Cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave
za publikačnú činnosť v roku 2008
_________________________________________________________________________________________________________________

Na základe Zásad a kritérií pre oceňovanie najlepších publikačných výstupov učiteľov
Ekonomickej univerzity v Bratislave „Cenou rektora EU za publikačnú činnosť“ boli za rok
2008 ocenené nasledovné publikácie:
V kategórií monografia /AAA,AAB/ sa Cena rektora udeľuje publikácií:
prof. Ing. Michal FENDEK, PhD.
doc. Ing. Eleonora FENDEKOVÁ, PhD.
„Mikroekonomická analýza“
IURA EDITION, Bratislava, 2008
Publikácia komplexným spôsobom prezentuje princípy a metódy mikroekonomickej teórie,
osobitne teórie spotrebiteľa, teórie firmy a podmienky trhovej rovnováhy. Svojim rozsahom
i obsahom je predmetná monografia najúplnejším dosiaľ u nás vydaným dielom venovaným
mikroekonomickej analýze. Aplikáciou modelovej techniky autori zobrazujú komplikované
funkčné vzťahy, analyzujú a dokazujú podmienky pre utváranie trhovej rovnováhy,
zdôvodňujú nutnosť i možné varianty uplatňovania štátnych zásahov do regulovania trhov.
V kategórií zahraničné karentované state /ADC/ sa Cena rektora udeľuje stati:
prof. Adrian SMITH
prof. John PICKES
prof. Ing. Milan BUČEK, DrSc.
prof. Bob BEGG
Dr. Poli ROUKOVA
„Reconfiguring „post-socialist“ regions: cross-border networks and regional competition
in the Slovak and Ukrainian clothing industry“
Global Networks a journal of transnational affairs, č. 3, 2008
Vedecká stať kolektívu autorov z University of London, University of North Carolina,
Indiana University of Pennsylvania, Bulgarian Academy of Sciences a profesora Milana
Bučeka z EU v Bratislave je výnimočným príkladom výstupu mnohostrannej vedeckej
spolupráce. Autori inovatívnym spôsobom skúmajú vplyv rôznych determinantov
na geografickú štruktúru globálnej a regionálnej produkcie. V stati je prezentovaný obraz
reagovania podnikov Slovenska na rastúce konkurenčné tlaky, ako aj integrácia
cezhraničného zásobovania, subkontraktov a FDI do stratégií utvárania európskych
produkčných sietí. Výskum prezentovaný v stati bol podporený od National Science
Foundation a jeho závery boli prezentované na renomovaných konferenciách v Bologni,
na Jagelonskej univerzite v Krakove ako aj na druhej stredoeurópskej konferencii
regionalistov v Novom Smokovci.

V kategórií Domáce karentované vedecké state /ADD/ sa Cena rektora udeľuje stati:
doc. Ing. Eva HORVÁTOVÁ, CSc.
„Koncepcia kapitálovej primeranosti bánk a investičných podnikov v podmienkach
Európskej únie“
Ekonomický časopis , č. 6, 2008
Doc. Ing. Eva Horváthová, CSc. sa dlhodobo venuje výskumu medzinárodných financií
a bankových operácií. V ocenenej stati analyzuje príčiny, spôsob a mieru implementovania
jednotlivých požiadaviek Basel I a Basel II do smerníc EÚ a poukazuje na teritoriálne
rozdiely v ich aplikácií. Pri hodnotení pozitív a negatív nových pravidiel Basel II sa vyjadruje
k potrebe podpory stability bánk a finančných inštitúcií.
Okrem uvedených prác boli finančne ocenené aj všetky vedecké state, ktoré pracovníci
Ekonomickej univerzity v Bratislave publikovali v karentovaných časopisoch v r. 2008.

