Projekty riešené v r. 2008

N á r o d o h o s p o d á r s k a f a k u l t a:

Medzinárodné výskumné projekty
Číslo
P. č.
Názov projektu
projektu
1.
EURODI Regional Trajectories to the Knowledge
TE
Economy: a dynamic model
006187
(EURODITE).
2.
MSCFPriority European Programme in
CT-2005– Advanced Regional Economics
029619
(PREPARE).
3.
Mutual Learning on Social Inclusion and
Social Protection.
4.

COST
336/06

Science and Technology Research In a
Knowledge-based Economy (STRIKE).

Vedúci projektu
Buček Milan,
prof. Ing. DrSc.

Doba
riešenia
2005 - 2010

Buček Milan,
prof. Ing. DrSc.

2006 – 2010

Chovancová
Božena, Tkáčová
Dana (partic.)
doc. Ing. PhD.
Čaplánová Anetta
(partic.)
doc. Ing. PhD.

2008 - 2009

2007 - 2011

Projekty International Vysegrad Fund (mobilitné projekty)
Doba
Vedúci
Názov projektu
projektu
riešenia
Strengthening the educational and
scientific collaboration among Faculties
Horvátová Eva,
2008 - 2010
of Economics within V4 and countries of doc. Ing. CSc.
South Eastern Europe.

Iné projekty – zmluvy s Tatra bankou
Číslo
P. č.
Názov projektu
projektu
1.
2008vs031 Integrácia multimédií do výučby VET a
ETŽ.
2.

2008vv05
9

Learn more and publish!

Vedúci projektu
Piovarčiová
Veronika,
doc. Ing. PhD.
Rehák Štefan,
Ing. PhD.

Doba
riešenia
2008 – 2009
2008 – 2009

Inštitucionálne projekty:
Evid.č.
úlohy
20

Názov
Genéza a model ekonomického
integrácie a globalizácie

systému

v

podmienkach

Zodpovedný.
riešiteľ

Doba
riešenia

doc. Pupala

2006-2008

Projekty mladých vedeckých zamestnancov - kategória A:
2315006
2315007
2315008
2315009
2315010
2315011

Podpora rozvoja konkurenčnej výkonnosti ekonomiky SR v EÚ
Ing. Kopkáš
a na tretích trhoch
Socio-ekonomické indikátory úrovne hospodárskeho procesu
(meranie a analýza s využitím národných účtov, IO tabuliek Ing. Sekerešová
a sociologických metód)
Makroekonomické
aspekty
znalostnej
ekonomiky
Ing. Brinčíková
vo svetle Lisabonskej stratégie
Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych
Ing. Novák
ekonomík v podmienkach znalostnej ekonomiky
Inovujúci podnik a podnikateľské prostredie - situácia SR
Ing. Veselková
v komparatívnej perspektíve
Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných
Ing. Rehák
a komunikačných technológií

2006-2008
2006-2008
2007-2009
2008-2010
2008
2008-2009

Grantové úlohy VEGA:
166
167
168
183
184
185
186
187
188
216
217
218
219
220
221
222
223

Teoretické
a
hospodársko-politické
podmienky
a predpoklady dlhodobého ekonomického rastu SR ako člena
prof. Lisý
Európskej únie v procese globalizácie
Hospodárenie a sociálne prostredie v procese globalizácie
prof. Rievajová
v súčasnosti a budúcnosti
Teoretické a praktické otázky menovej a devízovej politiky
súvisiace so vstupom SR do Európskej hospodárskej a menovej prof. Jankovská
únie
Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky SR
doc. Muchová
ku eurozóne
Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných rizík
prof. Majtánová
Reforma
systémov
korporátnych
daní
v
EÚ
ako
z predpokladov dosiahnutia novej lisabonskej stratégie
Možnosti využitia inštitútu verejno-súkromného partnerstva
pri realizácii regionálnej politiky územnej samosprávy
Sociálne systémy v Európe v kontexte protirečení doby
Ľudské zdroje ako predpoklad konkurencieschopnosti regiónov

jeden
(PPP)

