovakia. In Ekonomické
rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 0323-262X.
Roč. 36, č. 1 (2007), s. 7-21.
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-

-

MAJTÁN, Štefan - GRANČIČOVÁ, Katarína. Mýty a fakty o realite marketingu v
slovenských malých a stredných podnikoch. In Podniková revue : vedecký časopis
Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v
Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University
of Economics in Bratislava with a seat in Košice. ISSN 1335-9746. Roč. 6, č. 11
(2007), s. 31-41.
SERINA, Pavol. Využitie metódy kalkulácie plánovaných nákladov vo firemnej praxi.
In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business
Management, University of Economics, Bratislava. ISSN 1336-3301. Roč. 4, č. 2
(2007), s. 37-50.

PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHR. VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
-

-

-

-

-

-

GRANČIČOVÁ, Katarína - RYBÁROVÁ, Daniela. Basel II – katalyzátor pre proces
zlepšovania postupov riadenia. In Svět práce a kvalita života v globalizované
ekonomice : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [elektronický
zdroj]. Praha : VŠE Praha, 2007. Názov z titulnej obrazovky
MAJTÁN, Štefan - HRUŠOVSKÁ, Dana. Competitiveness of the firms and market
research. In Increasing competitiveness or regional, national and international markets
: proceedings of the international academic conference on the occasion of the 30th
anniversary of the founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of
Ostrava. Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava,
2007. ISBN 978-80-248-1457-5. S..
MAJTÁN, Štefan - SERINA, Pavol. Diagnostikovanie nákladov zamerané na
zvyšovanie výkonnosti podniku. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi :
sborník příspěvků z mezinárodní konference pod záštitou děkana doc. PhDr. Vnislava
Nováčka, CSc. [elektronický zdroj]. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2007.
MAJTÁN, Štefan. Marketingové stratégie vzťahov so zákazníkmi ako cesta k
zvyšovaniu kvality života. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice :
sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. Praha :
VŠE Praha, 2007. Názov z titulnej obrazovky
NEUMANNOVÁ, Anna - RYBÁROVÁ, Daniela. Komparácia výkonnosti firiem vo
vybraných odvetviach ekonomiky Slovenska prostredníctvom vybraných metód. In
Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : sborník příspěvků z mezinárodní
konference pod záštitou děkana doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc. [elektronický
zdroj]. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
2007.
SERINA, Pavol. Vplyv konkurenčného trhu na ceny. In Increasing competitiveness or
regional, national and international markets : proceedings of the international
academic conference on the occasion of the 30th anniversary of the founding of
Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava [elektronický zdroj].
Ostrava : Faculty of Economics VŠB -, 2007.

PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
-

DEÁKOVÁ, Stanislava. Kríza podniku, jej podstata, zdroje vzniku a spôsoby riešenia
krízy. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej konferencie.
Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2364-6. S. 279-283.
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-

-

-

-

-

-

-

-

GRANČIČOVÁ, Katarína. Klastre-stratégia zabezpečenia konkurencieschopnosti
malých a stredných. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z
vedeckej konferencie. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80225-2364-6. S. 108-110.
GRANČIČOVÁ, Katarína - RYBÁROVÁ, Daniela. Vplyv "Basel II" na malé a
stredné podniky. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007 : zborník
vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU v Bratislave
pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa
Siváka, PhD. [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU,
2007. Názov z titulnej obrazovky
HRUŠOVSKÁ, Dana. Trendy vývoja v podnikaní ovplyvňuje prieskum trhu. In
Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej konferencie.
Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2364-6. S. 136-139.
HRUŠOVSKÁ, Dana. Analýza podpory predaja na slovenskom mediálnom trhu. In
Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007 : zborník vedeckých
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU v Bratislave pod záštitou
rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.
[elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. Názov
z titulnej obrazovky
HRUŠOVSKÁ, Dana. Politika konkurencieschopnosti v podmienkach EÚ a prieskum
trhu. In Hospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne otázky : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej úniverzity v
Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PHD. a dekana Národohospodárskej fakulty prof.
Ing. Ján Lisý, PhD. [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.
MAJTÁN, Štefan. Informácia o výskumných projektoch Katedry
podnikovohospodárskej. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z
vedeckej konferencie. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80225-2364-6. S. 7-10.
MAJTÁN, Štefan. Aspekty spoločensky zodpovedného správania sa firiem v
marketingových stratégiách. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007
: zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU v
Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing.
Rudolfa Siváka, PhD. [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta podnikového
manažmentu EU, 2007. Názov z titulnej obrazovky
NEUMANNOVÁ, Anna. Využitie krízového barometra pri identifikácii krízy v
podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007 : zborník
vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU v Bratislave
pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa
Siváka, PhD. [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU,
2007. Názov z titulnej obrazovky
SERINA, Pavol. Riadenie nákladov s využitím controllingu. In Controlling a
manažérstvo kvality v podnikoch : medzinárodná vedecká konferencia. Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2006. ISBN 80-228-1683-3. S. 75-80.
SERINA, Pavol. Kalkulácia cieľových nákladov v praxi. In Ekonomika, financie a
manažment podniku - rok 2007 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie FPM EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej
univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. [elektronický zdroj].
Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. Názov z titulnej obrazovky
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-

ZÁLESKÝ, Ivan. Internetový marketing. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v
SR : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007.
ISBN 978-80-225-2364-6. S. 253-256.

ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV Z DOMÁCICH KONFERENCIÍ
-

MAJTÁN, Štefan. Marketingové vzťahy so zákazníkmi aj ako prejav spoločensky
zodpovedného správania sa firiem. In Slovenská ekonomika: mýty a fakty o realite :
zborník abstraktov, Ekonomika firiem 2007, SEMAFOR´07, 19.-21.09.2007, Košice.
Košice, 2007. ISBN 978-80-225-2392-9.

ODBORNÉ PRÁCE V NEKARENTOVANÝCH DOMÁCICH ČASOPISOCH
-

NEUMANNOVÁ, Anna. Perspektívy vývoja kurzu USD/EUR. In BIATEC : odborný
bankový časopis. ISSN 1335-0900. Roč. 15, č. 1 (Január 2007), s. 29.

ODBORNÉ PRÁCE V NERECENZOVANÝCH DOMÁCICH ZBORNÍKOCH
-

RYBÁROVÁ, Daniela. Výkonnosť podniku - teória a prax. In Q - PROFES : meranie
výkonnosti a zlepšovanie organizácie. [Bratislava] : Slovenská spoločnosť pre kvalitu,
2007. S. 29-35.

Zameranie pokračujúceho projektu v ďalšom roku:
V roku 2008 sa zameriame predovšetkým na oblasti podnikovej diagnostiky: riziko, náklady,
životný cyklus podniku, marketing, okolie podniku. Cieľom výskumu bude tiež zistenie stavu
využívania metód podnikovej diagnostiky v slovenských podnikoch. Pokúsime sa spracovať
návrh metodiky komplexnej diagnostiky podniku od výberu vhodných metód, cez ich
rozpracovanie na konkrétne podmienky podniku až po zavedenie do praxe s cieľom ich
trvalého používania na diagnostické účely v podniku a tým realizáciu preventívnej
diagnostiky.

5. Číslo projektu: č. 203/07; Názov: 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 po vstupe SR do eurozóny.
Vedúci projektu:
doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Ing. Fendeková Eleonora, PhD. – zástupca vedúceho projektu
Ing. Ščepková Jana
Ing. Šebestová Jana – k 1.2.2007 ukončila pracovný pomer
Ing. Kufelová Iveta
Ing. Vargová Adriana – k 1.12.2007 ukončila pracovný pomer
Doba riešenia:
2007-2009
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
Hlavný cieľ projektu v 1. etape riešenia:
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teoretické odvodenie univerzálnych modelov, nezávislých od typu (zložitosti) funkcií
dopytu a ponuky, pomocou ktorých bude možné prognózovať:
• index spotrebiteľských cien,
• index objemu dane z pridanej hodnoty,
• index objemu obchodnej marže,
• index objemu výrobnej marže
Čiastkové ciele projektu v 1. etape riešenia - matematická formulácia univerzálnych vzťahov
a modelov pre: daňovú elasticitu spotrebiteľskej ceny, maržovú elasticitu spotrebiteľskej ceny
a stratégie obchodu pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty.
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b) za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Vypracovanie univerzálneho programu pre riešenie rovníc vyšších rádov pre rôzne typy
funkcií dopytu a ponuky. Riešenie rovníc vyšších rádov je možné využiť pri riešení modelov
rovnováhy (dokonalá konkurencia) a modelov maximalizácie zisku (nedokonalá konkurencia
a monopol). Boli odvodené matematické vzťahy pre rôzne typy funkcií dopytu a ponuky pre
daňovú (DPH) elasticitu spotrebiteľskej ceny a pre maržovú elasticitu spotrebiteľskej ceny
(všetky trhové štruktúry).
Ing. Ščepková v dizertačnej práci na tému „Meranie cenovej elasticity dopytu vybraných
tovarov“ prezentovala čiastočné výsledky riešenia projektu. V práci je spracovaný
metodický postup pre odhad funkcií dopytu niektorých tovarov použitím štatistických metód
regresnej a korelačnej analýzy.
c) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov –
príloha F1.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F2.
Zameranie pokračujúceho projektu v ďalšom roku:
Formulácia (odvodenie) vzťahov pre indexy spotrebiteľských cien, indexy objemu dane
z pridanej hodnoty, indexy objemu obchodnej marže a indexy objemu výrobnej marže (všetky
trhové štruktúry).
Termín: 1.12. 2007 – 30.6.2008
Zber štatistických údajov potrebných pre konštrukciu funkcií dopytu a ponuky vybraných
komodít (tovary a služby) v SR za roky 1993 – 2007.
Termín: 1.7.2008 – 30.11.2008
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Príloha F1
VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH
(KARENTOVANÉ/NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)
-

Ľubomír Strieška, Anna Neumannová
Kritériá rovnosti objemu dane z pridanej hodnoty, objemu obchodnej a výrobnej
marže. In: Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of
Business Management, University of Economics, Bratislava. - ISSN 1336-3301. Roč. 4, č. 2 (2007), s. 7-21.

PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ - DOMÁCE
-

Ľubomír Strieška, Jana Ščepková
Prognóza vývoja spotrebiteľských cien, keď štát znižuje sadzbu dane z pridanej
hodnoty. In: Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej
konferencie –Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave, Katedra
podnikovohospodárska. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80225-2364-6. - S. 239-244

-

Jana Ščepková
Meranie cenovej elasticity dopytu vybraných tovarov. In: Podnikanie a podnikateľské
prostredie v SR : zborník z vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu
EU v Bratislave, Katedra podnikovohospodárska. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2364-6. - S. 245-248.

-

Jana Ščepková
Metódy využívané pri odhade funkcií dopytu. In: zborník z Medzinárodnej vedeckej
konferencie FPM, Svit 27.-28.9.2007. Fakulta podnikového manažmentu EU v
Bratislave. CD-ROM, ISBN: 978-80-225-2382-0

-

Jana Ščepková
Vplyv objektívnych faktorov na optimálne rozhodovanie spotrebiteľa. In: zborník
príspevkov – vedecká konferencia doktorandov FPM: Ekonomika, financie
a manažment podniku I. Bratislava, 15.11.2007. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2417-9

6. Číslo projektu: VEGA č. 205; Názov: Systémy, procesy a metódy strategického
manažmentu
Vedúci projektu:
prof. Štefan Slávik
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Mojmír Kokles
doc. Ľuba Fuzyová
doc. Jana Sršňová
Ing. Ivana Hudáková, PhD.
Ing. Anita Romanová, PhD.
Ing. Michaela Vogl, PhD.
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Doba riešenia:

PhDr. Eliška Záležáková, PhD.
PhDr. Ľudmila Suintingerová
Ing. Zuzana Roby
2007 - 2009

Ciele vytýčené na sledované obdobie rok 2007:
Cieľ: Skúmanie formalizovaných systémov, procesov a metód strategického manažmentu.
- opis a analýza formálnych postupov a metód strategického plánovania, ktoré sú racionálne,
logické a explicitne zdokumentované,
- opis a analýza systematických informačných zdrojov pre potreby strategického plánovania,
- opis a analýza zdrojových zložiek konkurenčnej výhody,
- opis a analýza formálnych postupov a metód tvorby medzinárodnej podnikateľskej stratégie,
- účinnosť explicitných metód strategického manažmentu.
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ - za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci
projekt)
Postrehy a zatiaľ niektoré čiastkové závery z prieskumu strategického plánovania,
ktorý sa uskutočnil na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave v októbri a novembri 2006,
hovoria, že malé podniky takmer bez výnimky nepoužívajú formálny systém strategického
plánovania a miera formalizácie ich plánovania je takmer žiadna. Stredné a väčšie podniky
prezentujú ako dokumentáciu pre strategické plánovanie základné účtovné výkazy (bilancia,
výkaz účtov a strát). Veľké podniky naznačujú, že používajú prepracovanejšie a účelnejšie
plánovacie systémy a dokumentáciu, no pri bližšom skúmaní vychádza najavo, že za
strategické plány sa vydávajú plány funkčných oblastí (marketing, predaj, výroba, ľudské
zdroje, financie a pod.). Chýbajú strategické plány súhrnného, prierezového ale aj
selektívneho charakteru, ktoré by identifikovali a rozvíjali zásadné faktory, ciele a spôsoby
rozvoja podniku.
Na základe štúdia dostupnej literatúry a prieskumov v podnikateľskej praxi bol
vytvorený návrh na jednoduchú dokumentácia strategického plánu, ktorá by zachytila všetky
podstatné vlastnosti stratégie prehľadným a zásadným spôsobom. Návrh formálneho plánu sa
snaží preklenúť rôznorodú prax rozsiahlych plánovacích dokumentov a poskytnúť
štandardizovaný priestor, ktorý vyjadruje podstatné charakteristiky variantu stratégie. Bol
stanovený súbor vlastností a princípov, ktorých tvorivá aplikácia premieňa strategický plán na
účinný nástroj strategického riadenia.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov –
príloha F1:
UČEBNICE A UČEBNÉ TEXTY
-

Majtán, M. a kol (Grznár, M. - Kachaňáková, A. - Szarková, M. - Slávik, Š. - Szabo, Ľ. Thomasova, E.): Manažment. Bratislava: Sprint vfra, 2007, 3. vydanie, ISBN 978-8089085-72-9
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VEDECKÉ
ŠTÚDIE
VO
VEDECKÝCH
NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)
-

ČASOPISOCH

Slávik, Š. – Blštáková J. – Hudáková, I.: Competitive advantage of small and medium –
sized enterprises in Slovakia at the time of entry into the European Union. Research
findings. In: Ekonomika a manažment – vedecký časopis FPM EU v Bratislave, roč. IV, č.
2, rok 2007, ISSN 1336 – 3301, s. 22 – 36.

ODBORNÉ
ŠTÚDIE
V ODBORNÝCH
ČASOPISOCH
NERECENZOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)
-

(KARENTOVANÉ/

(RECENZOVANÉ/

Füzyova, Ľ. - Lániková, D.: Využitie netrhových metód hodnotenia životného prostredia
v regionálnej environmentálnej politike, Ekonomika a manažment, rok 2007 číslo 3.

PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ (V ZAHRANIČÍ, MEDZINÁRODNÉ
DOMÁCE, A OSTATNÉ)
-

Füzyova, Ľ.: Vplyv transformačného procesu na výber medzinárodnej stratégie získavania
trhu In: Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU v Bratislave
(27. – 28.9.2007 Hotel Mladosť, Svit – Vysoké Tatry) – s. 23, ISBN 978 – 80 – 225 2382
– 0 + CD nosič: Medzinárodná vedecká konferencia „Ekonomika, financie a manažment
podniku rok 2007“ (27. – 28.9.2007 Hotel Mladosť, Svit – Vysoké Tatry), ISBN 978 – 80
– 225 2380 – 0

-

Hudáková, I.: Konkurenčná výhoda – úspech strategického plánovania, In: Zborník
abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU v Bratislave (27. – 28.9.2007
Hotel Mladosť, Svit – Vysoké Tatry) – s. 23, ISBN 978 – 80 – 225 2382 – 0 + CD nosič:
Medzinárodná vedecká konferencia „Ekonomika, financie a manažment podniku rok
2007“ (27. – 28.9.2007 Hotel Mladosť, Svit – Vysoké Tatry), ISBN 978 – 80 – 225 2380
– 0.

