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5. Vyhodnotenie projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov
a interných doktorandov v r. 2007
A. Projekty pokračujúce v r. 2007
Národohospodárska fakulta
1. Číslo projektu: 2315006 – Grant EU – MVP; Názov projektu: Podpora rozvoja
konkurenčnej výkonnosti ekonomiky SR v EÚ a na tretích trhoch
Vedúci projektu: Ing. Peter Kopkáš, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Peter Mathes (počas 2. etapy riešenia zmenil pôsobisko, odstúpil
z projektu
Ing. Martin Lábaj
Ing. Jana Fliegová
Ing. Daniela Rumpelová (počas 2. etapy riešenia vstúpila do riešiteľského
kolektívu)
Doba riešenia: 3 roky (2006 – 2008)
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Výskumný projekt mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov
katedry hospodárskej politiky pod názvom „Podpora rozvoja konkurenčnej výkonnosti
ekonomiky SR v EÚ a na tretích trhoch“ je z hľadiska skúmanej problematiky rozdelený do
troch etáp v rokoch 2006 - 2008.
V súčasnom období bola ukončená 2. etapa riešenia projektu. Počas tejto etapy
riešenia sa podarilo výsledky uvedeného výskumu prezentovať na medzinárodnej vedeckej
konferencií, ktorá sa konala v Ostrave 4-6.9.2007. Okrem toho sa pôde Ekonomickej
univerzity v Bratislave uskutočnili mnohé konferencie, na ktorých sa aktívne zúčastnili aj
riešitelia tohto projektu. Konferencia GENERÁCIA 2007 bola organizovaná v rámci riešenia
projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov. Išlo o vedeckú
konferenciu mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov pôsobiacich na NHF EU
v Bratislave pri príležitosti Týždňa vedy 2007 na Slovensku. Na uvedenej konferencii
predniesli svoje príspevky všetci členovia riešiteľského kolektívu.
Výsledky výskumného projektu zároveň poslúžili ako podklady k pedagogickej
činnosti. Išlo o výučbu predmetu Ekonomická analýza, ktorý sa vyučuje na
Národohospodáskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v letnom semestri a výučbu
predmetu Makroekonomické rozhodovacie procesy, ktorý sa vyučuje na Národohospodáskej
fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v zimnom semestri.
V rámci druhej etapy riešenia sa podarilo poukázať na problémy rastu konkurenčnej
schopnosti slovenskej ekonomiky. Podstatná časť je venovaná efektom priamych
zahraničných investícií. Okrem toho výstupy z druhej etapy riešenia obsahujú multikriteriálne
hodnotenie konkurencieschopnosti, činitele pôsobiace na konkurenčnú schopnosť slovenskej
ekonomiky a makroekonomické dôvody podpory konkurenčnej schopnosti slovenských
podnikov pri obchodovaní so zahraničím.
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:
-

KOPKÁŠ, P.: Ceny a cenové indexy. In: Ceny a cenová stratégia (JANOK, M. a kol.),
Bratislava: MIKA-Conzult, 2007, ISBN 987-80-968504-3-3.
RUMPELOVÁ, D.: Vývoj na trhu práce. In: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2006:
štúdia vypracovaná na požiadanie Európskej hospodárskej komisie OSN / Ivan Okáli a
kolektív, Ekonomický ústav SAV, 2007 ISBN 978-80-7144-157-1, - vyšlo aj v
anglickom jazyku ISBN 978-80-7144-158-8.
-

-

-

-

-

-

učebnice a učebné texty
VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH
(KARENTOVANÉ/NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)

RUMPELOVÁ, D. - GABRIELOVÁ, H.: Vplyv silného rastu na zmeny štruktúry a trhu
práce v slovenskej ekonomike. In: Ekonomický časopis pre ekonomickú teóriu a
hospodársku politiku, spoločensko - ekonomické prognózovanie. Roč. 55, č. 6, (2007), s.
554-569, ISSN 0013-3035.
-

-

MONOGRAFIE

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

RUMPELOVÁ, D.: Prognóza vývoja HDP a jeho komponentov do roku 2010 v SR. In:
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov DOCTUS 2006. Bratislava: 2006. ISBN 80-88954-36-3.
FLIEGOVÁ, J. : Štrukturálne súvislosti ekonomiky SR. . In: EDAMBA 2007 – 10.
medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Nové Zámky: SECOS, 2007. ISBN
978-80-225-2380-6.
LÁBAJ, M. : Príspevok J. A. Schumpetera k otázkam hospodárskeho rozvoja. In:
EDAMBA 2007 – 10. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Nové Zámky:
SECOS, 2007. ISBN 978-80-225-2380-6.
RUMPELOVÁ, D. : Strednodobá prognóza vývoja HDP v Slovenskej republike do roku
2015. In: EDAMBA 2007 – 10. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Nové
Zámky: SECOS, 2007. ISBN 978-80-225-2380-6.
o

-

ZBORNÍKY V ELEKTRONICKEJ PODOBE

KOPKÁŠ, P.: Rizikový kapitál ako jedna z foriem pomoci podnikom. In: Proceedings –
International conference: Increasing competitiveness or Regional, National and
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-

-

-

-

-

-

-

International Markets Development – New Challenges. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická
fakulta, 2007. ISBN 978-80-248-1457-5.
FLIEGOVÁ, J. : Faktory ovplyvňujúce konkurencieschopnosť SR v podmienkach EÚ.
In: Elektronický zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie:
Hospodárska a sociálna politika EÚ – aktuálne otázky. Bratislava: 2007. ISBN 978-80225-2351-6.
KOPKÁŠ, P. : Možnosti zvyšovania konkurenčnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. In:
Elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Hospodárska a
sociálna politika EÚ - aktuálne otázky. Bratislava, 2007. ISBN 978-80-225-2351-6.
LÁBAJ, M.: Analýza konvergencie ekonomickej výkonnosti vybraných nových
členských krajín EÚ 27. In: Elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie: Hospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne otázky. Bratislava, 2007.
ISBN 978-80-225-2351-6.
FLIEGOVÁ, J.: Činitele pôsobiace na konkurenčnú schopnosť slovenskej ekonomiky. In:
Elektronický zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie
GENERÁCIA 2007. Bratislava: 2007. ISBN 978-80-225-2402-5.
KOPKÁŠ, P.: Efekty priamych zahraničných investícií vo vzťahu ku
konkurencieschopnosti. In: Elektronický zborník vedeckých prác z medzinárodnej
vedeckej konferencie GENERÁCIA 2007. Bratislava: 2007. ISBN 978-80-225-2402-5.
LÁBAJ, M.: Makroekonomické dôvody podpory konkurenčnej schopnosti slovenských
podnikov pri obchodovaní so zahraničím. In: Elektronický zborník vedeckých prác
z medzinárodnej vedeckej konferencie GENERÁCIA 2007. Bratislava: 2007. ISBN 97880-225-2402-5.
RUMPELOVÁ, D.: Štruktúrna analýza slovenskej ekonomiky. In: Elektronický zborník
vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie GENERÁCIA 2007. Bratislava:
2007. ISBN 978-80-225-2402-5.
-

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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2. Číslo projektu: 2315007 – Grant EU – MVP; Názov projektu: Sociálno – ekonomické
indikátory úrovne hospodárskeho procesu ( meranie a analýza s využitím národných účtov,
I-O tabuliek a sociologických metód)
Vedúci projektu:
Ing. Sekerešová Gabriela
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Havettová,
Ing.Kóošová,
Ing. Luchava,
Ing.Ošková,
Ing.Pechová.
Doba riešenia:
2006-2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
V priebehu uplynulých
rokov dochádzalo k zmenám pravidiel fungovania
hospodárskeho systému v slovenskej ekonomike, čo bolo ovplyvnené nástupom radikálnej
zmeny ekonomického systému z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú na prelome 80. a
90.rokov 20. storočia, ktorý poznáme pod názvom transformačný proces. Pravidlá fungovania
ekonomiky sa menili v závislosti od práve uplatňovanej hospodárskej politiky, resp. stratégie
a s tým súvisiacim presadzovaním a implementáciou cieľov tej ktorej politiky. Prechod na
trhovú ekonomiku a prevratnosť zmien, ktoré sa uskutočnili v období transformácie mali
zásadný charakter nielen pre ekonomiku, ale celú spoločnosť vzhľadom ku komplexnosti
transformačného procesu. Transformujúca sa ekonomika Slovenskej republiky na trhové
podmienky prechádzala zložitým a náročným procesom vzhľadom k tomu, že transformácia
v histórii ľudstva nemá obdobu, je jedinečná a predstavuje bezprecedentnú zmenu
spoločenského systému. Dochádza v nej ku kvalitatívnym zmenám aj jeho subsystémov ekonomického, sociálneho a politického a zároveň má dosah na zmeny kvality a spôsobu
života obyvateľstva v ekonomike.
Pri spracovaní výskumu sme sa zamerali na riešenie otázok spojených s ekonomickým
(hrubá pridaná hodnota, priame zahraničné investície) a sociálnym systémom (dlhodobá
nezamestnanosť, problematiku životnej úrovne obyvateľstva). Pri analýze hrubej pridanej
hodnoty (HPH) vo vybraných odvetviach hospodárstva v SR môžeme konštatovať na slabé
vybavenie technológiami, využitie inovácií a do budúcnosti na nedostatok kvalifikovaných
pracovníkov.
Zahraničné investície smerujúce na Slovensko prinášajú množstvo pozitívnych
efektov. Počínajúc od zvyšovania počtu nových pracovných miest až po spillover efekt
zvyšujúci transfer technológií na miestnych dodávateľov. Okrem zvýšenia výkonnosti
ekonomiky, zvyšovania pridanej hodnoty v daných odvetviach, tvorby nových pracovných
miest a rozvoja ekonomiky sú tu aj obavy z repatriácie ziskov a ich spätný odlev do krajiny
investora, bez reinvestícií do prevádzok na Slovensku a s neistou budúcnosť týchto prevádzok
z dlhodobého hľadiska. Ďalej je nevyhnutná podpora domácich malých a stredných podnikov,
ktoré majú priame a neprieme väzby na podniky so zahraničnou účasťou napríklad vo forme
subdodávateľských vzťahov.
Najznámejší z problémov dlhodobej nezamestnanosti je problém znevýhodnených
uchádzačov, ktorí nemajú záujem zamestnať sa, ale majú záujem zotrvať v evidencii, k čomu
potrebujú potvrdenia, že si hľadajú prácu. Šíria negatívne meno úradov práce, preto sú
zamestnávatelia často apatickí a radšej si výberové konanie robia sami. Ďalším problémom je
uplatňovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce v praxi len pri uchádzačoch o zamestnanie
s dĺžkou evidencie nad 12 mesiacov. Iné znevýhodnené skupiny (nezamestnaní nad 50 rokov,
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absolventi) sú diskriminovaní, pričom vzhľadom na motiváciu, vôľu a energiu uchádzača je
najefektívnejšie pracovať s nimi na začiatku evidencie. Potrebou je správne nastavenie
nástrojov aktívnej politiky trhu práce, pod čím treba rozumieť analýzy a štúdie zamerané na
potreby trhu práce u nezamestnaných, zosúladenie potrieb trhu práce a vzdelávania a následné
zosúladenie s potrebami zamestnávateľov. Riešením by malo byť aktívne priam až agresívne
uplatňovanie aktívnej politiky trhu práce. Väčšina dlhodobo nezamestnaných je na Slovensku
ohrozených chudobou. Základným ukazovateľom chudoby na Slovensku naďalej zostáva aj v
súčasnosti výška dosiahnutého peňažného príjmu. Ostatné aspekty chudoby môžu byť pritom
rovnako príčinou chudoby ale údaje o týchto dimenziách chudoby na Slovensku absentujú.
Oneskorenie v týchto javoch je v súčasnosti do určitej miery kompenzované nevyhnutnými
krokmi vyplývajúcimi z členstva SR v EÚ. Hrozí tu však riziko mechanického,
zjednodušujúceho a byrokratického prijímania agendy, ktorá nie je produktom vlastnej
reflexie a záujmu a ktorá sa vo vyspelých európskych krajinách v posledných desaťročiach
stávala postupne súčasťou verejnej politiky. Výsledkom môže byť jednoduché vykazovanie,
prípadné vylepšovanie predpísaných ukazovateľov, bez zváženia ich významu v národnom
kontexte, prípadne významu iných dôležitých súvislostí v procesoch sociálneho vylúčenia.
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)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia
(končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o

zborníky v printovej podobe

AFD
–
PUBLIKOVANÉ
KONFERENCIÁCH

PRÍSPEVKY

NA

DOMÁCICH

VEDECKÝCH

- Havettová, M.: Analýza hrubej pridanej hodnoty a jej zložiek v rámci Európskej únie. In:
Zborník z vedeckej konferencie mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov.
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Generácia 2006, 23.11.2006 Bratislava: EKONÓM, 2007, ISBN 978-80-225-2363-9
- Koóšová, M.: Kvalita života na Slovensku. In: Zborník z vedeckej konferencie mladých
pedagogických pracovníkov a doktorandov. Generácia 2006, 23.11.2006 Bratislava:
EKONÓM, 2007, ISBN 978-80-225-2363-9
- Luchava, J.: Podmienky pre trvalo udržateľný hospodársky rast Indie a jej úloha vo
svetovej ekonomike. In. Zborník z 10. medzinárodnej vedeckej konferencii EDAMBA
v Nových Zámkoch. Nové Zámky: Vydavateľstvo: SECOS, 2007, ISBN 978-80225-23806
- Ošková, S.: Nerovnosti v príjmoch v SR. In. Zborník z 10. medzinárodnej vedeckej
konferencii EDAMBA v Nových Zámkoch. Nové Zámky: Vydavateľstvo: SECOS, 2007,
ISBN 978-80225-2380-6
- Ošková, S.: Príjmové nerovnosti v Slovenskej republike. In: Zborník z vedeckej
konferencie mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov. Generácia 2006,
23.11.2006 Bratislava: EKONÓM, 2007, ISBN 978-80-225-2363-9
- Pechová, M: Nezamestnanosť ako indikátor ekonomického procesu. In: Zborník
z vedeckej konferencie mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov. Generácia
2006, 23.11.2006 Bratislava: EKONÓM, 2007, ISBN 978-80-225-2363-9
o

zborníky v elektronickej podobe

AFC – VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH
ZBORNÍKOCH, MONOGRAFIÁCH
- Pechová, M: Nástroje aktívnej politiky trhu práce v SR. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie Rast konkurencieschopnosti..., Ostrava 2007, str 358, ISBN: 978-80248-1458-2
- Havettová, M.: Vplyv zavádzania inovácií v jednotlivých odvetviach ekonomík SR a ČR,
Medzinárodná vedecká konferencia –Increasing competitiveness or regional, national and
international markets. International academic conference, Faculty of Economics VŠB,
Ostrava 2007, ISBN 978-80-248-1457-5
AFD
–
PUBLIKOVANÉ
KONFERENCIÁCH

PRÍSPEVKY

NA

DOMÁCICH

VEDECKÝCH

- Havettová, M.: Analýza vývoja hodnoty pridanej spracovaním vo vybraných odvetviach
hospodárstva SR. In: Zborník z vedeckej konferencie mladých pedagogických pracovníkov
a doktorandov Generácia 2007, ISBN 978-80-225-2402-5.
- Havettová, M.: Komparácia zhodnocovacích procesov v SR s krajinami EÚ, Hospodárka
a sociálna politika EÚ – aktuálne otázky, Ekonóm, Bratislava 2007, ISBN 978-80-2252351-6
- Koóšová, M.: Aspekt životnej úrovne obyvateľstva vo vzdelávaní na Slovensku. In:
Zborník z vedeckej konferencie mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov
Generácia 2007, ISBN 978-80-225-2402-5.
- Luchava, J.: Využitie systému národných účtov pri analýze priamych zahraničných
investícií. In: Zborník z vedeckej konferencie mladých pedagogických pracovníkov
a doktorandov Generácia 2007, ISBN 978-80-225-2402-5.
- Ošková, S.: Meranie chudoby na Slovensku. In: Zborník z vedeckej konferencie mladých
pedagogických pracovníkov a doktorandov Generácia 2007, ISBN 978-80-225-2402-5.
- Pechová, M.: Riešenie dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom nástrojov aktívnej
politiky trhu práce. In: Zborník z vedeckej konferencie mladých pedagogických
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pracovníkov a doktorandov Generácia 2007, ISBN 978-80-225-2402-5.
-

vyžiadané prednášky na konferenciách

3. Číslo projektu: 2315008/07 - Grant EU – MVP; Názov projektu: Makroekonomické
aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie.
Vedúci projektu:
Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Ivana Černáková
Ing. Gabriela Dovaľová
Ing. Ivana Lennerová
Ing. Marcel Novák, PhD.
Ing. Anna Sobotová
Ing. Martin Šustr
Ing. Karol Trnovský
Ing. Marián Vongrej
Doba riešenia:
2007-2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Počas prvej etapy riešenia bolo kľúčom zozbieranie a preštudovanie čo
najväčšieho množstva materiálov, potrebných pre ďalšiu analýzu v rámci riešenia
projektu. Výstupy grantovej úlohy sa v prvom roku realizovali formou aktívnej účasti
riešiteľov na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách a publikovaním
odborných príspevkov v zborníkoch a iných odborných časopisoch. Zároveň sa
riešiteľský kolektív podieľal na organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie
„Generácia 2007“, na ktorej boli prezentované výsledky riešenia interného grantového
projektu. Riešenie projektu sa uskutočňuje formou riešenia čiastkových výskumných
úloh jednotlivých riešiteľov, ktoré sú obsahovo zosúladené s hlavným zameraním ich
dizertačných prác.
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)
-

-

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

Lennerová, Ivana: K vstupu SR k EMÚ, In: Finančné trhy, máj 2007, ISSN 1336-5711.
(+ www.derivat.sk K vstupu SR k EMÚ)
Lennerová, Ivana: Inflačné cielenie v podmienkach SR. In: Finančné trhy, jún 2007,
ISSN 1336-5711 (+ www.derivat.sk Inflačné cielenie v podmienkach SR)
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-

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

o
-

-

-

-

-

-

ZBORNÍKY V PRINTOVEJ PODOBE

Brinčíková Z.: Vzdelávanie ako faktor flexibility pracovnej sily. In: Medzinárodná
vedecká konferencia „Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty
konkurencieschopnosti“, Bratislava. 12.12.2007
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. 20. 4. 2007. ISBN: 978-80-225-2380-6.
Černáková, I.: Ekonomický rast v znalostnej ekonomike a jej dôsledky. (s.39-43). In:
Mezinárodní vědecká konference „Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Sborník
příspěvku (recenzovaný). Olomouc 13. 9. 2007. Editor: Jaroslava Kubátová. ISBN: 97880-903808-8-2
Černáková, I., Sobotová, A.: Ľudský kapitál v znalotnej ekonomike. In: Medzinárodná
vedecká konferencia „Lidský kapitá a investice do vzdělání“. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie, Praha. 5.-6.12.2007
Doválová, G.: Ľudský kapitál a význam celoživotného vzdelávania. In: Medzinárodná
vedecká konferencia „Lidský kapitá a investice do vzdělání“. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie, Praha. 5.-6.12.2007
Lennerová, I., Sobotová, A.: Medzinárodný pohyb ľudského kapitálu. In: Medzinárodná
vedecká konferencia „Lidský kapitál a investice do vzdělání“. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie, Praha. 5.-6.12.2007
Novák, M.: Komparácia vybraných tranzitívnych ekonomík (s. 373-379). In:
Mezinárodní vědecká konference „Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Sborník
příspěvku (recenzovaný). Olomouc 13. 9. 2007. Editor: Jaroslava Kubátová. ISBN: 97880-903808-8-2
Novák, M.: Ekonomický cyklus USA v 20. a 21. storočí. In: Medzinárodná vedecká
konferencia „Nové trendy – nové nápady 2007“. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie, Znojmo. 22.-23.11.2007
Sobotová, A.: Globalizácia a nová ekonomika. In: Medzinárodná vedecká konferencia
Malopolskej Wyzszej Szkoly Ekonomicznej w Tarnowie: Panstwa Grupy
Wyszegradzkiej po dwóch latach czlonkostwa w Unii Eurepejskiej. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2007, Tarnow.
Sobotová, A.: Dlhodobá nezamestnanosť ako jeden zo základných problémov na
európskom trhu práce. s. 357-360. In: PhD. 10. medzinárodná vedecká konferencia
EDAMBA 2007 v Nových Zámkoch. 10th International Science Conference EDAMBA
2007, Nové Zámky. 20. 4. 2007. ISBN: 978-80-225-2380-6.
Sobotová, A.: Aktívna politika trhu práce (Aktívna politika zamestnanosti) (s. 465-471).
In: Mezinárodní vědecká konference „Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Sborník
příspěvku (recenzovaný). Olomouc 13. 9. 2007. Editor: Jaroslava Kubátová. ISBN: 97880-903808-8-2
Sobotová, A.: Nezamestnanosť – fenomén minulosti i súčasnosti. In: Zborník prác
doktorandov Ekonomickej univerzity v Bratislave „Mladá veda 2007“, Bratislava. Jún
2007
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-

-

-

-

Sobotová A.: Vývoj miezd a miery nezamestnanosti v Slovenskej republike. In:
Medzinárodná vedecká konferencia „Nové trendy – nové nápady 2007“. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie, Znojmo. 22.-23.11.2007
Šustr, M.: Zahraničné investície v podmienkach Slovenska (s.518-523). In: Mezinárodní
vědecká konference „Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Sborník příspěvku
(recenzovaný). Olomouc 13. 9. 2007. Editor: Jaroslava Kubátová. ISBN: 978-80-9038088-2
Trnovský, K.: Teória optimálnych menových oblastí: Mundel I versus Mundel II (s. 523529). In: Mezinárodní vědecká konference „Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Sborník
příspěvku (recenzovaný). Olomouc 13. 9. 2007. Editor: Jaroslava Kubátová. ISBN: 97880-903808-8-2
Trnovský, K.: Nový stredoeurópsky paradox v oblasti reálnej konvergencie. In:
Medzinárodná vedecká konferencia „Nové trendy – nové nápady 2007“. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie, Znojmo. 22.-23.11.2007
Vongrej, M.: Morálka a poznatky v trhovej ekonomike – alarmujúca situácia v novej
ekonomike (s. 560-565). In: Mezinárodní vědecká konference „Ekonomické znalosti pro
tržní praxi. Sborník příspěvku (recenzovaný). Olomouc 13. 9. 2007. Editor: Jaroslava
Kubátová. ISBN: 978-80-903808-8-2
Vongrej, M.: Morálka a jej pôvod. In: Zborník prác doktorandov Ekonomickej univerzity
v Bratislave „Mladá veda 2007“, Bratislava. Jún 2007
o

-

-

-

-

ZBORNÍKY V ELEKTRONICKEJ PODOBE

Brinčíková, Z.: Flexikurita – dánsky model trhu práce. In: Nová ekonomika a trvalo
udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja. Zborník medzinárodnej
vedeckej konferencie. 13. september 2007, Bratislava. ISBN 978-80-225-23-50-9
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.
Černáková, I.: Dôsledky novej ekonomiky. In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast
– súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. 13. september 2007, Bratislava. ISBN 978-80-225-23-50-9
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.
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.
Lennerová, I.: Časové etapy zavedenia eura. In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast
– súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. 13. september 2007, Bratislava. ISBN 978-80-225-23-50-9
Lennerová, I.: Technologická úroveň Slovenskej republiky v porovnaní s EÚ. 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.
Novák, M.: Porovnanie vybraných makroekonomických ukazovateľov Slovenska
s tranzitívnymi ekonomikami. In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť
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-

-

-

a budúcnosť perspektívneho vývoja. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 13.
september 2007, Bratislava. ISBN 978-80-225-23-50-9
Novák, M.: Problémy 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.
Sobotová, A.: Zamestnanosť a trh práce v globálnej ekonomike. In: Nová ekonomika
a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. 13. september 2007, Bratislava. ISBN 978-80225-23-50-9
Sobotová, A.: Nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. 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.
Šustr, M.: Zahraničné investície ako súčasť ekonomiky Slovenska. In: Nová ekonomika
a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. 13. september 2007, Bratislava. ISBN 978-80225-23-50-9
Šustr, M.: PZI v podmienkach znalostnej ekonomiky – problém vzniku duálnej
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.
Trnovský, K.: Podstata teórie optimálnych menových oblastí. In: Nová ekonomika
a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. 13. september 2007, Bratislava. ISBN 978-80225-23-50-9
Trnovský, K.: 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, M.: 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.
Sobotová, A.: Vývoj nezamestnanosti v SR a v Európskej unii (s. 310). 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.
-