2006-2008
2006-2008
2006-2008
2007-2009
2007-2009

Ing. Kubicová

2007-2009

doc. Žárska

2007-2009

doc. Stanek
doc. Vlčková

2007-2010
2007-2009

Analýza spoločensko-ekonomických efektov inovácií a ich
prof. Sivák
financovanie v podnikateľských subjektov v SR
Teória regulovania, jej miesto v systéme makroekonomických
teórií a možnosti aplikácie jej teoretických postupov na problémy doc. Přívarová
slovenskej ekonomiky
Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky
doc. Piovarčiová
Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť
doc.
slovenskej ekonomiky
Neubauerová
Globalizácia versus regulácia bankovníctva a finančného trhu
doc. Horvátová
Mikroekonomické súvislosti spotreby slovenských domácnosti
doc. Holková
a kvality ich života v nových ekonomických podmienkach
Vzťahy medzi investíciami, mierou investícií a ekonomickým
Ing. Vidová
rastom v Slovenskej republike
Tvorba jednotného finančného trhu v rámci Eurozóny
prof. Chovancová

2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010

224
225
226
227
228
229

Vplyv nepriamych daní na spotrebu
doc. Schultzová
Účinnosť automatických stabilizátorov v procese vstupu
doc. Ochotnický
do Eurozóny
Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský
Ing. Pastoráková
poistný trh II.
Ekonomické aspekty ochrany životného prostredia v procese
doc.
globalizácie svetovej ekonomiky
Romančíková
Úloha informačných a komunikačných technológii pri podpore
doc. Tvrdoň
regionálneho rozvoja
Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ
prof. Vincúr

2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010

Grantové úlohy KEGA:
480
490
470
481
482

Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie
doc. Gonda
vysokoškolskej učebnice)
Investičné
a
hypotekárne
bankovníctvo
(vypracovanie
doc. Horvátová
vysokoškolskej učebnice)
Inovácia základných pedagogických dokumentov a učebníc
ekonomiky
pre
gymnázia
a
ostatné
stredné
školy
Ing. Novák
s neekonomickým zameraním
Rozpočtová teória, politika a prax (vysokoškolská učebnica určená
doc. Beličková
pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania)
Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese
Ing. Velichová
na stredných odborných školách ekonomického zamerania

2007-2009
2007-2009
2007-2009
2008-2010
2008-2010

Projekty aplikovaného výskumu:
53

Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ

prof. Vincúr

2008-2010

doc. Tvrdoň
prof. Buček

2008-2009
2008-2010

prof. Buček

2008-2009

Zodpovedný.
riešiteľ

Doba
riešenia

Projekty MVTS (Slov. - česká spolupráca):
291591
211501

Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií
Endogénne kapacity regiónu pre rozvoj malých inovatívnych firiem

Projekt Verejná výzva:
Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky

O b c h o d n á f a k u l t a:
Inštitucionálne projekty:
Evid.č.
úlohy

Názov

41

Determinanty exportného
marketingu:
výskum procesov
internacionalizácie malých a stredných podnikov po vstupe SR prof. Lesáková
do EÚ
Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-learningového
Mgr. Pólya
spôsobu vyučovania

42

Aktivizácia domáceho cestovného ruchu
pre vybrané segmenty klientely

40

v Slovenskej republike

doc. Novacká

2006-2008
2008-2010
2008-2010

Projekty mladých vedeckých zamestnancov - kategória A:
Analýza európskych integračných procesov a ich pôsobenie Ing. Báráňovávo vybraných politikách EÚ
Čiderová
Efekty budovania poznatkovej ekonomiky na Slovensku v oblasti
2316061
Ing. Bažó
služieb
2316059

2316062 Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich
interakcia s európskou ekonomikou