-

Hudáková, I., - Vogl, M.: Konkurenčné aspekty slovenských malých a stredných
podnikov v podmienkach EÚ. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
„ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů,
států a mezinárodních trhů“ – 4. – 6. 9. 2007 (VŠB – Ekonomická fakulta Ostrava, 2007),
Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference on INCREASING
COMPETITIVENESS or Regional, National and International Markets Development –
New Challenges, VŠB – Technical University of Ostrava,ISBN 978 – 80 – 248 – 1458 –
2, s. 229 + CD nosič: Proceedings International Conference INCREASING
COMPETITIVENESS or Regional National and International Markets September 4 – 6,
2007, ISBN 978 – 80 – 248 – 1457 – 5.

-

Slávik, Š.: Aktuálne limity strategického plánovania. In: Ekonomika, financie a
manažment podniku - rok 2007. Zborník abstraktov a CD z MVK. Svit september 2007, 8
s.

-

Suntingerová Ľ.: Systémové pohľady na kreativitu v teórii a praxi manažmentu. In:
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM: Ekonomika, financie a manažment
podniku - rok 2007, Svit, 5 strán, CD nosič, ISBN: 978-80-225-2382-0
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-

Suntingerová Ľ.: Kreatívne správanie – podpora procesov manažmentu. In: Medzinárodná
vedecko-odborná konferencia: Manažment – teória, výučba a prax 2007, 27.-28. 9. 2007.
Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, 7 strán, CD nosič, ISBN:978-80-8040327-0.

-

Roby, Z.: Komparácia manažérskych simulácií a ich využitie pri výučbe budúcich
manažérov. Zborník z konferencie, Svit 2007.

Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného
grantu za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F2:
Projekt nie je končiaci
Zameranie pokračujúceho projektu v ďalšom roku:
Cieľ: Skúmanie neformalizovaných štruktúr a postupov strategického manažmentu.
- opis a analýza neformálnych postupov a metód strategického manažmentu, ktoré sú
spontánne, intuitívne a existujú prevažne v implicitnej forme,
- opis a analýza nesystematicky štruktúrovaných informačných zdrojov pre potreby
strategického manažmentu,
- opis a analýza vzťahových zložiek konkurenčnej výhody,
- opis a analýza neformálnych postupov a metod tvorby medzinárodnej stratégie,
- účinnosť implicitných metód strategického manažmentu.

7. Číslo projektu: 1/3820/06; Názov: Rozvoj finančnej a daňovej teórie po vstupe SR do EÚ
Vedúci projektu:
doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
prof. Kráľovič,
prof. Vlachynský,
prof.Zalai,
doc.Lénártová,
doc.Miková,
doc. Bracjun,
Ing. Hyránek,
Ing. Jánošová,
Ing. Kubranová,
Ing.Ďurinová,
Ing.Vávrová,
Ing.Strížencová,
Ing.Nagy,
Ing.Majková,
Ing.Hrešková,
Ing.Hovancová,
Ing.Melicheríková,
Ing.Dudáš,
Ing.Hucová,
Ing.Bisová,
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Doba riešenia:

Ing.Kvasničková,
Ing.Konig
2006-2008

Ciele vytýčené na sledované obdobie:
• analýza prípravy rozpočtového rámca EÚ na obdobie 2007-2013
• analýza daňovej reformy a jej vplyv na financovanie podnikov a na stimuláciu
investičných aktivít
• analýza súčasnej finančnej teórie a jej aplikácia v podnikateľských subjektoch
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Posúdenie vplyvu predpokladaných zmien v rozpočtovej politike EÚ na štátny

rozpočet SR a daňový systém. Skúmanie nákladov zdanenia, nadmerného daňového
bremena a ich dopad na finančné rozhodovanie v manažmente podnikov a rozvoj
vybraných aspektov finančnej teórie.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov –
príloha F1:
- monografie 2
- učebnice a učebné texty 2 + 4
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce): nekarentované zahraničné 2, nekarentované domáce 6
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce): recenzované domáce 7
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné):
zahraničné 11, domáce 11
- vyžiadané prednášky
- prijaté prednášky
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F2:
- 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
Zameranie pokračujúceho projektu v ďalšom roku: Zovšeobecnenie získaných poznatkov a
rozpracovanie metód a modelov rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich
vzájomných interakcií na daňový systém po vstupe SR do EÚ.
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8. Číslo projektu:1/4596/07; Názov: Nehmotný majetok podniku (duševné vlastníctvo) a spôsoby
jeho ohodnocovania v podmienkach SR ako člena Európskej únie

Vedúci projektu: doc. Ing. Anna Harumová, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Aktualizácia riešiteľského kolektívu na rok 2008:
Harumová Anna, doc. Ing. PhD. – vedúci projektu
Kardoš Peter, Ing. PhD. – zástupca projektu
Jakubec Miroslav, Ing
Kubica Milan, Ing.
D Mihal Pavol, Ing. – aktualizácia na rok 2008
D Ries Martina, Ing. – aktualizácia na rok 2008
Doba riešenia:
1.1.2007 – 31.5.2008
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
Na rok 2007 rámci prvej etapy riešenia projektu sa skúmali metódy ohodnotenia nehmotného
majetku podniku používaných v Európskej únii a pravidiel, ktoré sú aplikované pre všetkých
členov Európskej únie – Medzinárodné ohodnocovacie štandardy. Analýza bola sústredená aj
na perspektívy ohodnocovania nehmotného majetku do budúcnosti, najmä v podmienkach
Slovenskej republiky. Predmetom skúmania boli nasledovné okruhy problémov:
 analýza súčasného stavu ohodnocovania nehmotného majetku SR a komparácia
s vyspelými krajinami,
 skúmanie podielu nehmotného majetku v spoločnosti pri jednotlivých typoch spoločností
z hľadiska predmetu podnikania (výrobné podniky, podniky služieb) ako aj z hľadiska
veľkosti podniku (malé a stredné podniky, veľké podniky, nadnárodné spoločnosti),
 nehmotný majetok ako neoddeliteľná súčasť hodnoty majetku podniku,
 modely výpočtu trhovej hodnoty duševného vlastníctva,
 skúmanie nových trendov pri ohodnocovaní nehmotného majetku ako rozhodujúceho
faktora hodnoty podniku.
Na druhú etapu riešenia v roku 2008 sa úsilie riešiteľského kolektívu sústredí na konkrétne
druhy nehmotného majetku podniku a na riešenie vybraných problémov pri stanovení jeho
hodnoty. Predmetom skúmania budú nasledovné okruhy:
 Návrh nových postupov ohodnotenia pre jednotlivé druhy nehmotného majetku
aplikovateľných v Slovenskej republike,
 Licenčné zmluvy ako prostriedok využitia nehmotného majetku,
 Hodnota nehmotného majetku pri jednotlivých fázach životného cyklu podniku,
 Nákladové metódy stanovenia trhovej hodnoty nehmotného majetku,
 Špecifiká ohodnocovania nehmotného majetku pri jednotlivých právnych úkonoch
(predaj, nepeňažný vklad, konkurz a pod.),
 Meranie výkonnosti podniku ako synergický efekt pôsobenia hmotného a nehmotného
majetku,
 Daňové a účtovné aspekty pri rozdiele účtovnej a trhovej hodnoty nehmotného majetku.
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
c) za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
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V roku 2007 rámci prvej etapy riešenia projektu sa skúmali metódy ohodnotenia
nehmotného majetku podniku používaných v Európskej únii pričom analýza bola sústredená
na perspektívy ohodnocovania nehmotného majetku v podmienkach Slovenskej republiky.
Predmetom skúmania bola analýza súčasného stavu ohodnocovania nehmotného majetku
SR a komparácia s vyspelými krajinami, skúmanie podielu nehmotného majetku v spoločnosti
pri jednotlivých typoch spoločností z hľadiska predmetu podnikania (výrobné podniky,
podniky služieb) ako aj z hľadiska veľkosti podniku (malé a stredné podniky, veľké podniky,
nadnárodné spoločnosti), nehmotný majetok ako neoddeliteľná súčasť hodnoty majetku
podniku, modely výpočtu trhovej hodnoty duševného vlastníctva, skúmanie nových trendov
pri ohodnocovaní nehmotného majetku ako rozhodujúceho faktora hodnoty podniku.
Výsledky riešiteľov boli publikované doma aj v zahraničí nasledovne:
DRUH VÝSTUPU

2007

a) učebnice, monografie, praktika
b) zahraničné vedecké časopisy nekarentované

2
1

c) domáce vedecké časopisy nekarentované

3

d) odborné časopisy

16

e) zborníky z medzinárodných vedeckých konferencií

8

f) zborníky zo zahraničných medzinárodných vedeckých konferencií

3

Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – je
uvedený v prílohe F1, v požadovanej štruktúre.
Zameranie pokračujúceho projektu v ďalšom roku:
Projekt bol schválený na obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2008. Ide teda o pokračujúci projekt.
Prínos vedeckého projektu je možno po jeho ukončení determinovať v dvoch rovinách.
V teoretickej rovine predpokladáme nasledovné výsledky:
 poukázanie na nedostatky súčasnej právnej úpravy ohodnotenia nehmotného majetku
a navrhnutie spôsobov riešenia,
 komplexné vymedzenie špecifík duševného vlastníctva,
 analýza súčasných metód ohodnocovania nehmotného majetku využívaných v Slovenskej
republike a v ostatných krajinách Európskej únie,
 analýza a perspektívy vývoja goodwillu ako rozhodujúceho druhu nehmotného majetku,








V praktickej rovine možno očakávať nasledovné prínosy:
návrh nových postupov ohodnotenia pre jednotlivé druhy nehmotného majetku,
identifikácia a riešenie problémov pri ohodnocovaní nehmotného majetku v daňovej
a účtovnej oblasti,
využitie nákladových metód pri ohodnocovaní nehmotného majetku, čo v súčasnosti
v Slovenskej republike nie je možné,
riešenie problematiky licenčných zmlúv,
spracovanie komplexnej metodiky ohodnotenia goodwillu,
riadenie a využívanie nehmotného majetku spoločnosti.
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Prostriedky z grantu budú použité na spotrebný materiál a účasť na konferencii
Manažment hodnoty podniku 2008 organizovanú Slovenskou Komorou Znalcov v apríli
2008, kde budú výsledky tohto projektu za prvý rok riešenie prezentované.
Príloha:
Kvantifikácia výstupov výskumného grantu – príloha F1:
A) UČEBNICE, UČEBNÉ TEXTY
1.

2.

Jakubec, Miroslav In: Majdúchová, Helena - Neumanová, Anna - Grančičová, Katarína
- Rybárová, Daniela - Serina, Pavol - Ščepková, Jana - Jakubec, Miroslav - Kardoš,
Peter. Podnikové hospodárstvo praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo IURA EDITION,
2006.
Kardoš, Peter In: Majdúchová, Helena - Neumanová, Anna - Grančičová, Katarína Rybárová, Daniela - Serina, Pavol - Ščepková, Jana - Jakubec, Miroslav - Kardoš, Peter.
Podnikové hospodárstvo : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo IURA EDITION,
2006.

B) VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH
(KARENTOVANÉ/NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)
- ZAHRANIČNÉ VEDECKÉ ČASOPISY NEKARENTOVANÉ

1.

Harumová, A - Miškanin, M.: Problematika ohodnocovania akcií v SR pre potreby
„sgueeze out“ - Periodica Academica č.2, ročník II, Vedecký recenzovaný časopis
Vysokej školy Karla Engliše a.s. Brno 2007. s.7. ISSN 1802-2626.
- DOMÁCE VEDECKÉ ČASOPISY NEKARENTOVANÉ

1.
2.
3.

Harumová, A - Miškanin, M.: Hodnota podniku v podmienkach Európskej únie.
Verejná správa a regionálny rozvoj č. 3(4) Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave 2007. s. 88. ISSN 1337-2955.
Harumová, A: Vývoj daňového klinu v SR po daňovej reforme v roku 2004,
Ekonomika a manažment č. 1/2007. Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej
univerzity v Bratislave 2007. s. 83. ISSN 1336-3301.
Harumová, A - Miškanin, M.: Hodnota podniku v podmienkach Európskej únie,
Ekonómia a podnikanie 1/2007, Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP 2007, s.22. ISSN
1337-4990.

C) ODBORNÉ ŠTÚDIE V ODBORNÝCH ČASOPISOCH

(RECENZOVANÉ/NERECENZOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)
1.
2.
3.

Harumová, A: Ekonomické znalecké odvetvia a špeciálne prístupy pri znaleckej činnosti
v Slovenskej republike, Finančný manažér č. 3/2007, Slovenská asociácia podnikových
finančníkov, ISSN 1335-5813, Bratislava, str. 61 (7 strán)
Harumová, A: Nové trendy pri stanovení hodnoty pohľadávok, Finančný manažér č.
3/2007, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, ISSN 1335-5813, Bratislava, str.
72 (10 strán).
Harumová, A: Finančný reporting a medzinárodné ohodnocovacie štandardy, Finančný
manažment č. 3/2006, Economia a.s., Praha, s. 36-38. ISSN: 1214-9292.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Harumová, A; Kislingerová, E; Fotr, J; Hájek, S; Scholleová, H: Zpracování československé počítačové podpory pro oceňování podniku s využitím výnosových metod,
Znalectvo 3 - 4/2006, Žilina 2007. ISSN: 1335-809X.
JAKUBEC, Miroslav. Metodika ohodnocovania bánk. In Znalectvo : v odboroch
stavebníctvo a podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. XI, č. 3-4 (2006), s. 1926.
JAKUBEC, Miroslav, KARDOŠ, Peter. Špecifiká výpočtu vyrovnacieho podielu
spoločníka v s.r.o. In Znalectvo : v odboroch stavebníctvo a podnikové hospodárstvo.
ISSN 1335-809X. Roč. XII, č. 1 (2007), s. 28-32.
JAKUBEC, Miroslav, KARDOŠ, Peter. Squeeze out a odškodnenie minoritných
akcionárov v SR. In Znalectvo : v odboroch stavebníctvo a podnikové hospodárstvo.
ISSN 1335-809X. Roč. XII, č. 1 (2007), s. 33-37.
JAKUBEC, Miroslav, KARDOŠ, Peter. Vyrovnací podiel spoločníka v s.r.o.
a problémy pri jeho výpočte. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. ISSN: 13350897, č. 9/2007
JAKUBEC, Miroslav, KARDOŠ, P.: Problematika hodnotenia podniku v procese
queeze out, Finančný manažér, číslo 4, ročník VII. Bratislava: Slovenská asociácia
podnikových finančníkov, ISSN: 1335-5813
KARDOŠ, Peter. Ochranné známky a problémy pri ich ohodnocovaní. In Znalectvo : v
odboroch stavebníctvo a podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. XI, č. 3-4
(2006), s. 27-33.
KARDOŠ, Peter. Goodwill ako rozhodujúci faktor ohodnocovania podnikov služieb. In
Znalectvo : v odboroch stavebníctvo a podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč.
XI, č. 3-4 (2006), s. 37-41.
KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Špecifiká výpočtu vyrovnacieho podielu
spoločníka v s.r.o. In Znalectvo : v odboroch stavebníctvo a podnikové hospodárstvo.
ISSN 1335-809X. Roč. XII, č. 1 (2007), s. 28-32.
KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Squeeze out a odškodnenie minoritných
akcionárov v SR. In Znalectvo : v odboroch stavebníctvo a podnikové hospodárstvo.
ISSN 1335-809X. Roč. XII, č. 1 (2007), s. 33-37.
KARDOŠ, P.: Vybrané aspekty ohodnocovania ochranných známok, Finančný manažér,
Bratislava 2006 , Slovenská asociácia podnikových finančníkov, ISSN: 1335-5813
KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, M.: Problematika hodnotenia podniku v procese queeze
out, Finančný manažér, číslo 4, ročník VII. Bratislava: Slovenská asociácia podnikových
finančníkov, ISSN: 1335-5813
KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Vyrovnací podiel spoločníka v s.r.o.
a problémy pri jeho výpočte. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. ISSN: 13350897, č. 9/2007

D) PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ (V ZAHRANIČÍ,

MEDZINÁRODNÉ DOMÁCE, A OSTATNÉ)
ZBORNÍKY Z MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÍ - DOMÁCE
- ZBORNÍKY Z MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÍ - DOMÁCE

1.

