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Číslo projektu: VEGA č. G-166
Názov projektu: Teoretické a hospodársko-politické podmienky a predpoklady dlhodobého
ekonomického rastu SR ako člena Euópskej únie v procese globalizácie
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Lisý, CSc.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD., doc. Ing. Vladimír Gonda, PhD., doc.
Ing. Anetta Čaplánová, PhD., doc. Ing. Marta Martincová, PhD., doc. Ing.
Eva Muchová, PhD., doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD., doc. Ing.
Magdaléna Přívarová, CSc., doc. Ing. Dária Rozborilová, CSc., doc. Ing.
Judita Táncošová, CSc. do 30.9.2008, Ing. Eleonóra Matoušková, PhD., Ing.
Zuzana Brinčíková, PhD., Ing. Zdenka Kristófová, Ing. Marcel Novák, Ing.
Ivana Černáková 30.9.2008, Ing. Gabriela Dovaľová
Doba riešenia: 1.1.2006 – 31.12.2008
Finančné prostriedky pridelenéY za rok 2008:
Bežné výdavky: 190 000,- Sk
Kapitálové výdavky: 165 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
V procese riešenia výskumného projektu riešitelia analyzovali a následne vyhodnotili
a zovšeobecnili empirické údaje z vývoja ekonomiky SR ako člena Európskej únie na základe
čoho riešitelia dokumentujú, že členstvo SR v EÚ vytvorilo nové možnosti na zvýšenie
makroekonomickej výkonnosti, čo umožnil transfer finančných zdrojov z fondov EÚ, prísun
priamych zahraničných investícií, jednoduchšie podnikanie a investovanie ako aj rýchlejší
transfer informácií a inovácií do praxe. Výsledky výskumu potvrdzujú, že v informačnej
spoločnosti sa vzdelanie, veda a výskum stávajú významným prostriedkom hospodárskeho
rozvoja, ktorý výrazne ovplyvňuje výkonnosť ekonomiky a jej konkurencieschopnosť.
Úspechy dnešných vyspelých krajín sú založené na vede, vysokých technológiách
a permanentných inovačných procesoch. Veda a ľudský kapitál sa stávajú určujúcim
faktorom rozvoja. Krajiny, ktoré investujú do vedy najviac (Fínsko, Švédsko, Japonsko,
USA), zaznamenávajú aj najväčšie úspechy v budovaní znalostnej ekonomiky a zvyšovaní
konkurencieschopnosti
ekonomiky.
Nezastupiteľnú
úlohu
vo
výchove
vysokokvalifikovaného ľudského kapitálu hrajú univerzity.
Lisabonská stratégia bola v poslednej dobe v popredí záujmu širokej odbornej
verejnosti v Európe. Dôvodom začatia lisabonského procesu bola skutočnosť, že Európska
únia si uvedomila hospodárske zaostávanie za USA (predovšetkým v rozvoji nových
technológií) a následne
klesajúcu konkurencieschopnosť. Politickým motívom pre
presadzovanie Lisabonskej stratégie, ktorá sformulovala cieľ vybudovať Európu ako
znalostnú ekonomiku, ktorá získa dynamiku a konkurencieschopnosť, bola snaha EÚ
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vyrovnať sa v uvedených oblastiach USA a stať sa ich rovnocenným partnerom. Závery
lisabonského summitu členských štátov EÚ sú záväzné aj pre nových členov Únie, ktorí sa
rovnako zaviazali rozvíjať konkurencieschopné národné znalostné ekonomiky a participovať
na Lisabonskej stratégii. Riešenie prijatého konceptu zvýšenia konkurencieschopnosti
predpokladá sériu vzájomne prepojených iniciatív a štrukturálnych zmien vedúcich
k nastoleniu takého makroekonomického rámca, ktorý by podporoval rast a zamestnanosť.