Mgr. Pólya

2006-2008
2007-2008
2008-2009

Projekty mladých vedeckých zamestnancov - kategória B:
2316063

Aplikácia marketingu vo vybraných odvetviach ekonomiky

Ing. Rubaninská

2008-2009

doc. Válková

2006-2008

prof. Viestová

2006-2008

Grantové úlohy VEGA:
170
171
172
173
189
190
191
192
193
194
195

196

Postavenie veriteľa v obchodno v Slovenskej republike a v krajinách EÚ
Trh, obchod a individuálna spotreba

záväzkových

vzťahoch

Doprava
ako
systémový
predpoklad
pre
zvyšovanie
doc. Hansenová
konkurencieschopnosti SR v rozširujúcej sa EÚ
Hybné sily trhu služieb v procese globalizácie, internacionalizácie
doc. Michalová
a integrácie
Nové prístupy k znižovaniu rizika v oblasti bezpečnosti produktov a
prof. Kollár
ochrany spotrebiteľa
Rozšírenie teórie CRM: Integrácia zákazníka do hodnotového reťazca
prof. Lesáková
podniku ako nový prístup k tvorbe konkurenčnej výhody
Ekonomické aspekty novej energetickej politiky EÚ a jej vplyv na
prof. Baláž
strategické rozvojové zámery SR (s ohľadom na Lisabonskú agendu)
Kultúra ako činiteľ ekonomického rozvoja regiónov Slovenska: Analýza
Ing. Tajtáková
kultúrnych determinantov miest a obcí v kontexte nových euroregiónov
Teoretické a metodologické východiská marketingového spravodajstva
Ing. Žák
zameraného na konkurenciu
Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch
v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich
doc. Daňo
vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy
Podmienky a predpoklady rozvoja vzťahového marketingu ako nástroja
konkurencieschopnosti slovenských podnikov v kontexte jednotného Ing. Francová
európskeho trhu
Špecifické aspekty najnovších tendencií podnikateľských stratégií
medzinár. marketingu a ich aplikácia v podnikateľských subjektoch v SR
doc. Zorkóciová
ako predpoklad zvyšovania ich konkurencieschopnosti v rozširujúcej sa
EÚ

2006-2008
2006-2008
2007-2009
2007-2009
2007-2009
2007-2008
2007-2008
2007-2009
2007-2009

2007-2009

197

Verejno privátne partnerstvo - forma rozvoja infraštruktúry v SR - právne
aspekty a riziká spoločných projektov

doc. Sabo

2007-2008

230

Rastúca dominancia čínskej ekonomiky a zmena rovnováhy medzi
regiónmi v kontexte svetového hospodárstva a ich dopad na rast
konkurencieschopnosti Európskej únie s dôrazom na oblasť
zahraničného obchodu a investičných tokov

doc. Kittová

2008-2010

231
232
233
234
235
236

Priame a nepriame efekty priamych zahraničných investícií v prof. Ferenčíková
strednej a východnej Európe a na Slovensku
doc. Dzurová
Inovácie marketingových a obchodných činností podnikov SR
Vplyv inovácií v službách na ich konkurencieschopnosť v
Ing. Kubičková
znalostnej ekonomike
Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského
prostredia a marketingové stratégie pre slovenské podniky na
prof. Čihovská
jednotnom trhu Európskej únie s podporou špecifického
marketingového inštrumentária
prof. Kita
Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov
Regionálna politika Ruskej federácie a perspektívy spolupráce s
Dr. Rosenberg
Európskou úniou s osobitným zameraním na SR

2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010

F a k u l t a h o s p o d á r s k e j i n f o r m a t i k y:
Inštitucionálne projekty:
Evid.č.
úlohy
22
21

Názov
Aplikačné softvérové produkty a znalostné systémy
Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku

Zodpovedný.
riešiteľ
doc. Kvietková

Doba
riešenia
2006-2008

Ing. Sipková

2008-2009

Projekty mladých vedeckých zamestnancov - kategória A:
Účtovníctvo z interdisciplinárneho hľadisla v kontexte súčasného
Ing. Kicová
2008
vývoja ekonomických vedných disciplín
Konkurencieschopnosť
produktov
finančných
inštitúcií
RNDr.
2317116
2008-2010
na slovenskom trhu v kontexte podmienok Európskej únie
Strešňáková
Socioekonomické indikátory a modely na analýzu vývoja
Ing. Sandtnerová 2008-2009
2317117
hospodárskeho procesu
Teoretické a praktické prístupy k modelovaniu recyklačných
2317118
Ing. Čičková
2008-2009
procesov v kontexte Európskej enviromentálnej perspektívy
2317115