2.

AFD Harumová, A - Miškanin, M.: Problematika ohodnocovania akcií v SR pre
potreby „sgueeze out“ - Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Manažment
hodnoty podniku 2007“ SAEZ a BVŠP konanej dňa 20 apríla 2007 Bratislave. s.17.
ISBN 978-80-969332-8-0. EAN 9788096933280.
AFD Harumová, Anna: Časová hodnota pohľadávok a záväzkov In : Ekonomika,
financie a manažment podniku – rok 2007: Zborník príspevkov z medzinárodnej

158

3.
4.

5.

6.
7.

8.

vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU, Bratislava 27.9. –
29.9.2007 / FPM EU v Bratislave. – Bratislava : Hotel Mladosť Svit, 2007. s. 19. ISBN
978-80-2382-0.
AFD
JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Vyrovnací podiel v s.r.o. a problémy
pri jeho výpočte. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej
konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2364-6.
AFD
JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Aktuálne problémy v procese squeeze
out v Slovenskej republike. In Manažment hodnoty podniku 2007 : 2. medzinárodná
vedecká konferencia2007 [[elektronický zdroj]]. Bratislava : Bratislavská vysoká škola
práva, 2007.
AFD
KARDOŠ, Peter. Ochranné známky a stanovenie ich hodnoty výnosovými
metódami. In Zborník: Počítačová podpora pre ohodnocovanie podniku s využitím
výnosových metód : Medzinárodný vedecký seminár Ekonomickej univerzity
v Bratislave a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Bratislava : Ekonomická univerzita
v Bratislave, FPM, 2007. ISBN: 978-80-225-2332-5
AFD KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav Vyrovnací podiel v s.r.o. a problémy pri
jeho výpočte. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej
konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2364-6.
AFD
KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Aktuálne problémy v procese squeeze
out v Slovenskej republike. In Manažment hodnoty podniku 2007 : 2. medzinárodná
vedecká konferencia2007 [[elektronický zdroj]]. Bratislava : Bratislavská vysoká škola
práva, 2007.
AFD
KARDOŠ, Peter. Ochranné známky a stanovenie ich hodnoty výnosovými
metódami. In Zborník: Počítačová podpora pre ohodnocovanie podniku s využitím
výnosových metód : Medzinárodný vedecký seminár Ekonomickej univerzity
v Bratislave a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Bratislava : Ekonomická univerzita
v Bratislave, FPM, 2007. ISBN: 978-80-225-2332-5
-

ZBORNÍKY

ZO

ZAHRANIČNÝCH

MEDZINÁRODNÝCH

VEDECKÝCH

KONFERENCIÍ

1.

AFC Harumová, A.: „Daňové zaťaženie v SR po zavedení tzv. rovnej dane“, zborník
medzinárodnej odbornej konferencie „ Teoretické a praktické aspekty veřejných financí,
Praha 13.-14. apríl 2007, str. 22 (13 strán). ISBN: 978-80-245-1188-7.
2.
AFC KARDOŠ, Peter. Využitie výnosových metód pre stanovenie hodnoty ochrannej
známky. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací : sborník z mezinárodní
vědecké konference, Praha, říjen 2006, 2. díl. Praha : Vysoká škola ekonomická v
Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1091-X. S. 603-614.
AFC JAKUBEC, Miroslav. Využitie počítačovej podpory pri ohodnocovaní podnikov v
podmienkach SR. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací : sborník z
mezinárodní vědecké konference, Praha, říjen 2006. Praha : Vysoká škola ekonomická v
Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1091-X. S. 523-533.
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Projekty KEGA
1. Číslo projektu: KEGA č. 460; Názov: Princípy a metódy tvorby študijných programov
v študijných odboroch Manažment a Ekonomika a manažment podniku
Vedúci projektu:
prof. Štefan Slávik
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Marta Matulčíková
doc. Jan Kráčmar
Ing. Ivana Hudáková, PhD.
PhDr. Eliška Záležáková, PhD.
Ing. Juraj Mišún, PhD.
Ing. Katarína Mončeková
doc. Július Matulčík – FF UK
Doba riešenia:
2007 - 2009
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
Etapa riešenia – rok 2007
Cieľ: Skúmanie existujúcej domácej a zahraničnej praxe tvorby študijných programov v
študijných odboroch Manažment a Ekonomika a manažment podniku
- teoretické východiská tvorby študijných programov (didaktické a kurikulárne aspekty)
- identifikácia vnútorných faktorov a ich vplyvu na formovanie obsahu študijného programu
(rozvoj vedy, učebných disciplín a vyučovacích metód)
- identifikácia externých faktorov a ich vplyvu na formovanie obsahu študijného programu
(rozvoj praxe, vzdelávacie potreby, trh vzdelávania, štátna vzdelávacia politika)
- analýza a komparácia študijných programov na popredných domácich a zahraničných
univerzitách
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ - za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci
projekt)
a) Najdôležitejšie výsledky dosiahnuté pri riešení projektu za hodnotené obdobie
- identifikovanie a formulovanie didaktických a kurikulárnych zásad tvorby študijných
programov
- identifikovanie a formulovanie kľúčových faktorov študijných programov
- zovšeobecnenie skúseností a praxe popredných zahraničných vysokých škôl vyučujúcich
manažment a podnikovú ekonomiku a vypracovanie odporúčaní pre domácu prax
b) Vyjadrenie o splnení cieľov projektu v hodnotenom roku riešenia
Riešiteľský kolektív považuje ciele stanovené pre rok 2007 za splnené. Bol nazhromaždený
poznatkový materiál v takom rozsahu, že v jeho zverejňovaní sa bude pokračovať aj
v nasledujúcom roku.
c) Dosiahnuté výsledky riešenia projektu KEGA v uplynulom roku
Teoretické východiská tvorby študijných programov (didaktické a kurikulárne aspekty)
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Je potrebná zmena filozofie vzdelávania vyžaduje predovšetkým prechod od encyklopedickomemorovacieho vzdelávania k vzdelávaniu tvorivo-humanistickému.
Pri transformácií poznatkových tém pre potreby vzdelávania treba rešpektovať postupnosť:
poznatkové témy - didaktické princípy a zohľadnenie potrieb praxe a požiadaviek
študujúcich - vyučovacie predmety - metodické princípy (princíp názornosti, princíp
vytvárania odstupu, princíp porovnávania a princíp činnosti - témy vyučovania
Didaktické princípy sú vo všeobecnosti odvodené z antropologických úvah, že človek zvládne
situácie prostredníctvom zmyslu. Ako princípy transformácie sa preto uplatňujú:
- princíp vzťahu k situácii
- princíp orientácie na činnosť
- princíp orientácie na vedu
- princíp exemplárnosti
- princíp štruktúry
Obsahová skladba študijného programu by mala podliehať kurikulárnym zásadám, ktoré by
zabezpečovali jeho relatívnu a potenciálnu úspešnosť. Medzi hlavné možno zaradiť tieto:
* progresívnosť – študijný program je zostavený na základe aktuálnych a najnovších poznatkov
z vedeckého výskumu a požiadaviek praxe, pričom sa snaží o ich projekciu do budúcnosti, aby
vystihol aj predpokladané budúce vývojové tendencie,
* diferenciácia – snaha o vypracovanie zjavnej a účinnej odlišnosti ako zdroja konkurenčnej
výhody, získanie rešpektu a renomé,
* kompatibilita – súlad základnej obsahovej línie so študijnými programami popredných
univerzít a manažérskych škôl je zdrojom dôveryhodnosti a poistkou pred nadmerným
experimentovaním,
* univerzálnosť – podporuje syntetizujúcu stránku manažérskej práce a nepredvídateľnú kariérnu
perspektívu študenta,
* pružnosť – vyčleniť dostatočný priestor pre voliteľné predmety, ktoré by mali podporovať
progresívnosť a perspektívnosť študijného programu,
* reťazenie (ako súčasť pružnosti) - na potreby praxe a záujem študentov sa reaguje zostavením
nových študijných programov, ktorých zárodky vznikajú v pôvodných študijných programoch,
* stabilita – ponechať primerané obdobie na prevádzku študijného programu, počas ktorého by
sa nemenili jeho základné vlastnosti, aby mu bolo umožnené dozrieť do cieľovej kvality
a vyhnúť sa neuváženým a predčasným zásahom
Identifikácia vnútorných faktorov a ich vplyvu na formovanie obsahu študijného programu
(rozvoj vedy, učebných disciplín a vyučovacích metód)
Interné determinanty pochádzajú z vnútra vysokej školy a sú prejavom jej pedagogického,
vedeckého a materiálno-informačného potenciálu. Sú to tieto faktory:
profil absolventa
garant študijného programu
garanti študijných predmetov
vízie, ambície, poslanie a ciele vysokej školy.
vek a tradícia vysokej školy
personálne a materiálne vybavenie vysokej školy.
nahromadené poznatky o študijných predmetoch a skúsenosti s ich pedagogickou realizáciou
úroveň vlastných vedeckých poznatkov podporujúcich študijné predmety
vyučovacie metódy

161

bývalí absolventi (alumni)
dĺžka štúdia
intenzita štúdia
interný schvaľovací postup
Identifikácia externých faktorov a ich vplyvu na formovanie obsahu študijného programu
(rozvoj praxe, vzdelávacie potreby, trh vzdelávania, štátna vzdelávacia politika)
Externé determinanty študijného programu sú vonkajšie činitele, ktoré nezávisia od vôle
vysokej školy, alebo ich môže vysoká škola ovplyvňovať len v obmedzenom rozsahu.
Študijný program ako produkt na trhu vysokoškolského vzdelávania podlieha vplyvom zo
strany dopytu (neuspokojené potreby), strany ponuky (uspokojovanie potrieb) a substitútov.
Na strane dopytu stojí reťazec spotrebiteľ (záujemca o štúdium, budúci študent) – zákazník
(investor, sponzor, rodič) – zamestnávateľ – štát – nadštátne zoskupenia.
Na strane ponuky stoja vysoké školy a štát. V študijných odboroch Manažment a Podniková
ekonomika a manažment sa ponúkajú študijné programy, ktoré sú minimálne diferencované,
skôr vzbudzujú dojem imitácie. Zdá sa, že súčasný stav by sa dal charakterizovať oveľa viac
stratégiou nákladového vodcovstva (štandardný produkt pri nízkych nákladoch) než stratégiou
diferenciácie (výnimočný produkt, hoci aj s vyššími nákladmi)..
Konkurenciu pre tradičné „kamenné“ vysoké školy v podobe substitútu predstavuje technický
pokrok v komunikačných technológiách, ktorý sa síce viac prejavil vo vyučovacích metódach,
ale má vplyv aj na obsah vyučovania. Učiteľ je nahrádzaný vyučovaním na diaľku (dištančné
vzdelávanie), ktoré dostalo výrazne novú a čiastočne atraktívnu podobu príchodom elearningového vzdelávania. Učiteľ v styku so študentom prechádza do role občasného alebo
pravidelného konzultanta a kontrolóra. Po počiatočnom očarení novými vyučovacími
technológiami sú však zrejmé limity týchto substitútov a v špičkových študijných programoch
pre manažérov a podnikových ekonómov nemôžu nahradiť učiteľa v roli lektora
objasňujúceho podstatné a systémové súvislosti učebnej disciplíny, koordinátora diskusie
o prípadovej štúdie, trénera interpersonálnych zručností a kouča pri spracovaní seminárneho
projektu.
Aby vzdelávacia inštitúcia mala konkurencieschopné postavenie na trhu vzdelávania, je
potrebná marketingová koncepcia pri príprave vzdelávacích programov. Marketingová
koncepcia si vyžaduje, aby vzdelávacia inštitúcia vykonávala nielen externý, ale aj interný
marketing. Myslí sa tým systematické získavanie, školenie a motivovanie zamestnancov tak,
aby dobre slúžili zákazníkovi. Z pohľadu manažmentu je to spájané aj s účasťou na riadení,
delegovaním a podporou tímovej spolupráce. Prirodzene tento typ marketingu súvisí tiež
s kultúrou inštitúcie a realizáciou potrebných zmien. Interný marketing je v istom zmysle ešte
dôležitejší ako externý marketing, lebo podmieňuje kvalitu externého marketingu. Externý
marketing zahŕňa všetky práce a procesy spojené s prípravou, oceňovaním, distribuovaním a
stimuláciou predaja vzdelávacieho produktu a ďalších aktivít.
Manažment univerzity by sa mal pri internom riadení zamerať na problematiku uplatnenia
marketingu ako nástroja manažmentu výchovno-vzdelávacieho procesu. Prioritným záujmom
manažérskeho vedenia vzdelávacej inštitúcie by mala byť jednota neustálych obsahových
inovácií vo vzdelávaní, spájaná s rozmanitosťou foriem a metód vzdelávania. Marketingová
stratégia univerzity ako neziskovej organizácie služieb by mala uplatňovať tri princípy:
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- princíp strategického odlíšenia,
- princíp strategického rozsahu ponuky,
- princíp stratégie životného cyklu ponúkaného produktu.
Marketingová stratégia univerzity znamená vypracovávanie ucelenej a dlhodobo zameranej
marketingovej koncepcie. Marketing nemožno stotožniť len s niektorými odbytovými
nástrojmi napríklad s reklamou a s tým spojeným náborom účastníkov vzdelávania, ktorým
ponúkneme dlhodobo realizované a zabehnuté vzdelávacie programy. Treba vychádzať
z potrieb zákazníka a kľúčom k úspechu pri marketingovej koncepcii vzdelávacej inštitúcie je
identifikácia potrieb a požiadaviek cieľových zákazníkov, ich účinnejšie uspokojovanie
v porovnaní s ostatnými vzdelávacími inštitúciami.
Rýchly vývoj nových poznatkov vyvoláva rozpor medzi požiadavkami trhu pracovných síl na
kvalitu pracovnej sily a parametrami absolventov, ktorí vychádzajú zo súčasných univerzít.
Univerzity sú nútené modernizovať študijné programy alebo navrhovať celkom nové.
Vzhľadom na globalizáciu vývoja vo vzdelávaní je potrebné zvažovať pri návrhu nových
univerzitných študijných programov nielen regionálne potreby, ale aj celoeurópske, ba
celosvetové trendy vývoja v oblasti vedy a ekonomiky
Súčasný stav v oblasti budovania imidžu vysokých škôl na Slovensku sa dá označiť za
pomerne chaotický. Vo väčšine prípadov univerzity a vysoké školy prepracovaný program
firemnej identity nemajú, respektíve nie je systematický a ucelený. Je potrebné, aby si vysoké
školy a univerzity uvedomili potrebu imidžu a začali ho systematicky budovať.
Analýza a komparácia študijných programov na popredných domácich a zahraničných
univerzitách - námety na zdokonaľovanie implementácia študijného programu v študijných
odboroch Manažment a Ekonomika a manažment podniku
Odporúčania z krátkodobého hľadiska
- vyučovanie vybraných tém poprednými manažérmi domácich a zahraničných podnikov
pôsobiacich na Slovensku, aspoň jedna prednáška alebo cvičenie z každého predmetu
realizovaná externým lektorom z praxe
- min. jedenkrát za semester uskutočniť stretnutie garantov študijného programu a študentov
- vyčleniť priestor, ktorý by slúžil ako študovňa a komunikačné miesto so študentmi
- internetová stránka študijného programu má slúžiť aj na dialóg medzi učiteľmi a študentmi
- vyhodnocovanie kvality pedagogického procesu po skončení vyučovania každého predmetu
- hospitácia garantov min. na jednej prednáške alebo cvičení každého vyučovaného predmetu
Odporúčania z dlhodobého hľadiska
- kombinácia pedagogického procesu (na Ekonomickej univerzite v Bratislave)
s partnerskými univerzitami v stredoeurópskom priestore, napr.:
- hosťujúci zahraniční učitelia
- krátkodobý presun (týždeň) študijnej skupiny na absolvovanie vybraného predmetu v inom
vzdelávacom a kultúrnom prostredí (Viedeň, Praha, Brno, Györ, Budapešť)
- krátkodobé prijatie a začlenenie zahraničnej študijnej skupiny do vzdelávacieho procesu
- udeľovanie medzinárodne akceptovateľného titulu MSc, MBA, prípadne Mgr
- vyučujú učitelia s kvalifikačným stupňom prof. a doc., krátkodobo je akceptovateľný OA
s PhD., nie je prípustné vyučovať so stupňom OA bez PhD.
- zosúladenie štruktúry študijného programu s podmienkami vstupu do CEMS a EQUIS
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Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov –
príloha F1:
ODBORNÉ ŠTÚDIE V ODBORNÝCH ČASOPISOCH
(RECENZOVANÉ/NERECENZOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)
-

Matulčíková, M.: Uplatnenie marketingu pri príprave vzdelávacích aktivít v rámci
ďalšieho profesijného vzdelávania. In: Manažment školy v praxi 1/2007, Iura Edition,
Bratislava, s. 7, rozsah príspevku 7, 98 normostrán, ISSN 1336-9849.