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)
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-

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

Obchodná fakulta
1. Číslo projektu: 2316059/06; Názov projektu: Analýza európskych integračných procesov
a ich pôsobenie vo vybraných politikách EÚ
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

Ing. Denisa Báráňová-Čiderová, PhD., M.A.
doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD.
Ing. Peter Verček, PhD.
Ing. Tomáš Halán
Ing. Viera Dobošová, PhD.
Ing. Simona Škorvagová
Ing. Martina Fifeková
Ing. Jaroslav Biehunek
Ing. Dušan Lacek
Ing. Martina Obedová
Ing. Andrea Vargová
Ing. Ľubomíra Krausová
Ing. Jana Mandl
1.1.2006 – 31.12.2008

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Riešitelia projektu v druhom roku pokračovali v napĺňaní jeho cieľov prostredníctvom
postupov stanovených v návrhu projektu nadväzujúc na úvodný rok, v ktorom tím riešiteľov
analyzoval vtedajší stav európskej hospodárskej integrácie a hospodárskych politík
podstatných pre fungovanie vnútorného trhu, resp. hospodárskej a menovej únie EÚ,
identifikoval problematické oblasti európskych integračných procesov spolu s testovaním
a monitorovaním vlastných hypotéz možného riešenia problematických okruhov za účelom
rozpracovania adekvátnych odporúčaní. Publikované výstupy riešiteľov sú tematicky
orientované na prínosy a riziká rozšírenia Európskej únie o krajiny strednej a východnej
Európy pre EÚ, podporu poľnohospodárstva SR pred a po vstupe do EÚ, benchmarking
konkurencieschopnosti SR, jednotný trh EÚ, integračnú kapacitu HMÚ, dohody
o hospodárskom partnerstve medzi krajinami EÚ a AKT s prihliadnutím na úlohu SR,
integráciu afrických krajín a EÚ, ako aj migráciu v EÚ.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
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AAB VEDECKÉ MONOGRAFIE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
-

-

-

BÁRÁŇOVÁ - ČIDEROVÁ, Denisa: Intercultural Communication, str. 67 – 93
(podkapitola 2.4) In: Zorkóciová, O. a kol.: Corporate Identity II. Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2007, 282 str., ISBN 978-80-225-2336-3 (2. doplnené
vydanie, vedecká monografia)
BÁRÁŇOVÁ - ČIDEROVÁ, Denisa: Prínosy a riziká rozšírenia Európskej únie o krajiny
strednej a východnej Európy pre EÚ – Rozšírenie EÚ na východ. Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2007, ISBN 978-80-225-2385-1. Vedecká monografia –
kapitoly 1 a 2 (str. 23 – 148) a príloha (str. 181 – 300)
KITTOVÁ, Zuzana.: Trh Európskej únie – trh bez hraníc? (Zadané vydavateľovi. Vyjde
ako monografia vydaná Zastúpením Európskej komisie v Slovenskej republike v r. 2007)

ADE VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
-

BÁRÁŇOVÁ - ČIDEROVÁ, Denisa: – Mandl, J.: Integration Capacity of the European
Union: The Case of the EMU, str. 33 – 42. In: Steinmetzová, D. (ed.): Effective
Responses to Globalisation: EU and Beyond. Praha: Nakladatelství Oeconomia, 2007,
148 str. ISBN 978-80-245-1255-6

AFB PUBLIKOVANÉ POZVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH
-

-

-

-

-

DOBOŠOVÁ, Viera: Dohody o hospodárskom partnerstve medzi krajinami EÚ a AKT
a úloha SR. In: Zborník z VII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko
a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní“, Bratislava 2007, str. 63 – 67, ISBN
978-80-225-2338-7
FIFEKOVÁ, Martina.: Vplyvy PZI na trhy výrobných faktorov. In: Zborník z VII.
ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko v medzinárodnom
obchode a podnikaní“, Bratislava 2007, str. 78 – 83, ISBN 978-80-225-2338-7
GAVAĽOVÁ, Viera. – LACEK, Dušan.: Integrácia afrických krajín a Európska únia. In:
Zborník z VII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko
v medzinárodnom obchode a podnikaní“, Bratislava 2007, str. 190 – 194, ISBN 978-80225-2338-7
GAVAĽOVÁ, Viera. – OBEDOVÁ, Martina: Podpora poľnohospodárstva SR pred a po
vstupe do Európskej únie. In: Zborník z VII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
„Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní“, Bratislava 2007, str. 88 –
92, ISBN 978-80-225-2338-7
KRAUSOVÁ, Ľubomíra.: Aká je budúcnosť Európskej únie? In: Zborník z VII. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode
a podnikaní“, Bratislava 2007, str. 185 – 189, ISBN 978-80-225-2338-7
VARGOVÁ, Andrea.: Migrácia v Európskej únii – hrozba či nevyhnutnosť? In: Zborník
z VII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko
v medzinárodnom obchode a podnikaní“, Bratislava 2007, str. 296 – 299, ISBN 978-80225-2338-7
VERČEK, Peter.: Benchmarking konkurencieschopnosti Slovenskej republiky In:
Zborník z VII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko
v medzinárodnom obchode a podnikaní“, Bratislava 2007, str. 300 – 304, ISBN 978-80225-2338-7
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AFG ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV ZO ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÍ
-

DOBOŠOVÁ, Viera: New partnerships between the EU and the developing countries –
the case of ACP region. In: 6th International Conference Economic integrations,
competition and cooperation: Opatija, Chorvátsko, 19-20.4.2007. Zborník príspevkov na
CD. ISBN 978-953-6148-61-5

ADE VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
-

DOBOŠOVÁ, Viera: The European Union and Partnerships with Developing Countries –
the Case of ACP Region. In: Romanian Journal of European Affairs. Roč. 7, č. 1 (apríl
2007), s. 45 – 56, ISSN 1582-8271

AFH ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV Z DOMÁCICH KONFERENCIÍ
-

KITTOVÁ, Zuzana.: Európske a medzinárodné obchodné právo vo vzdelávaní ekonómov
– očakávania a výsledky. In: Zborník abstraktov na medzinárodnú vedeckú konferenciu
Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave,
Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 13. 2. 2007

ADE VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
-

KITTOVÁ, Zuzana: – BÁRÁŇOVÁ - ČIDEROVÁ, Denisa: Adaptácia vzdelávania
ekonómov v podmienkach Európskej únie. In: Príspevok na medzinárodnej vedeckej
konferencii: Znalosti pro tržní praxi 2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
13. 9. 2007 (dostupné na CD)

2. Číslo projektu: 2316061/07; Názov projektu: Efekty budovania poznatkovej ekonomiky
na Slovensku v oblasti služieb
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

Ing. Ladislav Bažó
Ing. Anita Buha,PhD.
Ing. Adrián Pavlík, PhD.
Ing. Cecília Olexová, PhD.
Ing. Jana Vančíková
Ing. Ivana Holubcová
Ing. Kristína Tobolářová
1.1.2007 – 31.12.2008

Dosiahnuté výsledky riešenia - RESUMÉ:
a. dosiahnuté výsledky za sledované obdobie:
Informatizácia a z nej vyplývajúce využívanie informačných technológií pre
podnikateľské procesy, predstavuje jeden zo základných pilierov budovania poznatkovej
ekonomiky. SR v oblasti informatizácie výrazne zaostáva oproti ostatným krajinám. Zmeny v
riadení ľudských zdrojov v podnikoch služieb, ktoré reagujú na zvýšené využívanie
technológií a ekonomické a konkurenčné tlaky sú predovšetkým: decentralizácia
a delegovanie rozhodovania, rozvoj flexibilných ľudských zdrojov, projektové riadenie, viac
14

tímovej práce, viac sebariadenia a väčšia zodpovednosť jednotlivcov a tímov, otvorenosť,
slušnosť a partnerstvo v zamestnaneckých vzťahoch, orientácia na zákazníka, neustály rozvoj
s cieľom dosiahnuť konkurenčnú výhodu vďaka ľuďom. Existuje ešte stále veľa prekážok a
bariér rozvoja trhu služieb, o ktorých odstraňovanie sa usiluje EÚ. Ide o odstraňovanie
colných ale aj necolných bariér, kam patria fyzické bariéry (hraničné kontroly), technické
bariéry a fiškálne bariéry (nepriame dane), ktoré majú negatívny dopad na rast
konkurencieschopnosti ako základného cieľa budovania poznatkovej ekonomiky.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie:
AFC
PUBLIKOVANÉ
KONFERENCIÁCH
-

-

-

-

NA

ZAHRANIČNÝCH

VEDECKÝCH

BAŽÓ, L.: Informačné systémy a ich význam pre manažment podniku v podmienkach
poznatkovej ekonomiky. In Mladá věda 07 [elektronický zdroj]. Praha : VŠE, 2007.

AFD
PUBLIKOVANÉ
KONFERENCIÁCH:
-

PRÍSPEVKY

PRÍSPEVKY

NA

DOMÁCICH

VEDECKÝCH

BAŽÓ, L.: Informačné technológie a ich význam pre rozvoj cestovného ruchu. In Dialóg
predstaviteľov verejného a súkromného sektora o spolupráci v cestovnom ruchu :
medzinárodná vedecká konferencia = international conference [elektronický zdroj].
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. S. 140-146.
BAžó, L.: Informatizácia ako jeden z pilierov novej ekonomiky. In Nová ekonomika
a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : medzinárodná
vedecká konferencia [elektronický zdroj]. Bratislava : NHF EU, 2007. ISBN 978-80-2252350-9.
Pavlik, A.: Politika podpory malých a stredných podnikov v EÚ. in Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie Hospodárska a sociálna politika EÚ – aktuálne
otázky [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN: 978-80225-2351-6
Pavlik, A.: Manažment a konkurenčná stratégia v malých a stredných podnikoch. In
Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Merkúr 2007. Bratislava : v tlači
Vančíková, J.: Budovanie vnútorného trhu služieb EÚ vo svetle Lisabonskej stratégie:
dopady na ekonomiku SR. In Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť
a budúcnosť perspektívneho vývoja : medzinárodná vedecká konferencia [elektronický
zdroj]. Bratislava : NHF EU, 2007. ISBN 978-80-225-2350-9.

AFH ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV Z DOMÁCICH KONFERENCIÍ
-

-

Bažó, L.: Informačné technológie a ich význam pre rozvoj cestovného ruchu. In: Zborník
abstraktov z medzinárodnej konferencie „Dialóg predstaviteľov verejného a súkromného
sektora o spolupráci v cestovnom ruchu“, 3.-4.5.2007 Bratislava. Bratislava : Ekonóm
2007. ISBN 978-80-225-2330-1
OLEXOVÁ, C.: Tendencie zmien riadenia ľudských zdrojov v znalostnej spoločnosti. In:
Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomika firiem 2007 a
Semafor 2007, 19.–21.9.2007 Košice, EU v Bratislave, PHF v Košiciach, 2007. ISBN
978-80-225-2392-9
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BDF ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
-

Olexová, C.: Outplacement . In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, 2007, č. 1112, s. 131-136. ISSN 1335-1508
Olexová, C.: Hodnotenie efektívnosti procesu získavania a výberu zamestnancov. In:
Personálny a mzdový poradca podnikateľa, 2007, č. 6-7, s. 260-267. ISSN 1335-1508

Fakulta hospodárskej informatiky
1. Číslo projektu: 2317112/07; Názov: Analýza interakcií a rozhodovania subjektov
vstupujúcich do rozsiahlych ekonomických systémov s využitím metód optimalizácie,
ekonometrie a teórie hier
Vedúci projektu:
Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Tomáš Domonkos
Ing. Anna Oršulová
Mgr. Juraj Pekár, PhD.
Ing. Karol Szomolányi, PhD.
Ing. Viera Zemanová
Doba riešenia:
2007 - 2008
Kvantifikácia výstupov- iba číselná (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného
grantu za sledované obdobie – rok 2007.
- Monografie
0
- učebnice a učebné texty
2
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
0/9,0/9
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
1/0,0/1
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
9,9,0
- 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
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2. Číslo projektu: IGP 2317113/07; Názov: Teoreticko–metodologické problémy
implementácie novelizovanej právnej úpravy účtovníctva Európskej únie v Slovenskej
republike
Vedúci projektu:
Ing. Miriama Šulovská
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za r. 2007):
Ing. Zuzana Kubaščíková (interná doktorandka na KÚA)
Ing. Martina Mateášová (odborná asistentka na KÚA)
Ing. Daša Mokošová (odborná asistentka na KÚA)
Ing. Miloš Sklenka (odborná asistentka na KÚA)
Ing. Miroslava Vašeková (odborná asistentka na KÚA)
Doba riešenia:
2007-2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za rok 2007 (pokračujúci aj končiaci projekt)
V roku 2007 sme sa zamerali na podrobnú analýzu súčasných teoretickometodologických prístupov k riešeniu zásadných problémov v oblasti bežného účtovníctva
a účtovnej závierky podnikateľských účtovných jednotiek v národnej slovenskej právnej
úprave účtovníctva.
Základným cieľom bola analýza súčasného stavu právnej úpravy účtovníctva
Slovenskej republiky po implementovaní medzinárodných účtovných noriem do národnej
právnej úpravy. Hlavný dôraz bol kladený na oblasť definovania základných pojmov
v oblasti účtovníctva a účtovnej závierky, na vymedzenie a porovnanie spoločných
znakov a identifikáciu základných odlišností, ktoré naďalej i po implementovaní IFRS do
slovenskej právnej úpravy pretrvávajú. Od hlavného cieľa sa odvíjali čiastkové ciele,
ktoré spočívali v identifikácii základných oceňovacích veličín, v hľadaní alternatívnych
spôsobov vykazovania jednotlivých zložiek majetku, záväzkov, vlastného imania,
nákladov a výnosov v účtovnej závierke, v zisťovaní rozdielnych prístupov k vykazovaniu
súvahových a výsledkových položiek v účtovnej závierke podľa slovenskej právnej
úpravy a podľa IFRS a v hľadaní možností ich harmonizácie, zosúladenia a prepojenosti.
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:
- monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, BAA, BAB, BBA, BBB)
- učebnice a učebné texty (ACA, ACB, ACC, ACD, BCI, BCK) - 2
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) (ADC, ADD, ADE, ADF) - 2
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) ( BDC, BDD, BDE, BDF) - 39
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
(AFC, AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB) - 14
- vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF)
- ostatné - 4

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)
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-

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:
V druhom roku riešenia projektu sa zameriame na vypracovanie variantných riešení
prezentácie jednotlivých zložiek majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov, výnosov
a výsledku hospodárenia v účtovnej závierke podnikateľských účtovných jednotiek.
Hlavným cieľom bude poskytnúť návrhy riešení súvisiacich s novelizáciou právnej úpravy
účtovníctva Slovenskej republiky tak, aby sa v nej aplikovali novely právnej úpravy
účtovníctva Európskej únie.
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) - 2
BCI SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY (2)
-

Baštincová Anna a kolektív: Účtovníctvo a dane podnikateľských subjektov.
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. Miroslava Vašeková: percentuálny
podiel 25 %.
Účtovníctvo A : zbierka riešených a neriešených príkladov a úloh / Katarína
Máziková. – Martina Mateášová. [Perc.podiel: 50-50] Bratislava. IURA EDITION,
2007. - ISBN 978-80-8078-159-0. - S. 279.
vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) (ADC, ADD, ADE, ADF) - 2

ADF VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH (1)
-

Vplyv finančného prenájmu na peňažné toky v účtovníctve nájomcu / Miroslava
Vašeková, – Miloš Sklenka. In: Ekonomika informatika 2/2007. Bratislava.
Vydavateľstvo EKONÓM. 2007. – v tlači

AEC VEDECKÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH
ZBORNÍKOCH (1)
-

Návrh novely IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky v oblasti súvahy / Miriama
Šulovská.
In: Zborník Mladá veda 2006 – v tlači
odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) ( BDC, BDD, BDE, BDF) - 39

BDF ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH (39)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zmena účtovania o tvorbe a použití rezerv účinná od 1. januára 2007 / Miriama
Šulovská
In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a
účtovníctva. - ISSN 1335-7034. - Roč. 12, č. 3 (2007), s. 31-33.
Všeobecné kritériá pre zatriedenie dlhodobého majetku. / Miriama Šulovská.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti / Peter Králik a kolektív autorov. - Bratislava : Verlag
Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. - [100] s. + CD-ROM. - ISSN 1337-4605
Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku. / Miriama Šulovská.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti / Peter Králik a kolektív autorov. - Bratislava : Verlag
Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. - [100] s. + CD-ROM. - ISSN 1337-4605
Opravné položky ako spôsob zníženia hodnoty dlhodobého majetku. / Miriama
Šulovská.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti / Peter Králik a kolektív autorov. - Bratislava : Verlag
Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. - [100] s. + CD-ROM. - ISSN 1337-4605
Varianty obstarania dlhodobého majetku. / Miriama Šulovská.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti / Peter Králik a kolektív autorov. - Bratislava : Verlag
Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. - [100] s. + CD-ROM. - ISSN 1337-4605
Možnosti a spôsoby stanovenia účtovných a daňových odpisov dlhodobého majetku. /
Miriama Šulovská.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti / Peter Králik a kolektív autorov. - Bratislava : Verlag
Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. - [100] s. + CD-ROM. - ISSN 1337-4605
Spôsoby vyraďovania dlhodobého majetku. / Miriama Šulovská.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti / Peter Králik a kolektív autorov. - Bratislava : Verlag
Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. - [100] s. + CD-ROM. - ISSN 1337-4605
Inventarizácia dlhodobého majetku. / Miriama Šulovská.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti / Peter Králik a kolektív autorov. - Bratislava : Verlag
Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. - [100] s. + CD-ROM. - ISSN 1337-4605
Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. / Miriama
Šulovská. In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení
účtovníctva obchodnej spoločnosti / Peter Králik a kolektív autorov. - Bratislava :
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. - [100] s. + CD-ROM. - ISSN 13374605
Špecifické problémy a osobitosti účtovania dlhodobého hmotného a dlhodobého
nehmotného majetku. / Miriama Šulovská.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti / Peter Králik a kolektív autorov. - Bratislava : Verlag
Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. - [100] s. + CD-ROM. - ISSN 1337-4605
Dlhodobý finančný majetok. / Miriama Šulovská.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti / Peter Králik a kolektív autorov. - Bratislava : Verlag
Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. - [100] s. + CD-ROM. - ISSN 1337-4605
Vzájomný zápočet faktúr v cudzej mene (vyčíslenie kurzových rozdielov) / Miriama
Šulovská.
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-

-

-

-

In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a
účtovníctva. - ISSN 1335-7034. - Roč. 12, č. 11 (2007)
Programy pre verných zákazníkov a pravidlá uznávania dotácií v účtovných
závierkach podľa IFRS / Daša Mokošová, Libor Vašek.
In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 1, (2007), s. 56-58 ISSN 1335-7034
Zmeny IFRS očakávané v roku 2007 a ilustrácia pravidiel pre dlhodobé kontrakty
(výroba na zákazku) / Daša Mokošová, Libor Vašek.
In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 2, (2007), s. 47-50 ISSN 1335-7034
Nové pravidlá IFRS pre koncesné zmluvy týkajúce sa verejnej infraštruktúry / Daša
Mokošová, Libor Vašek.
In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 3, (2007), s. 57-60 ISSN 1335-7034
Ocenenie investície v dcérskom podniku pri prechode na IFRS a prepočet účtovnej
závierky na cudziu menu / Daša Mokošová, Libor Vašek.
In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 4, (2007), s. 54-56 ISSN 1335-7034
Návrh novelizácie IAS 24 Zverejňovanie informácií o spriaznených stranách
a aplikácia ustanovení IAS 18 / Daša Mokošová, Libor Vašek.
In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 5, (2007), s. 53-55 ISSN 1335-7034
Vydanie novelizovanej podoby IAS 23 a ilustrácia aktivácie nákladov na prijaté úvery
a pôžičky / Daša Mokošová, Libor Vašek.
In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 6, (2007), s. 42-44 ISSN 1335-7034
Vydanie novelizácie IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky a riešenie preddavkov
v cudzej mene / Daša Mokošová, Libor Vašek.
In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 7, (2007), s. 59-61 ISSN 1335-7034
Vydané (pripravované) interpretácie IFRS / Daša Mokošová, Libor Vašek.
In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 8, (2007), s. 59-60 ISSN 1335-7034
Opravné položky / Miroslava Vašeková.
In: Daňovo uznateľné náklady pre obchodné spoločnosti účtujúce v podvojnom
účtovníctve od A do Z. Stav: Január 2007+CD, Bratislava: Verlag Dashofer. ISSN
1335-8537
Časové rozlíšenie / Miroslava Vašeková.
In: Daňovo uznateľné náklady pre obchodné spoločnosti účtujúce v podvojnom
účtovníctve od A do Z. Stav: Apríl 2007+CD, Bratislava: Verlag Dashofer. ISSN
1335-8537
Dlhodobé záväzky / Martina Mateášová.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – jún 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2007.
Výsledok hospodárenia / Martina Mateášová.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – jún 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2007.
Kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku / Martina Mateášová.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – jún 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2007.
Predkontácie k účtovným prípadom: základné imanie / Martina Mateášová.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – jún 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2007.
Praktické príklady účtovania a vykazovania dlhodobých záväzkov / Martina
Mateášová.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – jún 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2007.
Dlhodobé záväzky : druhy a oceňovanie dlhodobých záväzkov / Martina Mateášová.
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-

-

-

-

In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – jún 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2007.
Vykazovanie vlastného imania v účtovnej závierke / Martina Mateášová.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – jún 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2007.
Spôsoby ocenenia a inventarizácia vlastného imania / Martina Mateášová.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – jún 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2007.
Vlastné imanie : jednotlivé zložky vlastného imania / Martina Mateášová.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – jún 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2007.
Zákazková výroba – stupeň dokončenia zákazky a účtovanie / Martina Mateášová.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – jún 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2007.
Praktická aplikácia zákazkovej výroby / Martina Mateášová.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – jún 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o., 2007.
Podnikové transformácie : zlúčenie spoločnosti / Martina Mateášová.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – október 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o.,
2007.
Vnútropodniková smernica : Oceňovanie, účtovanie a evidencia zásob vlastnej
výroby. / Martina Mateášová.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z: Praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. Základné dielo. Stav – október 2007. Verlag Dashöfer, s.r.o.,
2007.
Opravné položky v podvojnom účtovníctve od 1. 1. 2007 / Martina Mateášová.
In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblastí daní, práva
a účtovníctva. Roč. 12, č. 4 (2007), s. 25- 30.
Účtovanie zákazkovej výroby u dodávateľa / Martina Mateášová.
In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblastí daní, práva
a účtovníctva. Roč. 12, č. 5 (2007), s. 32 - 40.
Účtovanie obalov v sústave podvojného účtovníctva / Martina Mateášová.
In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblastí daní, práva
a účtovníctva. Roč. 12, č. 8 (2007), s. 38 – 44..
Účtovanie darovaného (bezodplatne nadobudnutého) majetku. / Martina Mateášová.
In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblastí daní, práva
a účtovníctva. Roč. 12, č. 11 (2007), v tlači.
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
(AFC, AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB) - 14

AFC
PUBLIKOVANÉ
KONFERENCIÁCH (3)
-

PRÍSPEVKY

NA

ZAHRANIČNÝCH

VEDECKÝCH

Vykazovanie komplexného výsledku v účtovnej závierke / Miriama Šulovská.
In: Pedagogická konferencia na tému Účetní výkaznictví Vede schopnost běžného
účtování k porozumění účetní závěrce podniku, Praha December 2007, zborník. –
v tlači
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-

-

Vykazovanie lízingu v účtovnej závierke v závislosti od jeho klasifikácie na finančný
a operatívny / Miroslava Vašeková.
In: 7-a Mižnarodna naukova konferencija - Naukovi doslidžennnja v v sferi
buchgalterskogo obliku, kontrolju ta analizu: Teoretiko-praktične značennja i naprjami
podalšovo rozvitku. ISBN -978-966-683-138-8, vydavatel ŽDTU Žitomir.
Vykazovanie finančného prenájmu v prehľade peňažných tokov nájomcu / Miroslava
Vašeková – Miloš Sklenka.
In: Účetní výkaznictví - vede schopnost běžného účtování k porozumění účetní
závěrce podniku? Sborník pedagogické konference. Praha 1. prosinec 2007 - Praha :
VŠE Nakladatelství Oeconomica 2007. v tlači

AFD PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
(11)
-

-

-

-

-

-

-

Podmienené záväzky v účtovníctve podnikateľa / Miriama Šulovská
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. 78-79.
Hodnotenie udržateľnosti dlhodobej realizácie v účtovných výkazoch podnikov / Daša
Mokošová, Lina Ladygaite.
In: Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných
noriem. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina.Bratislava:
Ekonóm, 2007 ISBN:978-80-225-2341-7
Oceňovanie menových forwardov / Martina Mateášová.
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Teória, prax a vzdelávanie
v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem. Račková dolina 4. – 6.
septembra 2007. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. – ISBN 978-80-225-2341-7. – S. 124-127.
Význam informácií z účtovnej závierky pre finančné riadenie / Zuzana Kubaščíková.
In: AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] :
11. medzinárodná vedecká konferencia. - Elektronické dokumenty (listy, články,
monografie). - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007. - CD-ROM.
Význam vnútorného predpisu pre zostavenie účtovnej závierky / Zuzana Kubaščíková.
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. 61 - 62.
E-learningová podpora výučby účtovníctva / Miroslava Vašeková.
In : AIESA 2007 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting
[[elektronický zdroj] [Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.
Klasifikácia lízingu ako kľúč k jeho správnemu vykazovaniu – metóda „90 %“ /
Miroslava Vašeková.
In : Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve v svetle medzinárodných
noriem. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Račkova dolina – Horský
hotel Akademik, 4. – 6. septembra 2007. ISBN 978 80 225 2341 7, Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM.
Možnosti implementácie informačných technológií a prostriedkov výpočtovej
techniky do výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom a mimoškolskom
vzdelávaní v oblasti účtovníctva / Miroslava Vašeková.
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-

-

-

In : Vývojové trendy v účtovníctve a v audítorstve – symbióza teórie a praxe : zborník
príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedecko-výskumnej činnosti
Katedry účtovníctva. Fakulta hospodárskej informatiky EU Katedra účtovníctva. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.
Využitie e-learningu ako nástroja podpory výučby účtovníckych predmetov /
Miroslava Vašeková.
In : Vývojové trendy v účtovníctve a v audítorstve – symbióza teórie a praxe : zborník
príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedecko-výskumnej činnosti
Katedry účtovníctva. Fakulta hospodárskej informatiky EU Katedra účtovníctva . Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.
Zníženie hodnoty stavby v období prechodného a dočasného užívania stavby / Martina
Mateášová.
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. 55-56.
Menové forwardy / Katarína Máziková. – Martina Mateášová.
In: AIESA – budovanie spoločnosti založenej na 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)

-

ostatné - 4

FAI REDAKČNÉ A ZOSTAVOVATEĽSKÉ PRÁCE (1)
-

Vašeková Miroslava – Hora Michal. Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve
a audítorstve v svetle medzinárodných noriem. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Račkova dolina – Horský hotel Akademik, 4. – 6. septembra 2007. ISBN
978 80 225 2341 7, Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.