Projekty mladých vedeckých zamestnancov - kategória B:
Analýza interakcií a rozhodovania subjektov vstupujúcich Ing. Lukáčik
2317112 do rozsiahlych ekonomických systémov s využitím metód
optimalizácie, ekonometrie a teórie hier
Teoreticko-metodologické problémy implementácie novelizovanej Ing. Šulovská
2317113
právnej úpravy účtovníctva Európskej únie v Slovenskej republike
2317114 Modernizácia e-learningu pomocou IKT v blended learning na EU Ing. Trochanová

2007-2008
2007-2008
2007-2009

Grantové úlohy VEGA:
174

Modely a metódy optimalizácie výrobných a marketingových
stratégií firmy

175

Aktuárske modely v životnom poistení v podmienkach poistného trhu
doc. Sakálová
Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie

2006-2008

198

Analýza
aktuálnych
problémov
vývoja
slovenskej
ekonomiky
prof. Ivaničová
pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup

2007-2009

prof. Fendek

2006-2008

199
200
201
202
237
238
239
240

Modelovanie reverznej logistiky - optimalizácia procesov recyklácie
a likvidácie odpadu
Implementácia medzinárodných účtovných štandardov pre finančné
vykazovanie a ich vplyv na metodiku účtovania a vykazovania
v komerčných poisťovniach a v zdravot. Poisťovniach

doc. Brezina

2007-2009

Ing. Tumpach

2007-2009

prof. Peller
Aktuárske metódy v procese transformácie sociálnej sféry v SR
Modelovanie sociálnej situácie obyvateľstva a domácnosti v SR a jej
doc. Pacáková
regionálne a medzinárodné porovnania

2007-2009

Riadenie rizík neživotného poistenia podľa direktívy Európskej
doc. Horáková
Komisie SOLVENCY II.
Metodologické aspekty účtovníctva, audítorstva a kontroly
v mikroekonomickom prostredí s dôrazom na potreby teórie
doc. Kareš
a praxe v kontexte národných a nadnárodných požiadaviek
Metódy poisťovania investičných rizík členských krajín Európskej
doc. Pinda
únie
doc. Terek
Kvantitatívne metódy v stratégií šesť sigma

2007-2009
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010

Grantové úlohy KEGA:
45 0
43 0
44 0
483

Tvorba nových učebných textov pre výčbu predmetu Účtovníctvo
Ing. Meluchová,
poisťovní v súvislosti s aktualizáciou učebného plánu v kontexte
PhD.
s prechodom na IAS/IFRS.
Využitie
informačných
a
komunikačných
technológií
prof. Peller
na zefektívnenie matematického vzdelávania na EU
Návrh študijného programu pre druhý a tretí stupeň študijného
prof. Závodný
odboru Hospodárska informatiky
Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe
Slovenskej republiky do Európskej únie a do Eurozóny do výučby prof. Baštincová
predmetov študijného programu Účtovníctvo

2006-2008
2007-2009
2007-2009
2008-2009

Projekty MVTS (Slov. - česká spolupráca):
291792

Makroekonomické modelovanie so zameraním
transformácie meny (euroizácia) v SR a ČR

na

proces prof. Ivaničová

2008-2009

F a k u l t a p o d n i k o v é h o m a n a ž m e n t u:
Projekty mladých vedeckých zamestnancov - kategória A:
Evid.č.
úlohy

Názov

2318159 Ekonomika a manažment neziskových organizácií
Ekonomické, finančné a manažérske aspekty malého a stredného
2318153
podnikania na Slovensku po vstupe do Európskej únie

Zodpovedný.
riešiteľ

Doba
riešenia

Ing. Kovaľov

2006-2008

Ing. Kardoš

2007-2009

Projekty mladých vedeckých zamestnancov - kategória B:
Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber
2318155
informačného systému pre malé a stredné podniky

Grantové úlohy VEGA:

Ing. Romanová

2007-2009

177
178
203

204
205
206
207
208
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Rozvoj finančnej a daňovej teórie po vstupe do EÚ
doc. Fetisovová 2006-2008
Neziskové organizácie ako integrálna súčasť ekonomického
doc. Majdúchová 2006-2008
systému krajiny
Modelovanie vývoja spotrebiteľských cien v rôznych trhových štruktúrach
(dokonalá konkurencia, nedokonalá konkurencia, monopol) v závislosti od
zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty, zmeny sadzby obchodnej marže
s akcentom na cenové faktory
Metodologické východiská výberu komunikačných nástrojov v
podnikateľských aktivitách malých a stredných podnikov SR v
podmienkach interkultúrneho trhu EÚ
Systémy, procesy a metódy strategického manažmentu

doc. Strieška

2007-2009

doc. Szarková

2007-2009

prof. Slávik
prof. Majtán

2007-2009
2007-2009

doc. Šubertová

2008-2010

Ing. Hyránek

2008-2010

doc. Majtán

2008-2010

doc. Foltínová

2008-2009

prof. Zalai

2008-2010

Mgr.
Nachtmannová

2008-2010

doc. Šnircová

2008-2010

prof. Dupáľ

2008-2010

doc. Markovič

2008-2010

doc. Szabo

2008-2010

prof. Slávik

2007-2009

Diagnostikovanie hodnotových vzťahov a trhových aktivít v podniku
Nehmotný majetok podniku (duševné vlastníctvo) a spôsoby jeho
doc. Harumová 2007-2008
ohodnocovania v podmienkach SR ako člena EÚ
Globalizácia finančných trhov a jej dopad na medzinárodný finančný
doc. Polednáková 2007-2010
manažment

Zhodnotenie zmien podnikateľských štruktúr v dôsledku
integračných procesov pri kooperácií malýcha a stredných
podnikov, osobitne družstiev
Interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich
vplyv na rast trhovej hodnoty podniku
Rozvoj a implementáciá projektového manažmentu v malých a
stredných podnikoch
Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých
controllingových systémov v krajinách Európskej únie
Metódy a modely analýzy výkonnosti a predikcie finančnej situácie
slovenských podnikov
Flexibilita pracovnej sily ako dôležitý predpoklad prosperity
podnikov na Slovensku
Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov
a holdingových zoskúpení v trhovej konkurencií krajín EÚ
Environmentálne aspekty rozvoja podnikov v SR
Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri
uplatnení princípov behaviorálnych financií
Uplatňovanie moderných trendov manažmentu a ich vplyv na
úspešnosť podnikov

Grantové úlohy KEGA:
46 0
41 0

Princípy a metódy tvorby študijných programov v študijných odboroch
Manažment a Ekonomika a manažment podniku

Spoločenská zodpovednosť
RESPONSIBILITY)

firiem

(CORPORATE

SOCIAL prof. Porvazník,
doc. Sršňová2.spoluriešiteľ

2006-2008

Projekty MVTS (Slov. - česká spolupráca):
291894

Spracovanie
slovensko-českej
počítačovej
podpory
oceňovanie podniku s využitím výnosových metód

pre

doc. Harumová

2006-2008

P o d n i k o v o h o s p o d á r s k a f a k u l t a (so sídlom v Košiciach)
Projekty mladých vedeckých zamestnancov - kategória A:
Evid.č.
úlohy

Názov

Zodpovedný.
riešiteľ

Doba
riešenia

2330255

Súčasný vývoj energetickej náročnosti slovenskej ekonomiky
a návrh opatrení v hospodárskej politike do budúcnosti

Ing. Šimegh

2007-2009

Projekty mladých vedeckých zamestnancov - kategória B:
2330254 Modelovanie strategickej výkonnosti podnikov v podmienkach SR Ing. Dubovická
EuroPedago – vzdelávanie vysokoškolských študentov o
2330257 najnovších ekonomických aspektoch vstupu Slovenska do
Ing. Žiaran
Európskej únie formou moderných simulačných hier

2007-2008
2007-2008

Grantové úlohy VEGA:
179

Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby
prof. Varcholová
strategického riadenia

2006-2008

209

Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania
subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika

Ing. Výrost

2007-2008

JUDr. Ing.
Bobenič
Hintošová

2008-2009

251
252
253
254
255

ekonomických

Úspešnosť koncentrácií a ich vzťah ku konkurenčnej schopnosti
slovenskej ekonomiky na úrovni odvetví

Implementácia medzinárodných účtovných štandardov a jej dopad
Ing. Zoričáková
na daň z príjmov
Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom
doc. Lieskovská
manažmente
Štrukturálna politika Slovenskej republiky ako nástroj riešenia
doc. Farkašovská
regionálnych disparít
Financovanie a podpora inovačného rozvoja malých a stredných
doc. Bobáková
podnikov v SR a vo vybraných krajinách EÚ

2008-2010
2008-2009
2008-2010
2008-2010

Grantové úlohy KEGA:
42 0

Vzdelávací web portál nástrojov, metód a prípadových štúdií manažerstva
kvality

doc. Mizla

2006-2008

doc. Polák

2006-2008

doc. Polák

2007-2009

Projekty aplikovaného výskumu:
50
52

Technickoekonomická optimalizácia zhodnocovania biomasy v
podnikateľskej sfére a samospráve v podmienkach Košického a
Prešovského samosprávneho kraja.
Výskumno - výstavné a informačné centrum bioenergie

F a k u l t a m e d z i n á r o d n ý c h v z ť a h o v:
Projekty mladých vedeckých zamestnancov - kategória A:

Evid.č.
úlohy

Názov

Vybrané sociálno-ekonomické aspektky trvalo udržateľného
2319204 rozvoja v integrujúcom sa svetovom hospodárstve v procese
plnenia cieľov Summitu Zeme

Zodpovedný.
riešiteľ

Doba
riešenia

Ing. Mojžiš

2008

prof. Urban

2006-2008

doc. Mráz

2007-2009

doc. Liďák

2008-2010

doc. Márton

2008-2010

doc. Škvrnda

2008-2010

prof. Lipková

2008-2010

Ing. Lysák

2008-2010

Grantové úlohy VEGA:
182
210
256
213

Progresívne
marketingu

tendencie

vývoja

stratégií

medzinárodného

Vzťah medzinárodného práva a európskeho práva

Medzinárodná migrácia v európskom kontexte
Kultúrna pluralita, interkultúrna komunikácia
interkultúrnych kompetencií

a

vytváranie

211

Medzinárodné vzťahy v podmienkach postmodernej spoločnosti
globalizujúceho sa sveta (sociologické a politologické aspekty sociálnoekonomických a bezpečnostných problémov)
Migračná politika Európskej únie

215

Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve

214

Projekty aplikovaného výskumu:
51

Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty fungovania
JUDr. Rusiňák
zastupiteľského úradu SR

2006-2008

Ú s t a v j a z y k o v:
Inštitucionálne projekty:
Evid.č.
úlohy
10

11
12
13

Názov

Zodpovedný.
riešiteľ

Aplikácia inovatívnych učebných metód na tvorbu študijných
materiálov pre potreby špecializovaného jazykového kurzu
PhDr. Flochová
Wirtschaftsdeutsch im Handel na Obchodnej fakulte EU v
Bratislave
Hospodársky a diplomatický protokol v diplomatickej praxi
Mgr. Mikolajová
Slovenskej republiky
Zefektívnenie práce s odborným textom v anglickom jazyku na
PaedDr.
Ekonomickej univerzite so zameraním na informačné technológie
Stradiotová
a sociálno-ekonomickú problematiku
Analýza súčasného ruského ekonomického textu a jej aplikácia na
PhDr. Strelková
tvorbu učebných pomôcok

Doba
riešenia
2008-2010

2008-2010
2008-2010
2008-2010

Grantové úlohy KEGA:
484

Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového
PhDr. Hriviková
štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia

2008-2010

C e n t r u m t e l e s n e j v ý c h o v y a š p o r t u:
Inštitucionálne projekty:
Evid.č.
úlohy

Názov

Zodpovedný.
riešiteľ

Doba
riešenia

1

Telesná zdatnosť a motorické schopnosti študentov Ekonomickej
univerzity

PaedDr.
Gádošiová

2007-2009