-

Matulčíková, M.: Marketing vzdelávacej inštitúcie. In. Manažment školy v praxi 4/2007,
Iura Edition, s. 7, rozsah príspevku 9,96 normostrán, ISSN 1336-9849.

-

Matulčíková, M.: Stratégia marketingovej komunikácie vzdelávacieho subjektu. In:
Manažment školy v praxi 6/2007, Iura Edition, s. 23, rozsah príspevku 11,7 normostrán,
ISSN 1336-9849.

PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ (V ZAHRANIČÍ, MEDZINÁRODNÉ
DOMÁCE, A OSTATNÉ)
-

Hudáková, I.: Porovnanie vzdelávacieho systému v podmienkach rakúskej a slovenskej
republiky. 6 s. In: Manažment – výučba, teória, prax. Zborník abstraktov a CD z MVK.
AOS, Liptovský Mikuláš september 2007, 6 s.

-

Kráčmar, J.: Prístup tvorbe študijných programov. In: Ekonomika firiem 2007. Zborník
abstraktov a CD z MVK. PHF, Košice september 2007, 6 s.

-

Matulčíková, M.: Príprava vzdelávacích služieb a význam marketingových aktivít.
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Ekonomika, financie
a manažment podniku, FPM EU, Svit, 2007, ISBN 978-80-225-2382-0

-

Mišún, J.: Študijný program ako produkt a jeho imidž. In: Manažment – výučba, teória,
prax. Zborník abstraktov a CD z MVK. AOS, Liptovský Mikuláš september 2007, 7 s.

-

Slávik, Š.: Determinanty tvorby študijných programov v študijných odboroch Manažment
a Ekonomika a manažment podniku. In: Ekonomika firiem 2007. Zborník abstraktov a CD
z MVK. PHF, Košice september 2007, 8 s.

INÉ VÝSTUPY
SPRÁVY ZO ZAHRANIČNÝCH SLUŽOBNÝCH CIEST (KRÁTKODOBÉ ŠTUDIJNÉ
POBYTY NA PRESTÍŽNYCH ZAHRANIČNÝCH UNIVERZITÁCH VYUČUJÚCICH
MANAŽMENT A PODNIKOVÚ EKONOMIKU):
* BI Norwegian school of management, Oslo, Nórsko
* Universität in Mannheim, Mannheim Business School, Mannheim, Nemecko
* Wirtschaftuniversität, Viedeň, Rakúsko
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PRACOVNÁ ŠTÚDIA PRE POTREBY RIEŠITEĽSKÉHO KOLEKTÍVU:
Komparatívna štúdia 17 popredných vysokých škôl v Európe vyučujúcich manažment
a podnikovú ekonomiku, 15 s.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F2:
Projekt nie je končiaci.
Zameranie pokračujúceho projektu v ďalšom roku:

2. Číslo projektu: 3/4237/06; Názov projektu: Spoločenská zodpovednosť firiem
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
Vedúci projektu:
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD
doc. Ing. Jana Sršňová, CSc., Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Doba riešenia:
2006-2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Riešiteľský tím realizoval prieskum znalostí podnikov v oblasti spoločenskej
zodpovednosti firiem formou expedovaných dotazníkov. V prvom štvrťroku
2007 schválil konečnú verziu dotazníka – Prieskum v rámci grantového
projektu KEGA MŠ SR „Spoločenská zodpovednosť firiem“ (ďalej len
„dotazník“). Dotazníky boli expedované respondentom v členení na malé,
stredné a veľké podniky.
Ďalšou fázou v riešení projektu bola analýza údajov a informácii poskytnutých
oslovenými respondentmi vo vyplnených a vrátených dotazníkoch.
MALÉ PODNIKY
Z malých podnikov sa vrátilo vyplnených 35 dotazníkov. Z hľadiska právnej
formy podnikov najväčší podiel podnikov, ktorí sa zúčastnili prieskumu
a zároveň vrátili vyplnený dotazník (ďalej aj „odpovedajúci podnik“) tvoria
spoločnosti s ručením obmedzeným (55 %), živnostníci 28 % a akciové
spoločnosti 8 %. Do prieskumu sa ešte zapojili občianske združenia, podniky
zriadené osobitnými predpismi; časť odpovedajúcich podnikov neuviedla
právnu formu.
Z odpovedajúcich podnikov až 86 % má zamestnancov v počte do 10 osôb a
14 % odpovedajúcich podnikov má zamestnancov v počte od 11 do 50 osôb.
Z hľadiska druhu vlastníctva 78 % odpovedajúcich podnikov deklaruje
súkromné vlastníctvo a 4 % uvádzajú štátne vlastníctvo. Až 18 %
odpovedajúcich podnikov neuviedli vlastníctvo.
S pojmom „Spoločenská zodpovednosť firiem“ sa z odpovedajúcich podnikov
nestretlo až 52 %; pričom až 30 % z nich nemá základné informácie
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o Spoločenskej zodpovednosti firiem. Základné informácie o Spoločenskej
informovanosti firiem získavali odpovedajúce firmy z dennej tlače, internetu
a až 13 % z odpovedajúcich firiem uvádza, že tieto informácie získalo
prostredníctvom predmetného dotazníka.
Situáciu v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem nesleduje 59 %
odpovedajúcich podnikov a zriedkavú pozornosť venuje 29 %. Zvýšenú
pozornosť venuje tejto oblasti len 3 % odpovedajúcich podnikov. Pozornosť
spoločenskej zodpovednosti firiem venujú najviac vrcholoví manažéri (36 %)
a personalisti (13 %). Aktivity spoločenskej zodpovednosti firiem sú
organizované v rámci marketingu alebo PR, výnimočne je ich organizáciou
poverená konkrétna osoba.
Aktivity spoločenskej zodpovednosti firiem v podnikoch:
trvajú v priemere 3-5 rokov
prebiehajú v priemere 1-2 projekty
sú zamerané do najmä nasledovných oblastí:
 neziskové organizácie
 vzdelávacie inštitúcie
 zákazníci,
 zamestnanci
 detské domovy a voľnočasové organizácie.
Z pilierov spoločenskej zodpovednosti firiem (ekonomický, sociálny,
enviromentálny) najväčšiu, 70 %-nú, pozornosť venujú podniky sociálnemu
pilieru a po 15 % ekonomickému a enviromentálnemu pilieru.
Podnety vedúce k začatiu realizácie projektov spoločenskej zodpovednosti
firiem sú najmä zlepšeniu image firmy a aktivity PR, zvýšenie dôveryhodnosti
firmy, potreba pomôcť sebe a iným, potreba odlíšiť sa od konkurencie.
Podniky informujú o svojich aktivitách v oblasti spoločenskej zodpovednosti
firiem prostredníctvom tlačových konferencii, internetu, výročných správ
a osobných prezentácii. Pravidelnú a častú komunikáciu s médiami uvádza len
6 % odpovedajúcich podnikov; štvrtia podnikov informuje o týchto aktivitách
interne v rámci podniku.
Výrazný, až 94 %-ný podiel odpovedajúcich firiem uvádza, že potenciálne
oblasti, do ktorých sa môžu zamerať aktivity spoločenskej zodpovednosti
firiem je vzdelávanie. Ďalšie odvetvia sa uvádzajú: regionálny rozvoj, veda,
kultúra. Vo vzťahu k budúcnosti väčšina odpovedajúcich podnikov očakáva
pozitívny vývoj v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem, nevyhnutná je
podľa nich mierna legislatívna úprava danej oblasti.
Výučba o spoločenskej zodpovednosti firiem na stredných školách, vysokých
školách a v rámci ďalšieho vzdelávania je žiaduca, pričom odpovedajúce
podniky preferujú najmä samostatný seminár k téme alebo výučbu v rámci
predmetu s podobným zameraním. Ako ďalšie formy výučby sa uvádza výučba
v rámci etickej výchovy, formou workshopov a formou Case studies.
STREDNÉ PODNIKY
Návratnosť dotazníkov zo stredných podnikov bola pomerne veľká aj keď vo
vzťahu k malým a veľkým podnikom v percentuálnom vyjadrení je najnižšia.
Z analýzy dotazníkov vyplýva, že len 31 % firiem pozná pojem sociálnej
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zrelosti firiem. 15 % firiem venuje sledovaniu tejto problematiky len zriedkavú
pozornosť. Z navrátených dotazníkov ďalej vyplýva, že u stredných firiem len
4,5 % firiem venuje problematike ich spoločenskej zodpovednosti zvýšenú
pozornosť.
VEĽKÉ PODNIKY
Podniky boli rozdelené do dvoch skupín: priemyselné a nepriemyselné finančné
(nepriemyselný nefinančný bol len jeden).
Pozitíva vyplývajúce z prieskumu:
znalosť problematiky,
venovanie zvýšenej pozornosti informáciám o SZF,
realizácia dlhšie trvajúcich projektov – nad 5 rokov,
vysoký podiel komunít, neziskových organizácií a vzdelávacích
inštitúcií v oblastiach ktorým je venovaná pozornosť,
zvýšenie dôveryhodnosti, lojality a aktivít PR ako cieľ SZF,
uplatňovanie projektov v širokej škále aktivít,
dominancia sociálneho piliera,
chápanie SZF ako dobrovoľníckych aktivít,
pozitívne názory na ďalší rozvoj SZF,
zdôrazňovanie začlenenia do výučby na SŠ a VŠ.
Posudzovanie dotazníkov bolo robené v dvoch vyššie uvedených skupinách,
tieto vykazujú určité odlišnosti. Ide o:
základné informovanie o SZF,
využívané informačné zdroje,
dobu realizácie a počet projektov,
posúdenie významu SZF,
podnet pre začatie realizácie,
oblasť vzťahov ku ktorým sa viaže SZF,
uplatňovanie princípov vo vzťahu k MS,
prekážky uplatňovanie SZF.
Dôsledné zdokumentovanie výsledkov prieskumu ako i rozdiely medzi uvedenými
skupinami sú pripravené do záverečnej štúdie ako i do komparácie využívania SZF pre
jednotlivé veľkostné skupiny podnikov.
b. za celú dobu riešenia (končiaci projekt).
netýka sa CĎV EU
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
MONOGRAFIE
-

Porvazník, J. a kol.: Celostný manažment, Piliere kompetentnosti v manažmente;
3. prepracované a doplnené vydanie, Bratislavská vysoká škola práva, 2007, ISBN
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978-80-88931-73-7; 540 strán, v monografii samostatná 7. kapitola – Spoločenská
zodpovednosť organizácií, str. 140-148.
-

učebnice a učebné texty

Projekty MVTS
1. Číslo projektu: MVTS SR – ČR č. SK 80/VZ 115; Názov: Spracovanie-slovensko-českej
počítačovej podpory pre oceňovanie podniku s využitím výnosových metód
Vedúci projektu:
doc. Ing. Anna Harumová, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Ing. Anna Harumová, PhD.
Doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
Doc. Ing. Peter Markovič
Ing. Peter Kardoš
Ing. Milan Kubica
Ing. Miroslav Jakubec
Doba riešenia:
1.1.2006 – 31.5.2008
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
- vytvorenie počítačovej podpory pre ohodnocovanie podniku s využitím výnosových
metód tak, aby odpovedali podmienkam českej a slovenskej republiky
-

práce budú koncipované tak, aby výsledný produkt bol využiteľný v obidvoch
republikách a odrážal najlepšiu ohodnocovaciu prax

-

riešiteľský kolektív v časovom rámci riešení projektu spracuje a overí na vybraných
príkladoch z praxe Českej a Slovenskej republiky počítačovou podporu

-

prínos riešení projektu bude jednoznačne spočívať v štandardizácii a algoritmizácii
postupov pri ohodnocovaní podniku výnosovými metódami .