PREZENTÁCIA NA VEDECKÝCH SYMPÓZIÁCH, KONGRESOCH APOD. (2)
-

Systém výučby na Katedre ekonomiky a účtovníctva na univerzite v Tampere / Daša
Mokošová. – vedecký seminár, 9. októbra 2007.
Kurzové rozdiely v účtovníctve podnikateľov / Miloš Sklenka. – odborný seminár, 6.
marca 2007.

SPRÁVY O VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI (1)
Miriama Šulovská: IGP 2317113/07: Teoreticko–metodologické problémy implementácie
novelizovanej právnej úpravy účtovníctva Európskej únie v Slovenskej republike – priebežná
správa. – v tlači
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3. Číslo projektu: 2317114/07; Názov: Modernizácia e-learningu
Vedúci projektu:
Ing. Hana Trochanová
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Hana Trochanová
Ing. Ilian Pavlov
Ing. Július Hlaváč
Ing. Martin Blahušiak
Ing. Igor Bandurič
Ing. Igor Prokop
Ing. Miroslav Kršjak
Ing. Roman Russev odišiel k 15.03.2007
Ing. Peter Horňák
Doba riešenia:
roky 2007 - 2009
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
rok 2007 (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F1:
-

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

-

Trochanová, H.: Možnosti uplatnenia e-learningu v rozvoji regiónov. In: Verejná
správa a regionálny rozvoj. Ekonómia a manažment. Bratislava (Apríl 2007) ISSN
1337-2955.

-

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

-

Trochanová, H., Chudá, D. :Etické a právne aspekty v e-vzdelávaní. In. DIVAI 2007.
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. ISBN 978-80-8094-123-9 (17. Máj
2007) Nitra
Trochanová, H. :Prispôsobivosť LMS Moodle užívateľovi. In. UNINFOS 2007.
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. ISBN 978-80-225-2418-6 (13.-15.
November 2007) Bratislava

-

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

vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)

Zameranie pokračujúceho projektu v r. 2008:
2. rok: Inovácia existujúcich kurzov, Zavádzania nových aplikácií v e-learningu do
výučby denného aj dištančného štúdia, školenia učiteľov, výstupy na konferenciách
Úlohy projektu:
- Sledovanie moderných trendov v e-learningu a ich aplikácia do existujúcich
a novovznikajúcich kurzov na KAI FHI EU
- Administrácia systému.
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-

Propagácia e-learningu a motivácia učiteľov pre tvorbu a modernizáciu kurzov.
Školenia pre učiteľov o tvorbe a inovácii kurzov, podpora zavádzania a inovácií elearningu.
Metodológia hodnotenia kurzov.
Získavanie spätnej väzby od učiteľov aj študentov – štatistický prieskum.

Fakulta podnikového manažmentu
1. Číslo projektu: 2318159/06;Názov projektu: Ekonomika a manažment neziskových
organizácií
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia:

Doba riešenia:

Ing. Andrej Kovaľov
Ing. Tomáš Ďuriš,
Ing. Vladimír Jakubec,
Ing Rastislav Bielik,
Ing. Ľudovít Hajduch, PhD.
2006-2008

Zhodnotenie plnenia cieľov za r. 2007:
Cieľom projektu v roku 2007 bolo na základe vykonaných analýz a komparácie podmienok
podnikateľskej činnosti v SR:
1. Skúmanie postavenia NZO v trhovej ekonomike a ich ekonomického rozvoja
z hľadiska špecifík jednotlivých oblastí manažmentu ako aj ekonomických aspektov
ich úspešnej existencie.
2. Preskúmanie stavu, úrovne a využívania marketingu v neziskových organizáciách.
3. Komparácia sociálne orientovaných družstevných spoločností neziskového charakteru
s neziskovými organizáciami na Slovensku a možnosti kooperácie, resp. zapojenia sa
do programov neziskových organizácii v USA.
Zoznam publikačných výstupov riešiteľov za r. 2007
FAI REDAKČNÉ A ZOSTAVOVATEĽSKÉ PRÁCE
-

ŠÚBERTOVÁ, Elena (zost.) - KOVAĽOV, Andrej (zost.). Podnikanie a podnikateľské
prostredie v SR : zborník z vedeckej konferencie. [Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM], 300 s. grafy, tab. ISBN 978-80-225-2364-6.
ŠÚBERTOVÁ, Elena (zost.) - KOVAĽOV, Andrej (zost.). Integrácia do Európskej únie
a jej dôsledky III.. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 116 s. ISBN 80-2252308-9.

BAB ODBORNÉ KNIŽNÉ PRÁCE VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
-

SOLÍK, Ján - JAKUBEC, Vladimír. Cesta k samostatnosti : založenie podnikania.
Trenčín: Občianske združenie GIMMA, 2007. 68 s. Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu ISBN 80-969706-9-8.
25

ADF VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
-

JAKUBEC, Vladimír - SOLÍK, Ján. Financial - economic management of small and
medium enterprises after the Slovak entry into EU. In Vedecké listy Fakulty chemickej a
potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Katedry
manažmentu. ISSN 1336-815X. Roč. III, č. 01(05) (2007), s. 109-116.

AED VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH REC. VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH
-

ĎURIŠ, Tomáš. Hodnotenie podnikateľského prostredia SR na základe indexov CGI a
WCY. In Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky III. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. ISBN 80-225-2308-9. S. 75-80
JAKUBEC, Vladimír. Význam kooperácie MSP v podmienkach jednotného európskeho
trhu. In Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky III. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. ISBN 80-225-2308-9. S. 45-50.
KOVAĽOV, Andrej. Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.
In Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky III. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2007. ISBN 80-225-2308-9. S. 71-74.

AFC PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHR. VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
-

-

-

KOVAĽOV, Andrej - KYRBASHOV, Bakyt. Perspektívy a problémy rozvoja
cestovného ruchu v Kirgizskej republike. In Vliv cestovního ruchu na místní rozvoj :
sborník příspěvků z konference, Tábor 19.-20.4.2007. České Budějovice : Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, 2007. ISBN 978-80-7040-969-5. S.113-123.
SOLÍK, Ján - JAKUBEC, Vladimír. Vývoj daní v SR po vstupe do EÚ. In Vliv
cestovního ruchu na místní rozvoj : sborník příspěvků z konference, Tábor 19.-20.4.2007.
České Budějovice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. ISBN 978-807040-969-5. S.142-155.
UHLIAR, Miroslav - ĎURIŠ, Tomáš. Stav a význam aktívneho zahraničného cestovného
ruchu pre Slovensko. In Vliv cestovního ruchu na místní rozvoj : sborník příspěvků z
konference, Tábor 19.-20.4.2007. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, 2007. ISBN 978-80-7040-969-5. S. 156-165.

AFD PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
-

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.
JAKUBEC, Vladimír - SOLÍK, Ján. Balanced scorecard - manažérsky nástroj v riadení
MSP. In Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít II. Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2007. ISBN 978-80-7165-625-8. S. 56-61.
JAKUBEC, Vladimír. Faktory ovplyvňujúce tvorbu kooperácií MSP. 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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BDF ODBORNÉ PRÁCE V NEKARENTOVANÝCH DOMÁCICH ČASOPISOCH
-

HAJDUCH, Ľudovít. CRM aktivity - spoločný alebo zdieľaný marketing ziskového a
neziskového sektora. In Efekt : časopis pre efektívne riadenie MVO. ISSN 1336-3344.
Roč. 1, č. 3 (2007), s. 13-15.

2. Číslo projektu: 2318153/07; Názov projektu: Ekonomické, finančné a manažérske
aspekty malého a stredného podnikania na Slovensku po vstupe do Európskej únie.
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia projektu:

Doba riešenia:

Ing. Peter Kardoš, PhD.
Ing. Stanislava Deáková,
Ing. Peter Fabian,
Ing. Mária Hudáková,
Ing. Miroslav Jakubec,
Ing. Eva Kováčová,
Ing. Ján Krajčovič,
Ing. Martin Križan,
Ing. Adriana Vargová,
Ing. Ivan Záleský
2007-2009

Základné ciele výskumu na rok 2008:
¾ cieľ súvisiaci s realitným maklérstvom
• developerstvo ako rozhodujúci faktor rozvoja realitného trhu
¾ cieľ súvisiaci s duševným vlastníctvom:
• vplyv duševného vlastníctva na ekonomickú činnosť MSP,
¾ cieľ súvisiaci s bariérami MSP:
• bariéry fungovania MSP,
¾ cieľ súvisiaci s financovaním MSP:
• formy financovania MSP,
¾ cieľ súvisiaci s možnosťami propagácie MSP:
• využívanie internetu,
• e-commerce.
Zhodnotenie plnenia cieľov za r. 2007:
V roku 2007 v oblasti problematiky realitného maklérstva bola zahájená spolupráca
s Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska (NARKS), ktorá vyústila do
pripravovanej Zmluvy o spolupráci, ktorá by mala byť podpísaná medzi Ekonomickou
univerzitou a NARKS. V spolupráci s NARKS bol vytvorený predmet Realitné maklérstvo,
ktorý sa začal vyučovať v zimnom semestri školského roku 2007/2008, pričom je určený pre
špecializáciu EPS. Do budúcnosti je predpoklad rozšírenia výučby aj na iné špecializácie.
K tejto problematike autori v roku 2007 oficiálne nič nepublikovali, pripravuje sa však
skriptum Realitné maklérstvo, ktoré bude publikované v budúcom roku a ktorého príprava
pokračovala aj v roku 2007 – cca 5 autorských hárkov už je pripravených.
V oblasti duševného vlastníctva bola rozpracovaná problematika postupov
ohodnotenia ochrannej známky, problémov, ktoré pri ohodnotení vznikajú a zároveň bola
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intenzívna činnosť zameraná na zadefinovanie goodwillu ako významnej súčasti nehmotného
majetku.
V problematike malých a stredných podnikov týkajúcej sa financovania malých
a stredných podnikov a riešenia bariér malých a stredných podnikov boli publikované články
zaoberajúce sa daňovým a odvodovým zaťažením malých a stredných podnikov v Slovenskej
republike a možnosťami obstarania nehnuteľností malými a strednými podnikmi.
V rámci stanoveného cieľa súvisiaceho s propagáciou malých a stredných podnikov
bola rozpracovaná problematika využívania a tvorby www stránky, vrátane ostatných prvkov
internetovej reklamy.
3. Číslo projektu: 2318155/07; Názov projektu: Vytvorenie databázy a modelu
rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky
Vedúci projektu:
za KIM

Doba riešenia:

Ing. Anita Romanová, PhD.,
Ing. Tomáš Gál, PhD. (do 15.10.2007)
Ing. Juriková,
Ing. Beňo,
Ing. Hanák,
Ing. Vician,
Ing. Zelina
2007 - 2009

Na základe prieskumu bottom.-up sa zrealizovali analýzy využívania informačných
systémov v malých a stredných podnikoch, zisťovali sa možnosti preváídzkovania
informačných systémov malých a stredných podnikov a kvantifikovalo sa využívanie
outsourcingu infomačných systémov v podmienkach Slovenska.
Získané poznatky boli publikované v 1 monografii a 5 článkoch na medzinárodných
vedeckých konferenciách.

Podnikovohospodárska fakulta
1. Číslo projektu: č.2330255/07; Názov projektu: „Súčasný vývoj energetickej náročnosti
slovenskej ekonomiky a návrh opatrení v hospodárskej politike do budúcnosti“
Vedúci projektu:
Ing. Peter Šimegh, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Rastislav Ručinský, PhD.
Ing. Branislav Lajoš, PhD.
Ing. Jana Jurková
Ing. Lenka Pčolinska
Doba riešenia:
2007-2009
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
- vyčerpané kapitálové prostriedky na zabezpečenie techniky
- príprava materiálov, spracovanie rešerší
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- zhrnutie teoretického poznania v oblasti
- kontaktovanie Agentúr a organizácií zapojených do využitia OZE
- Príprava materiálov a informácií na vytvorenie web stránky
www.ENERGIA.sk
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
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
0
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
12 pripravené do tlače
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
1
o zborníky v elektronickej podobe
1
- vyžiadané prednášky na konferenciách
1
(zoznam publikovaných výstupov pripravíme k oponentúre)
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

2. Číslo projektu: 2330254/07; Názov: Modelovanie strategickej výkonnosti podnikov
v podmienkach SR
Vedúci projektu:
Ing. Lenka Dubovická, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Zora Šafranová – v roku 2007 (zanechala doktorandské štúdium)
Ing. Eduard Baumöhl
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Doba riešenia:

Ing. Jana Gallová, PhD. – v roku 2007 (ukončila doktorandské štúdium)
Ing. Štefan Lyócsa
Ing. Zuzana Schwartzová
Ing. Michaela Vasilová
Ing. Ľudmila Lipovská – od r. 2008
Ing. Magdaléna Karchová – od r. 2008
2007 – 2008

Dosiahnuté výsledky riešenia – za sledované obdobie
- analýza súčasného stavu merania výkonnosti vo vyspelých ekonomikách a na Slovensku
- komparácia rôznych prístupov merania a riadenia výkonnosti a posúdenie vhodnosti ich
využitia pri riadení strategickej výkonnosti
- na základe preštudovania uskutočnených výskumov v zahraničí a doma ako aj na PHF EU
uskutočnený predvýber údajovej základne
- vytypovanie vhodných podnikov pre uskutočnenie výskumu v SR, výber finančných
a nefinančných ukazovateľov, stanovenie hypotéz
- uskutočnenie prieskumu využívania vybraných ukazovateľov v závislosti od stratégie,
organizačnej štruktúry a ďalších charakteristík
- testovanie hypotéz a spracovanie výsledkov, ktoré potvrdzujú nedostatočné využívanie
inovatívnych prístupov merania výkonnosti v slovenských priemyselných podnikoch
- stanovenie východísk pre ďalšiu etapu výskumu na zlepšenie situácie v predmetnej oblasti
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie 2007 (pokračujúci projekt).
-

MONOGRAFIE

ACD01

-

1

VARCHOLOVÁ, T. a kol.: Meranie výkonnosti podnikov. Bratislava: Ekonóm,
2007 (v tlači) (DUBOVICKÁ, L.: čl. 1.1, 1.3, 1.4, kap. 8, SCHWARTZOVÁ, Z.:
kap. 5, VASILOVÁ, M.: kap. 7, kap. 8 )

učebnice a učebné texty
VEDECKÉ ŠTÚDIE VO VEDECKÝCH ČASOPISOCH (KARENTOVANÉ/
NEKARENTOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)
6

AED01
AED02
AED03
AED04
AED05

Baumöhl, E.: Aplikačné možnosti voľných peňažných trhov pre vlastníkov FCFE. In: Mladá veda 2006. Zborník nekonferenčných vedeckých príspevkov.
Bratislava : Ekonóm, 2007. (v tlači)
DUBOVICKÁ, L.: Meranie výkonnosti v podnikoch Východného Slovenska. In:
Mladá veda 2006. Zborník nekonferenčných vedeckých príspevkov. Bratislava :
Ekonóm, 2007. (v tlači)
GALLOVÁ, J.: Výpočet ukazovateľa EVA v podnikoch strojárskeho priemyslu v
podmienkach SR. In: Mladá veda 2006. Zborník nekonferenčných vedeckých
príspevkov. Bratislava : Ekonóm, 2007. (v tlači)
LYÓCSA, Š. - KICÁKOVÁ, K.: Integrating Real Options Into Six Sigma Project
Benefit Measurement. In: Acta Avionica, prijaté do tlače č. 13, ročník IX
SCHWARTZOVÁ, Z.: Využitie peňažných tokov ako súčasti finančného
výkazníctva pri meraní výkonnosti podniku. In: Mladá veda 2006. Zborník
nekonferenčných vedeckých príspevkov. Bratislava : Ekonóm, 2007. (v tlači)
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AED06

-

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

BDF01

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

AFD01

AFD02

AFD03
AFD04

-

DAI02

4

Baumöhl, E. – SCHWARTZOVÁ, Z.: Regresný model P/E ukazovateľa založený
na fundamentoch. In: DOCTUS 2007. Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Bratislava : AT Publishing, 2007. s. 4 - 10. ISBN 978-8088954-43-9
BAUMöHL, E. – BOŠELA, I. – SCHWARTZOVÁ, Z. : Návrh IAS/IFRS pre
malé a stredné podniky – Finančné nástroje. In: Nové podmienky na výkon auditu
po implementácii modernizovanej 8. smernice. Zborník príspevkov z
medzinárodnej konferencie. Svidník: Tlačiareň svidnícka, 2007. s. 65 – 69.
GALLOVÁ, J.: Aplikácia ukazovateľa ekonomická pridaná hodnota
v podmienkach SR. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA,
20. 4. 2007, Nové Zámky (v tlači)
LYÓCSA, Š.: Predpoklady modelu merania návratnosti z investícií do projektov
zlepšovania Six Sigma. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
SEMAFOR 2007, [CDROM] 2007. Dostupné v: Podnikovohospodárska fakulta
EU, Košice.

VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY

AFA01

DAI01

1

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)

-

-

VASILOVÁ, M.: Riziko podniku z pohľadu teórii strategického riadenia. In:
Mladá veda 2006. Zborník nekonferenčných vedeckých príspevkov. Bratislava :
Ekonóm, 2007. (v tlači)

1

DUBOVICKÁ, L.: Moderné formy vzdelávania – konkurenčná výhoda
dosahovania strategickej výkonnosti. Miždunarodnij naukovij vistnik. Užhorod:
Vidavnictvo Gražda, 2007. s. 66 – 70. ISBN 978-966-8924-32-3
prijaté prednášky
DIZERTAČNÉ PRÁCE

2

Dubovická, L.: Modelové prístupy k meraniu strategickej výkonnosti podnikov.
Dizertačná práca. Košice: EU PHF 2007. 137 s. (školiteľ: doc. Ing. Martin
Vološin, PhD.)
GALLOVÁ, J.: Metóda EVA a jej využitie pri hodnotení finančnej výkonnosti
podnikov v podmienkach Slovenskej republiky. Dizertačná práca. Košice: EU
PHF 2007. 145 s. (školiteľ: prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.)