Proces hospodárskych reforiem odštartovaný v roku 2000 však zatiaľ nenaplnil očakávania –
konkurencieschopnosť krajín Únie sa nezlepšuje, investície do vedy a výskumu, ktoré majú
byť hnacím motorom znalostnej ekonomiky, sú neuspokojivé a EÚ v tejto oblasti výrazne
zaostáva za svojimi hlavnými konkurenčnými partnermi – USA a Japonskom.
Na Slovensku sa rozvoj znalostnej ekonomiky zabezpečuje v rámci projektu Minerva,
ktorý je podprogramom Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. Predmetný
projekt za kľúčové považuje nasledovné oblasti: ľudské zdroje a vzdelávanie, informačnú
spoločnosť, podnikateľské prostredie, vedu, výskum a inovácie. V oblasti vedy, výskumu
a inovácií je slabinou Slovenska mimoriadne nízka úroveň investícií do tejto oblasti, ktorá
výrazne zaostáva za priemerom EÚ. Pritom veda a výskum sa môžu dlhodobo úspešne
rozvíjať len vtedy, ak bude o ne primeraný záujem v spoločnosti a súčasne budú mať
zodpovedajúcu spoločenskú prestíž. Ak teda veda a výskum majú v duchu Lisabonskej
stratégie plniť úlohu hnacieho motora spoločnosti založenej na poznatkoch, je nutné vytvoriť
pre ne adekvátne akceleračné prostredie. Nevyhnutným imperatívom pre Slovensko je
zefektívniť formy priamej i nepriamej podpory výskumu a vývoja tak, aby sa SR v tejto
oblasti priblížila krajinám EÚ a aby sa veda a technika stali jedným z nástrojov jej integrácie
do európskeho výskumného priestoru.
Nezastupiteľné miesto v plnení Lisabonskej stratégie patrí univerzitám, na ktorých sa
rozvíja poznanie prostredníctvom výskumu. Európske univerzity v rátane Slovenska
v súčasnosti zaostávajú za americkými pokiaľ ide o kvalitu poskytovaného vzdelania, čo je
dôsledkom nedostatku finančných prostriedkov, ale aj reforiem vo vysokom školstve.
Vzdelanie je jednou z dôležitých podmienok úspešného rozvoja krajín a regiónov
sveta. Osobitná pozornosť by sa mala venovať rozvoju medzinárodných programov
akademickej mobility a prehĺbeniu spolupráce medzi univerzitami. Príkladom takýchto
programov je bolonský proces zameraný na vytvorenie spoločného vzdelávacieho priestoru,
ktorý možno zároveň chápať ako jednu z ciest realizácie Lisabonskej stratégie. Pre prílev
mladých ľudí iných krajín na univerzity je potrebné vytvárať optimálne materiálne
a intelektuálne podmienky. Jednou z možností ako získať prostriedky pre vedu a výskum na
fakulte (univerzite) sú medzinárodné projekty podporované EÚ.
Skúsenosti potvrdili, že v industriálnej ére vývoja ekonomiky dosahovali konkurenčné
výhody založené na tradičných faktoroch rastu. V súčasnosti sa pod vplyvom dynamického
využívania informačných a komunikačných technológií dostávajú do popredia nové faktory
založené na úrovni vzdelávania a využívania invencií a inovácií ako výsledky vedy
a výskumu. Významným faktorom ekonomického rastu sú tiež priame zahraničné investície
(PZI). Na základe analýzy ich vplyvu na sociálno-ekonomický rozvoj SR sme dospeli
k týmto záverom:
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1.) Rozšírenie EÚ vytvára nové príležitosti pre prílev PZI na Slovensko a do krajín V 4.
2.) V európskom meradle ostáva podiel PZI v krajinách V 4 relatívne malý. Napriek
tomu, tieto krajiny sa stávajú vážnymi konkurentmi krajín EÚ-15 v prilákavaní PZI.
3.) Je málo pravdepodobné, že by sa v blízkej budúcnosti táto tendencia zmenila.
Motivácia investorov je v týchto dvoch celkoch odlišná. Výhodou pre Slovensko
môže byť členstvo v eurozóne.
4.) Pre rozdelenie PZI v krajinách V 4 je príznačná veľká nerovnomernosť.