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Hlavným cieľom riešiteľského tímu bolo pripraviť návrh základnej koncepcie počítačovej
podpory pre výnosové metódy. Výsledkom bola príprava systému počítačové podpory
ohodnocovania firiem systém EVALENT, vytvorený v spolupráci s odborníkmi VŠE v Prahe
(prof. Kislingerová, prof. Fotr a ďalší).
Systém EVALENT je založený na výnosových metódach stanovenia hodnoty firmy a
tvoria ho tieto základné moduly :
finančný plán a história firmy (modul I),
náklady kapitálu (modul II),
podpriemerné veličiny (modul III),
stanovenie hodnoty firmy (modul IV).
a)
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b) Systémy EVALENT pracuje s finančnými výkazy v metodike českého účtovníctva,
predpokladom uplatnenia tohto systému v podmienkach Slovenskej republiky preto bolo
vytvoriť vstupné formuláre zodpovedajúce súčasne platným slovenským účtovným výkazom.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – je
uvedený v prílohe F1, v požadovanej štruktúre.
Zameranie pokračujúceho projektu v ďalšom roku:
Projekt bol schválený na obdobie od 1.1.2006 do 31.12.2007. Ide teda o končiaci projekt ,
z ktorého neboli vyčerpane v roku 2007 pridelené peňažné prostriedky. Prostriedky budú
použité na mobility pre ukončenie projektu a účasť na konferencii Manažment hodnoty
podniku 2008 organizovanú Slovenskou Komorou Znalcov v apríli 2008, kde budú výsledky
tohto projektu prezentované.
PRÍLOHA:
KVANTIFIKÁCIA VÝSTUPOV VÝSKUMNÉHO GRANTU – PRÍLOHA F1:

Zoznam publikovaných prác v roku 2006
a) UČEBNICE, UČEBNÉ TEXTY
1.Jakubec, M., Kardoš, P., Kubica, M.: Riadenie hodnoty podniku – praktikum september
2006, vydavateľstvo Jura Edition, ISBN: 80-8078-118-4
2.Harumová, A., Kubátová, K.: Dane podnikateľských subjektov, Poradca podnikateľa, Žilina
2006. ISBN 80-88931-55-X. (10 Ah)

3.Majdúchová, H. – Neumannová, A.: Podnik a podnikanie. Bratislava SPRINT, 2006
B) VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH
(KARENTOVANÉ/NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)
- ZAHRANIČNÉ VEDECKÉ ČASOPISY NEKARENTOVANÉ

1.Harumová, A: Medzinárodné ohodnocovacie štandardy a finančný reporting, Moderní
řízení č. 41/2006, Economia a.s., Praha, s. 102-104.
2.Markovič, P.: Stanovenie reálnej hodnoty derivátových kontraktov. Brno : Vysoká škole
Karola Engliša, 1/2006. (11 strán)
- DOMÁCE VEDECKÉ ČASOPISY NEKARENTOVANÉ

1.Kardoš, P.: Špecifiká ohodnocovania malých podnikov, časopis Ekonomické rozhľady,
Ekonomická univerzita v Bratislave, č. 1/2006
C) ODBORNÉ ŠTÚDIE V ODBORNÝCH ČASOPISOCH

(RECENZOVANÉ/NERECENZOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)
1.Jakubec, M.: Špecifiká ohodnocovania bánk, Finančný manažér 1-2., Bratislava 2006,
Slovenská asociácia podnikových finančníkov, ISSN: 1335-5813
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2.Jakubec, M.: Aplikácia výnosových metód v podmienkach SR, Finančný manažér,
Bratislava 2006 , Slovenská asociácia podnikových finančníkov, ISSN: 1335-5813
3.Harumová, A: Ekonomické znalecké odvetvia a špeciálne prístupy pri znaleckej činnosti
v Slovenskej republike, Finančný manažér č. 3, Slovenská asociácia podnikových
finančníkov, ISSN 1335-5813, Bratislava 2006, str. 61.
4.Harumová, A: Nové trendy pri stanovení hodnoty pohľadávok, Finančný manažér č. 3,
Slovenská asociácia podnikových finančníkov, ISSN 1335-5813, Bratislava 2006, str. 72.
5.Kardoš, P.: Vybrané aspekty ohodnocovania ochranných známok, Finančný manažér,
Bratislava 2006 , Slovenská asociácia podnikových finančníkov, ISSN: 1335-5813
6.Majdúchová,H.: Riadenie ľudských zdrojov. III. Časť Efekt november 2005
6/2005,
ISSN 1336-3344, str.28-29
7.Majdúchová,H.: Manažment dobrovoľníkov. I. časť Efekt 1/2006 ISSN 1336-3344, str.
34-36
8.Majdúchová,H.: Manažment dobrovoľníkov. II. časť Efekt 2/2006 ISSN 1336-3344, str.
str.33-34
9.Majdúchová,H.: Manažment dobrovoľníkov. III. časť Efekt 3/2006 ISSN 1336-3344, str.
str.20-21
10.Markovič, P.: Ermittlung der Fair Value bei Finanzderivaten in Sinne der slowakischen
Rechtsregelung und IAS/IFRS. Dr. Klaus Östringer – Business Administration
Wissenschaftliche Sammelreihe III/2006.
11.Markovič, P.: Účtovné zachytenie úrokových derivátov. IURA EDITION, Dane a
účtovníctvo 04/2006. (14 strán)
12.Markovič, P.: Účtovné zachytenie menových derivátov. IURA EDITION, Dane a
účtovníctvo 05/2006. (10 strán)
D) PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ (V ZAHRANIČÍ,

MEDZINÁRODNÉ DOMÁCE, A OSTATNÉ)
- ZBORNÍKY Z MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÍ - DOMÁCE

1. Jakubec, M., Kardoš, P.: Špecifiká ohodnocovania bánk, Katedrová konferencia,
Bratislava, máj 2006 – zborník, ISBN: 80-225-2199-X
2. Jakubec, M., Kardoš. P., Kubica, M.: Špecifiká ohodnocovania malých podnikov, Vedecká
konferencia, Fakulta ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva,
Bratislava, apríl 2006, ISBN: 80-969332-6-4
3. Jakubec, M.: Účasť na konferencii: Seminár CEERES o výrobe elektriny z obnoviteľných
energetických zdrojov, 28.11.2005 Ministerstvo hospodárstva SR
4. Harumová, A.: Stanovenie hodnoty pre potreby finančného reportingu (Valuation for
Financial Reporting) Zborník z medzinárodného vedeckého semináru „Perspektívy rozvoja
vedecko-výskumnej činnosti v podmienkach Fakulty ekonómie a podnikania Bratislavskej
vysokej školy práva“, konaného dňa 24. marca 2006 Bratislave, str. 63.
5. Harumová, A.: Rovná daň a jej vplyvy na daňové subjekty a verejné financie v SR.
Zborník z medzinárodného vedeckého semináru „Perspektívy rozvoja vedecko-výskumnej
činnosti v podmienkach Fakulty ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy
práva“, konaného dňa 24. marca 2006 Bratislave, str. 47.
6. Harumová, A.: Podnikateľská metóda v medzinárodnom kontexte, zborník referátov a
príspevkov: Vedecké konferencie k ďalšiemu vzdelávaniu na univerzitách, manažmentu,
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znalectvu a odborný seminár k marketingu. Dni otvorených dverí 2006 8. ročník 22.5.26.5.2006. ISBN 80-225-2175-2, s. 189.
7. Harumová, A.Mihál, P.: Vykazovanie hodnoty majetku pri finančnom lízingu pre potreby
finančno-ekonomickej analýzy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
„Manažment hodnoty podniku 2006“ SAEZ a BVŠP konanej dňa 27.-28. marca 2006
Bratislave. ISBN 80-969332-6-4.
8. Harumová, A; Kislingerová, E; Fotr, J; Hájek, S; Scholleová, H: Zpracování československé počítačové podpory pro oceňování podniku s využitím výnosových metod,
Inovační podnikání a transfer technologií 4/2006, Praha
9. Harumová, A.: Analýza vplyvu zavedenia rovnej dane na daňové príjmy štátu. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR, Vysoká škola ekonomická Podnikovo
hospodárska fakulta Košice 20-22 september 2006.
10.Harumová, A., Miškanin,M.: Riadenie hodnoty podniku v podmienkach Európskej únie,
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie “Ekonomický a sociálny rozvoj
regiónov”.Vysokej školy verejnej správy, konanej 14. novemnra, Bratislava 2006.
11.Kardoš, P., Jakubec, M.: Špecifiká ohodnocovania bánk, Katedrová konferencia,
Bratislava, máj 2006 – zborník, ISBN: 80-225-2199-X
12.Kardoš, P., Jakubec, M., Kubica, M.: Špecifiká ohodnocovania malých podnikov, Vedecká
konferencia, Fakulta ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, Bratislava,
apríl 2006, ISBN: 80-969332-6-4
13.Kardoš, P., Majdúchová, H.: Vybrané problémy podnikateľskej metódy v podmienkach
SR, Zborník z konferencie – Deň otvorených dverí Centra ďalšieho vzdelávania
Ekonomickej univerzity v Bratislave, máj 2006
14.Kardoš, P.: Spoločenská zodpovednosť firiem – firemná investícia. Vedecká konferencia
KPH Podnikateľské prostredie a etika. 18.5.2006.ISBN 80-225-2199X str.253-258
15.Kubica, M., Jakubec, M., Kardoš. P.: Špecifiká ohodnocovania malých podnikov,
Vedecká konferencia, Fakulta ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva,
Bratislava, apríl 2006, ISBN: 80-969332-6-4
16. Kubica, M.: Analýza všeobecnej hodnoty stavebných pozemkov v okrese Bratislava II,
medzinárodná konferencia: Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach
vstupu SR do EU., Kočovce – Kaštieľ, okres Nové Mesto nad Váhom,
6. – 7. decembra 2006
17.Majdúchová, H. – Kardoš, P.: Problémy ohodnocovania podnikov podnikateľskou
metódou. Vedecká konferencia k ďalšiemu vzdelávaniu na univerzitách, manažmentu,
znalectvu a odborný seminár k marketingu. 22. 5.-26.5.2006 ISBN 80-225-2175-2
18.Osobitosti znaleckej činnosti v neziskových podnikoch a organizáciách. 1. medzinárodná
vedecká konferencia Bratislavská vysoká škola práva a SAEZ. 27.4.-28.4.2006-09-28
ISBN 80-969332-6-4.
19.Markovič, P.: Derivate Finanzinstrumente und ihre Abbildung in slowakischer
Rechnungslegung.
„Kritische
Würdigung
der
einflüsse
auf
die
Unternehmensleistungsfähigkeit“. In: Medzinárodný vedecký seminár (Ekonomika a
manažment podniku po vstupe Slovenskej repbliky do EÚ), Fakulta podnikového
manažmentu, EU v Bratislave, 16. – 19. 11. 2006. (34 strán)
-

ZBORNÍKY

ZO

ZAHRANIČNÝCH

KONFERENCIÍ
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MEDZINÁRODNÝCH

VEDECKÝCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Harumová, A.:Vplyv rovnej dane na daňové príjmy štátu, zborník medzinárodnej
odbornej konferencie „ Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha 7.-8. apríl
2006, str. 16.
Harumová, A.: Využitie výnosových metód pri stanovení hodnoty pohľadávok Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Nová teorie ekonomiky a manažmentu organizaci
22.10.2006, ISBN 80-245-1091-X, Vysoká škola ekonomická Praha, Praha 2006, str.381
Harumová, A.:Vplyv rovnej dane na daňové príjmy štátu, zborník medzinárodnej
odbornej konferencie „ Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha 7.-8. apríl
2006, str. 16.
Harumová, A.: Využitie výnosových metód pri stanovení hodnoty pohľadávok Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Nová teorie ekonomiky a manažmentu organizaci
22.10.2006, ISBN 80-245-1091-X, Vysoká škola ekonomická Praha, Praha 2006, str.381
Harumová, A.: Špeciálne prístupy k ohodnocovanou majetku v SR, Mezinárodní kongres
odhadcu majetku 22.9 – 23,9..2006 v hoteli Jezerka u Sečské přehrady, Seč 2006.
Kardoš, P.: Využitie výnosových metód pre stanovenie hodnoty ochrannej známky,
konferencia VŠE Praha, október 2006, ISBN: 80-245-1091- X
Majdúchová,H. – Majtán, Š.: Zmeny v systéme vzdelávania znalcov v ekonomických
odboroch v rámci súčasnej legislatívy v SR. zborník medzinárodnej vedeckej
konferencie: Standardy pro oceňování podniku. 7.10.2005 ISBN 80-245-0907-5
Spoločenská zodpovednosť firiem . Zborník vedeckej konferncie v Brne 13.9.-14.9.2006.
Česká ekonomika v procesu globalizace. ISBN 80-210-4086-6.
Využitie ohodnocovacích metód v NZO . Príspevok z medzinárodnej vedeckej
konferencie Nova teorie ekonomicky a managementu organizací, október 2006, Praha
ISBN 80-245-1091-X str. 891-901
Markovič, P.: Harmonizácia vykazovania derivátov v slovenskom účtovníctve a dosahy
na prezentáciu výkonnosti podniku. Mezinárodní vědecká konference Pod záštitou
děkana Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Prahe („Nová teorie ekonomiky a
managementu organizací“), 20. 10. 2006. (9 strán)

Zoznam publikovaných prác v roku 2007
a)

UČEBNICE, UČEBNÉ TEXTY

1. Jakubec, Miroslav In: Majdúchová, Helena - Neumanová, Anna - Grančičová, Katarína Rybárová, Daniela - Serina, Pavol - Ščepková, Jana - Jakubec, Miroslav - Kardoš, Peter.
Podnikové hospodárstvo praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo IURA EDITION, 2006.
2. Kardoš, Peter In: Majdúchová, Helena - Neumanová, Anna - Grančičová, Katarína Rybárová, Daniela - Serina, Pavol - Ščepková, Jana - Jakubec, Miroslav - Kardoš, Peter.
Podnikové hospodárstvo : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo IURA EDITION, 2006.
3. Majdúchová, Helena - Neumanová, Anna - Grančičová, Katarína - Rybárová, Daniela Serina, Pavol - Ščepková, Jana - Jakubec, Miroslav - Kardoš, Peter. Podnikové
hospodárstvo praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo IURA EDITION, 2006.
4. Majdúchová, H. a kol.: Podnikové hospodárstvo, Príklady a prípadové štúdie. IURA
Bratislava 2007.
5. Majdúchová,H. – Neumannová,A.: Podnik a podnikanie. Bratislava SPRINT 2007, 2.
vydanie
6. Majdúchová,H. In: Majtán Š. a kol.: Podnikové hospodárstvo, 2. vydanie Bratislava, Sprint
2007, ISBN 978-80-89085-79-8
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7. Hontyová,K.-Lisý,J.-Majdúchová,H.: Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava
EKONÓM 2007, ISBN 978-225-2305-9
8. Markovič, P. a kol.: Manažment finančných rizík podniku. Implementácia derivátových
kontraktov. Bratislava : IURA EDITION, 2007. (8. kapitola sa venuje aj problematike
znaleckého ocenenia derivátov)
B) VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH
(KARENTOVANÉ/NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)
- ZAHRANIČNÉ VEDECKÉ ČASOPISY NEKARENTOVANÉ

1. Harumová, A - Miškanin, M.: Problematika ohodnocovania akcií v SR pre potreby
„sgueeze out“ - Periodica Academica č.2, ročník II, Vedecký recenzovaný časopis
Vysokej školy Karla Engliše a.s. Brno 2007. s.7. ISSN 1802-2626.
- DOMÁCE VEDECKÉ ČASOPISY NEKARENTOVANÉ

2. 1. Harumová, A - Miškanin, M.: Hodnota podniku v podmienkach Európskej únie.
Verejná správa a regionálny rozvoj č. 3(4) Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave 2007. s. 88. ISSN 1337-2955.
3. Harumová, A: Vývoj daňového klinu v SR po daňovej reforme v roku 2004, Ekonomika
a manažment č. 1/2007. Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity
v Bratislave 2007. s. 83. ISSN 1336-3301.
4. Harumová, A - Miškanin, M.: Hodnota podniku v podmienkach Európskej únie,
Ekonómia a podnikanie 1/2007, Fakulta ekonómie a podnikania BVŠP 2007, s.22. ISSN
1337-4990.
C) ODBORNÉ ŠTÚDIE V ODBORNÝCH ČASOPISOCH