Kvantifikácia výstupov - iba číselná (publikovaných resp. pripravených 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)
vyžiadané prednášky
prijaté prednášky

3. Číslo projektu: 2330257/07; Názov: EuroPedago – vzdelávanie vysokoškolských
študentov o najnovších ekonomických aspektoch vstupu Slovenska do Európskej únie
formou moderných simulačných hier
Vedúci projektu:
Ing. Pavel Žiaran, M.A.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD.
Ing. Katarína Petrovčíková, PhD. (rod. Gofusová)
Mgr. Patrycja Pudlo
Ing. Marek Meheš, od r. 2008
Ing. Jaroslava Vagaská, r. 2007
Konzultant a externý spolupracovník projektu:
Ing. Jozef Gajdoš
Doba riešenia:
2006 – 2008 (2 roky)
Dosiahnuté výsledky riešenia – za sledované obdobie
- vytvorenie inovatívnej metodiky pedagogických hier založených na interaktívnych
manažérskych simuláciách postavené na teoretickom základe Kolbovho cyklu učenia
a zážitkovej pedagogiky (angl. experiential learning)
- vytvorenie troch herných platforiem vysoko adaptabilných pre použitie v procese
vyučovania na ekonomických vysokých školách – jedná sa o nasledovné pedagogické
platformy: platforma pre simuláciu mikroekonomických procesov, platforma pre rozvoj
analytického a tvorivého myslenia v rámci skupinovej dynamiky pracovného teamu,
platforma pre rozvoj analytických a negociačných zručností v komplexnom podnikateľskom
alebo inštitucionálnom prostredí
- dve inovatívne pedagogické simulačné hry boli plne integrované už druhým konzekutívnym
rokom do vyučovacieho procesu v prvom ročníku v rámci cvičení k predmetu Teória obchodu
a zaznamenali silný pozitívny ohlas u študentov s tým, že takáto forma vyučovania umožňuje
vyučovanie výrazne zefektívniť aj zatraktívniť (dotazníkové zisťovania u účastníkov
pedagogických hier na vzorke n = 135)
- na základe doterajších skúseností s týmito pedagogickými platformami sme sa utvrdili
v presvedčení, že je to vysoko efektívna forma pre vyučovanie predovšetkým v oblasti
komplexných a zložitých ekonomických, manažérskych a inštitucionálnych procesov – preto
plánujeme ďalší dynamický rozvoj a aplikáciu tejto platformy aj do iných ekonomických
predmetov, predovšetkým v oblasti podnikateľskej etiky
- v najbližšom období plánujeme rozvinúť intenzívnu spoluprácu na rôznych didaktických
a metodicko-pedagogických aspektoch s Inštitútom ekonomickej pedagogiky na Ekonomickej
univerzite vo Viedni (univ. prof. Jozeph Aff) a so pracovnou skupinou pre zážitkovú
pedagogiky na Palackého univerzite v Olomouci (Mgr. Radek Hanuš, PhD.) s cieľom vylepšiť
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tieto inovatívne pedagogické metódy a publikovať v renomovaných vedeckých časopisoch
venovaných vysokoškolskému ekonomickému vzdelávaniu
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie 2007 (pokračujúci projekt).
AED-VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH
ZBORNÍKOCH, MONOGRAFIÍCH: 2
- ŽIARAN, P. – GAJDOŠ, J. – METEŇKO, A.: Pedagogické simulačné hry a možnosti
ich využitia vo vyučovaní marketingu a obchodu. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie: Směry ve vzdělávání marketingu a obchodu, jejich využití pro
zvyšování konkurenceschopnosti. Vysoká škola banská v Ostrave: September 2007,
ISBN 978-80-248-11458-2
- ŽIARAN, P., GAJDOŠ, J., METEŇKO, A.: Empirické skúsenosti s využitím hier vo
vzdelávaní. In: Mladá věda - sborník (CD-ROM) doktorských statí, Oeconomica VŠE
Praha 2007, ISBN 978-80-245-1318-8
AFD- PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH
VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH: 2
-

ŽIARAN, P.: Vyučovanie podnikateľskej etiky pomocou metódy zážitkového učenia.
In: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Mladá veda 2007.
PHF Košice EU Bratislava: 21. 9. 2007, v tlači
ŽIARAN, P.: Vyučovanie etiky v účtovníctve v post-Enron ére. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie Mladí vedci 2007, Ekonomická
fakulta Technickej univerzity v Košiciach: 13. – 14. 11. 2007, v tlači

VYSTÚPENIA NA KONFERENCIÁCH: 1
-

ŽIARAN, P. – NEUPAUEROVÁ, M. - BABČÁKOVA, K.: Nový model
medziuniverzitnej spolupráce rámci vytvárania spoločných interdisciplinárnych
pedagogických programov. In: Zborník zo sympózia Zvyšovanie
konkurencieschopnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní, PHF Košice EU Bratislava,
5.1. 2007, ISBN 978-80-225-2292-2

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

33

B. Projekty ukončené v r. 2007

Národohospodárska fakulta
1. Číslo projektu: 2315003 – Grant EU – MVP; Názov projektu: Vplyv európskych integračných
procesov na poistný trh v SR
Vedúci projektu:
Ing. Erika Pastoráková, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Aktuálny stav v roku 2007:
Ing. Zuzana Littvová, PhD. - Katedra poisťovníctva
Ing. Dana Palacková - Katedra poisťovníctva
Ing. Mária Drábeková (rodená Lajčáková) – Kat. financií
Ing. Jana Kušnírová - Katedra financií od 1. 10. 2005
Ing. Martin Vovk, PhD. – Katedra bankovníctva a medzinárodných financií od 1. 1. 2007
Zmena počas riešenia:
Ing. Miroslav Maťavka - z Katedry poisťovníctva, spoluriešiteľom od 1. 1. 2005 do 30.9.2005.
Doba riešenia: 1.1.2005 – 31.12.2007
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
c) za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Z predpokladaných výstupov sa v treťom roku riešenia, t. j. v roku 2006 zrealizovali nasledovné:
- aktívne účasti riešiteľov na vedeckých konferenciách v SR a v zahraničí,
- publikovanie monografie,
- spracovanie výsledkov ankety realizovanej v roku 2006 a publikovanie výstupov vo vedeckom
časopise,
- publikovanie odborných a vedeckých článkov,
- organizovanie vedeckej konferencie Generácia 2007.
d) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Riešenie grantovej úlohy bolo rozvrhnuté na obdobie 3 rokov. V rámci prvého roku práce na projekte
bolo prioritou zozbieranie širokého materiálu potrebného pre ďalšiu analýzu v rámci riešenej grantovej
úlohy, rozpracovania vedeckých a odborných prác v interakcii s otázkami a potrebami súčasného
vývoja, ako aj prehĺbenie spolupráce s odborníkmi z problematiky poisťovníctva z partnerských
domácich a zahraničných univerzít. V rámci druhého roku práce na projekte sa riešiteľský kolektív
snažil splniť ďalšie body z vytýčených cieľov na celé obdobie riešenia, a to predovšetkým vypracovať
a realizovať anketu mapujúcu správanie sa klientov na slovenskom poistnom trhu a ich preferencií,
hodnotiť pozitíva a negatíva vytvorenia integrovaného dohľadu nad finančným trhom v kontexte
členstva SR v EÚ, ako aj organizovať vedeckú konferenciu mladých pedagógov a doktorandov. Rok
2007 je pre riešiteľský kolektív záverečným rokom riešenia grantu mladých pedagógov a doktorandov,
v ktorom sa riešiteľský kolektív zameral na zhrnutie doterajších výsledkov, vyvodenie záverov, resp.
návrhov pre riešenie vybraných problematík poistného trhu a organizovanie konferencie pre mladých
pedagógov a doktorandov.
Z predpokladaných výstupov sa v priebehu celého riešenia projektu (2005 – 2007) realizovali
nasledovné:
- aktívne účasti riešiteľov na vedeckých konferenciách v SR a v zahraničí (vo všetkých rokoch
riešenia),
- publikovanie odborných a vedeckých článkov (vo všetkých rokoch riešenia),
- vydanie monografie (v roku 2007),
- organizovanie vedeckých konferencií (Generácia 2006 a Generácia 2007),
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-

vypracovanie a realizácia ankety (v roku 2006),
úspešné absolvovanie projektu Brány do Európy otvorené, ktorý zabezpečovalo Centrum pre
Európsku politiku (v roku 2006).

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

MONOGRAFIE

AAB 01
PASTORÁKOVÁ, E.: Solventnosť poisťovní. Bratislava: Vydavateľstvo Daniel NETRI, 2007, 106
strán. ISBN 978-80-969567-2-2
-

UČEBNICE A UČEBNÉ TEXTY

BCI 01
KUŠNÍROVÁ, J.: – Repková, D. – Nekanovič, M. – Péliová, J. – Vincúrová, Z. – Mackových J. –
Geško. M.: Daňová teória a politika praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition, 2007. 88 str.
ISBN978-80-8078-162-0
BCI 02
PASTORÁKOVÁ, E.: Finančná analýza v poisťovniach. PRAKTIKUM. Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM 2007, počet strán 108 (6,398 AH). ISBN 978-80-225-2319-6
-

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

ČASOPISOCH

ADF 01
PASTORÁKOVÁ, E.: Analýza marketingového makroprostredia poisťovní v Slovenskej republike.
In: Ekonomické rozhľady – vedecký časopis. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2007, Vol. XXXVI.,
č. 2, s. 515-521. ISSN 0323-262X
ADF 02
PASTORÁKOVÁ, E. K problematike solventnosti poisťovní v Slovenskej republike. In: Ekonomika
a informatika, 2006, roč. 4, č. 2. s. 87 – 98. ISSN 1336 – 3514.
ADF 03
PASTORÁKOVÁ, E. - LITTVOVÁ, Z. - PALACKOVÁ, D.: Poistný trh v Slovenskej republike
z pohľadu klientov. In: Nová ekonomika, 2007, roč. 6, č. 4. s. 120 – 129. ISSN 1336 – 1732.
-

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

AFD 01
KUŠNÍROVÁ, J.: Vývojové tendencie daní v krajinách OECD. In: Vedecká konferencia mladých
pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pri
príležitosti Týždňa vedy na Slovensku, GENERÁCIA 2006, Bratislava, 2007. ISBN 978-80-2252363-9.
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AFD 02
LITTVOVÁ, Z.: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie „Podnikanie a inovácia podnikateľských aktivít II.,“ Prešov, 2007. s. 105 - 110.
ISBN 978-80-7165-625-8. Počet normostrán 9,67.
AFD 03
LITTVOVÁ, Z.: Individuálne zdravotné poistenie. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
doktorandov EDAMBA 2007, Nové Zámky, 2007. s. 181 – 185. ISBN 978-80-225-2380-6. Počet
normostrán 7,93.
AFD 04
LITTVOVÁ, Z.: Atribúty poistnej zmluvy. In: Zborník z vedeckej konferencie mladých pedagogických
pracovníkov a doktorandov Generácia 2006, Bratislava, 2006. s. 47 – 51. ISBN 978-80-225-2363-9.
Počet normostrán 7,04.
AFD 05
PALACKOVÁ, D. - LITTVOVÁ, Z.: Postavenie sprostredkovateľov na poistnom trhu Slovenskej
republiky. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Znalosti pro tržní praxi 2007,“
Olomouc, 2007. s. 404 - 409. ISBN 978-80-903808-8-2. Počet normostrán 10,55.
AFD 06
LITTVOVÁ, Z.: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie „Podnikanie a inovácia podnikateľských aktivít II.,“ Prešov, 2007. s. 105 - 110.
ISBN 978-80-7165-625-8. Počet normostrán 9,67.
AFD 07
PALACKOVÁ, D.: Vybrané výzvy v oblasti poisťovníctva. In: Vedecká konferencia mladých
pedagogických pracovníkov a doktorandov Národohospodárskej fakulty na Ekonomickej univerzite
v Bratislave. 23. november 2006 „Generácia 2006“. ISBN 978-80-225-2363-9. s. 59-64.
AFD 08
PASTORÁKOVÁ, E. Podstata a význam zabezpečenia optimálnych štruktúr dohľadu v EÚ. In:
Zborník z vedeckej konferencie mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov Generácia 2006,
Bratislava, 2006. s. 27 – 30. ISBN 978-80-225-2363-9.
AFD 09
PASTORÁKOVÁ, E. Vybrané aspekty dopytu na poistnom trhu v Slovenskej republike. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Mena, bankovníctvo a finančné trhy“, Bratislava, 2007. s. 306
– 312. ISBN 978-80-225-2422-3.
o

ZBORNÍKY V ELEKTRONICKEJ PODOBE

AFC 01
PASTORÁKOVÁ, E. Poistný trh v kontexte možností riešenia zmien poistných potrieb. In: Zborník
z medzinárodnej konferencie „Liberecké ekonomické fórum 2007“, Liberec, 2007. s. 150 (abstrakt). s.
861 – 867. ISBN 978-80-7372-243-2.
BEC 01
KUŠNÍROVÁ, J.: Súčasné trendy daňovej politiky v krajinách OECD. In: Medzinárodní Baťova
Doktorandská konferencia, Recenzovaný zborník abstraktov z konferencie doktorandského študijného
programu, Zlín, 2007, str. 148. ISBN 978-80-7318-529-9
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BEC 02
PALACKOVÁ, D.: Poistná zmluva v slovenskom právnom poriadku. In: Zborník z Medzinárodnej
doktorandskej konferencie Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. 12. apríl 2007 „DOKBAT 2007“. ISBN
978-80-7318-529-9. Anotácia na s.201.
AFD 10
KUŠNÍROVÁ, J.: Analýza daňových nedoplatkov v Slovenskej republike.. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov EDAMBA 2007, Nové Zámky, 2007. s. 171 – 175.
ISBN 978-80-225-2380-6.
AFD 11
KUŠNÍROVÁ, J. – Lajzová, B.: Daňový bonus a jeho podoby v Európskej únii. In: Globalizácia a jej
sociálno-ekonomické dôsledky ´07, Medzinárodná vedecká konferencia, Žilinská Univerzita v Žiline,
Rajecké Teplice, 2007.
AFD 12
KUŠNÍROVÁ, J.: Zdanenie práce v krajinách OECD. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov „Generácia 2007,“ Bratislava, 2007. Plný
text na CD. ISBN 978-80-225-2402-5.
AFD 13
LITTVOVÁ, Z.: Význam technickej úrokovej miery v činnosti poisťovní. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov „Generácia 2007,“ Bratislava,
2007. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2402-5. Počet normostrán 5,6.
AFD 14
PALACKOVÁ, D.: Význam a účel klasifikácie poistení. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov „Generácia 2007,“ Bratislava, 2007. Plný
text na CD. ISBN 978-80-225-2402-5.
AFD 15
PASTORÁKOVÁ, E. Príčiny a význam vzdelávania pracovníkov pôsobiacich v oblasti poisťovníctva
v podmienkach Slovenskej republiky. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Ekonomické
vzdelávanie a regionálny trh práce“, Bratislava, 2007. s. 82 – 87. ISBN 978-80-225-2340-0.
AFD 16
PASTORÁKOVÁ, E. Výbor pre audit a jeho opodstatnenie v poisťovniach. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov „Generácia
2007,“ Bratislava, 2007. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2402-5.
AFD 17
VOVK, M. Využitie Activity-Based Costingu v bankovom controllingu., In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov „Generácia 2007,“ Bratislava,
2007. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2402-5.
-

vyžiadané prednášky na konferenciách

Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia (končiaci
projekt). Úplný zoznam výstupov:
-

MONOGRAFIE

PASTORÁKOVÁ, E.: Solventnosť poisťovní. Bratislava: Vydavateľstvo Daniel NETRI, 2007,
106 strán. ISBN 978-80-969567-2-2
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-

-

-

KUŠNÍROVÁ, J.: – Repková, D. – Nekanovič, M. – Péliová, J. – Vincúrová, Z. – Mackových J.
– Geško. M.: Daňová teória a politika praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition, 2007.
88 str. ISBN978-80-8078-162-0
PASTORÁKOVÁ, E.: Finančná analýza v poisťovniach. PRAKTIKUM. Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM 2007, počet strán 108 (6,398 AH). ISBN 978-80-225-2319-6
KUŠNÍROVÁ, J.: Spolupráca verejného a súkromného sektora a Nedaňové príjmy samospráv v
Slovenskej republike. In: Neubauerová, E. a kol.: Financie územnosprávnych celkov. Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006, s.165-177 a s. 234 - 240. ISBN 80-225-2225-2
DRÁBEKOVÁ, M.: Výdavky územnej samosprávy v Slovenskej republike. In: Neubauerová, E.
a kol.: Financie územnosprávnych celkov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2006, s. 262 266. ISBN 80-225-2225-2
-

-

-

-

-

-

-

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

ČASOPISOCH

PASTORÁKOVÁ, E.: Analýza marketingového makroprostredia poisťovní v Slovenskej
republike. In: Ekonomické rozhľady – vedecký časopis. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm,
2007, Vol. XXXVI., č. 2, s. 515-521. ISSN 0323-262X
PASTORÁKOVÁ, E. K problematike solventnosti poisťovní v Slovenskej republike.
In: Ekonomika a informatika, 2006, roč. 4, č. 2. s. 87 – 98. ISSN 1336 – 3514.
PASTORÁKOVÁ, E. - LITTVOVÁ, Z. - PALACKOVÁ, D.: Poistný trh v Slovenskej republike
z pohľadu klientov. In: Nová ekonomika, 2007, roč. 6, č. 4. s. 120 – 129. ISSN 1336 – 1732.
Pastoráková, E.: Dopyt a ponuka na trhu komerčného poistenia. In: E+M, Ekonomie
a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006, ročník: IX., č. 1, s.111-117. ISSN
1212-3609
DRÁBEKOVÁ, M.: Reforma zdravotníctva a EÚ. In:Verejná správa a regionálny rozvoj.
Vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Bratislava
2006, s. ISSN
Pastoráková, E.: Subjekty a mechanizmy garantujúce spoľahlivosť poisťovacích inštitúcií. In:
Nová ekonomika– vedecký časopis. Nové Zámky: Vydavateľstvo Cranium, 2005, ročník 4, č. 3,
s. 93 - 101. ISSN 1336-1732
PASTORÁKOVÁ, E.: Tendencie zdokonaľovania výkonu dohľadu nad slovenským poistným
trhom. In: Ekonomické rozhľady. Bratislava: 2005, ročník XXXIV., č. 4, s. 515-521. ISSN 0323262X
-

-

UČEBNICE A UČEBNÉ TEXTY

ODBORNÉ
ŠTÚDIE
V ODBORNÝCH
(RECENZOVANÉ/NERECENZOVANÉ, ZAHRANIČNÉ/DOMÁCE)

ČASOPISOCH

PASTORÁKOVÁ, E.: Analýza všeobecných a špecifických činností poisťovne, 1. časť: Analýza
všeobecných činností poisťovne. Derivát – odborný časopis. November 2006. ISSN 1336-5711
PASTORÁKOVÁ, E.: Analýza všeobecných a špecifických činností poisťovne, 2. časť: Analýza
špecifických činností poisťovne. Derivát – odborný časopis. December 2006. ISSN 1336-5711
PASTORÁKOVÁ, E.: Úrad pre finančný trh - garant efektívne a transparentne fungujúceho
poistného trhu. In: Marketingová panoráma. Bratislava: Slovenská marketingová spoločnosť,
ročník 3, 2005, č.1-2, s. 26-27. ISSN 1336-1864
-

PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH Z KONFERENCIÍ (V ZAHRANIČÍ, MEDZINÁRODNÉ
DOMÁCE, A OSTATNÉ)
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ZBORNÍKY V PRINTOVEJ PODOBE

KUŠNÍROVÁ, J.: Vývojové tendencie daní v krajinách OECD. In: Vedecká konferencia mladých
pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pri
príležitosti Týždňa vedy na Slovensku, GENERÁCIA 2006, Bratislava, 2007. ISBN 978-80-2252363-9.
LITTVOVÁ, Z.: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie „Podnikanie a inovácia podnikateľských aktivít II.,“ Prešov, 2007. s. 105 110. ISBN 978-80-7165-625-8. Počet normostrán 9,67.
LITTVOVÁ, Z.: Individuálne zdravotné poistenie. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie doktorandov EDAMBA 2007, Nové Zámky, 2007. s. 181 – 185. ISBN 978-80-2252380-6. Počet normostrán 7,93.
LITTVOVÁ, Z.: Atribúty poistnej zmluvy. In: Zborník z vedeckej konferencie mladých
pedagogických pracovníkov a doktorandov Generácia 2006, Bratislava, 2006. s. 47 – 51. ISBN
978-80-225-2363-9. Počet normostrán 7,04.
PALACKOVÁ, D. - LITTVOVÁ, Z.: Postavenie sprostredkovateľov na poistnom trhu
Slovenskej republiky. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Znalosti pro tržní praxi
2007,“ Olomouc, 2007. s. 404 - 409. ISBN 978-80-903808-8-2. Počet normostrán 10,55.
LITTVOVÁ, Z.: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie „Podnikanie a inovácia podnikateľských aktivít II.,“ Prešov, 2007. s. 105 110. ISBN 978-80-7165-625-8. Počet normostrán 9,67.
PALACKOVÁ, D.: Vybrané výzvy v oblasti poisťovníctva. In: Vedecká konferencia mladých
pedagogických pracovníkov a doktorandov Národohospodárskej fakulty na Ekonomickej
univerzite v Bratislave. 23. november 2006 „Generácia 2006“. ISBN 978-80-225-2363-9. s. 5964.
PASTORÁKOVÁ, E. Podstata a význam zabezpečenia optimálnych štruktúr dohľadu v EÚ. In:
Zborník z vedeckej konferencie mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov Generácia
2006, Bratislava, 2006. s. 27 – 30. ISBN 978-80-225-2363-9.
PASTORÁKOVÁ, E. Vybrané aspekty dopytu na poistnom trhu v Slovenskej republike. In:
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Mena, bankovníctvo a finančné trhy“, Bratislava,
2007. s. 306 – 312. ISBN 978-80-225-2422-3.
Pastoráková, E.: Internet ako prostriedok zvyšovania konkurencieschopnosti poisťovní. In:
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom: „Evropské finanční
systémy“, s. 316-321. ISBN 80-210-4018-1. Brno: 21. – 23. 6 2006, Masarykova univerzita v
Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, BRNO - Česká republika
DRÁBEKOVÁ, M.: Využitie systému DRGs pri organizovaní a financovaní nemocníc
v zahraničí. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku
vedu, Bratislava 19. – 20. 10. 2006, s. 65. ISBN 80-225-2239-2
KUŠNÍROVÁ, J.: Aktuálne otázky formovania podnikateľského prostredia prostredníctvom
daňového systému v SR. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Európsky rozmer
podnikania na národnom trhu Slovenska, s. 15. ISBN 80-969520-0-5
KUŠNÍROVÁ, J.: Dane nástroj podpory podnikania, Inovácií a investícii. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie Znalostná ekonomika – Nové výzvy pre
národohospodársku vedu, s. 70. ISBN 80-225-2239-2
Palacková, D.: Teoretické vymedzenie neživotného poistenia a súčasný stav na Slovenskom
poistnom trhu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „SEMAFOR Slovenská
ekonomika – mýty a fakty o realite“ z 20. až 22. septembra 2006. ISBN 80-225-2217-1. Počet
normostrán 17.
PASTORÁKOVÁ, E.: SOLVENCY II – Výzva pre poistnú teóriu a prax. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu, Bratislava 19. – 20.
10. 2006, s. 148. ISBN 80-225-2239-2
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Pastoráková, E.: Úlohy ratingu komerčných poisťovní na jednotnom európskom trhu. In: Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom: „Evropské finanční systémy“, s.
154-158. ISBN 80-210-3753-9. Brno: 21. – 23. 6 2005, Masarykova univerzita v Brně,
Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, BRNO - Česká republika
DRÁBEKOVÁ, M.: Reforma zdravotníctva v podmienkach SR. In: Hospodárska a sociálna
politika SR po vstupe do EÚ. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 19.-20.
máj 2005 Virt. Bratislava 2005: Katedra hospodárskej politiky a Katedra sociálneho rozvoja a
práce, NHF, EU v Bratislave, s. 199-204. ISBN 80-225-2043-8
Littvová, Z. Opodstatnenosť poistenia privátneho majetku. In: Zborník prác doktorandov z 8.
medzinárodnej vedeckej konferencie. Cranium, Nové Zámky: EDAMBA 8. 4. 2005, s. 229-232.
ISBN 80-225-2066-7
Littvová, Z. Európsky poisťovací výbor. In: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej
doktorandskej konferencie s názvom „Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných
vzťahov“. Bratislava: Ekonomická univezita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov,
1.6.2005, str. 409 – 415. ISBN 80-225-2047-0
Littvová, Z., PALACKOVÁ, D. Kontroling v poisťovacích inštitúciách. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie. Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS:
Výkonnosť organizácie, prístupy k jej meraniu a hodnoteniu., 2005, s. 191-195
MAŤAVKA, M.: Aktuálny vývoj poistného trhu SR. In: Zborník prác doktorandov z 8.
medzinárodnej vedeckej konferencie. Cranium, Nové Zámky: EDAMBA 8. 4. 2005, s. 251-254.
ISBN 80-225-2066-7
PALACKOVá, D.: Poistenie právnej ochrany. In: Zborník prác doktorandov z 8. medzinárodnej
vedeckej konferencie. Cranium, Nové Zámky: EDAMBA 8. 4. 2005, s. 307-310. ISBN 80-2252066-7
PASTORÁKOVÁ, E.: Konkurencieschopnosť poisťovní na európskom poistnom trhu. In:
Hospodárska a sociálna politika SR po vstupe do EÚ. Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie, 19.-20. máj 2005 Virt. Bratislava 2005: Katedra hospodárskej politiky a
Katedra sociálneho rozvoja a práce, NHF, EU v Bratislave, s. 106-109. ISBN80-225-2043-8
Pastoráková, E.: Subjekty poistného trhu. In: Mladý ekonóm 2005. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie s názvom „Znalostná ekonomika – piliere, ciele, stratégie“. Bratislava,
Katedra marketingu, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, jún 2005, s. 96-100.
ISBN 80-89202-05-5
PASTORÁKOVÁ, E.: Prínosy a riziká integrovaného dohľadu nad finančným trhom. In: Mena,
bankovníctvo, finančné trhy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 29.-30.
9. 2005 Bratislava: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, NHF, EU v Bratislave, s.
182-186. ISBN 80-225-2103-5
o

-

-

-

-

-

ZBORNÍKY V ELEKTRONICKEJ PODOBE

PASTORÁKOVÁ, E. Poistný trh v kontexte možností riešenia zmien poistných potrieb. In:
Zborník z medzinárodnej konferencie „Liberecké ekonomické fórum 2007“, Liberec, 2007.
s. 150 (abstrakt). s. 861 – 867. ISBN 978-80-7372-243-2.
KUŠNÍROVÁ, J.: Súčasné trendy daňovej politiky v krajinách OECD. In: Medzinárodní Baťova
Doktorandská konferencia, Recenzovaný zborník abstraktov z konferencie doktorandského
študijného programu, Zlín, 2007, str. 148. ISBN 978-80-7318-529-9
PALACKOVÁ, D.: Poistná zmluva v slovenskom právnom poriadku. In: Zborník
z Medzinárodnej doktorandskej konferencie Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. 12. apríl 2007
„DOKBAT 2007“. ISBN 978-80-7318-529-9. Anotácia na s.201.
KUŠNÍROVÁ, J.: Analýza daňových nedoplatkov v Slovenskej republike.. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov EDAMBA 2007, Nové Zámky, 2007. s. 171
– 175. ISBN 978-80-225-2380-6.
KUŠNÍROVÁ, J. – Lajzová, B.: Daňový bonus a jeho podoby v Európskej únii. In: Globalizácia
a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´07, Medzinárodná vedecká konferencia, Žilinská Univerzita
v Žiline, Rajecké Teplice, 2007.
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-