5.) Podstatné odchýlky v jednotlivých rokoch sú najčastejšie spôsobené príchodom
nejakého veľkého podniku.
6.) Za výzvu do budúcnosti (pre všetky krajiny V 4) možno považovať schopnosť
pritiahnuť greenfield investície.
Analýzu kvalitatívnej stránky tokov PZI – ich štruktúry – sme spojili s problematikou
skúmania príčin odchodu kvalifikovanej pracovnej sily zo Slovenska – tzv. úniku mozgov.
Záver, ku ktorému sme vo svojom výskume dospeli možno stručne sformulovať takto: Za
prácou do zahraničia odchádza približne štvrtina absolventov v bežnom roku. Odhaduje sa, že
straty na raste HDP predstavujú 0,6ˇ%. Riešenie problému treba zrejme hľadať predovšetkým
v zmene štruktúry PZI. Stimuly štátu by sa mali presmerovať, či presnejšie zacieliť na
pritiahnutie takých zahraničných investorov, ktorí vytvoria pracovné miesta pre vzdelaných
ľudí. Priemyselných parkov, do ktorých sa umiestňujú predovšetkým montážne linky má
Slovensko už dosť. Zato pociťujeme deficit vedecko-technologických parkov. V tomto smere
bude zrejme nutné prijať prísnejšie hospodársko-politické opatrenia. Žiaľ, treba dodať, že
niekedy aj predstavitelia miestnej samosprávy vytvárajú rôzne obštrukcie budovaniu
vedecko-technologických parkov.
Ekonomický vývoj na Slovensku, v krajinách V 4 a v EÚ v skúmanom období ukázal,
že odlišnosti tempa rastu HDP medzi týmito ekonomikami boli spôsobené predovšetkým
rozdielmi v dĺžke a hĺbke jednotlivých fáz ekonomického cyklu ako aj v rôznom význame
domáceho a zahraničného dopytu na vývoj HDP. Analýza makroekonomického vývoja
poukázala na vysoký stupeň korelácie dopytových a ponukových šokov, eurozóny ale
zároveň sa ukázalo, že medzi Slovenskom a eurozónou v skúmanom období bola takmer
nulová korelácia dopytových a ponukových šokov čo znamená, že ekonomika Slovenska voči
ekonomike eurozóny, reagovala takmer neutrálne na vzniknuté ponukové a dopytové šoky.
Možno predpokladať, že po vstupe SR do eurozóny dôjde postupne k vyššej korelácii týchto
šokov a k vyššej vzájomnej synchronizácii ekonomických cyklov. Na základe analýzy vplyvu
faktorov ekonomického rastu (ako aj členstva SR a EÚ) na vývoj HDP môžeme konštatovať,
že zaznamenaný makroekonomický vývoj SR bol výsledkom pôsobenia vonkajších
a vnútorných faktorov, čo je prirodzený vývoj z hľadiska malej trhovej vysoko otvorenej
ekonomiky. Zaznamenané tempá ekonomického rastu boli indikované rastom domáceho
dopytu, hlavne rastom konečnej spotreby domácností a rastom tvorby hrubého fixného
kapitálu, ďalej rastom exportu a prílevom priamych zahraničných investícií.