(RECENZOVANÉ/NERECENZOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)
1. Harumová, A: Ekonomické znalecké odvetvia a špeciálne prístupy pri znaleckej činnosti
v Slovenskej republike, Finančný manažér č. 3/2007, Slovenská asociácia podnikových
finančníkov, ISSN 1335-5813, Bratislava, str. 61 (7 strán)
2. Harumová, A: Nové trendy pri stanovení hodnoty pohľadávok, Finančný manažér č.
3/2007, Slovenská asociácia podnikových finančníkov, ISSN 1335-5813, Bratislava, str.
72 (10 strán).
3. Harumová, A: Finančný reporting a medzinárodné ohodnocovacie štandardy, Finančný
manažment č. 3/2006, Economia a.s., Praha, s. 36-38. ISSN: 1214-9292.
4. Harumová, A; Kislingerová, E; Fotr, J; Hájek, S; Scholleová, H: Zpracování československé počítačové podpory pro oceňování podniku s využitím výnosových metod,
Znalectvo 3 - 4/2006, Žilina 2007. ISSN: 1335-809X.
5. JAKUBEC, Miroslav. Metodika ohodnocovania bánk. In Znalectvo : v odboroch
stavebníctvo a podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. XI, č. 3-4 (2006), s. 1926.
6. JAKUBEC, Miroslav, KARDOŠ, Peter. Špecifiká výpočtu vyrovnacieho podielu
spoločníka v s.r.o. In Znalectvo : v odboroch stavebníctvo a podnikové hospodárstvo.
ISSN 1335-809X. Roč. XII, č. 1 (2007), s. 28-32.
7. JAKUBEC, Miroslav, KARDOŠ, Peter. Squeeze out a odškodnenie minoritných
akcionárov v SR. In Znalectvo : v odboroch stavebníctvo a podnikové hospodárstvo.
ISSN 1335-809X. Roč. XII, č. 1 (2007), s. 33-37.
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8. JAKUBEC, Miroslav, KARDOŠ, Peter. Vyrovnací podiel spoločníka v s.r.o. a problémy
pri jeho výpočte. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. ISSN: 1335-0897, č. 9/2007
9. JAKUBEC, Miroslav, KARDOŠ, P.: Problematika hodnotenia podniku v procese queeze
out, Finančný manažér, číslo 4, ročník VII. Bratislava: Slovenská asociácia podnikových
finančníkov, ISSN: 1335-5813
10. KARDOŠ, Peter. Ochranné známky a problémy pri ich ohodnocovaní. In Znalectvo : v
odboroch stavebníctvo a podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč. XI, č. 3-4
(2006), s. 27-33.
11. KARDOŠ, Peter. Goodwill ako rozhodujúci faktor ohodnocovania podnikov služieb. In
Znalectvo : v odboroch stavebníctvo a podnikové hospodárstvo. ISSN 1335-809X. Roč.
XI, č. 3-4 (2006), s. 37-41.
12. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Špecifiká výpočtu vyrovnacieho podielu
spoločníka v s.r.o. In Znalectvo : v odboroch stavebníctvo a podnikové hospodárstvo.
ISSN 1335-809X. Roč. XII, č. 1 (2007), s. 28-32.
13. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Squeeze out a odškodnenie minoritných
akcionárov v SR. In Znalectvo : v odboroch stavebníctvo a podnikové hospodárstvo.
ISSN 1335-809X. Roč. XII, č. 1 (2007), s. 33-37.
14. KARDOŠ, P.: Vybrané aspekty ohodnocovania ochranných známok, Finančný manažér,
Bratislava 2006 , Slovenská asociácia podnikových finančníkov, ISSN: 1335-5813
15. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, M.: Problematika hodnotenia podniku v procese queeze
out, Finančný manažér, číslo 4, ročník VII. Bratislava: Slovenská asociácia podnikových
finančníkov, ISSN: 1335-5813
16. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Vyrovnací podiel spoločníka v s.r.o. a problémy
pri jeho výpočte. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. ISSN: 1335-0897, č. 9/2007
17. Majdúchová,H. – Bielik,R.: Spoločenská zodpovednosť firiem ako predpoklad dlhodobej
prosperity. In.: Manažment podnikania a vecí verených – dialógy : odborno-vedecký
časopis Slovenskej akadémie manažmentu – klubu manažérov v Bratislave, ISSN 13370510, roč. 2, č. 2/2007, s. 44-56
18. Majdúchová,H. – Matušovič,M.: Postavenie znalca v daňovom a sociálnom systéme.
Mzdy a financie č. 10-11/2007, ročník 14/2007, ISBN 1335-9568, str.39-59
19. Majdúchová,H: V zdravotníctve je priestor pre všetky typy vlastníctva. Zdravotnícke
noviny č9/2007, ročník XII/LVI, str.9, ISSN 1335-4477
D) PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ (V ZAHRANIČÍ,
MEDZINÁRODNÉ DOMÁCE, A OSTATNÉ) ZBORNÍKY Z MEDZINÁRODNÝCH
VEDECKÝCH KONFERENCIÍ - DOMÁCE
- ZBORNÍKY Z MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÍ - DOMÁCE

2. Harumová, A - Miškanin, M.: Problematika ohodnocovania akcií v SR pre potreby
„sgueeze out“ - Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Manažment hodnoty
podniku 2007“ SAEZ a BVŠP konanej dňa 20 apríla 2007 Bratislave. s.17. ISBN 97880-969332-8-0. EAN 9788096933280.
3. Harumová, Anna: Časová hodnota pohľadávok a záväzkov In : Ekonomika, financie
a manažment podniku – rok 2007: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU, Bratislava 27.9. – 29.9.2007 /
FPM EU v Bratislave. – Bratislava : Hotel Mladosť Svit, 2007. s. 19. ISBN 978-802382-0.
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4. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Vyrovnací podiel v s.r.o. a problémy pri jeho
výpočte. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej
konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2364-6.
5. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Aktuálne problémy v procese squeeze out
v Slovenskej republike. In Manažment hodnoty podniku 2007 : 2. medzinárodná
vedecká konferencia2007 [[elektronický zdroj]]. Bratislava : Bratislavská vysoká škola
práva, 2007.
6. KARDOŠ, Peter. Ochranné známky a stanovenie ich hodnoty výnosovými metódami.
In Zborník: Počítačová podpora pre ohodnocovanie podniku s využitím výnosových
metód : Medzinárodný vedecký seminár Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vysokej
školy ekonomickej v Prahe. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, FPM,
2007. ISBN: 978-80-225-2332-5
7. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav Vyrovnací podiel v s.r.o. a problémy pri jeho
výpočte. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej
konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2364-6.
8. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Aktuálne problémy v procese squeeze out
v Slovenskej republike. In Manažment hodnoty podniku 2007 : 2. medzinárodná
vedecká konferencia2007 [[elektronický zdroj]]. Bratislava : Bratislavská vysoká škola
práva, 2007.
9. KARDOŠ, Peter. Ochranné známky a stanovenie ich hodnoty výnosovými metódami.
In Zborník: Počítačová podpora pre ohodnocovanie podniku s využitím výnosových
metód : Medzinárodný vedecký seminár Ekonomickej univerzity v Bratislave
a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Bratislava : Ekonomická univerzita
v Bratislave, FPM, 2007. ISBN: 978-80-225-2332-5
10. Majdúchová, H.: Postavenie znalca v daňovom a sociálnom systéme. Medzinárodná
vedecká konferencia. Manažment hodnoty podniku 2007. Bratislava 20.4.2007, ISBN
978-80-969332-80
11. Majdúchová, H.: Znalec a odvodové povinnosti v sociálnom a zdravotnom systéme
SR. Odborný seminár Aktuálne problémy ohodnocovania majetku v podmienkach SR.
C´DV 16.5.-18.5.2007, ISBN 978-80-225-2339-4
12. Majdúchová,H.: Spoločenská zodpovednosť podnikov – praktické využitie
v slovenských podnikoch. Medzinárodná vedecká konferencia FPM EU, SVIT 27.9.28.9.2007 Ekonomika, financie a manažment podniku ISBN 978-225-2382-0
13. Majdúchová,H.: Znalecká činnosť a využitie ohodnocovacích metód v neziskových
organizáciách. Medzinárodný vedecký seminár EU v Bratislave a VŠE v Prahe:
Počítačová podpora pre ohodnocovanie podniku s využitím výnosových metód.
Tatranská Javorina, 21.4.-22.4.2007
14. Markovič, P.: Ermittlung der Fair Value bei derivaten Finanzinstrumenten. In: Zborník
vedeckých príspevkov (Manažment hodnoty podniku 2007), Fakulta ekonómie a
podnikania, Bratislavská vysoká škola práva, 20. 4. 2007.
15. Markovič, P. – Ponecová, G.: Innovationen der derivaten Finanzinstrumente –
Differenzkontrakte. In: Medzinárodná vedecká konferencia (Ekonomika, manažment
a financie – rok 2007), Fakulta podnikového manažmentu, EU v Bratislave, 27. – 28.
9. 2007.
16. Markovič, P. – Ponecová, G.: Najväčšie omyly o finančných derivátoch. In:
Medzinárodná vedecká konferencia (Ekonomika, manažment a financie – rok 2007),
Fakulta podnikového manažmentu, EU v Bratislave, 27. – 28. 9. 2007.
17. Markovič, P. – Ponecová, G.: Finančné nástroje ako prostriedok transferu finančných
rizík podniku. In: Medzinárodná vedecká konferencia (Ekonomika, manažment
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a financie 2003), Fakulta podnikovohospodárska v Košiciach, EU v Bratislave, 20. –
21. 9. 2007.
18. Markovič, P.: Vývoj harmonizácie vykazovania derivátov v slovenskom účtovníctve.
In: Zborník vedeckých príspevkov. Vedecký seminár KPF (Finančný manažment
podniku 2007), Fakulta podnikového manažmentu, EU v Bratislave, 8. – 9. 11. 2007.
19. Markovič, P.: Transfer kreditého rizika pomocou špecifického typu derivátu. Vedecká
konferencia doktorandov (Ekonomika, financie a manažment podniku I.). Fakulta
podnikového manažmentu, EU v Bratislave, 15. 11. 2007.
- ZBORNÍKY ZO ZAHRANIČNÝCH MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÍ

1. Harumová, A.: „Daňové zaťaženie v SR po zavedení tzv. rovnej dane“, zborník
medzinárodnej odbornej konferencie „ Teoretické a praktické aspekty veřejných
financí, Praha 13.-14. apríl 2007, str. 22 (13 strán). ISBN: 978-80-245-1188-7.
2. KARDOŠ, Peter. Využitie výnosových metód pre stanovenie hodnoty ochrannej
známky. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací : sborník z
mezinárodní vědecké konference, Praha, říjen 2006, 2. díl. Praha : Vysoká škola
ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1091-X. S.
603-614.
3. JAKUBEC, Miroslav. Využitie počítačovej podpory pri ohodnocovaní podnikov v
podmienkach SR. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací : sborník z
mezinárodní vědecké konference, Praha, říjen 2006. Praha : Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1091-X. S. 523-533.
4. Majdúchová,H.: Sociálne podniky – koncept a skutočnosť. Príspevok na vedeckej
konferencii Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR. Modra – Harmónia 10.511.5.2007, ISBN 978-80-225-2365-6, str. 60-64
ORGANIZOVALI SME :
Medzinárodný vedecký seminár
Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vysokej školy ekonomickej v Prahe
Počítačová podpora pre ohodnocovanie podniku s využitím výnosových metód
Hotel Kolowrat Tatranská Javorina
21.4. – 22.4.2007
Mezinárodní vědecké kolokvium
Vysokej školy ekonomickej v Prahe a Ekonomickej univerzity v Bratislave
Zpracování česko-slovenské počítačové podpory pro oceňování podniku s využitím
výnosových metod
Kutná Hora, hotel Mědínek
15.11 – 17.11.2007

Iné projekty:
1. Číslo projektu: ESF - IMTS kód 13120120276; Názov: Medzinárodný manažment
v anglickom jazyku
Vedúci projektu:
prof. Štefan Slávik
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
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Členovia riadiaceho štábu:
doc. Marta Matulčíková
doc. Jan Kráčmar
Ing. Ivana Hudáková, PhD.
Gestori predmetov:

Doba riešenia:

Ing. Verček, PhD.
Ing. Baráňová - Čiderová., PhD. MBA
Mgr. Adamková, PhD.
Ing. Gál, PhD. (Ing. Romanová, PhD.)
Ing. Strižencová, PhD. (prof. Kráľovič)
doc. Hansenová
prof. Slávik
prof. Ferenčíková
doc. Fendeková
Ing. Rybárová (Ing. Kováčová)
doc. Polednáková
Ing. Marsina, PhD.
Ing. Tumpach, PhD.
Ing. Roby
doc. Lénártová
Ing. Szivósová
doc. Kokles
doc. Molnár
doc. Šúbertová
PhDr. Okruhlica, PhD.
okt. 2006 – mar. 2008

Ciele vytýčené na sledované obdobie:
Vypracovať akreditačný spis študijného programu, pedagogickú dokumentáciu predmetov,
vyučovacie materiály na prednášky a cvičenia, obstarať študijnú literatúru, propagovať
študijný program, uskutočniť jazykový tréning v anglickom jazyku, uskutočniť prijímacie
pokračovanie pre zahraničných študentov.
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Vypracovanie akreditačného spisu študijného programu Medzinárodný manažment
v anglickom jazyku
Vypracovanie komparatívnej štúdie študijných programov na vzorke 17 popredných vysokých
škôl v Európe vyučujúcich manažment a podnikovú ekonomiku
Vypracovanie informačných listov a sylabov predmetov
Vypracovanie prednášok predmetov v prezentačnom programe PowerPoint
Vypracovanie cvičení predmetov v prezentačnom programe PowerPoint
Realizácia jazykového tréningu v anglickom jazyku
Realizácia propagácie študijného programu na vlastnej www stránke, propagácia
prostredníctvom prospektu a plagátu
Nákup študijnej literatúry
Prijímacie pokračovanie sa neuskutočnilo pre nedostatok zahraničných záujemcov o štúdium.
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Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov –
príloha F1:
Projekt nemá výskumný charakter.

Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného
grantu za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F2:
Projekt ešte neskončil.
Zameranie pokračujúceho projektu v ďalšom roku:
Dokončiť vypracovanie vyučovacích materiálov, obstarať didaktickú techniku (PC
a dataprojektory) a niektoré súčasti materiálno-technického zabezpečenia.

Podnikovohospodárska fakulta
Projekty VEGA
1. Číslo projektu: 1/3809/06; Názov projektu: Metodológia hodnotenia finančnej
výkonnosti podnikov pre potreby strategického riadenia
Vedúci projektu:
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. Ing. Martin Vološin, PhD.
doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. Ing. Ján Marušin, CSc.
Ing. Eva Manová, PhD.
Ing. Milan Polončák, PhD.
Ing. Jana Simonidesová, PhD.
Ing. Lenka Dubovická - D
Ing. Jana Gallová , PhD. –v roku 2007 (ukončila doktorandské štúdium)
Ing. Henrich Kriško - E
Ing. Michaela Vasilová - D
Ing. Zuzana Schwartzová - D
Doba riešenia:
2006 – 2008
Dosiahnuté výsledky riešenia - za sledované obdobie
Plánované ciele projektu na prvú etapu riešenia boli splnené v plnom rozsahu. Boli
vyriešené tieto rámcové úlohy:
- zhodnotenie vývoja existujúcich modelov na hodnotenie výkonnosti podnikov
z hľadiska požadovaných informácií a metód na spracovanie týchto informácií,
- analýza nových trendov v oblasti metód a modelov na hodnotenie finančnej
výkonnosti podnikov v rámci EÚ a vo svete,
- návrh metodiky na meranie a analýzu finančnej výkonnosti podnikov využitím
vybraných metód a modelov s ohľadom na špecifiká Slovenska a obmedzenie pri
získavaní údajov potrených na meranie rizika najmä vo finančnom investovaní.
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Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie 2007 (pokračujúci projekt).
MONOGRAFIE
-

2

VARCHOLOVÁ, T. a kol.: Meranie výkonnosti podnikov. Bratislava: Ekonóm, 2007.
160 s. ISBN 978-80-225-2421-6 (v tlači). VARCHOLOVÁ, T.: úvod, kap. 2, kap. 3,
VOLOSIN, M: kap.4, KRIŠKO, H.: čl. 1.2.
VARCHOLOVÁ, T. – DUBOVICKÁ, L.: Nový manažment rizika. Bratislava: Iura
edition, 2008, 240 s. (v tlači)

VEDECKÉ
ŠTÚDIE
VO
VEDECKÝCH
ČASOPISOCH
NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE) 4
-

-

VOLOŠIN, M. – FARKAŠOVSKÁ, M.: Structural Changes in the World Economy
and the Responsibility of Systemically Important Countries. Praha : Univerzita
Karlova 2007. (v tlači)
SIMONIDESOVÁ, J.- ČUNTA, M.- ANDREJKOVIČ, M.: Dopady zmien
minimálnej mzdy na ekonomické subjekty v SR. In: Acta academica Carviniensia,
1/2006. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v
Karviné, str. 178-185, ISSN 1212-415X
GALLOVÁ, J.: Je Ekonomická pridaná hodnota pravým meradlom tvorby
Shareholder Value? Ekonomické rozhľady, 2007, r. XXXVI, č. 4, s. 534-541.
VASILOVÁ, M. – BAČO, T.: Vplyv vnímania rizika na marketingové rozhodovanie,
In: Ekonomika a manažment podniku, 2007, r.5, č. 1, s. 22 – 30. ISSN 1336-4103

