INFORMÁCIE
Cena Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť v roku 2012
Na základe Zásad a kritérií pre oceňovanie najlepších publikačných
výstupov učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave „Cenou Ekonomickej
univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť“ boli za rok 2012 ocenené
nasledovné publikácie:

V kategórii vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
/ADC/ bola cena Ekonomickej univerzity v Bratislave udelená tvorivému
pracovníkovi NHF EU v Bratislave Ing. Danielovi Dujavovi, PhD., za článok:
Príčiny zaostávania nových členských krajín EÚ: empirická analýza na základe
Montgomeryho dekompozície, uverejnený v časopise Politická ekonomie. No. 2,
2012, s. 222-244.
Článok sa zaoberá rozdielmi vo výkonnosti nových členských krajín EÚ
v porovnaní s benchmarkovou krajinou Holandskom. Autora zaujíma, v akej miere
sú rozdiely spôsobené rozdielmi v množstve výrobných zdrojov a akú časť možno
priradiť rozdielom v produktivite, používa metódu Montgomeryho dekompozície.
Použitá

metóda

umožňuje

kvantifikovať

vplyvy

jednotlivých

faktorov

a neobmedzuje sa iba na výrobné faktory a produktivitu, ale umožňuje skúmať
produktivitu detailnejšie. Pokiaľ ide o množstvo výrobných faktorov, autor uvažuje
s množstvom fyzického kapitálu, mierou jeho využitia, mierou zamestnanosti,
priemerným počtom odpracovaných hodín jedným pracovníkom za rok a ľudským
kapitálom. V súlade s existujúcou literatúrou autor zisťuje, že väčšinu rozdielu je
potrebné pripísať rozdielom v produktivite. Autor sleduje problém hlbšie a skúma,
či sú rozdiely v produktivite spôsobené rozdielmi v úrovni technológie alebo
rozdielmi v efektívnosti využívania zdrojov. Dospieva k záveru, že v prípade, ak
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nie je zaostávanie v technológii vyššie ako 20 rokov, tak viac ako polovica
rozdielov v produktivite je spôsobená nízkou efektívnosťou alokácie. Nedostatočná
efektívnosť v porovnaní s Holandskom môže týmto spôsobom znižovať HDP
v nových členských krajinách až o 18%.

V kategórii vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch /ADD/
bola cena Ekonomickej univerzity v Bratislave udelená Ing. Kataríne Belanovej,
PhD. z NHF EU v Bratislave za článok: Investície, riziko a nezameniteľnosť
investícií:

príklad

automobilového

priemyslu

v Slovenskej

republike.

In:

Ekonomický časopis. No. 2, 2012, s. 187-209.
Autorka empiricky analyzovala vzťah medzi investíciami a rizikom
vzhľadom na budúcu mieru rastu tržieb s využitím informácií z prieskumu
uskutočneného formou dotazníka medzi 53 firmami pôsobiacimi v oblasti
automobilového priemyslu v SR. Sústredila sa aj na vplyv nezameniteľnosti
investícií na povahu vzťahu medzi investíciami a rizikom. Autorka prináša dva
nové prístupy do tejto oblasti. Po prvé, štúdia sa týka tranzitívnej ekonomiky a k
dispozícií je len málo ďalších štúdií, ktoré využívajú informácie z rozvojových,
resp. tranzitívnych ekonomík. Z uvedených údajov vyplýva, že automobilové
spoločnosti na Slovensku dokumentujú vyššie vnímanie rizika než spoločnosti vo
vyspelých ekonomikách, napríklad v Taliansku, čo je výsledok asi nie očakávaný.
V porovnaní s výsledkami so štúdiou v Ghane, neistota v tržbách pre spoločnosti je
nižšia. Po druhé, využitie informácií z dotazníka umožnilo zostrojiť miery rizika,
ktoré sú postavené na očakávaniach podnikateľov a manažérov firiem o budúcich
hodnotách premenných ovplyvňujúcich ich investičné rozhodnutia (čím dostala ex
ante miery rizika). Vo väčšine štúdií sa využívajú ex post miery rizika, čo je
spôsobené najmä ťažkosťami pri získavaní tohto druhu údajov. Autorkou použité
miery predstavujú vnímanie rizika jednotlivcami, ktoré vychádza z ich vlastného
súboru informácií. Je len niekoľko štúdií využívajúcich podobné miery rizika a sú
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len dve ďalšie štúdie (Pattillo, 1998; Hermes et al., 2004) využívajúce tento druh
údajov v kontexte rozvojových a tranzitívnych ekonomík.

V kategórii vedecké monografie /AAA, AAB/ bola cena Ekonomickej
univerzity v Bratislave udelená autorom z FHI EU v Bratislave: doc. Mgr. Jurajovi
Pekárovi, PhD., prof. Ing. Ivanovi Brezinovi, PhD., Ing. Zuzane Čičkovej, PhD.,
Ing. Marianovi Reiffovi, PhD. za publikáciu: Modelovanie rozmiestňovania
recyklačných centier, ktorá vyšla vo vydavateľstve EKONÓM, Bratislava, 2012.
Monografia je zameraná na poskytnutie prostriedkov na riešenie najčastejšie
sa vyskytujúcich problémov modelovania recyklačných miest. Obsahovo je členená
do štyroch relatívne samostatných kapitol, ktoré sú orientované na subsystémy
celkovej problematiky modelovania recyklačných procesov. Pozornosť sa v nich
venuje systémovému prístupu k modelovaniu recyklačných procesov, modelovaniu
umiestňovania recyklačných centier s dôrazom na zohľadnenie viacerých
rozhodovacích kritérií, optimalizácii procesov zvozu odpadu s akcentom na
modelovanie okružných úloh zvozu odpadu, ako aj návrhu dynamickej siete
zberných miest odpadu v podmienkach neurčitosti.

V kategórii vysokoškolská učebnica /ACA, ACB/ bola cena Ekonomickej
univerzity v Bratislave udelená publikácii pracovníkov FHI EU v Bratislave: prof.
Ing. Janke Hvoždárovej, CSc., Ing. Jánovi Užíkovi, PhD. a Ing. Jánovi Saparovi,
PhD. za vysokoškolskú učebnicu: Konsolidovaná účtovná závierka: zostavenie a
analýza, vydanú vo vydavateľstve EKONÓM, Bratislava, 2012.
Vysokoškolská učebnica predstavuje unikátne dielo v oblasti konsolidovanej
účtovnej závierky v podmienkach Slovenskej republiky i v širšom regióne.
Účtovnej uzávierke sa nevenuje iba z hľadiska zostavovania, ale aj z hľadiska jej
analýzy a využitia pri rozhodovaní zainteresovaných strán. Vedúca autorka sa
podieľala na vytvorení predmetu „Konsolidácia účtovnej závierky“ na Ekonomickej
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univerzite v Bratislave. Učebnica poslúži študentom ako základná študijná literatúra
v tomto predmete. Je publikáciou, ktorú využijú aj zástupcovia hospodárskej praxe.

4