KUŠNÍROVÁ, J.: Zdanenie práce v krajinách OECD. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov „Generácia 2007,“ Bratislava, 2007.
Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2402-5.
LITTVOVÁ, Z.: Význam technickej úrokovej miery v činnosti poisťovní. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
„Generácia 2007,“ Bratislava, 2007. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2402-5. Počet
normostrán 5,6.
PALACKOVÁ, D.: Význam a účel klasifikácie poistení. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov „Generácia 2007,“ Bratislava, 2007.
Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2402-5.
PASTORÁKOVÁ, E. Príčiny a význam vzdelávania pracovníkov pôsobiacich v oblasti
poisťovníctva v podmienkach Slovenskej republiky. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie „Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce“, Bratislava, 2007. s. 82 – 87. ISBN
978-80-225-2340-0.
PASTORÁKOVÁ, E. Výbor pre audit a jeho opodstatnenie v poisťovniach. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
„Generácia 2007,“ Bratislava, 2007. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2402-5.
VOVK, M. Využitie Activity-Based Costingu v bankovom controllingu., In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
„Generácia 2007,“ Bratislava, 2007. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2402-5.
DRÁBEKOVÁ, m.: Efektívnosť v zdravotníctve. In: Zborník z medzinárodnej doktorandskej
konferencie Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne z 27. apríla 2006. Abstrakt na strane. ISBN 807318-384-6.
BEŇOVÁ, E. - DRÁBEKOVÁ, m.: Public media in EU counties. Public Relations. Skuteczna
komunikacija w teorii i praktyce. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Katowicach 2006.
Palacková, D.: Hodnotenie poistného rizika a diskriminácia. In: Zborník z medzinárodnej
doktorandskej konferencie Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne z 27. apríla 2006. Abstrakt na strane
169. ISBN 80-7318-384-6. Počet normostrán 12,5.
KUŠNÍROVÁ, J.: Rovná daň – slovenská realita, európsky mýtus. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie Slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite. ISBN 80-225-2216-3
KUŠNÍROVÁ, J.: Daňová sústava Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 2005. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie EDAMBA, Nové Zámky, 2006. s. 154 - 159. Plný text na
CD. ISBN 80-225-2219-8.
KUŠNÍROVÁ, J.: Súčasné trendy v daňovej politike a zdaňovanie dividend v krajinách OECD
a EÚ. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie DOCTUS, október 2006, s. . ISBN 8088954-36-3.
Littvová, Z. Trh kapitálového životného poistenia. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie doktorandov EDAMBA, Nové Zámky, 2006. s. 180 – 184. Plný text na CD. ISBN
80-225-2219-8. Počet normostrán 7,15.
PASTORÁKOVÁ, E.: Špecifiká finančnej analýzy realizovanej v komerčných poisťovniach. In:
Aktuálne problémy poisťovníctva SR v procese liberalizácie trhu. Zborník anotácií
z medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. 10. 2005 Bratislava: Katedra poisťovníctva, NHF, EU
v Bratislave, s. 99. ISBN 80-225-2120-5
LITTvová, z. Špecifiká európskeho poistného trhu. In: Zborník z konferencie DOCTUS 2006,
Bratislava, 2006. ISBN 80-88954-36-3.
PASTORÁKOVÁ, E.: Štandardy IAS/IFRS a ich uplatnenie v poisťovníctve. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie DOCTUS, október 2006, s. . ISBN 80-88954-36-3

ODBORNÉ PRÁCE A INÉ ODBORNÉ VYSTÚPENIA
-

LITTVOVÁ, Z. Recenzia vedeckej monografie: Pastoráková, E.: Solventnosť poisťovní.. In:
Biatec, 2007, roč. 15, č. 7. s. 28. ISSN 1335-0900. Počet normostrán 1,71.
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-

LITTVOVÁ, Z. Recenzia vysokoškolských učebných textov: Pastoráková, E.: Finančná analýza
v poisťovniach. In: Finančné trhy, 2006, č. 10. ISSN 1336-5711. Počet normostrán 2,89.
KUŠNÍROVÁ, J.: Brány do Európy otvorené – projekt vzdelávania pedagógov. In: Ekonomické
spektrum, ročník I, č. 3/2006, s. 12 – 13. ISSN 1336-9105
PASTORÁKOVÁ, E.: Aktuálne problémy poisťovníctva Slovenskej republiky v procese
liberalizácie trhu. In: Ekonomické rozhľady, ročník XXXV., 2006, č. 1, s. 125-127 . ISSN 0323262X
PASTORÁKOVÁ, E.: Informácia: Projekt Brány do Európy otvorené. In: Nová ekonomika–
vedecký časopis. Nové Zámky: Vydavateľstvo Cranium, 2005, ročník 4, č. 3, s. 131 - 132. ISSN
1336-1732

Obchodná fakulta
1. Číslo projektu: 2316060/06; Názov projektu: Úloha a postavenie konkurenčného
spravodajstva v marketingových informačných systémoch slovenských firiem
Vedúci projektu:
Ing. Štefan Žák, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Michal Gašaj
Ing. Lukáš Herzán
Ing. Jana Kopaničová
Ing. Andrej Miklošík
Doba riešenia:
1.1.2006 – 31.12.2007
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Druhý rok riešenia projektu (2007) bol zameraný na realizáciu prieskumu využívania
konkurenčného spravodajstva v malých a stredných podnikoch v Slovenskej republike.
Výsledky prieskumu boli zverejnené vo výskumnej štúdii syntetizujúcej získané teoretické
poznatky s výsledkami prieskumu. Snahou riešiteľov v druhom roku riešenia projektu bolo
vytvoriť nový výberový predmet Konkurenčné spravodajstvo pre študentov II. stupňa
vysokoškolského štúdia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Predmet
bude zaradený spolu s vypracovanou pedagogickou dokumentáciou na akreditáciu začiatkom
roka 2008, s cieľom vyučovať ho od akademického roka 2009/2010.
b. za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Prvý rok riešenia projektu (2006) bol zameraný najmä na zhromažďovanie teoretických
poznatkov, zber informačných zdrojov a systematizovanie obsahovej štruktúry a pojmového
vymedzenia konkurenčného spravodajstva. V Slovenskej republike nie je využívanie metód
konkurenčného spravodajstva príliš rozšírené, resp. nerealizuje sa koncepčne a systémovo.
Firmy často niektoré metódy využívajú, no nemajú znalosť, že ide o konkurenčné
spravodajstvo, ktoré by malo byť logickou postupnosťou do seba zapadajúcich krokov.
Významnú úlohu v procese konkurenčného spravodajstva zohrávajú tzv. sekundárne údaje,
čiže také, ktoré sú už publikované a možno ich získať z interných a externých zdrojov. Preto
sa publikačná aktivita riešiteľov orientovala na túto oblasť. Zodpovedný riešiteľ
skompletizoval učebný text Sekundárne údaje v marketingovom výskume, ktorý spracúva
problematiku sekundárnych údajov z pohľadu marketingového výskumu. Poznatky získané v
prvom roku riešenia projektu riešitelia pretransformovali aj do podoby prednášok a seminárov
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v predmetoch Informačné systémy marketingu a Výskum trhu, vyučovaných na Obchodnej
fakulte EU v Bratislave.
V druhom roku riešenia projektu (2007) riešitelia uskutočnili prieskum využívania
konkurenčného spravodajstva v malých a stredných podnikoch v Slovenskej republike, ktorý
vyústil do spracovania výskumnej štúdie syntetizujúcej získané teoretické poznatky
s výsledkami prieskumu. V druhom roku riešenia projektu sa riešitelia orientovali aj na
vytvorenie nového výberového predmetu Konkurenčné spravodajstvo pre študentov
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Poznatky získané počas celej doby
riešenia projektu riešitelia prezentovali v zborníku vedeckých statí, zameranom na
problematiku teoretických poznatkov a praktických skúseností s využívaním konkurenčného
spravodajstva v SR a v krajinách EÚ.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
ACD KAPITOLY VO VYSOKOŠKOLSKÝCH UČEBNICIACH VYDANÉ V
DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
-

ŽÁK, Štefan.: Sekundárne údaje novej generácie. In: Richterová, K. a kol.: Marketingový
výskum. Bratislava: Ekonóm, 2007, s. 64-86. . ISBN 978-80-225-2362-2

AED VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH
ZBORNÍKOCH, MONOGRAFIÁCH
-

-

GAŠAJ, Michal: Konkurenčné spravodajstvo a jeho význam pre existenciu
podnikateľských subjektov. In: Marketingové spravodajstvo orientované na konkurenciu
z pohľadu teórie a praxe. Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2470-4
KOPANIČOVÁ, Jana: Posilnenie konkurenčného postavenia Slovenských výrobcov
prostredníctvom budovania imidžu národných producentov. In: Marketingové
spravodajstvo orientované na konkurenciu z pohľadu teórie a praxe. Bratislava: Ekonóm,
2007. ISBN 978-80-225-2470-4
MIKLOŠÍK, Andrej: Zákazník a jeho koncepcia v marketingovej koncepcii vysokej
školy. In: Marketing vzdelávacích inštitúcií – vedecký zborník príspevkov. Trnava: FMK
UCM 2007, s. 84-91. ISBN 978-80-89220-86-1
ŽÁK, Štefan.: Sekundárny výskum. In: Richterová, K. a kol.: Marketingový výskum.
Bratislava: Ekonóm, 2007, s. 51-63. ISBN 978-80-225-2362-2
ŽÁK, Štefan: Možnosti marketingu a obchodu na internete. In: Mariaš, Miroslav a kol.:
Informačné systémy marketingu. Bratislava: GeoPARNAS, 2007, s. 188-199. ISBN 97880-969607-1-2

AFD PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
-

Herzán, Lukáš: Etika v konkurenčním zpravodajství a průmyslová špionáž. In: Merkur
2007: zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonóm, 2007.

Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia
(končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov:
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ACD KAPITOLY VO VYSOKOŠKOLSKÝCH UČEBNICIACH VYDANÉ V
DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH
-

ŽÁK, Štefan.: Sekundárne údaje novej generácie. In: Richterová, K. a kol.: Marketingový
výskum. Bratislava: Ekonóm, 2007, s. 64-86. . ISBN 978-80-225-2362-2

ADF VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
-

ŽÁK, Štefan: Zdroje sekundárnych údajov v marketingovom výskume. In: Nová
ekonomika, roč. 5, č. 1, 2006, s. 121-129. ISSN 1336-1732
ŽÁK, Štefan: Sekundárne údaje v prostredí internetu. In Nová ekonomika, roč. 5, č. 2,
2006, s. 130-136. ISSN 1336-1732

AED VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH VEDECKÝCH
ZBORNÍKOCH, MONOGRAFIÁCH
-

-

GAŠAJ, Michal: Konkurenčné spravodajstvo a jeho význam pre existenciu
podnikateľských subjektov. In: Marketingové spravodajstvo orientované na konkurenciu
z pohľadu teórie a praxe. Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2470-4
KOPANIČOVÁ, Jana: Posilnenie konkurenčného postavenia Slovenských výrobcov
prostredníctvom budovania imidžu národných producentov. In: Marketingové
spravodajstvo orientované na konkurenciu z pohľadu teórie a praxe. Bratislava: Ekonóm,
2007. ISBN 978-80-225-2470-4
MIKLOŠÍK, Andrej: Zákazník a jeho koncepcia v marketingovej koncepcii vysokej
školy. In: Marketing vzdelávacích inštitúcií – vedecký zborník príspevkov. Trnava: FMK
UCM 2007, s. 84-91. ISBN 978-80-89220-86-1
ŽÁK, Štefan.: Sekundárny výskum. In: Richterová, K. a kol.: Marketingový výskum.
Bratislava: Ekonóm, 2007, s. 51-63. ISBN 978-80-225-2362-2
ŽÁK, Štefan: Možnosti marketingu a obchodu na internete. In: Mariaš, Miroslav a kol.:
Informačné systémy marketingu. Bratislava: GeoPARNAS, 2007, s. 188-199. ISBN 97880-969607-1-2

AFD PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
-

-

HERZÁN, Lukáš: Etika v konkurenčním zpravodajství a průmyslová špionáž. In: Merkur
2007: zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonóm, 2007.
ŽÁK, Štefan: Konkurenčné spravodajstvo – ciele a proces. In: Spájanie vedy, výskumu a
praxe v podmienkach budovania znalostnej ekonomiky: zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Bratislava: Vydavateľstvo Daniel Netri, 2006, s. 120-122. ISBN
80-969567-0-1
ŽÁK, Štefan: Marketingové informačné systémy miest a obcí z pohľadu znalostnej
ekonomiky. In: Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej
ekonomiky: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Vydavateľstvo
Ekonóm, 2006, s. 282-286. ISBN 80-225-2227-9

BCI SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY
-

ŽÁK, Štefan: Sekundárne údaje v marketingovom výskume. Bratislava: Vydavateľstvo
Ekonóm, 2006. ISBN 80-225-2189-2
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BDF ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH
-

ŽÁK, Štefan: K problematike využívania sekundárneho výskumu na úrovni samosprávy.
In: Marketingová panoráma, roč. 4, č. 1-2, 2006, s. 21-23. ISSN 1336-1864

BED ODBORNÉ PRÁCE V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH
(KONFERENČNÝCH AJ NEKONFERENČNÝCH)
-

ZBORNÍKOCH

ŽÁK, Štefan: Zvyšovanie konkurenčnej schopnosti firiem pomocou geomarketingu. In:
Nové trendy v marketingu: zborník z medzinárodnej odbornej konferencie. Trnava:
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006, s. 2527. ISBN 80-89220-21-5

Fakulta hospodárskej informatiky
1. Číslo projektu: IGP č. 2317105 / 05; Názov: Podpora manažérskeho rozhodovania na
báze informačných technológií a vybraných kvantitatívnych metód
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia

Doba riešenia:

RNDr. Anna Strešňáková, PhD.
PaedDr. Zsolt Simonka, PhD.
Ing. Dušan Huťka, PhD.
Ing. Andrea Furková, PhD.
Ing. Kvetoslava Surmanová, PhD.
Ing. Zuzana Čičková, PhD.
Ing. Michal Macák, PhD.
Ing. Nora Mikušová, PhD.
Ing. Veronika Nahácka, PhD.
Ing. Marián Žabka, PhD.
Ing. Marián Reiff, PhD.
Ing. Marek Balog, PhD.
Ing. Jaroslav Brzák
01.01.2005 – 31.12.2007

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
Rozhodovacie procesy sa v svete manažérov uskutočňujú dennodenne.
V manažmente firiem sa využívajú najmodernejšie prístupy pri kvalitatívnom
i kvantitatívnom rozhodovaní. Teoretickými poznatkami ku analýze procesu prispeli aj
riešitelia kolektívu, ktorí sa zamerali na konkrétne rozhodovacie procesy :
– pri výbere vozového parku,
– pri konštrukcii matice spoločenského účtovníctva,
– na zvýšenie efektívnosti distribúcie elektrickej energie,
– pri modelových prístupoch k analýze inflácie,
– pri použití optimalizačných metód v logistike,
– pri vyhodnocovaní efektívnosti bankového sektora,
– pri využívaní kvantitatívnych metód v poistení,
– pri riadení rizika vzhľadom na solventnosť poisťovní,
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–

pri Poissonovských rozdeleniach v poisťovníctve a následne na overovacie
postupy vhodnosti vybraných metód výberovými skúmaniami s asistenciou
modelov.

Vo svojich vedeckých článkoch a na konferenciách prezentovali využitie
kvantitatívnych metód na podporu analytických procesov s využitím lineárneho,
nelineárneho, viackriteriálneho programovania s prvkami heuristického prístupu,
využitie matematického aparátu pri tvorbe modelov analytických metód a možnosti
aplikovania numerických prístupov riešení matematických modelov vhodných na
popis procesov v hospodárskej praxi a poisťovníctve na využitie mikroekonomických
dynamických modelov pri zavádzaní nových produktov na trh z hľadiska
optimalizácie výdavkov, na regionálne viackriteriálne porovnávanie bánk, na
definovanie vybraných parametrických a neparametrických prístupov na odhad
nákladovej efektívnosti a na verifikáciu vyvinutých metód v procesoch vo výrobných
a obchodných firmách, v poisťovniach, na burzách, v top manažmente a v inštitúciách
ústredných riadiacich orgánov. Prínosom je aj využitie softvérovej podpory, či už
využitím dostupných balíkov spoločností, alebo vytvorením vlastných aplikácií
v programovacích jazykoch.
Počas troch rokov trvania projektu ukončili dvanásti z trinástich členov
riešiteľského kolektívu doktorandské štúdium a obhájili dizertačné práce. Vo svojich
prácach sa zamerali na možnosti aplikácie kvantitatívnych metód pri rozhodovacích
procesoch.
Kvantifikácia výstupov výskumného grantu za rok 2007.
- monografie –
0
- učebnice a učebné texty – 0
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 7
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) ( BDC, BDD, BDE, BDF)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné) –
13
- vyžiadané prednášky 0
- prijaté prednášky
Kvantifikácia výstupov výskumného grantu celú dobu.
- monografie –
0
- učebnice a učebné texty – 0,3
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) –
12
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) –
0
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
30,8
- vyžiadané prednášky –
0
- prijaté prednášky –
0
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Príloha F1:
KATEGÓRIA ADF – VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH
ČASOPISOCH:
−

−

−

−

−

−

−

BALOG, M.: Metódy eliminácie vplyvu extrémnych príjmov na odhady sociálnych
ukazovateľov. In: Ekonomika a informatika: Vedecký časopis Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenskej spoločnosti pre
hospodársku informatiku, Bratislava 2007, ISSN 1336-3514
BRZÁK, J.: Koncepcie modelov s prenosovými funkciami v analýze časových
radov. In: Ekonomika a informatika: Vedecký časopis Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenskej spoločnosti
pre hospodársku informatiku, Bratislava 2007, ISSN 1336-3514
ČIČKOVÁ, Z.: Metódy operačného výskumu a umelej inteligencie pri riešení
optimalizačných problémov. In: Ekonomika a informatika: Vedecký časopis Fakulty
hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenskej
spoločnosti
pre
hospodársku
informatiku,
Bratislava
2007,
ISSN 1336-3514
MIKUŠOVÁ, N. – MIŤKOVÁ, V. Oženíš sa so mnou? Ako je to v skutočnosti na
Slovensku. In: Ekonomika a informatika: Vedecký časopis Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenskej spoločnosti pre
hospodársku informatiku, Bratislava 2007, ISSN 1336-3514
NAHÁCKA, V.: Dvojkriteriálne rozdelnie vozového parku medzi dve lízingové
spoločnosti. In: Ekonomika a informatika: Vedecký časopis Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenskej spoločnosti
pre hospodársku informatiku, Bratislava 2007, ISSN 1336-3514
ŽABKA, M., ORŠULOVÁ, A.: Super–efektívne DEA modely, In: Ekonomika
a informatika: Vedecký časopis Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej
univerzity v Bratislave a Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku,
Bratislava 2007, ISSN 1336-3514
KITA, P., - REIFF, M.: Riadenie ponuky. , In: Ekonomika a informatika: Vedecký
časopis Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
a Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku, Bratislava 2007, ISSN 13363514

KATEGÓRIA AFC - PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH –2
−
−

REIFF,
M.:
Efektívne
Riadenie
dodávateľského
reťazca,
Znalostní
ekonomika - trendy rozvoje vzdělávaní, vědy a praxe: medzinárodní vědecká
konference,Zlín 2007
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.0,5

KATEGÓRIA AFD - PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH –7
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−

−

−

−

−

−

−

BALOG, M.: Parametrický prístup pre elimináciu vplyvu extrémnych príjmov, In:
Zborník príspevkov VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA
– participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“,
Bratislava: Ekonóm 2007 ISBN 978-80-225-2334-9,
BRZÁK, J.: Racionálne modely s prenosovou funkciou, , In: Zborník príspevkov
VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA – participácia
doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“, Bratislava:
Ekonóm 2007 ISBN 978-80-225-2334-9,
MACÁK M.: Vplyv vymedzenia výdavkov na štruktúru matice spoločenského
účtovníctva, In: Zborník príspevkov VI. medzinárodnej vedeckej konferencie
doktorandov „AIESA – participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej
na vedomostiach“, Bratislava: Ekonóm 2007 ISBN 978-80-225-2334-9
MIKUŠOVÁ, N.: Dynamický model duopolu, In: Zborník príspevkov
VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA – participácia
doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“, Bratislava,
Ekonóm 2007 ISBN 978-80-225-2334-9,
NAHÁCKA, V.: Algoritmus na nájdenie všetkých efektívnych riešení úloh,
viackriteriálnej lineárnej optima-lizácie s bivalentnými premennými, In: Zborník
príspevkov VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA –
participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“,
Bratislava : Ekonóm 2007 ISBN978-80-225-2334-9,
REIFF,
M.:
Modelovanie
dodávateľského
reťazca
v
podmienkach
neurčitosti., In: Zborník príspevkov VI. medzinárodnej vedeckej konferencie
doktorandov „AIESA – participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej
na vedomostiach“,Bratislava : Ekonóm 2007 ISBN 978-80-225-2334-9
ŽABKA, M.: Modely na úplné usporiadanie DEA efektívnych jednotiek,
In: Zborník príspevkov VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov
„AIESA – participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej
na vedomostiach“, , Bratislava : Ekonóm 2007 ISBN 978-80-225-2334-9,

KATEGÓRIA AFG – ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV ZO ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÍ –
2
−
−

MIKUŠOVÁ, N.: Optimal Advertising Policies for Diffusion Models of a New
Product in Imperfect Competition. In: Book of Abstracts, XXII European
Cenferenco On Operational Research, Praha 8. – 11. júla 2007
NAHÁCKA, V.: Operational leasing and vehicle fleet management model. In: Book
of abstracts: 22nd european conference on operational research, Prague, July 8 - 11,
2007. - S. 143

KATEGÓRIA BFB – ABSTRAKTY ODBORNÝCH PRÁC Z DOMÁCICH PODUJATÍ – 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.
STREŠŇÁKOVÁ, A.: Solventnosť poisťovní, 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.
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OSTATNÉ
KATEGÓRIA DAI – DIZERTAČNÉ A HABILITAČNÉ PRÁCE– 7
−
−
−

−
−
−
−

Furková Andrea: Analýza nákladovej efektívnosti slovenských a českých
distribučných podnikov elektrickej energie., Dizertačná práca vo vednom odbore:
62-49-9 Ekonometria a operačný výskum, školiteľ: Michal Fendek, 2007
Macák Michal : Teoretické a praktické problémy konštrukcie regionálnej matice
spoločenského účtovníctva, Dizertačná práca vo vednom odbore: 62-49-9
Ekonometria a operačný výskum, školiteľ Jaroslav Husár, 2007
Nahácka Veronika: Využitie optimalizačných modelov a metód bivalentného
programovania v rozhodovaní firmy o jej vozovom parku, Dizertačná práca
vo vednom odbore : 62-49-9 Ekonometria a operačný výskum, školiteľ: Michal
Fendek, 2007
Žabka Marián: Data envelopment analysis a jej využitie pri vyhodnocovaní
efektívnosti bankového sektora, Dizertačná práca vo vednom odbore : 62-49-9
Ekonometria a operačný výskum, školiteľ: Michal Fendek, 2007
Huťka Dušan: Triedy Poissonovských rozdelení v poistnej teórii a praxi, Dizertačná
práca vo vednom odbore: 62-49-9 Ekonometria a operačný výskum, školiteľ
František Peller, 2007
Balog Marek: Výberové skúmanie s asistenciou modelu, Dizertačná práca
vo vednom odbore: 62-49-9 Ekonometria a operačný výskum, školiteľ: Milan Terek,
2007
Mikušová, N.: Optimalizačné modely reklamných výdavkov firiem pri zavádzaní
nového produktu na trh. Dizertačná práca vo vednom odbore: 62-49-9 Ekonometria
a operačný výskum, školiteľ: doc. Ing. Marián Goga, CSc.