ODBORNÉ
ŠTÚDIE
V ODBORNÝCH
ČASOPISOCH
NERECENZOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE) 1
-

(KARENTOVANÉ/

(RECENZOVANÉ/

MARUŠIN, J. – NEUFELD, J.: Závislosť nákladov od vyťaženosti
výrobnej
kapacity. In: Dane a účtovníctvo v praxi 6/2007, Bratislava: Iura edition, 2007 ISSN
1335-7034

PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ (V ZAHRANIČÍ, MEDZINÁRODNÉ
DOMÁCE A OSTATNÉ): 10
-

-

DUBOVICKÁ, L.: Case Studies in the Strategic Management Drills – the interactive
way of teaching. In: Modern informational technologies and innovative methods of
training of well-qualified specialists at the international market of higher education.
International Scientific Bulletin. Uzhgorod: Lira, 2007. s. 209-212 ISBN 978-9668266-75-1
GALLOVÁ, J.: Výpočet ekonomickej pridanej hodnoty metodikou MPO ČR. In:
Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference 2007.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 12. 4. 2007 ISBN 978-80-7318-529-9
POLONČÁK, M. - POLONČÁK, M. ML. – SCHWARTZOVÁ, Z.: Stratégia
vzdelávania v podmienkach Slovenskej komory audítorov. In: Nové podmienky na
výkon auditu po implementácii 8. smernice: medzinárodná konferencia, September,
17-18. 2007, Vysoké Tatry, Slovenská republika. Svidník: Tlačiareň svidnícka, 2007.
s. 59-60
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-

-

-

-

-

-

VOLOŠIN, M. – VOLOŠINOVÁ, D.: Teoretické aspekty stratégie akvizície a vývoj
akvizícií v Európe. In: Ekonomika firiem a SEMAFOR 2007. Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : PHF EU, 19.-20.9.2007.
DUBOVICKÁ, L.: Výkonnosť strategických podnikov. In: Ekonomika firiem 2007.
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Podnikovohospodárskej
fakulty so sídlom v Košiciach ekonomickej univerzity v Bratislave. Košice, 2007, CD
(v tlači)
DUBOVICKÁ, L.: Strategické finančné riadenie podnikov. In: Finančné riadenie
a výkonnosť podnikov. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára,
Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach ekonomickej univerzity
v Bratislave. Košice, 2007, CD ISBN 978-80-225-2343-1
VARCHOLOVÁ, T.: Aplikačné možnosti manažmentu rizika vo finančnom riadení
podnikov. In: Finančné riadenie a výkonnosť podnikov. Zborník príspevkov
z medzinárodného vedeckého seminára, Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom
v Košiciach ekonomickej univerzity v Bratislave. Košice, 2007, CD ISBN 978-80225-2343-1
VARCHOLOVÁ, T.: Paradigmy súčasných koncepcií manažmentu rizika v kontexte
príspevku k finančnej výkonnosti podnikov. In: Ekonomika firiem 2007. Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Podnikovohospodárskej fakulty so
sídlom v Košiciach ekonomickej univerzity v Bratislave. Košice, 2007, CD (v tlači)
POLONČÁK, M. – SCHWARTZOVÁ, Z.: Ako vykonávať znaleckú činnosť
v neziskových podnikoch a organizáciách. In: Zborník z vedeckej konferencie konanej
pri príležitosti 15. výročia vzniku PHF EU Košice „Finančné riadenie a výkonnosť
podnikov“ 14.9.2007 – Košice: Katedra ÚaF EU PHF, s. 8. ISBN 978-80-225-2343-1
(CD nosič)
VOLOŠIN, M.: Aktuálne otázky vývoja strategického manažmentu v podmienkach
znalostnej ekonomiky. In: Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. Zborník
vedeckých prác na CD. Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2007.

VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY NA KONFERENCIÁCH
-

VARCHOLOVÁ, T. – VASILOVÁ, M.: Využitie moderných informačných
technológií vo výučbe predmetu manažment rizika. In: Modern Information
Technologies and Innovation Methods of Training specialists at the International
Market of Higher Education. Materials of International Scientific Conference.
Uzhgorod : Lira, 2007, s. 78- 82. ISBN 978-966-8266-75-1.

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):
- vyžiadané prednášky na konferenciách
- prijaté prednášky
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2. Číslo projektu: 1/4604/07; Názov projektu: Kvantitatívne prístupy k modelovaniu
rozhodovania ekonomických.subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika..
Vedúci projektu:
Ing. Tomáš Výrost, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie): zloženie
spoluriešiteľov sa nemenilo. Spoluriešiteľmi sú:
Ing. Zuzana Lejková, PhD.,
doc. Ing. Vladimír Gazda PhD.,
RNDr. Vladimír Munka,
Ing.Tomáš Bačo,
Ing. Mgr. Anton Meteňko,
Ing. Maroš Mikulský
Doba riešenia:
2007-2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b. za sledované obdobie (pokračujúci
aj končiaci projekt)
V roku 2007 bola vytváraná metodologická základňa pre tvorbu experimentov
plánovaných na realizáciu v roku 2008. Keďže išlo o prvú fázu projektu,
prebiehalo obstarávanie podkladov k tvorbe experimentov a vypracovávala sa
metodika pre experimenty. Samotné výstupy a ich diseminácia je plánovaná
v druhom roku riešenia projektu.
c. za celú dobu riešenia (končiaci
projekt)
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
Publikačné výstupy sú v súlade so schváleným projektom plánované v roku 2008.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia
(končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov:

Projekty aplikovaného výskumu
1. Číslo projektu: AV4/0109/2006; Názov: „Technicko – ekonomická optimalizácia
zhodnocovania biomasy v podnikateľskej sfére a v samospráve v podmienkach Košického
a Prešovského kraja“
Vedúci projektu:
doc. Ing. Matej Polák, PhD.,
Členovia riešiteľského kolektívu z pracoviska riešiteľa projektu:
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc.
Doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
Doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.
Ing. Babula Mendelová
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Ing. Daniela Urblíková, PhD.
Ing. Jozef Gajdoš
Ing. Jana Czillingová, PhD.
Ing. Miroslav Kovalčik
Zástupca spoluriešiteľa:
Prof. Ing. Imrich Koštiaľ, CSc.
Členovia riešiteľského tímu z pracoviska zástupcu spoluriešiteľa:
RNDr. Sergej Ševec
Ing. Ján Mikula
Ing. Ján Gloček
Ing. Marcel Pástor, PhD.
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

Ing. Viera Sučková, Ing. Vladimír Palša, CSc. – PD Kapušany
Ing. Karol Keher – Slovenská energetická agentúra
Ing. Miklušová – Slovenská akadémia vied
Ing. Miroslav Kušnír – QEL Bardejov a.s.
2006-2008

Dosiahnuté výsledky za sledované obdobie
-

Uskutočnený výskum zhodnocovania kukuričnej siláže pri výrobe bioplynu
a ekonomické zhodnotenie pri rôznych kombináciách a dávkovaní
Sledované a vyhodnocované pestovanie energetických rastlín na výskumnej stanici vo
Vysokej nad Uhom
Realizovaná príprava vzdelávacích programov pre študentov 3. a 4. Ročníka
Overovanie novej koncepcie pece na spaľovanie biomasy. Za týmto účelom bol
postavený fyzikálny model, experimentmi potvrdená funkčnosť zariadenia. Zostavený
matematický model procesu generácie tepla z biomasy.

Kvantifikácia výstupov:
-

-

-

-

-

Polák, M.: Koncepcia rozvoja OZE na báze biomasy v Prešovskom a Košickom kraji,
Zborník referátov a prezentácií z medzinárodného workshopu obnoviteľné zdroje
surovín a energie – šanca pre znevýhodnené regióny v dňoch 9 – 11.11.2006 na
Zemplínskej Šírave. S. 17 – 33, ISBN 80-225-2276-2
Koštial, I. a kol.: Výskum a vývoj zuairadení na výrobu tepelnej energie z biomasy.,
Zborník referátov a prezentácií na CD-ROM z medzinárodného workshopu
obnoviteľné zdroje surovín a energie – šanca pre znevýhodnené regióny v dňoch 19 –
21.10.2006 v Bardejovských kúpeľoch, ISBN 80-225-2276-2
Tkáč, M.: Nástroje trvalo udržateľného rozvoja, Zborník referátov a prezentácií na
CD-ROM z medzinárodného workshopu obnoviteľné zdroje surovín a energie – šanca
pre znevýhodnené regióny v dňoch 19 – 21.10.2006 v Bardejovských kúpeľoch, ISBN
80-225-2276-2
Urbliková, D.: Obnoviteľné zdroje energie a podporné nástroje ich využívania v SR.,
Zborník referátov a prezentácií z medzinárodného workshopu obnoviteľné zdroje
surovín a energie – šanca pre znevýhodnené regióny v dňoch 9 – 11.11.2006 na
Zemplínskej Šírave. S. 78 – 87, ISBN 80-225-2276-2
Polák, M., Palša, V.: Prípadová štúdia Bioplynová stanica Kapušany pri Prešove.,
Zborník referátov a prezentácií na CD-ROM z medzinárodného workshopu
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-

-

-

-

obnoviteľné zdroje surovín a energie – šanca pre znevýhodnené regióny v dňoch 19 –
21.10.2006, s. 96 – 98, ISBN 80-225-2276-2
Keher, K.: Koncepcia rozvoja miest a obcí v oblasti tepelnej energetiky na Slovensku.,
Zborník referátov a prezentácií na CD-ROM z medzinárodného workshopu
obnoviteľné zdroje surovín a energie – šanca pre znevýhodnené regióny v dňoch 19 –
21.10.2006, s. 43-47, ISBN 80-225-2276-2
Pčolinská, L., Žiaran, P., Jurková, J.: Zvýšenie príležitosti využitia biomasy
v podmienkach Slovenska., Zborník referátov a prezentácií na CD-ROM
z medzinárodného workshopu obnoviteľné zdroje surovín a energie – šanca pre
znevýhodnené regióny v dňoch 19 – 21.10.2006, s. 92 – 96, ISBN 80-225-2276-2
Farkašovská, M.: Socálno – ekonomické aspekty využitia obnoviteľných zdrojov
surovín a energie. Zborník referátov a prezentácií na CD-ROM z medzinárodného
workshopu obnoviteľné zdroje surovín a energie – šanca pre znevýhodnené regióny
v dňoch 19 – 21.10.2006, . 115 – 123, ISBN 80-225-2276-2
Tkáč, M.: Manažment kvality trvalo udržateľného rozvoja, elektronická prezentácia na
CD-ROM, Zborník referátov a prezentácií na CD-ROM z medzinárodného workshopu
obnoviteľné zdroje surovín a energie – šanca pre znevýhodnené regióny v dňoch 19 –
21.10.2006, ISBN 80-225-2276-2

REALIZOVANÉ PROJEKTY:
-

-

Polák, M.: Nachwachsende Rohstoffe – Chance fur Nenachteiligte Regionen.
Medzinárodný projekt v rámci Akcie Rakúsko – Slovenská republika Spolupráca vo
vede a vzdelávaní. Projekt 55s01 zameraný na vzdelávanie študentov, doktorandov
a pedagógov.
Polák, M.: Návrh výskumno – vývojového a informačného centra pre obnoviteľné
zdroje energie v Prešovskom a Košickom kraji. Projekt realizovaný v roku 2007
z prostriedkov PD Kapušany a kapitálových výdajov projetu.

ZADANÉ VEDECKÉ PRÁCE DO TLAČE:
-

Polák, M.: Biomasa zdroj energie a šanca pre znevýhodnené regióny. Vedecký časopis
Ekonómia. Vydavateľ Ministerstvo osvity a nauky Ukrajiny. Zadané do tlače
15.11.2006

2. Číslo projektu: AV4/0046/2007; Názov: Výskumno-výstavné a informačné centrum
bioenergie
Vedúci projektu:
doc. Ing. Matej Polák, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Ing. Babula Mendelová
Ing. Peter Šimegh, PhD.
Ing. Jana Jurková
Ing. Lenka Pčolinská
Ing. Pavol Žiaran
Ing. Rastislav Ručinský, PhD.
Ing. Katarína Gofusová, PhD.
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Doba riešenia:

2007 – 2009

Dosiahnuté výsledky riešenia – za sledované obdobie
- príprava a realizácia výberových konaní na dodávku strojov, zariadení a stavby pre
školiace pracovisko
- príprava a zriadenie výskumného políčka pre pestovanie a zber obnoviteľných rastlín
- zorganizovanie a uskutočnenie 7. medzinárodnej vedeckej konferencie „Energopolitické smerovanie krajín východnej a strednej Európy vo využívaní OZE
- vydanie zborníka z medzinárodnej konferencie
- príprva sylab a výuky predmetu: Ekonomika obnoviteľných zdrojov energie
- zahájenie výučby predmetu Ekonomika obnoviteľných zdrojov energie v zimnom
semestri 2007 – 1 krúžok 14 študentov, 4 diplomové práce, 2 bakalárske práce
- ekonomické vyhodnotenie premeny biomasy na elektrický prúd a teplo
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie 2007 (pokračujúci projekt).
- Monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
-

POLÁK, M.: Biomsa – zdroj energie a šanca pre znevýhodnené regióny –
Medzinárodný vedecký vestník Ministerstvo osviti i nauky Ukrajiny 2007 ISBN 978966-8924-32-3

-

POLÁK, M.: Znovuobjavenie obnoviteľných zdrojov energie – Medzinárodný
vedecký vestník Ministerstvo osviti i nauky Ukrajiny 2007 ISBN 978-966-8924-32-3

-

odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)

-

BAUMÖHL, E. – KOČKIN, P.: Modely DCF a identifikácia determinujúcich veličín
pomerových ukazovateľov trhovej hodnoty podniku. In: Manažment v teórii a praxi,
roč. 3, 2007, č. 3. ISSN 1336-7137 (v tlači)

-

príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)

-

POLÁK, M, ŽIARAN, P.: Biomasa cesta k zlepšeniu života a k prosperite
znevýhodnených regiónov – Sborník příspevku – sekce G Marketing a kvalita života
účasť aktívne vystúpenie na medzinárodnej konferencii v Prahe. ISBN 978-80-2451207-5
POLÁK, M. – PRIVIDIOVÁ, E.: Peasant in the role of a producer and energy
distributor Transfer Wiedzy i dzialan innowacyjnych w obszarze agrobiznesu
Uwarunkowania, mechanizmy, efekty ISBN 978-83-7338-319-7

-

-

POLÁK, M.: Koncepcia rozvoja obnoviteľných zdroov energie na báze biomasy
v Košickom a Prešovskom kraji. Zborník referátov z medzinárodného workshopu
„Obnoviteľné zdroje surovín – šanca pre znevýhodnené regióny“ ISBN 80-225-22767
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-

POLÁK, M.:Ekonomické a environmentálne aspekty využitia OZE. Zborník referátov
zo 7. medzinárodnej konferencie racionálna výroby prenos a spotreba energie Hotel
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry október 2007

-

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

Iné projekty:
1. 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
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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