Príloha F2:
BCI SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY – 0,3
–

BREZINA I., ČIČKOVÁ Z., REIFF M.: Kvantitatívne metódy v logistike. Zbierka
úloh. Vydavateľsvo EKONÓM, Bratislava, 2005, ISBN 80-225-1967-7

KATEGÓRIA ADF – VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH
ČASOPISOCH – 12
−
−
−
−

SURMANOVÁ K.: Nominálna a reálna konvergencia cenovej hladiny SR.
Ekonomické rozhľady, Bratislava, 2005.
BILÍKOVÁ M., LUPTÁKOVÁ I.: Použitie viacstavových modelov v aktuárskych
výpočtoch pri poistení osôb. Ekonomika a informatika č.1/2005, Bratislava EU,
2005, ISSN 1336-3514.
FURKOVÁ A.: Hodnotenie plnenia Maastrických kritérií novými členskými
krajinami EÚ pomocou metód viackriteriálneho rozhodovania. Ekonomika
a informatika č.1/2005, Bratislava EU, 2005, ISSN 1336-3514.
STREŠŇÁKOVÁ A.: Normal power aproximácia distribučnej funkcie. Ekonomika
a informatika č.1/2005, Bratislava EU, 2005, ISSN 1336-3514.
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−
−

−

−

−

−

−

−

Furková, A.: Analýza nákladovej efektívnosti podnikov sieťových odvetví metódou
COLS. In: Forum Statisticum Slovacum 2/2006, Slovenská štatistická
a demografická spoločnosť, Bratislava 2006, ISSN 1336-7420,
BALOG, M.: Metódy eliminácie vplyvu extrémnych príjmov na odhady sociálnych
ukazovateľov. In: Ekonomika a informatika: Vedecký časopis Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenskej spoločnosti pre
hospodársku informatiku, Bratislava 2007, ISSN 1336-3514
BRZÁK, J.: Koncepcie modelov s prenosovými funkciami v analýze časových
radov. In: Ekonomika a informatika: Vedecký časopis Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenskej spoločnosti
pre hospodársku informatiku, Bratislava 2007, ISSN 1336-3514
ČIČKOVÁ, Z.: Metódy operačného výskumu a umelej inteligencie pri riešení
optimalizačných problémov. In: Ekonomika a informatika: Vedecký časopis Fakulty
hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenskej
spoločnosti pre hospodársku informatiku, Bratislava 2007, ISSN 1336-3514
MIKUŠOVÁ, N. – MIŤKOVÁ, V. Oženíš sa so mnou? Ako je to v skutočnosti na
Slovensku. In: Ekonomika a informatika: Vedecký časopis Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenskej spoločnosti pre
hospodársku informatiku, Bratislava 2007, ISSN 1336-3514
NAHÁCKA, V.: Dvojkriteriálne rozdelnie vozového parku medzi dve lízingové
spoločnosti. In: Ekonomika a informatika: Vedecký časopis Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Slovenskej spoločnosti
pre hospodársku informatiku, Bratislava 2007, ISSN 1336-3514
ŽABKA, M., ORŠULOVÁ, A.: Super- efektívne DEA modely, In: Ekonomika
a informatika: Vedecký časopis Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej
univerzity v Bratislave a Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku,
Bratislava 2007, ISSN 1336-3514
KITA, P., - REIFF, M.: Riadenie ponuky. Ekonomika a informatika 2/2007
vedecký časopis FHI, Bratislava 2007, ISSN 1336-3514

KATEGÓRIA AFC - PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH –2,5
−
−
−

Čičková,Z., Brezina, I.: SOMA Application to the Traveling salesman Problem, 24th
International conference mathemetical methods in Economics, Plzen, september
2006, ISBN 80-7043-479-1, 0,5
REIFF,
M.:
Efektívne
Riadenie
dodávateľského
reťazca,
Znalostní
ekonomika - trendy rozvoje vzdělávaní, vědy a praxe: medzinárodní vědecká
konference, Zlín 2007,
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.
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KATEGÓRIA AFD - PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH – 18
−
−

−
−
−

−

−

−

−

−
−

−

−

HUŤKA D.: Momentová vytvárajúca funkcia triedy sčítacích rozdelení. Aktuárske
vedy v teórii a praxi, 5.vedecký seminár, Katedra matematiky FHI EU, Bratislava,
2OO5. ISBN 80-225-2106-X
MACÁK M.: Analýza multiplikátorov na báze matice spoločenského účtovníctva.
Zborník príspevkov IV. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA
– participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“,
Bratislava : Ekonóm 2005, ISBN 80-225-2174-4,
MACÁK M.: Maticové zobrazenie základných makroekonomických modelov.
Mladá veda, SPU Nitra, 2005.
MIKUŠOVÁ N.: Ekomonické aplikácie teórie hier. EDAMBA, Nitra, 2005.
Balogh, M.: Výberové skúmanie s asistenciou modelu. In: Zborník príspevkov
V. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA – participácia
doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“, 18. 5. 2006,
Bratislava : Ekonóm 2006 ISBN 80-225-2174-4, 0,5
Brzák, J.: Modelovanie nestacionárnych procesov. In: Zborník príspevkov
V. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA – participácia
doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“, 18. 5. 2006,
Bratislava : Ekonóm 2006 ISBN 80-225-2174-4,
Furková, A.: Parametrické a neparametrické metódy odhadu efektívnosti podnikov
sieťových odvetví. In: Zborník príspevkov V. medzinárodnej vedeckej konferencie
doktorandov „AIESA – participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej
na
vedomostiach“,
18.
5.
2006,
Bratislava
:
Ekonóm
2006,
ISBN 80-225-2174-4,
Nahácka V.: Úlohy s kontajnermi ako úlohy celočíselného programovania
In: Zborník príspevkov V. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov
„AIESA – participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej
na vedomostiach“, 18. 5. 2006, Bratislava: Ekonóm 2006, ISBN 80-225-2174-4,
Mikušová N. : Ekonomická interpretácia teórie optimálneho riadenia, In: Zborník
príspevkov V. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA –
participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“, 18.
5. 2006, Bratislava: Ekonóm 2006, ISBN 80-225-2174-4,
Fecenko, J., Strešňáková, A.: Solventnosť poisťovní, In: Zborník z Medzinárodnej
vedeckej konferencie NÁRODNÁ A REGIONÁLNA EKONOMIKA VI., Herľany,
11.-13. október 2006
Žabka, M.: Modely hodnotenia efektívnosti organizácií In: Zborník príspevkov
V. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA – participácia
doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“, 18. 5. 2006,
Bratislava: Ekonóm 2006, ISBN 80-225-2174-4, 0,5
BALOG, M.: Parametrický prístup pre elimináciu vplyvu extrémnych príjmov, In:
Zborník príspevkov VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA
– participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“,
Bratislava: Ekonóm 2007, ISBN 978-80-225-2334-9,
BRZÁK, J.: Racionálne modely s prenosovou funkciou, , In: Zborník príspevkov
VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA – participácia
doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“, Bratislava:
Ekonóm 2007 ISBN 978-80-225-2334-9,
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−

−

−

−

−

MACÁK M.: Vplyv vymedzenia výdavkov na štruktúru matice spoločenského
účtovníctva, In: Zborník príspevkov VI. medzinárodnej vedeckej konferencie
doktorandov „AIESA – participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej
na vedomostiach“, Bratislava: Ekonóm 2007 ISBN 978-80-225-2334-9
MIKUŠOVÁ, N.: Dynamický model duopolu, In: Zborník príspevkov
VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA – participácia
doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“, Bratislava,
Ekonóm 2007 ISBN 978-80-225-2334-9,
NAHÁCKA, V.: Algoritmus na nájdenie všetkých efektívnych riešení úloh,
viackriteriálnej lineárnej optima-lizácie s bivalentnými premennými, In: Zborník
príspevkov VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „AIESA –
participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“, ,
Bratislava : Ekonóm 2007 ISBN978-80-225-2334-9,
REIFF,
M.:
Modelovanie
dodávateľského
reťazca
v
podmienkach
neurčitosti., In: Zborník príspevkov VI. medzinárodnej vedeckej konferencie
doktorandov „AIESA – participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej
na vedomostiach“, , Bratislava : Ekonóm 2007 ISBN 978-80-225-2334-9
ŽABKA, M.: Modely na úplné usporiadanie DEA efektívnych jednotiek,
In: Zborník príspevkov VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov
„AIESA – participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej
na vedomostiach“, , Bratislava : Ekonóm 2007 ISBN 978-80-225-2334-9,

KATEGÓRIA AFG – ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV ZO ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÍ –
2,3
−

−
−

BREZINA, I., CHABADA, J., REIFF, M.: Flow Shop systems as a part of
the logistics information system. In SM 2006 - Zbornik apstrakata. Subotica:
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica. 2006, ISBN86-7233-1249. S. 49., 0,3
MIKUŠOVÁ, N.: Optimal Advertising Policies for Diffusion Models of a New
Product in Imperfect Competition. In: Book of Abstracts, XXII European
Cenferenco On Operational Research, Praha 8. – 11. júla 2007
NAHÁCKA, V.: Operational leasing and vehicle fleet management model. In: Book
of abstracts: 22nd european conference on operational research, Prague, July 8 - 11,
2007. - S. 143

KATEGÓRIA AFH – ABSTRAKTY VEDECKÝCH PRÁC Z DOMÁCICH PODUJATÍ – 8
−
−
−

BILÍKOVÁ M., LUPTÁKOVÁ I.: Viachodnotové dekrementné modely v penzijnom
poistení. Vedecký seminár, Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu
Slovenskej republiky, Virt 2005.
STREŠŇÁKOVÁ A.: Porovnanie metód FR a RBC pri určovaní solventnosti
poisťovní. Vedecký seminár, Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu
Slovenskej republiky, Virt 2005.
HUŤKA D.: Využitie zmiešaných rozdelení pre určenie rozdelenia počtu a výšky
škody portfólia poistných zmlúv. Vedecký seminár, Aktuárske vedy v podmienkach
poistného trhu Slovenskej republiky, Virt 2005.
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−
−

−
−

−

SIMONKA Z., BELASOVÁ J.: Niektoré problémy dôchodkovej reformy. Vedecký
seminár, Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky, Virt
2005.
Strešňáková, A.: Aproximácia pravdepodobnosti krachu v nekonečnom časovom
horizonte, In. Zborník abstraktov zo seminára: Aktuárske vedy v podmienkach
poistného trhu slovenskej republiky. 3. Seminár KM FHI a kolektívu výskumnej
úlohy VEGA č. 1/1264/04, a VEGA č. 1/2630/05, Bratislava: KM FHI 2006. 0,5
Simonka Z.: In. Zborník abstraktov zo seminára: Aktuárske vedy v podmienkach
poistného trhu slovenskej republiky. 3. Seminár KM FHI a kolektívu výskumnej
úlohy VEGA č. 1/1264/04, a VEGA č. 1/2630/05, Bratislava: KM FHI 2006.0,5
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.
STREŠŇÁKOVÁ, A.: Solventnosť poisťovní, 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.

OSTATNÉ
KATEGÓRIA DAI – DIZERTAČNÉ A HABILITAČNÉ PRÁCE– 12
−
−
−
−
−
−
−
−
−

LUPTÁKOVÁ I.: Kvantitatívne metódy v analýze demografických faktorov
v poistení. Dizertačná práca, FHI EU, Bratislava, 2005.
ČIČKOVÁ Z.: Aplikácia evolučných algoritmov na riešenie úlohy obchodného
cestujúceho. Dizertačná práca, FHI EU, Bratislava, 2005. (19.12.2005)
Surmanova Kvetoslava: Modelové prístupy k analýze inflácie na základe
panelových dát, Dizertačná práca vo vednom odbore : 62-49-9 Ekonometria
a operačný výskum, školiteľ: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
Reiff Marian: Možnosti použitia optimalizačných metód v logistických činnostiach
podniku, Dizertačná práca vo vednom odbore: 62-49-9 Ekonometria a operačný
výskum, Školiteľ: doc. Ing. Ivan Brezina, CSc.
Simonka Zsolt: Využitie programu Elem_F_Grapher v MS Exceli vo výučbe grafov
elemntárnycdh funkcií. Dizertačná práca vo vednom odbore : 11-17-9 Teória
vyučovania matematiky, školiteľ : doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc.
Strešňáková Anna: Numerické metódy odhadu pravdepodobnosti krachu poisťovne,
Dizertačná
práca
vo
vednom
odbore:
62–11–9
Štatistika,
školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Huťka, CSc.
Furková Andrea: Analýza nákladovej efektívnosti slovenských a českých
distribučných podnikov elektrickej energie., Dizertačná práca vo vednom odbore:
62-49-9 Ekonometria a operačný výskum, školiteľ: Michal Fendek, 2007
Macák Michal : Teoretické a praktické problémy konštrukcie regionálnej matice
spoločenského účtovníctva, Dizertačná práca vo vednom odbore: 62-49-9
Ekonometria a operačný výskum, školiteľ Jaroslav Husár, 2007
Nahácka Veronika: Využitie optimalizačných modelov a metód bivalentného
programovania v rozhodovaní firmy o jej vozovom parku, Dizertačná práca
vo vednom odbore : 62-49-9 Ekonometria a operačný výskum, školiteľ: Michal
Fendek, 2007
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−
−
−
−

Žabka Marián: Data envelopment analysis a jej využitie pri vyhodnocovaní
efektívnosti bankového sektora, Dizertačná práca vo vednom odbore : 62-49-9
Ekonometria a operačný výskum, školiteľ: Michal Fendek, 2007
Huťka Dušan: Triedy Poissonovských rozdelení v poistnej teórii a praxi, Dizertačná
práca vo vednom odbore: 62-49-9 Ekonometria a operačný výskum, školiteľ
František Peller, 2007
Balog Marek: Výberové skúmanie s asistenciou modelu, Dizertačná práca
vo vednom odbore: 62-49-9 Ekonometria a operačný výskum, školiteľ: Milan Terek,
2007
Mikušová, N.: Optimalizačné modely reklamných výdavkov firiem pri zavádzaní
nového produktu na trh. Dizertačná práca vo vednom odbore: 62-49-9 Ekonometria
a operačný výskum, školiteľ: doc. Ing. Marián Goga, CSc.

KATEGÓRIA GHG – PRÁCE ZVEREJNENÉ NA INTERNETE – 1
−

Mikušová N.: Motivácia študentov pre prácu s novým software. Workshop
pre
doktorandov
a
mladých
začínajúcich
učiteľov.
(http://www.ads.sk/skolenie/zbornik.doc)

GII RÔZNE PUBLIKÁCIE A DOKUMENTY – 3
−
−
−

LUPTÁKOVÁ
I.:
Viacstavové
modely
a ich
využitie
v životnom
poistení..Rigorózna práca, FMFI UK, Bratislava, 2005.
STREŠŇÁKOVÁ A.: Aproximácia pravdepodobnostných rozdelení ortogonálnymi
polynómami. Rigorózna práca, FMFI UK, Bratislava, 2005.
HUŤKA D.: Triedy Poissonovských rozdelení v poistnej teóriia praxi. Projekt
dizertačnej práce, FHI EU, Bratislava, 2005.

2. Číslo projektu: IGPM č. 2317110/06; Názov: Analýza informácií z účtovníctva pre
potreby hodnotenia úrovne hospodárskych procesov v krajinách EÚ
Vedúci projektu:
Spoluriešitelia :

Doba riešenia:

Ing. Mgr. Renáta Feketeová, katedra účtovníctva a audítorstva
Ing. Monika Gogová, katedra účtovníctva a audítorstva
Ing. Marianna Kicová, katedra účtovníctva a audítorstva
Ing. Branislav Parajka, katedra účtovníctva a audítorstva
Ing. Renáta Parišová, katedra účtovníctva a audítorstva
Ing. Renáta Silná, katedra účtovníctva a audítorstva
Ing. Ján Solík, katedra účtovníctva a audítorstva
Ing. Erika Žilkayová, katedra účtovníctva a audítorstva
Mgr. Andrea Ulbrichtová, katedra matematiky
2 roky (od 1.1. 2006 do 31.12. 2007)

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za rok 2007 (pokračujúci aj končiaci projekt)
Účtovníctvo prešlo viacerými vývojovými zmenami, ktoré boli odrazom
meniacich sa politických, a najmä ekonomických podmienok, ktoré určovali ciele a potreby
riadenia. Potreba neustáleho reagovania účtovníctva na uskutočňované zmeny, ale aj
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prognóza týchto zmien s istým časovým odstupom tak, aby sa vytvoril priestor pre posúdenie
ich vplyvu na ekonomické prostredie, si vyžadovalo aj naďalej pravidelnú aktualizáciu
predpisov upravujúcich účtovníctvo a vytváralo nové úlohy, ktoré bolo treba riešiť.
Predmetom riešenia IGPM v roku 2007 bolo najmä:
Analýza potenciálu informácií čerpaných z účtovníctva pre potreby hodnotenia
úrovne hospodárskych procesov, orientovaná na poskytnutie relevantných informácií
v závislosti od rôznych potrieb používateľov informácií, má zabezpečiť dostatočnú základňu
pre uskutočnenie kvalifikovaného rozhodnutia v národnom tak aj v nadnárodnom priestore.
Vytýčenie teoretických východísk účtovníctva a posúdenie významu znalosti
teórie účtovníctva v súčasnej účtovníckej praxi (pre účtovníkov, audítorov, daňových
poradcov,...), ako aj vo vzdelávacom procese (pre študentov a učiteľov) má umožniť ich
lepšiu orientáciu v neustále sa meniacej legislatíve v oblasti účtovníctva.
Výsledky riešenia sú publikované v jednotlivých príspevkoch riešiteľov tohto
grantového projektu (ich kvantifikácia a zoznam je uvedený neskôr).
b) za celú dobu riešenia (2006-2007, končiaci projekt)
Neustále zmeny právnych noriem týkajúcich sa účtovníctva v SR s cieľom
harmonizácie s nadnárodnou právnou úpravou evokujú potrebu zjednotenia pohľadu na
teoretické východiská účtovníctva. Oboznámenie sa s teoretickými princípmi účtovníctva a s
vplyvom rôznych teoretických škôl na naše a zahraničné účtovné systémy napomáhajú pri
pochopení filozofie účtovníctva, ktorá je východiskom národných aj nadnárodných právnych
noriem upravujúcich bežné účtovníctvo a tiež účtovnú závierku.
Slovenská republika implementovala v prístupovom procese do Európskej únie
do svojej legislatívy požiadavky Rady Európskej Únie. Účtovníctvo je jedna z dôležitých
oblastí, kde je potrebné zabezpečiť transparentnosť informácií poskytovaných finančným
výkazníctvom (účtovnou závierkou) pre rôznych používateľov. Nakoľko existuje
nejednotnosť prístupov k riešeniu otvorených otázok v jednotlivých národných úpravách,
postupnou implementáciou stanovených požiadaviek sa zmenšujú rozdiely medzi rôznymi
národnými úpravami v oblasti účtovníctva.
Jednotlivými publikovanými príspevkami v rámci riešenia internej grantovej
úlohy riešitelia analyzovali čiastkové problémy súvisiace s vypovedacou schopnosťou
informácií čerpaných z účtovníctva pre potreby hodnotenia úrovne hospodárskych procesov
v krajinách EÚ.
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
učebnice a učebné texty (ACA, ACB, ACC, ACD, BCI, BCK)
0
vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované, zahraničné/domáce)
(ADC, ADD, ADE, ADF)
(0/3, 0/3)
3
odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované, zahraničné/domáce)
( BDC, BDD, BDE, BDF)
(0/5, 0/5)
5
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
(AFC, AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB)
(9,21,2)
32
vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF)
1
Spolu výstupov za rok 2007

41

55

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)
0
učebnice a učebné texty (ACA, ACB, ACC, ACD, BCI, BCK)
2
vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované, zahraničné/domáce)
(ADC, ADD, ADE, ADF)
(0/5, 0/5)
5
odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované, zahraničné/domáce)
( BDC, BDD, BDE, BDF)
(0/5, 0/5)
5
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné) (AFC,
AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB)
(18,35,2)
55
vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF)
1
Spolu výstupov za celú dobu riešenia (roky 2006-2007):
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ÚPLNÝ ZOZNAM VÝSTUPOV – PRÍLOHA F1 (r. 2007)
ADF VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH (3)
-

FEKETEOVÁ, R.: Účtovné bilancie na území Slovenska. In: Ekonomika
a informatika, č.1/2007.
GOGOVÁ, M.: Analýza 8. smernice Európskej únie o audite individuálnej a
konsolidovanej účtovnej závierky. Ekonomické rozhľady č. 2/2007, s. 286 – 294.
ISSN 0323-262X.
DROPPOVÁ, D. - KICOVÁ, M.: Analýza správy FEE o akruálnom účtovníctve vo
verejnom sektore. In: Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo v teórii a praxi, č. 9/2007.
s. 356 - 357. ISSN: 1335-2024.

AFB PUBLIKOVANÉ POZVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH (1)
-

KICOVÁ, M.: Prezentácia informácií z rozpočtu v účtovnej závierke verejného
sektora. In: Nové podmienky pre výkon auditu po implementácii 8. smernice. Zborník
z medzinárodnej konferencie konanej pod záštitou ministra financií Jána Počiatka.
Grandhotel - Starý Smokovec. 17. – 18. september 2007.

AFC PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH
KONFERENCIÁCH (9)
-

-

FEKETEOVÁ, R.: Organická bilančná teória. In : Medzinárodní Baťova doktorandská
konference, Zlín, 12. dubna 2007. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN
978-80-7318-529-9.
KICOVÁ, M. – FEKETEOVÁ, R.: Aplikácia didaktických zásad vo výučbe
účtovníctva na vysokej škole. In: Znalostní ekonomika – trendy rozvoje vzdělávaní,
vědy a praxe. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Luhačovice, 29.
november 2007. ISBN 978-80-7318-646-3.
FEKETEOVÁ, R. - KICOVÁ, M.: Účtovníctvo ako súčasť informačného systému
podniku. In: Znalostní ekonomika – trendy rozvoje vzdělávaní, vědy a praxe. Zborník
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-

-

z medzinárodnej vedeckej konferencie. Luhačovice, 29. november 2007. ISBN 97880-7318-646-3.
SILNÁ, R. – OSTATNÍKOVÁ, M. : Fúzie akciových spoločností. In: Znalostní
ekonomika – trendy rozvoje vzdělávaní, vědy a praxe. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Luhačovice, 29. november 2007. ISBN 978-80-7318-646-3.
SOLÍK, J. – URVOVÁ, J. : Problémy slovenského vzdelávacieho systému ako
základného piliera trhu práce – východiská a riešenia. In: Znalostní ekonomika –
trendy rozvoje vzdělávaní, vědy a praxe. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Luhačovice, 29. november 2007. ISBN 978-80-7318-646-3.
KICOVÁ, M. : Medzinárodná harmonizácia účtovníctva verejného sektora. In: 3.
Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Zlín, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.
PARAJKA, B.: Podnikové kombinácie podľa IFRS 3. In: 3. Mezinárodní Baťova
doktorandská konference. Zlín, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.
SOLÍK, J. - JAKUBEC, V. - ŠÚBERTOVÁ, E.: Vývoj daní v SR po vstupe do EÚ.
In: Vliv cestovního ruchu na místní rozvoj. České Budějovice, 2007. ISBN 978-807040-969-5.
SOLÍK J. - SILNÁ, R. : Harmonizácia základu dane z príjmov právnických osôb v
EÚ. In: 3. Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Zlín, 2007. ISBN 978-807318-529-9.