Fakulta medzinárodných vzťahov
Projekty VEGA
1. Číslo projektu: 1/3773/06; Názov projektu: Progresívne tendencie vývoja stratégií
medzinárodného marketingu
Vedúci projektu:
prof. Ing. Eduard Urban, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Martin Grešš, PhD., zástupca vedúceho projektu, FMV EU
Ing. Mária Tajtáková, PhD., OF EU
RNDr. Jana Pásztorová, PhD., OF EU
Ing. Tomáš Dudáš, PhD., FMV EU
Počas riešenia vypadli z riešiteľského kolektívu 2 doktorandi:
Ing. Pavol Popp
Ing. Eugen Veselý.
Doba riešenia:
01. 01. 2006 – 31. 12. 2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
b. za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
V posledných rokoch sa prejavujú v medzinárodnom marketingu podnikov vyspelých krajín
trendy, ktoré vplývajú na marketing v celosvetovej dimenzii, vrátane marketingových stratégií
v krajinách východnej a strednej Európy. Niektoré z týchto tendencií sú zrejmé a vyplývajú
z logiky vývoja trhu, iné sú menej nápadné a sú súčasťou rafinácie stratégií firiem na
svetovom trhu.
Východiskom výskumu bolo hodnotenie rámcových podmienok vývoja svetovej ekonomiky
a trhu všeobecne a tzv. marketingového prostredia v medzinárodnom a európskom meradle
zvlášť. Nasledujúca analýza tendencií vývoja marketingových stratégií vyspelých firiem na
svetových trhoch s ohľadom na zmeny v podnikateľskom prostredí a zmeny štruktúry
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a fungovania trhu umožnila identifikovať nové formy konkurencie a presadzovania sa na trhu,
a v rámci toho progresívne formy priamych zahraničných investícií.
S tým súvisia okrem iného , nové formy konkurencie a spolupráce firiem v globálnom
prostredí – vytváranie a fungovanie strategických aliancií, rýchle technologické zmeny
a diverzifikácia dopytu, urýchľovanie technologického pokroku a samotných marketingových
procesov a stratégií.
Hlavnú úlohu v týchto zmenách zohrávajú veľké multinacionálne a medzinárodné firmy.
V súčasnosti so zmenami hlavných tendencií stratégií a marketingových procesov sa menia
ich organizačné štruktúry, dochádza k vytváraniu modulárnych korporácii a sieti a rozvinuté
interorganizačné štruktúry.
Globálne prostredie medzinárodného marketingu a s tým súvisiaca konkurencia vytvára
zvýšený tlak na inováciu produktov a služieb a s týmto súvisiacich technológií a vytvára tak aj
zvýšené nároky na schopnosti a flexibilnosť ľudského faktora manažmentu. S tým súvisí
zefektívňovanie a urýchľovanie tokov informácií, rast investícií do intelektuálneho
vlastníctva, budovanie rozhodovacích systémov a procesov s využitím computerizácie. Tieto
zmeny a inovácie sa stávajú nevyhnutnou podmienkou konkurenčne schopnosti, a to nie len
vedúcich svetových firiem. Ich aplikácia v našich podmienkach je poznamenaná špecifickými
podmienkami spoločenského a ekonomického vývoja.
Nevyhnutne a akútne treba venovať zvýšenú pozornosť ekologickým, ako aj etickým
aspektom podnikania a marketingu (deficit v týchto oblastiach), a to na všetkých úrovniach
a zamerať vo zvýšenej miere výskum a pozornosť týmto smerom.
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

-

Urban: International Marketing Strategies – Monografia v anglickom jazyku,
Review: doc. Ing. Igor Kosír, PhD., Ing. Mária Tajtáková, PhD., ISBN: 80969532-0-6, EAN: 9788096953202, ŠEVT Bratislava, 2006

-

Urban: Strategien des Internationalen Marketings – Monografia v nemeckom
jazyku, Rezensent: prof. Ing. Milan Rajňák, DrSc., ISBN 80-969532-1-4 EAN
9788096953219, ŠEVT Bratislava, 2006

-

Urban: Stratégies de Marketing International – Monografia vo francúzskom
jazyku, Recenzenti: doc. Mgda Přívarová, PhD., Ing. Mária Tajtáková, PhD.,
ISBN: 80-969532-2-2, EAN: 9788096953226, ŠEVT Bratislava, 2006
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-

Urban:
Zmeny
v marketingovom
prostredí
v súčasnosti
s vývojom
podnikateľských subjektov, Medzinárodné vzťahy, Bratislava, EU, apríl 2006

-

Urban, Veselý: Súčasný stav a využívanie elektronického obchodu v hospodárskej
praxi, Ekonómia a podnikanie 1/2007, Bratislava, BVŠP, september 2007

2. Číslo projektu: VEGA G210/07 – VEGA 1/4563/07; Názov projektu: Vzťah
medzinárodného práva a európskeho práva
Vedúci projektu:
prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
Spoluriešitelia projektu:
JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
JUDr. Roman Jurík, PhD.
JUDr. Halina Martyniv, PhD.
JUDr. Lucia Hurná, PhD.
Mgr. Ing. Milan Budjač
Doba riešenia:
2007-2009
Dosiahnuté výsledky:
Základná analýza vytýčenej problematiky, spracovávanie podkladových materiálov,
uverejnenie dosiahnutých čiastkových výsledkov v odbornej literatúre a na vedeckej
konferencii.
Výstupy:
UČEBNÉ TEXTY:
-

Mráz, S.: Medzinárodné právo verejné (Zvláštna časť). Bratislava: Vydavateľstvo
Ekonóm, 2007. 254 s. ISBN 978-80-225-2325-7.
Rusiňák, P., Hurná, L.: Praktikum z práva Európskej únie. Bratislava: Ekonóm 2007,
ISBN 978-80-225-2356-1.

ODBORNÉ ŠTÚDIE V ODBORNÝCH ČASOPISOCH
-

Hurná, L., Mráz, M.: Právna úprava nelegálneho prisťahovalectva v Európskej únii.
In: Sociálno-ekonomická revue.2007, č. 1, s. 60-69, ISSN 1336-3727.

PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ
-

-

Mráz, S., Lipková, Ľ.: Európa regiónov. In: Sborník „Jak úspěšně podnikat
v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy“ III. Medzinárodní konference 2007,
Kunovice, Česká republika 11. máj 2007. Evropský polytechnický institut 2007, s.
293-295, ISBN: 978-80-7314-111-0.
Mráz, S., Lipková, Ľ.: K nekotorym voprosam politiky sociaľnoj i ekonomičeskoj
kogezii Jevropejskogo Sojuza v 2007-2013. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie „Ekonomika i menežment, Orenburgská štátna univerzita,
Orenburg, s. 16-20, UDK 338.2, BBK 65.9 (2Ros)-97.
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-

-

-

-

-

Mráz, S.: Inštitút občianstva v Európskej únii. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie „ Trendy hospodárskeho a sociálneho rozvoja v krajinách
Európskej únie“, FSEV TNU AD v Trenčíne, 2007, ISBN: 80-2075-1862.
Budjač, M.: Vybrané otázky ochrany medzinárodných investícií. In: Zborník
abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie „Medzinárodné vzťahy 2007.
Energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám“, Zámok Smolenice 29.-30.
november 2007. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2007, s. 20, ISBN: 978-80225-2437-7.
Hurná, L.: Rozširovanie Schengenského priestoru. In: Zborník abstraktov z 8.
medzinárodnej vedeckej konferencie „Medzinárodné vzťahy 2007. Energetická
politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám“, Zámok Smolenice 29.-30. november
2007. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2007, s. 43, ISBN: 978-80-225-2437-7.
Jurík, R.: Európska únia a jej vzťah k Európskemu hospodárskemu priestoru
a Európskemu združeniu voľného obchodu. In: Zborník abstraktov z 8. medzinárodnej
vedeckej konferencie „Medzinárodné vzťahy 2007. Energetická politika EÚ a boj
proti klimatickým zmenám“, Zámok Smolenice 29.-30. november 2007. Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM 2007, s. 44, ISBN: 978-80-225-2437-7.
Martyniv, H.: Dohovor o uznaní a vykonateľnosti cudzích rozhodcovských
rozhodnutí. In: Zborník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie
„Medzinárodné vzťahy 2007. Energetická politika EÚ a boj proti klimatickým
zmenám“, Zámok Smolenice 29.-30. november 2007. Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM 2007, s. 63, ISBN: 978-80-225-2437-7.
Budjač, M.: III. pilier Európskej únie. In: Zborník študentskej vedeckej
konferencie pri príležitosti 50. výročia Rímskej zmluvy, UKF Nitra
23.3.2007. Bratislava: Komprint, 2007. ISBN 978-80-969241-3-4 s. 103.

Projekty aplikovaného výskumu:
1. Číslo projektu:
– AV 4/0111/06; Názov projektu: Politicko - právne, ekonomické
a bezpečnostné aspekty fungovania zastupiteľského úradu SR
Vedúci projektu:
JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.,
prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.,
mim. prof. PhDr. František Škvrnda, CSc.,
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.,
doc. Milan Kurucz, CSc.,
doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.,
Ing. Marek Csabay, PhD,
RNDr. Jaroslav Jarúnek,
Mgr. Boris Mattoš
Doba riešenia:
1.1.2006 – 31.12.2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
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Riešiteľský kolektív sa v roku 2007 zameral najmä na analýzu teoretických
a metodologických prístupov spojených s analýzou postavenia a pôsobnosti zastupiteľského
úradu SR v zahraničí pri realizácii zahraničnej politiky SR v jej novom
medzinárodnopolitickom postavení. Dôležitú súčasť výskumnej činnosti predstavuje aj
precizácia terminológie spojenej s touto problematikou predovšetkým z pohľadu teórie
medzinárodných vzťahov. Podrobnejšiu špecifikáciu jednotlivých prvkov a stránok pôsobenia
ZÚ konfrontovali riešitelia so súčasným stavom. Zamerali sa o.i. na vymedzenie pojmu
diplomacia a jej jednotlivé dimenzie a zároveň špecifiká manažmentu zahraničnej služby zo
strany všetkých relevantných štátnych inštitúcií. Vzhľadom na charakter činnosti ZÚ
vystupuje do popredia úloha ucelenosti jeho fungovania, keď s malým počtom osôb sa plnia
rozsiahle, mnohostranné a zložité úlohy. Praktická náročnosť realizácie týchto úloh je ďalej
komplikovaná aj skutočnosťou, že existujú minimálne tri roviny (smery) väzieb činnosti ZÚ –
realizácia úloh zahraničnej politiky SR v kontexte jej národných záujmov, úsilie o
ovplyvnenie vzťahu hostiteľského štátu k SR, k jej zahraničnej politike a národným záujmom
a zohľadnenie medzinárodného prostredia, v ktorom vystupujú aj ďalší aktéri s rôznymi
vzťahmi k SR a k hostiteľskému štátu. Na tomto základe uvažujeme o rozpracovaní
problematiky riadenia činnosti ZÚ v jeho vnútri, ale aj z pohľadu centrály – MZV. S cieľom
konfrontovať doterajšie poznatky z výskumu poskytlo riešiteľské pracovisko priestor na
konfrontáciu pohľadu teória – prax vo formáte vedeckej konferencie, ktorú zorganizovala
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave 5.11.2007. Zúčastnili
sa jej predstavitelia MZV SR, MH SR, MO SR, KPR, NR SR, pedagogickí a výskumní
pracovníci z viacerých vzdelávacích a výskumných inštitúcií na Slovensku. Riešitelia
projektu, ktorí konferenciu organizačne a obsahovo gestorovali, sa zamerali osobitne na tri
okruhy problémov:
-

historické východiská slovenskej zahraničnej politiky a diplomacie a prognóza jej
vývoja v európskom kontexte, osobitne s poukazom na kreovanie európskej
diplomatickej služby,

-

osobitosti manažmentu zahraničnej služby a diplomacie SR a koordinačná funkcia
MZV SR

-

manažment hospodárskej dimenzie diplomacie v podmienkach SR.

Z konferencie bol publikovaný zborník príspevkov a vystúpení.
Pokračoval zároveň proces
získavania relevantných poznatkov, skúseností
a informácii z manažmentu diplomacie v iných krajinách a európskych inštitúciách, o.i. bol
zabezpečený preklad správy, ktorú vypracoval pre potreby MZV SRN veľvyslanec Pashke
a ktorá je zameraná najmä na manažment zastupiteľských úradov v období po vstupe krajiny
do EÚ. Podpisom zmluvy o spolupráci medzi MZV a FMV Ekonomickej univerzity sa otvoril
priestor pre užšiu spoluprácu najmä z pohľadu dostupnosti potrebných informácií. Prvé
výsledky výskumu boli prezentované najmä počas uvedenej konferencie a boli premietnuté do
pedagogického procesu o.i. v rámci výučby predmetu Negociácie v diplomatickej praxi a pri
príprave modelovej študentskej konferencie vo formáte Európskej rady.
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V roku 2008 sa členovia riešiteľského kolektívu sústredia na finálnu časť projektu –
návrh modelu riadenia zastupiteľského úradu. Pripravia o.i. dve podujatia – workshop
s medzinárodnou účasťou a záverečnú konferenciu k výsledkom výskumu. Z oboch podujatí
pripraví riešiteľský kolektív zborníky.
Z prostriedkov grantu bolo zakúpených celkom 25 publikácií prevažne v cudzích
jazykoch k problematike zahraničnej politiky a diplomacie.
Z prostriedkov grantu boli plne, resp. čiastočne hradené zahraničné cesty Talianska
(Inštitút pre zahraničný obchod, MZV TR), Ruskej federácie (Moskovský štátny inštitút
medzinárodných vzťahov – univerzita, Diplomatická akadémia MZV RF, Fakulta
medzinárodných vzťahov Petrohradskej univerzity), na Maltu (Univerzita a MZV ), časť
výdavkov na konferenciu „Zahraničná politika a diplomacie SR v kontexte európskej
diplomacie“ a boli zakúpené ďalšie publikácie.
Pridelená suma finančných prostriedkov pokryla plánované výdavky na realizáciu
projektu v druhom roku riešenia. V súlade so schváleným zámerom a so zreteľom na dátum
pridelenia finančných prostriedkov boli tieto prioritne zamerané na zahraničné cesty, nákup
odbornej literatúry a realizáciu konferencií. Z dôvodu pracovnej neschopnosti
sa
neuskutočnili dve plánované zahraničné cesty. Riešiteľský kolektív využil pri organizácii
konferencie aj sponzorský príspevok. Z roku 2006 bol presunutý zostatok bežných výdavkov
v celkovej sume 125 243, 40 SK. Pridelená dotácia na rok 2007 predstavovala sumu 139 650
SK. Rozdiel celkových kumulovaných bežných výdavkov a skutočne použitých prostriedkov
predstavuje 64 391,65 SK. Celková dotácia na rok 2007 bola podstatne nižšia oproti pôvodne
schválenej sume na projekt pre rok 2007 (pôvodne schválený rozpočet na celý projekt
predpokladal pre rok 2007 dotáciu vo výške 312 tis. SK). S prihliadnutím na pôsobnosť a
súčinnosť relevantných organizačných zložiek EU v Bratislave pri plánovaní, zabezpečovaní
a úhrade ciest, tovarov a služieb ako aj so zreteľom na dátum začatia projektu navrhuje sa
presun nedočerpaných prostriedkov BV z roku 2007 v sume 64 391,65 do roku 2008.
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
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
Rusiňák, P., Csabay, M.: Systém funkčnej podpory exportu v Portugalsku. In:
Medzinárodné vzťahy, 2006, č.2, ISSN 1336-1562, s.83-95.
-

odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):

ZBORNÍKY V PRINTOVEJ PODOBE
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-

Zborník z vedeckej konferencie Zahraničná politika a diplomacia SR v kontexte
európskej integrácie. Bratislava 5.11.2007. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2007
ISBN 978-80-225-2467-4.
Škvrnda, F.: – O zahraničnej politike štátu v podmienkach postmodernej spoločnosti,
s. 101-116
Rusiňák, P.: – O potrebe výskumu diplomacie, s.5-17.
Csabay, M.: – K reforme podpory exportu a zahraničnej ekonomickej služby SR,
s. 45-54.
Mattoš, B.: – Svetové diplomatické školy – Diplomatishe Akademie Wien, s.72-76.
Rusiňák, P., Rusiňáková, J.: – Genderové aspekty diplomatickej služby, s.85 – 100.
Kurucz, M.: Kultúrna dimenzia diplomacie, s.62 – 71.
-

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
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