AFD PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH
(21)
-

-

-

-

-

-

FEKETEOVÁ, R.- IVANČÍKOVÁ, J.: Oceňovanie vo vzťahu k zachovaniu
majetkovej podstaty. In: AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach.
Zborník z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : EKONÓM, 2007.
ISBN 978-80-225-2334-9.
FEKETEOVÁ, R.: Eudynamická bilančná teória a zachovanie majetkovej podstaty. In
: Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných
noriem. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Račkova dolina - Horský
hotel Akademik 4.-6. septembra 2007. Bratislava : EKONÓM, 2007. ISBN 978-80225-2341-7.
GOGOVÁ, M.: Zmeny vyplývajúce z prijatej novely zákona o účtovníctve týkajúce sa
účtovnej závierky. In: AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach.
Zborník z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : EKONÓM, 2007.
ISBN 978-80-225-2334-9.
GOGOVÁ, M.: Prehľad zmien v medzinárodných usmerneniach pre audit. In: Teória,
prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem.
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Račkova dolina – Horský hotel
Akademik, 4. – 6. september 2007. Bratislava : EKONÓM, 2007, s. 37 - 40. ISBN:
978-80-225-2341-7.
KOVALČÍKOVÁ, A. – KICOVÁ, M.: Zníženie hodnoty majetku neurčeného na
zabezpečenie príjmov v kontexte Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný
sektor. In: AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Zborník z 11.
medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : EKONÓM, 2007. ISBN 978-80225-2334-9.
KICOVÁ, M.: Akruálny princíp účtovníctva a jeho aplikácia v účtovníctve verejného
sektora. In: Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle
medzinárodných noriem. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Račkova
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

dolina – Horský hotel Akademik, 4. – 6. september 2007. Bratislava : EKONÓM,
2007, s. 86 – 89. ISBN: 978-80-225-2341-7.
PARAJKA, B.: Proces konvergencie nadnárodných úprav konsolidácie účtovnej
závierky v rámci EÚ. In: AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach.
Zborník z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : EKONÓM, 2007.
ISBN 978-80-225-2334-9.
PARAJKA, B.: Novela zákona o účtovníctve a konsolidovaná účtovná závierka. In:
Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných
noriem. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Račkova dolina – Horský
hotel Akademik, 4. – 6. september 2007. Bratislava : EKONÓM, 2007, s. 151 – 154 .
ISBN: 978-80-225-2341-7.
PARIŠOVÁ, R.: Vývoj účtovania podnikových kombinácií podľa IAS/IFRS. In:
AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Zborník z 11.
medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : EKONÓM, 2007. ISBN 978-80225-2334-9.
SILNÁ, R.: Reštrukturalizácia podnikových procesov. In: AIESA - Budovanie
spoločnosti založenej na vedomostiach. Zborník z 11. medzinárodnej vedeckej
konferencie. Bratislava : EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2334-9.
SOLÍK, J.: Vplyv daňovej konkurencie na spontánny harmonizačný efekt v oblasti
priamych daní. In: AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach.
Zborník z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : EKONÓM, 2007.
ISBN 978-80-225-2334-9.
SOLÍK J. - JAKUBEC, V.: Balanced Scorecard - Manažérsky nástroj v riadení MSP.
In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít II. Prešov, 2007. ISBN 978-807165-625-8.
FEKETEOVÁ, R.: Analýza informácií z účtovníctva pre potreby hodnotenia úrovne
hospodárskych procesov v krajinách EÚ. In: Vývojové trendy v účtovníctve
a audítorstve – symbióza teórie a praxe. Zborník príspevkov z tretieho vedeckého
seminára k výsledkom vedecko-výskumnej činnosti Katedry účtovníctva. Bratislava :
EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2324-0.
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základného piliera trhu práce – východiská a riešenia. In: Znalostní ekonomika –
trendy rozvoje vzdělávaní, vědy a praxe. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Luhačovice, 29. november 2007. ISBN 978-80-7318-646-3.
IVANČÍKOVÁ, J. – KICOVÁ, M.: Zmeny v účtovnom zobrazení opravných položiek
v účtovníctve podnikateľov a vymedzených subjektov verejnej správy. In: AIESA –
Mladá veda 2007.
PARAJKA, B.: Rámcová osnova zostavovania a prezentácie účtovnej závierky: vznik
a vývoj. In: AIESA - Mladá veda 2007.
ONDRUŠOVÁ, L. – SILNÁ, R.: Účtovné hľadisko zlúčenia, splynutia a rozdelenia
spoločností podľa slovenskej právnej úpravy. . In: AIESA - Mladá veda 2007.
SILNÁ, R.- SOLÍK J.: Daňové hľadisko zlúčenia, splynutia a rozdelenia. In: AIESA Mladá veda 2007.
FEKETEOVÁ, R.: Podstata a význam teórie účtovníctva v súčasných podmienkach
praxe. In: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť výučby účtovníctva a audítorstva na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vedecká konferencia pri príležitosti 55. výročia
založenia Katedry účtovníctva a audítorstva. Bratislava, 27. november 2007.
PARAJKA, B.: Medzinárodné účtovné štandardy a medzinárodné štandardy
finančného vykazovania – ako komplexná nadnárodná úprava konsolidácie účtovnej
závierky. In: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť výučby účtovníctva a audítorstva na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vedecká konferencia pri príležitosti 55. výročia
založenia Katedry účtovníctva a audítorstva. Bratislava, 27. november 2007.
PARIŠOVÁ, R.: Konsolidácia účtovnej závierky vo vzťahu k podnikovým
kombináciám podľa IAS/IFRS. In: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť výučby
účtovníctva a audítorstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vedecká
konferencia pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry účtovníctva a audítorstva.
Bratislava, 27. november 2007.
SILNÁ, R.: Osobitosti mimoriadnych účtovných závierok.In: Minulosť, súčasnosť
a budúcnosť výučby účtovníctva a audítorstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Vedecká konferencia pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry účtovníctva
a audítorstva. Bratislava, 27. november 2007.
SOLÍK J.: Súčasný stav a tendencie harmonizácie daní v krajinách EÚ. In: Minulosť,
súčasnosť a budúcnosť výučby účtovníctva a audítorstva na Ekonomickej univerzite
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v Bratislave. Vedecká konferencia pri príležitosti 55. výročia založenia Katedry
účtovníctva a audítorstva. Bratislava, 27. november 2007.

3. Číslo projektu: 2317111/06; Názov: Identifikačné číslo projektu: Analýza a možnosti
zosúladenia účtovných a daňových informácií v Slovenskej republike po vstupe do
Európskej únie v nadväznosti na nadnárodnú úpravu
Vedúci projektu:
Ing. Sylvia Kastlerová, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za r. 2007):
Ing. Marek Szász,
Ing. Renáta Szászová, PhD.,
Ing. Oľga Kadlečíková,
Ing. Martina Hurtoňová,
Ing. Lucia Ondrušová.
Doba riešenia:
1.1.2006 – 31.12.2007
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za rok 2007 (pokračujúci aj končiaci projekt)
Za najdôležitejšie výstupy, ktoré vyplynuli z riešenia grantovej úlohy v roku 2007
považujeme dizertačnú prácu: Úloha banky ako súčasti finančného trhu a jej účtovný
informačný systém Ing. Oľgy Kadlečíkovej pod vedením školiteľky prof. Ing. Boženy
Soukupovej, PhD., v ktorej komplexne analyzovala a hodnotila bankový systém na národnej
a nadnárodnej úrovni, recenzovaný lexikon platných súvzťažností pre vedenie podvojného
účtovníctva podnikateľov, ktorého spoluautorkou je pod vedením Doc. Ing. Ladislava Kareša,
PhD. aj Ing. Sylvia Kastlerová, PhD. „Účtovné súvzťažnosti od A do Z.“ Lexikón vydaný
v spoločnosti Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o., obsahuje komplexné spracovanie
účtovnej a daňovej problematiky a problémov z teórie a praxe a skriptum: Vépyová, M. Kastlerová, S.: Interná kontrola a interný audit – praktikum – publikácia obsahuje modelové
štúdie v podobe zadaní a ich riešenia sú vyňaté z praxe, publikácia nadväzuje na problematiku
internej kontroly a interného auditu vyučovaného v poslednom ročníku inžinierskeho štúdia
Katedry účtovníctva a audítorstva.
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Za najdôležitejšie výstupy, ktoré vyplynuli z riešenia grantovej úlohy v roku 2006 - 2007
považujeme recenzovaný lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva
podnikateľov, ktorého spoluautormi sú pod vedením Doc. Ing. Ladislava Kareša, PhD. aj Ing.
Sylvia Kastlerová, PhD. a Ing. Marek Szász: „Účtovné súvzťažnosti od A do Z.“ Lexikón
vydaný v spoločnosti Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o., obsahuje komplexné
spracovanie účtovných súvzťažností v SR (ekonomické, účtovné, právne a daňové hľadisko,
riešenie základných a špecifických účtovných a daňových problémov z teórie a praxe) ako aj
účtovanie a vykazovanie podľa IFRS/IAS; a učebnicu: Analýza účtovnej závierky, ktorej
spoluautorkou je Ing. Renáta Szászová, PhD. pod vedením prof. Ing. Anny Šlosárovej, PhD.
V učebnici sú analyzované uzávierkové práce z dôrazom na účtovnú analýzu. Osobitne je
charakterizovaná účtovná závierka podnikateľov SR a účtovná závierka zostavená podľa
IAS/IFRS a skriptum: Vépyová, M. - Kastlerová, S.: Interná kontrola a interný audit –
praktikum – publikácia je určená pre posledný ročník inžinierskeho štúdia Katedry
účtovníctva a audítorstva, nadväzuje na problematiku internej kontroly a interného auditu, je
orientovaná na riešenie praktických príkladov v konkrétnej účtovnej jednotke.
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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) = 1 výstup
- 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) = 6 výstupov
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
(AFC, AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB) = 14 výstupov
- 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) = 2 výstupy
- 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) = 19 výstupov
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
(AFC, AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB) = 24 výstupov
- vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF)
Zameranie pokračujúceho projektu v r. 2008:
Úplný zoznam výstupov: Príloha F-1: (za rok 2007)
Rok 2007
A) knižné publikácie - 1
UČEBNÉ TEXTY (UČEBNICE, SKRIPTÁ, PREDNÁŠKY, CVIČENIA):
-

Vépyová, M. - Kastlerová, S.: Interná kontrola a interný audit – praktikum.
Bratislava, Ekonóm 2007, strán 73,5 strany, 3,675 AH

B) vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých
časopisoch - 1
- Karentované v zahraničí:
- Karentované doma:
- Nekarentované v zahraničí:
- NEKARENTOVANÉ DOMA:
-

Tumpach, M. – Antalová, R. – Kadlečíková, O. : Účtovná závierka a jej zostavenie
v kontexte novely štandardu IAS 1. In: Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v
teórii a praxi. 2007, č. 10, s. 425-427, ISSN 1335-2024.

c) Odborné práce publikované v odborných časopisoch - 6
- V zahraničí:
76

-

DOMA:
-

-

-

-

Kastlerová, S.: DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY – jej výpočet
a vyplnenie daňového priznania. 20 strán. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z.
Lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov.
Základné dielo. Stav: č. 1/2007, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY – jej výpočet a vyplnenie
daňového priznania. 28 strán. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z. Lexikón
platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov.
Základné dielo. Stav: č. 1/2007, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: Inventarizačné rozdiely dlhodobého majetku a peňažných
prostriedkov. 36 strán. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z. Lexikón platných
súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov. Základné dielo.
Stav: č. 2/2007, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: 472 – Sociálny fond. 37 strán. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z.
Lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov.
Základné dielo. Stav: č. 3/2007, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: Inventarizačné rozdiely zásob. 59 strán. In: Účtovné súvzťažnosti
od A do Z. Lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva
podnikateľov. Základné dielo. Stav: č. 3/2007, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: Účtovanie a zdaňovanie opravných položiek. 52 strán. In: Účtovné
súvzťažnosti od A do Z. Lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného
účtovníctva podnikateľov. Základné dielo. Stav: č. 4/2007, +CD ISSN 1335-5430,

d) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch
- V zahraničí:
- Doma:
e) Práce publikované v zborníkoch (z konferencií) - 14
V MEDZINÁRODNÝCH RECENZOVANÝCH ZBORNÍKOCH:
-

-

-

-

Kastlerová, S., Ivančíková, J.: Účtovanie a zdaňovanie opravných položiek
podnikateľov a ich vplyv na základ dane z príjmov. 2,5 strany. In: AIESA budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká
konferencia [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky
EU, 2007.
Kastlerová, S., Vépyová, M: Účtovanie a zdaňovanie sociálneho fondu
v podnikateľskej jednotke. 2,5 strany. In: Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve
a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem. Račková dolina, 4.–6.2007:
Ekonóm. ISBN: 978-80-225-2341-7
Vépyová, M. – Kastlerová, S.: Technické zhodnotenie z hľadiska uplatenia internej
kontroly (interného auditu). In: Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve
a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem. Račková dolina, 4.–6.2007:
Ekonóm. ISBN: 978-80-225-2341-7
KADLEČÍKOVÁ, O. : Požiadavky na zverejňovanie údajov v účtovnej závierke
bánk podľa IFRS 7 - Finančné nástroje: zverejňovanie. In: AIESA - budovanie
spoločnosti založenej na vedomostiach: 11. medzinárodná vedecká konferencia.
Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007. [elektronický zdroj]
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-

-

-

-

Kadlečíková, O. : Stav a vývoj bankového sektora Slovenskej republiky v období
rokov 2000 až 2003. In: Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo
svetle medzinárodných noriem : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Bratislava : EKONÓM, 2007, s. 74-77, ISBN 978-80-225-2341-7.
ONDRUŠOVÁ, L.: Účtovanie goodwillu pri zlúčení, splynutí a rozdelení
spoločnosti podľa slovenskej právnej úpravy. In: AIESA - Budovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach. Zborník z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie.
Bratislava : EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2334-9.
ONDRUŠOVÁ, L.: Kúpa podniku alebo jeho časti. In: Teória, prax a vzdelávanie
v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Račkova dolina – Horský hotel Akademik,
4. – 6. september 2007. Bratislava : EKONÓM, 2007, s. 151 – 154 . ISBN: 97880-225-2341-7.
ONDRUŠOVÁ, L. : Deň zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti z pohľadu
právneho a účtovného v Slovenskej republike. In: 3. Mezinárodní Baťova
doktorandská konferencie. Zlín, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.
ONDRUŠOVÁ, L., SILNÁ, R.: Účtovné hľadisko zlúčenia, splynutia
a rozdeleniaspoločností podľa slovenskej právnej úpravy. (v tlači)

V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH ZBORNÍKOCH:
-

-

-

-

-

-

Kastlerová, S.: Analýza a možnosti zosúladenia účtovných a daňových informácií
v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie v nadväznosti na nadnárodnú
úpravu. 3 strany. In: Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie
a praxe : zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2324-0.
Kastlerová, S.: Analýza vnútorného kontrolného systému podnikateľských
subjektov. 2 strany. . In Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza
teórie a praxe : zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2324-0. .
ONDRUŠOVÁ, L.: Uzavretie účtovných kníh a zostavenie mimoriadnej účtovnej
závierky pri zániku spoločnosti. In: Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k
výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva. Bratislava :
EKONÓM, 2007, s. 61 - 62. ISBN 978-80-225-2324-0.
HURTOŇOVÁ, M.: Komparácia účtovnej terminológie v oblasti nákladov podľa
úpravy Slovenskej republiky a nadnárodnej úpravy účtovníctva. 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. ISBN: 978-80-225-2324-0, s. 28-29.
4686 znakov
KADLEČÍKOVÁ, O. : Legislatívny rámec pre vedenie účtovníctva v bankách.
In: Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe :
zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva. Bratislava : EKONÓM, 2007, s.
36-37, ISBN 978-80-225-2324-0.
V ostatných zborníkoch:
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f) Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod.
g) Správy o vedecko–výskumnej činnosti
IGPM EU:
- Kastlerová, S.: Správa o výsledkoch (Záverečná hodnotiaca správa) IGPM č.
2317111/0
Ostatné – rok 2006: 0
Ostatné – rok: 2007: 1
Dizertačná práca Ing. Oľgy Kadlečíkovej pod vedením školiteľky prof. Ing.
Boženy Soukupovej, PhD.: Úloha banky ako súčasti finančného trhu a jej účtovný
informačný systém
Úplný zoznam výstupov: Príloha F-2: (za celú dobu riešenia)
A) knižné publikácie – rok 2006: 1
UČEBNÉ TEXTY (UČEBNICE, SKRIPTÁ, PREDNÁŠKY, CVIČENIA):
-

Šlosárová, A. – Feketeová, R. - Szászová, R. – Škultéty, J: Analýza účtovnej
závierky. Z toho Szászová R. s. 409 – 470. Iura Edition, 2006, ISBN 80-8078-0706

Knižné publikácie – rok 2007: 1
- UČEBNÉ TEXTY (UČEBNICE, SKRIPTÁ, PREDNÁŠKY, CVIČENIA):
-

Vépyová, M. - Kastlerová, S.: Interná kontrola a interný audit – praktikum.
Bratislava, Ekonóm 2007, strán 73,5 strany, 3,675 AH

B) vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých
časopisoch - rok 2006: 0
- Karentované v zahraničí:
- Karentované doma:
- Nekarentované v zahraničí:
- Nekarentované doma:
Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých
časopisoch – rok 2007: 1
- Karentované v zahraničí:
- Karentované doma:
- Nekarentované v zahraničí:
- NEKARENTOVANÉ DOMA:
-

TUMPACH, M. – ANTALOVÁ, R. – KADLEČÍKOVÁ, O. : Účtovná závierka a
jej zostavenie v kontexte novely štandardu IAS 1. In: Účtovníctvo - audítorstvo daňovníctvo : v teórii a praxi. 2007, č. 10, s. 425-427, ISSN 1335-2024.
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c) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch - rok 2006: 10
V zahraničí:
DOMA:
-

-

-

Kastlerová, S.: Daň z motorových vozidiel. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z.
Lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov.
Základné dielo. Stav: č. 1/2006, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: REPO obchody. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z. Lexikón
platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov.
Základné dielo. Stav: č. 1/2006, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: Reklamácie. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z. Lexikón platných
súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov. Základné dielo.
Stav: č. 2/2006, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: 341 - Daň z príjmov. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z. Lexikón
platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov.
Základné dielo. Stav: č. 2/2006, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: 543 – Dary. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z. Lexikón platných
súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov. Základné dielo.
Stav: č. 3/2006, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: 421 – Zákonný rezervný fond. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z.
Lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov.
Základné dielo. Stav: č. 3/2006, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z. Lexikón platných
súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov. Základné dielo.
Stav: č. 4/2006, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: 582 - Škody. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z. Lexikón
platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov.
Základné dielo. Stav: č. 4/2006, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
poistenia. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z. Lexikón platných súvzťažností pre
vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov. Základné dielo. Stav: č. 5/2006,
+CD ISSN 1335-5430,
Szász, M.: Zmeny právnej úpravy v oblasti účtovníctva. In: Účtovné súvzťažnosti
od A do Z. Lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva
podnikateľov. Základné dielo. Stav: č. 3/2006, +CD ISSN 1335-5430,

Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch - rok 2007: 6
V zahraničí:
DOMA:
-

-

Kastlerová, S.: DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY – jej výpočet
a vyplnenie daňového priznania. 20 strán. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z.
Lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov.
Základné dielo. Stav: č. 1/2007, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY – jej výpočet a vyplnenie
daňového priznania. 28 strán. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z. Lexikón
platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov.
Základné dielo. Stav: č. 1/2007, +CD ISSN 1335-5430,
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-

-

Kastlerová, S.: Inventarizačné rozdiely dlhodobého majetku a peňažných
prostriedkov. 36 strán. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z. Lexikón platných
súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov. Základné dielo.
Stav: č. 2/2007, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: 472 – Sociálny fond. 37 strán. In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z.
Lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov.
Základné dielo. Stav: č. 3/2007, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: Inventarizačné rozdiely zásob. 59 strán. In: Účtovné súvzťažnosti
od A do Z. Lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva
podnikateľov. Základné dielo. Stav: č. 3/2007, +CD ISSN 1335-5430,
Kastlerová, S.: Účtovanie a zdaňovanie opravných položiek. 52 strán. In: Účtovné
súvzťažnosti od A do Z. Lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného
účtovníctva podnikateľov. Základné dielo. Stav: č. 4/2007, +CD ISSN 1335-5430,

d) Odborné práce publikované v odborných časopisoch – rok 2006: 3
V zahraničí:
DOMA:
-

Szászová, R.- Szász, M.: Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva 2005. In: Poradca 5 –6/2006, s. 416 – 464,
Szászová, R.- Szász, M.: Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave
jednoduchého účtovníctva 2005. In: Poradca 5 –6/2006, s. 465 – 474,
Szászová, R.- Szász, M.: Mimoriadna účtovná. In: Poradca 11/2006, s. 208 – 240.

Odborné práce publikované v odborných časopisoch – rok 2007: 0
V zahraničí:
Doma:
e) Práce publikované v zborníkoch (z konferencií) – rok 2006: 8
V MEDZINÁRODNÝCH RECENZOVANÝCH ZBORNÍKOCH:
-

-

-

-

Kastlerová, S.: Účtovanie a zdaňovanie škôd dlhodobého hmotného majetku
podnikateľov a ich vplyv na základ dane z príjmov. In: Účetnictví v procesu
svetové harmonizace. Medzinárodná vedecká konferencia. Mariánská, 12. – 14.
septembra 2006, ISBN 80-245-1078-2, (podiel: 1/2),
Kastlerová, S.: Obchodovanie s emisnými kvótami z pohľadu Slovenskej právnej
úpravy. In: Účetnictví v procesu svetové harmonizace. Medzinárodná vedecká
konferencia. Mariánská, 12. – 14. septembra 2006, ISBN 80-245-1078-2, (podiel:
1/2),
Kadlečíková, O.: Špecifické problémy tvorby opravných položiek k finančnému
majetku a tvorby rezerv k podsúvahovým záväzkom v bankách. In: Účetnictví
v procesu svetové harmonizace. Medzinárodná vedecká konferencia. Mariánská,
12. – 14. septembra 2006, ISBN 80-245-1078-2, (podiel: 1/2),
Ondrušová, L.: Účtovanie dotácií v poľnohospodárskom družstve podľa právnej
úpravy Slovenskej republiky a podľa nadnárodnej právnej úpravy. In: Účetnictví
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-

v prosecu svetové harmonizace. Medzinárodná vedecká konferencia. Mariánská,
12. – 14. septembra 2006, ISBN 80-245-1078-2, (podiel: 1/3).
Ondrušová, L.: Zostavovanie účtovnej závierky podľa IAS/IFRS. In: AIESA –
participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach.
Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 18.5.2006, EKONÓM 2006.preruš. str., Zborník je na CD ISBN 80-225-2174-4,

V OSTATNÝCH ZBORNÍKOCH – ROK 2006:
-

-

Szász, M.: Spracovanie učebného materiálu na predmet Finančné účtovníctvo. In:
Rozvoj účtovnej teórie a jej aplikácia v praxi z interdisciplinárneho hľadiska.
Bratislava, 25.4.2006, EKONÓM 2006 ISBN 80-225-2169-8,
Kastlerová, S.: Analýza a možnosti zosúladenia účtovných a daňových informácií
podnikateľov SR po vstupe do EÚ v nádväznosti na nadnárodnú úpravu. In:
Rozvoj účtovnej teórie a jej aplikácia v praxi z interdisciplinárneho hľadiska.
Bratislava, 25.4.2006, EKONÓM 2006 ISBN 80-225-2169-8,
Kadlečíková, O.: Špecifické problémy účtovníctva bánk. In: Rozvoj účtovnej
teórie a jej aplikácia v praxi z interdisciplinárneho hľadiska. Bratislava, 25.4.2006,
EKONÓM 2006 ISBN 80-225-2169-8,

V ostatných zborníkoch – rok 2006: 0
Práce publikované v zborníkoch (z konferencií) – rok 2007: 14
V MEDZINÁRODNÝCH RECENZOVANÝCH ZBORNÍKOCH – ROK 2007:
-

-

-

-

-

-

Kastlerová, S., Ivančíková, J.: Účtovanie a zdaňovanie opravných položiek
podnikateľov a ich vplyv na základ dane z príjmov. 2,5 strany. In: AIESA budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká
konferencia [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky
EU, 2007.
Kastlerová, S., Vépyová, M: Účtovanie a zdaňovanie sociálneho fondu
v podnikateľskej jednotke. 2,5 strany. In: Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve
a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem. Račková dolina, 4.–6.2007:
Ekonóm. ISBN: 978-80-225-2341-7
Vépyová, M. – Kastlerová, S.: Technické zhodnotenie z hľadiska uplatenia internej
ontroly (interného auditu). In: Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve
a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem. Račková dolina, 4.–6.2007:
Ekonóm. ISBN: 978-80-225-2341-7
KADLEČÍKOVÁ, O. : Požiadavky na zverejňovanie údajov v účtovnej závierke
ánk podľa IFRS 7 - Finančné nástroje: zverejňovanie. In: AIESA - budovanie
spoločnosti založenej na vedomostiach: 11. medzinárodná vedecká konferencia.
Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007. [elektronický zdroj]
Kadlečíková, O. : Stav a vývoj bankového sektora Slovenskej republiky v období
rokov 2000 až 2003. In: Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo
svetle medzinárodných noriem : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Bratislava : EKONÓM, 2007, s. 74-77, ISBN 978-80-225-2341-7.
ONDRUŠOVÁ, L.: Účtovanie goodwillu pri zlúčení, splynutí a rozdelení
spoločnosti podľa slovenskej právnej úpravy. In: AIESA - Budovanie spoločnosti
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-

-

založenej na vedomostiach. Zborník z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie.
Bratislava : EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2334-9.
ONDRUŠOVÁ, L.: Kúpa podniku alebo jeho časti. In: Teória, prax a vzdelávanie
v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Račkova dolina – Horský hotel Akademik,
4. – 6. september 2007. Bratislava : EKONÓM, 2007, s. 151 – 154 . ISBN: 97880-225-2341-7.
ONDRUŠOVÁ, L. : Deň zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti z pohľadu
právneho a účtovného v Slovenskej republike. In: 3. Mezinárodní Baťova
doktorandská konferencie. Zlín, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.
ONDRUŠOVÁ, L., SILNÁ, R.: Účtovné hľadisko zlúčenia, splynutia
a rozdeleniaspoločností podľa slovenskej právnej úpravy. (v tlači)

V DOMÁCICH RECENZOVANÝCH ZBORNÍKOCH – ROK 2007:
-

-

-

-

-

-

Kastlerová, S.: Analýza a možnosti zosúladenia účtovných a daňových informácií
v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie v nadväznosti na nadnárodnú
úpravu. 3 strany. In: Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie
a praxe : zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2324-0.
Kastlerová, S.: Analýza vnútorného kontrolného systému podnikateľských
subjektov. 2 strany. . In Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza
teórie a praxe : zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2324-0. .
ONDRUŠOVÁ, L.: Uzavretie účtovných kníh a zostavenie mimoriadnej účtovnej
závierky pri zániku spoločnosti. In: Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k
výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva. Bratislava :
EKONÓM, 2007, s. 61 - 62. ISBN 978-80-225-2324-0.
HURTOŇOVÁ, M.: Komparácia účtovnej terminológie v oblasti nákladov podľa
úpravy Slovenskej republiky a nadnárodnej úpravy účtovníctva. 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. ISBN: 978-80-225-2324-0, s. 28-29.
4686 znakov
KADLEČÍKOVÁ, O. : Legislatívny rámec pre vedenie účtovníctva v bankách.
In: Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe :
zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva. Bratislava : EKONÓM, 2007, s.
36-37, ISBN 978-80-225-2324-0.
V OSTATNÝCH ZBORNÍKOCH – ROK 2007: 0

h) PREZENTÁCIA NA VEDECKÝCH (UMELECKÝCH) SYMPÓZIÁCH,
KONGRESOCH A POD.– ROK 2006: 2
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-

Kastlerová, S.: Problémy zdaňovania podnikateľov v Slovenskej republike a ich
odraz v účtovníctve. In: Mladá veda 2006 na FHI. Bratislava, 24.11.2006,
Hurtoňová, M.: Aplikácia všeobecne uznávaných účtovných zásad v účtovníctve
podnikateľov. In: Mladá veda 2006 na FHI. Bratislava, 24.11.2006.

Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod.- rok 2007: 0
i) SPRÁVY O VEDECKO–VÝSKUMNEJ ČINNOSTI – ROK 2007: 1
IGPM EU:
- Kastlerová, S.: Správa o výsledkoch (Priebežná hodnotiaca správa) IGPM č.
2317111/0
SPRÁVY O VEDECKO–VÝSKUMNEJ ČINNOSTI – ROK 2007: 1
IGPM EU:
- Kastlerová, S.: Správa o výsledkoch (Záverečná hodnotiaca správa) IGPM č.
2317111/0
j) Ostatné – rok 2006: 0
OSTATNÉ – ROK: 2007: 1
-

Dizertačná práca Ing. Oľgy Kadlečíkovej pod vedením školiteľky prof. Ing.
Boženy Soukupovej, PhD.: Úloha banky ako súčasti finančného trhu a jej účtovný
informačný systém

Fakulta podnikového manažmentu
1. Číslo projektu: 2318158/06; Aktuálne trendy vo finančnom riadení podnikov v trhovej
konkurencii krajín EÚ
Vedúci projektu:
Riešitelia:

Doba riešenia:

Ing. Jana Šnircová, PhD.
Ing. Mihál (zástupca zodpovedného riešiteľa),
Ing. Bikár,
doc. Markovič,
Ing. Hurtošová,
Ing. Škriniar,
Ing. Jakabová
Ing. Janáčová (ako externé spoluriešiteľky)
2006-2007

Vedecký cieľ: Základným vedeckým cieľom projektu bolo analyzovať vplyv
integračných procesov v európskom priestore na finančné riadenie a finančno-ekonomickú
situáciu slovenských podnikov, identifikovať finančno-ekonomické podmienky a predpoklady
podnikania slovenských podnikov v trhovej konkurencii krajín EÚ a rozpracovať metódy
a nástroje pre podporu finančného riadenia vhodné pre tieto podmienky.
Výsledky riešenia výskumnej úlohy boli resp. sú priebežne prezentované odbornej
verejnosti, hospodárskej praxi, aj študentom najmä prostredníctvom publikačnej činnosti.
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Riešitelia projektu sú autormi resp. spoluautormi 1 monografie, 6 učebníc a učebných textov,
5 vedeckých štúdií v nekarentovaných vedeckých časopisoch, takmer dvoch desiatok
príspevkov v zborníkoch z konferencií doma i v zahraničí a viacerých odborných článkov
v odborných časopisoch.

Podnikovohodpodárska fakulta v Košiciach
1. Číslo projektu: Mladá veda č. 2330256/07; Názov: Znalostný manažment ako predpoklad
úspešného rozvoja slovenských podnikov

Vedúci projektu: Ing. Peter MESÁROŠ, PhD.
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Michaela TOROPILOVÁ, PhD.
I.2007 – XII. 2007
JUDr. Ing.Aneta BOBENIČ HINTOŠOVÁ, PhD.
I.2007 – XII. 2007
Ing. Mgr. František SUDZINA, PhD.
I.2007 – XII. 2007
Ing. Lucia DEMJANOVÁ
I.2007 – XII. 2007
Ing. Roman TOMA
I.2007 – XII. 2007
Ing. Peter CZIKK
I.2007 – XII. 2007
Doba riešenia:

I.2007 – XII. 2007

Kvantifikácia výstupov- iba číselná (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného
grantu za sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt).
- Monografie 1 (pripravená do tlače)
- učebnice a učebné texty 0
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch
- karentované 0
- nekarentované zahraničné 1
- nekarentované domáce 3
- odborné štúdie v odborných časopisoch
- recenzované domáce 3
- príspevky v zborníkoch z konferencií
- v zahraničí 1
- medzinárodné domáce 0
- ostatné 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 1 (pripravená do tlače)
učebnice a učebné texty 0
vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch
- karentované 0
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-

- nekarentované zahraničné 1
- nekarentované domáce 3
odborné štúdie v odborných časopisoch
- recenzované domáce 3
príspevky v zborníkoch z konferencií
- v zahraničí 1
- medzinárodné domáce 0
- ostatné 0
vyžiadané prednášky 0
prijaté prednášky 0

Fakulta medzinárodných vzťahov
1. Číslo projektu: 2319202/07; Názov projektu: Vplyv vstupu Slovenskej republiky do
Európskej únie na jej pozíciu a úlohu v medzinárodných hospodárskych organizáciách
Vedúci projektu:
Mgr. Ivana Raslavská (KMEV a HD); Spoluriešitelia (zmeny počas
riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Spoluriešitelia:
Ing. Lucia Gálová
(KMEV a HD)
JUDr. Lucia Hurná, PhD.
(KMP)
JUDr. Roman Jurík
(KMP)
Ing. Zuzana Kálmanová
(KMEV a HD)
Mgr. Halina Martyniv, PhD. (KMP)
Z dôvodu skončenia interného doktorandského štúdia v priebehu roku 2007 svoje pôsobenie
ako členovia výskumného kolektívu ukončili Ing. Alexandra Čišková a Ing. Tomáš Lichard.
Doba riešenia: január 2007 – december 2007
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
b. za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Ide o končiaci projekt.
V roku 2007 sa riešiteľský kolektív sústredil na hlbšie skúmanie okruhov tém
vytýčených v projekte. Pozornosť bola v kontexte začlenenia vstupu Slovenskej republiky
do Európskej únie na jej pozíciu a úlohu v medzinárodných hospodárskych organizáciách.
Výstupy výskumu boli súčasťou širšieho skúmania problematiky medzinárodných
organizácií ako jednej z významných oblastí vedeckovýskumnej činnosti na FMV
a príspevky v zahraničných aj domácich zborníkoch z konferencií a v odborných
vedeckých časopisoch bol zároveň prínosom pre odbornú verejnosť, ktorá má prístup k
vedeckým príspevkom.
Riešiteľský kolektív v rámci pravidelných stretnutí prezentoval a priebežne publikoval
dosiahnuté výsledky výskumu. Identifikované výstupy publikované počas priebehu
projektu zahŕňajú 2 publikácie v zborníkoch zo zahraničných medzinárodných vedeckých
konferencií (“Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young
Researchers” Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR, "Jak úspěšně podnikat v
příhraničních regionech jihovýchodní Moravy", Kunovice, ČR a „Medzinárodná Baťova
Doktorandská konferencia 2007“, Zlín, ČR) a 5 publikačných výstupov na domácich
medzinárodných vedeckých konferenciách. V odborných a vedeckých časopisoch bolo
publikovaných 5 výstupov. Jeden príspevok bol súčasťou učebného materiálu – skrípt –
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určeného pre volitený pedmet Rozvojová pomoc a spolupráca. Podrobnejšie informácie
o identifikovaných výstupoch zahŕňa priložený zoznam výstupov riešiteľov projektu.
Riešenie grantovej úlohy č. 2319202/07 Vplyv vstupu Slovenskej republiky do
Európskej únie na jej pozíciu a úlohu v medzinárodných hospodárskych organizáciách
prispelo ku skvalitneniu pedagogického procesu zabezpečovaného členmi výskumného
kolektívu a tiež k dopracovaniu dvoch doktorandských dizertačných prác. Vďaka
spoločným diskusným stretnutiam sa zlepšili schopnosti doktorandov prezentovať
a argumentovať svoje vedecké výsledky.
Z dôvodu ukončenia doktorandského štúdia, dvaja riešitelia Ing. Alexandra Čišková a Ing.
Tomáš Lichard ukončili aj svoju participáciu na projekte mladých vedeckých
pracovníkov. Aktualizovaný počet riešiteľov zahŕňa priložený zoznam riešiteľského
kolektívu.
Pridelené finančné prostriedky boli využité na nákup výpočtovej techniky. Bol
zakúpený osobný prenosný počítač. Prostriedky pridelené na bežné výdavky boli využité
na financovanie nákupu dvoch titulov odbornej literatúry v súčasnosti dostupnej v knižnici
Fakulty medzinárodných vzťahov.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia
(končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
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ZOZNAM VÝSTUPOV RIEŠITEĽOV PROJEKTU ZA ROK 2007
Publikačná činnosť
PRÍSPEVKY PUBLIKOVANÉ V ZBORNÍKOCH Z VEDECKÝCH KONFERENCIÍ
V ZAHRANIČÍ
AFC

AFC

AFC

GÁLOVÁ, Lucia. Indikátory udržatelného rozvoja EPI- ESI. In Medzinárodní Baťova
doktorandská konference : 3 ročník mezinárodní Baťovy doktorandské koneference
[[elektronický zdroj]]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2007. ISBN: 987-807318 529-9
HURNÁ, Lucia. Právna úprava legálneho prisťahovalectva v Európskej únii. In Jak
úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy : III. Medzinárodní
konference 2007. Kunovice : Evropský polytecnický institut, 2007. Evropský
polytechnický institut 2007. ISBN: 978-80-7314-111-0. S. 285-292.
KALMÁNOVÁ, Zuzana. Migračná politika Slovenskej republiky. In XI. International
Conference of Young Scholars : Crucial Problems of International Relations through
the
Eyes of Young Researchers 2007. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta mezinárodních vztahů. – v tlači

PRÍSPEVKY PUBLIKOVANÉ V ZBORNÍKOCH Z DOMÁCICH VEDECKÝCH
KONFERENCIÍ
AFD GÁLOVÁ, Lucia. Indikátory udržateľného rozvoja pre EU. In Medzinárodné
vzťahy 2006 : aktuálne otázky svetovek ekonomiky a politiky [elektronický zdroj].
Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2353-0. S 107 - 112
AFD GÁLOVÁ, Lucia. Vývoj environmentálnej politiky EU. In Ekonomické, právne
a politické otázky svetovej ekonomiky a politiky medzinárodných vzťahov v roku 2007
: zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov
[elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. S. 150-160.
AFD JURÍK, Roman. Európska únia a jej vzťah k Európskemu hospodárskemu priestoru a
Európskemu združeniu voľného obchodu. In Medzinárodné vzťahy 2007 : energetická
politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám. [elektronický zdroj]. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2437-7.
AFD RASLAVSKÁ, Ivana. Rozvojvová pomoc systému OSN. In Medzinárodné vzťahy
2007 : energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám. [elektronický
zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2437-7.
PRÍSPEVKY V SKRIPTÁCH A UČEBNÝCH TEXTOCH
RASLAVSKÁ, Ivana. Rozvojová pomoc a riešenie problémov v rozvojových
krajinách. In DUDÁŠ, Tomáš a kolektív. Rozvojová pomoc a spolupráca. Vybrané
kapitoly. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 232 s. ISBN 978-80-2252393-6. S. 18-25.
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PRÍSPEVKY PUBLIKOVANÉ V NEKARENTOVANÝCH DOMÁCICH VEDECKÝCH
A ODBORNÝCH ČASOPISOCH
ADF

HURNÁ, Lucia, MRÁZ. Stanislav. Právna úprava nelegálneho prisťahovalectva v
Európskej únii. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne = Faculty of Social and Economic
Relations, Alexander Dubček University Trenčín Scientific Journal. ISSN
1336-3727. Roč. 5, č. 1 (2007), s. 60-69.
BDF
HURNÁ, Lucia. Kódex Schengenských hraníc. In Siločiary : odborný mesačník
o ekonomike a politike. ISSN: 1336-4634. Roč. V, č. 3 (2007), s. 3.
ADF/BDF JURÍK, Roman. Európska únia a OECD. In Almanach. Aktuálne otázky svetovej
ekonomiky a politiky. = actual issues in world economics and politics. ISSN 13370715. Roč. 5, č. 2 (2007) v tlači
ADF/BDF MARTYNIV, Halina. Členstvo Slovenskej Republiky vo WTO a vplyv vstupu
Slovenskej republiky do Európskej únie na jej členstvo vo WTO. In Almanach.
Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. = actual issues in world economics
and politics. ISSN 1337-0715. Roč. 5, č. 2 (2007) v tlači
ADF/BDF RASLAVSKÁ, Ivana. Rozvojová pomoc donorskej komunity OECD a príspevok
členských štátov EÚ v rámci oficiálnej rozvojvovej pomoci. In Almanach.
Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. = actual issues in world economics
and politics. ISSN 1337-0715. Roč. 5, č. 2 (2007) v tlači

2. Číslo projektu: 2319202/05; Názov projektu: Analýza európskych integračných procesov
a ich pôsobenie vo vybraných politikách EU a ES
Vedúci projektu:
Ing. Mgr. Magdaléna Paté, PhD. (rod. Hašková)
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie):
Ing. Miloš Ondrušek
Ing. Mgr. Terézia Ondrušová
Ing. Zuzana Sládková
Ing. Branislav Žúdel
Doba riešenia:
01.01.2005 – 31.12.2007
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a. za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
b. za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Počas riešenia výskumného projektu v roku 2007 sa riešitelia zaoberali najmä
analýzou jednotlivých vybraných politík EÚ, čím splnili cieľ stanovený v bode 2 žiadosti o
grant. Vo svojich výstupoch sa venovali Rozvojovej politike EÚ (Z. Sládková), Migračnej
politike (M. Ondrušek), Jazykovej politike (T. Ondrušová), Energetickej politike (B. Žúdel),
Priemyselnej politike (M. Paté) a Regionálnej politike.( Ondrušek, Paté, Sládková, Žúdel).
Príspevky na konferenciách k témam Rozvojová a Migračná politika autori využijú pri
svojich dizertačných prácach k týmto témam.
Prvý cieľ vedeckého výskumného projektu bol splnený do menšej miery, avšak otázky
budúcnosti EÚ a ďalšej integrácie boli implicitne zodpovedané v rámci jednotlivých
príspevkov pri analýze politík EÚ aj na teoretickej úrovni.
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Otázke pôsobenia SR v štruktúrach EÚ sa riešitelia projektu venovali v rámci svojich
príspevkov a snažili sa poukázať na možnosti SR pri tvorbe jednotlivých politík EÚ.
Riešitelia popísali súčasný postoj, či situáciu na Slovensku v konkrátnych orázkach a v
niektorých prípadoch sa pokúsili navrhnúť vhodnú stratégiu pre Slovensko.
Téme trvalo udržateľného rozvoja v EÚ sa vo svojich príspevkoch venoval najmä B.
Žúdel, hoci do istej miery sa objavila aj u iných riešiteľov. Možno konštatovať, že
problematika „EÚ ako globálneho hráča v medzinárodných vzťahoch“ bola spájajúcim
článkom celého výskumného projektu a riešitelia sa podieľali na jej rozpracovaní z viacerých
aspektov.
Pri plnení cieľov výskumného projektu sa riešitelia stretli s viacerými problémami,
ktoré im neumožnili ich dokonalé splnenie. Medzi inými to bola dlhodobá práceneschopnosť
dvoch riešiteliek a viacmesačný zahraničný pobyt tretej riešiteľky.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia
(končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Pri riešení projektu vznikli viaceré výstupy, v ktorých sú formulované čiastkové
výsledky výskumného projektu.
Hlavnou formou výstupov sú príspevky riešiteľov na domáciach a zahraničných
konferenciách (Praha, Zlín), na odbornom seminári, ďalej je to zborník k problematike
Regionálnej politiky EÚ a Praktikum Európska únia. Účasť riešiteľov na konferenciách
poskytla možnosť prezentovať výsledky výskumného projektu širšej odbornej verejnosti a v
rámci diskusií posunúť jednotlivé výskumné otázky ďalej.
Keďže študenti FMV absolvujú v rámci štúdia predmet EÚ počas dvoch semestrov,
učebná pomôcka „Európska únia – praktikum“, na tvorbe ktorej sa zúčastnili dvaja riešitelia
projektu, je príspevkom k skvalitneniu pedagogického procesu na FMV.
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Účasť Z. Sládkovej na rozvojovom projekte v Ugande bola praktickou skúsenosťou a
priniesla nový pohľad na riešenie otázky Rozvojovej politiky EÚ. Jej nové poznatky boli tiež
využité v pedagogickom procese.
Na základe výstupov projektu možno na záver konštatovať, že ďalšia integrácia EÚ je
nutná, keďže nové témy, ktoré vznikajú v období globalizácie (starnutie populácie, problém
migrantov, rozvojová pomoc, trvalo udržateľný rozvoj, nové výzvy v priemyselnej politike,
energetická politika.) vyžadujú jednotný koordinovaný postup zo strany európskych štátov, ak
chce Európska únia zostať globálnym hráčom v medzinárodných vzťahoch na ekonomickej i
politickej úrovni.
VÝSTUPY NA DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÁCH
1. Hašková, M. - Saiffidinov, A.: Problém starnutie populácie v EÚ a na Slovensku. In
Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 :
zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov
[elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. S. 129-135.
2. Hašková, M.: Otázky vstupu Chorvátska do Európskej únie. In Ekonomické, politické
a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov zo VI.
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov [elektronický zdroj]. Bratislava :
Vydavateľstvo, 2007. S..
3. Hašková, M.: Population Ageing as the Risk Factor and its Solution within the
European Union. In: Zbroník z konferencie XI. International Conference of Young
Scholars in Prague, v tlači.
4. Ondrušek, M.: Mobilita pracovnej sily v kontexte novodobého rozšírenia Európskej
únie. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : 3. ročník mezinárodní
Baťovy doktorandské konference [[elektronický zdroj]]. Zlín : Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně, 2007.
5. Ondrušek, M.: Medzinárodná migrácia globálny fenomén na začiatku tretieho
tisícročia : (európska perspektíva). In Medzinárodné vzťahy 2006 : aktuálne otázky
svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. S. 515-520. Názov z titulnej obrazovky
6. Ondrušek, M.: Migračná politika SR v kontexte začleňovania do EÚ. In Ekonomické,
politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov
zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov [elektronický zdroj].
Bratislava : Vydava, 2007. S. 248-257.
7. Ondrušek, M.: Medzinárodná migrácia aktuálna výzva pre EÚ. In Ekonomické,
politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov
zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov [elektronický zdroj].
Bratislava : Vydavateľstvo, 2007. S..
8. Paté, M.: Aktuálne otázky priemyselnej politiky EÚ. In: Zborník z 8. medzinárodnej
vedeckej konferencie „Medzinárodné vzťahy 2007: Energetická politika EÚ a boj
proti klimatickým zmenám“, Smolenice, v tlači
9. Sládková, Z.: Vývoj rozvojovej politiky EÚ. In Ekonomické, politické a právne
otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov zo VI.
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov [elektronický zdroj]. Bratislava :
Vydavateľstvo, 2007. S..
10. Sládková, Z.: Rozvojová spolupráca EÚ In: Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej
konferencie „Medzinárodné vzťahy 2007: Energetická politika EÚ a boj proti
klimatickým zmenám“, Smolenice, v tlači
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11. Žúdel, B.: Teoretické aspekty kategórie hospodársky rast In: Medzinárodné vzťahy
2006 [elektronický zdroj] : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky /
zostavovateľ zborníka: Miloš Ondrušek, Tomáš Lichard. - Elektronické textové dáta. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2353-0. - S. 785792. - CD-ROM.
12. Žúdel, B.: Ropa a energetická bezpečnosť EÚ. In Ekonomické, politické a právne
otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov zo VI.
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov [elektronický zdroj]. Bratislava :
Vydavateľstvo, 2007. S..
13. Žúdel, B.: Zdroje a limity hospodárskeho rastu. In Ekonomické, politické a právne
otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov zo VI.
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov [elektronický zdroj]. Bratislava :
Vydavateľstvo, 2007. S..
14. Žúdel, B.: Obchod s emisiami skleníkových plynov v tranzitívnych ekonomikách. In:
Zborník z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie „Medzinárodné vzťahy 2007:
Energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám“, Smolenice, v tlači
INÉ VÝSTUPY
1. Hašková, M.: Pomoc kandidátskym krajinám. In LIPKOVÁ, Ľudmila. Regionálna
politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej republiky na jej realizácii.
Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave,
2006. ISBN 978-80-225-2322-6. S. 201-206.
2. Ondrušek, M.: Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond. In
LIPKOVÁ, Ľudmila. Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti
Slovenskej republiky na jej realizácii. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. ISBN 978-80-225-2322-6. S. 147-158.
3. Ondrušová, T.: Perspektívy jazykovej politiky EÚ. Zbroník z 1. doktorandského
vedeckého semináru Ústavu jazykov EU, v tlači.
4. Sládková, Z.: Vývoj cieľov Regionálnej politiky EÚ - komparatívna analýza. In
Lipková, Ľudmila. Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej
republiky na jej realizácii. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave, 2006. ISBN 978-80-225-2322-6. S. 86-92.
5. Žúdel, B.: Rozdiely v dosiahnutej ekonomickej úrovni v jednotlivých regiónoch
Európskej únie / Ľudmila Lipková, Branislav Žúdel / In: Regionálna politika
Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej republiky na jej realizácii / vedúca
riešiteľského kolektívu: Ľudmila Lipková. - Bratislava : Fakulta medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. - ISBN 978-80-225-2322-6. - S.
70-85.
6. Žúdel, B.: Kritika Sterna a poctivosť argumentov In: Trend : týždenník o ekonomike a
podnikaní. - ISSN 1335-0684. - Č. 4 (25. januára 2007), s. 78.
VÝSTUPY V PEDAGOGICKOM PROCESE
1. Lipková, Ľ.- Csabay, M. - Grešš, M. - Hašková, M. - Mattoš, B. - Ondrušek, M. Polakovič, J. - Tomková, B.. Európska únia : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. 282 s. ISBN 978-80-225-2316-5.
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