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Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(pokračujúci aj končiaci projekt). Zoznam výstupov za obdobie 1.1.2006 – 31.12.2008:
Publikačná činnosť za rok 2006:
- monografie: 0
- učebnice a učebné texty: 3
ACB01
HONTYOVÁ, K.: Základy ekonómie a ekonomiky / Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Helena

Majdúchová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - 187 s. : grafy, tab. - ISBN 80225-2137-X
LISÝ, J.: Základy ekonómie a ekonomiky / Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Helena
Majdúchová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - 187 s. : grafy, tab. - ISBN 80225-2137-X
BCB01
LISÝ, J.: Základy ekonómie a ekonomiky : Rudolf Šlosár ... [et al.]. - 5. uprav. vyd.. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. - 84 s.:grafy, obr., tab. - ISBN 8010-00920-2
BCI Skriptá a učebné texty: 10
BCI01
HONTYOVÁ, K.: Testy [elektronický zdroj] / Vladimír Gonda a kolektív. - Elektronické
textové dáta. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. - CD-ROM. - (Ekonómia). - Minimálna
konfigurácia: procesor Pentium, 32 MB RAM, 30 MB voľný priestor na disku, OS Microsoft
Windows 98 a vyšší. - ISBN 80-8078-079-X
LISÝ, J.:
Testy [elektronický zdroj] / Vladimír Gonda a kolektív. - Elektronické textové
dáta. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. - CD-ROM. - (Ekonómia). - Minimálna
konfigurácia: procesor Pentium, 32 MB RAM, 30 MB voľný priestor na disku, OS Microsoft
Windows 98 a vyšší. - ISBN 80-8078-079-X
GONDA, V.: Testy [elektronický zdroj] / Vladimír Gonda a kolektív. - Elektronické textové
dáta. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. - CD-ROM. - (Ekonómia). - Minimálna
konfigurácia: procesor Pentium, 32 MB RAM, 30 MB voľný priestor na disku, OS Microsoft
Windows 98 a vyšší. - ISBN 80-8078-079-X
GONDA, V.: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu / Vladimír Gonda. - 5. dopln. a
preprac. vyd.. - Bratislava : ELITA, 2006. - 135 s. : grafy, príl., tab. - ISBN 80-8044-077-8
MARTINCOVÁ, M.: Testy [elektronický zdroj] / Vladimír Gonda a kolektív. - Elektronické
textové dáta. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. - CD-ROM. - (Ekonómia). - Minimálna
konfigurácia: procesor Pentium, 32 MB RAM, 30 MB voľný priestor na disku, OS Microsoft
Windows 98 a vyšší. - ISBN 80-8078-079-X
MUCHOVÁ, E.: Testy [elektronický zdroj] / Vladimír Gonda a kolektív. - Elektronické
textové dáta. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. - CD-ROM. - (Ekonómia). - Minimálna
konfigurácia: procesor Pentium, 32 MB RAM, 30 MB voľný priestor na disku, OS Microsoft
Windows 98 a vyšší. - ISBN 80-8078-079-X
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PIOVARČIOVÁ, V.: Testy [elektronický zdroj] / Vladimír Gonda a kolektív. - Elektronické
textové dáta. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. - CD-ROM. - (Ekonómia). - Minimálna
konfigurácia: procesor Pentium, 32 MB RAM, 30 MB voľný priestor na disku, OS Microsoft
Windows 98 a vyšší. - ISBN 80-8078-079-X
PŘÍVAROVÁ, M.: Testy [elektronický zdroj] / Vladimír Gonda a kolektív. - Elektronické
textové dáta. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. - CD-ROM. - (Ekonómia). - Minimálna
konfigurácia: procesor Pentium, 32 MB RAM, 30 MB voľný priestor na disku, OS Microsoft
Windows 98 a vyšší. - ISBN 80-8078-079-X
TÁNCOŠOVÁ, J.: Testy [elektronický zdroj] / Vladimír Gonda a kolektív. - Elektronické
textové dáta. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. - CD-ROM. - (Ekonómia). - Minimálna
konfigurácia: procesor Pentium, 32 MB RAM, 30 MB voľný priestor na disku, OS Microsoft
Windows 98 a vyšší. - ISBN 80-8078-079-X
GII02
GONDA, V.: Úvod do štúdia trhovej ekonomiky = metodická pomôcka na semináre /
Vladimír Gonda. - Bratislava : ŠEVT, 2006. - 28 s. - ISBN 978-80-88707-84-4
PIOVARČIOVÁ, V.: Medzinárodná ekonómia v podmienkach európskej integrácie a
globalizácie = metodická pomôcka na semináre / Veronika Piovarčiová. - Bratislava : ŠEVT,
TÁNCOŠOVÁ, J.: Moderné prístupy k fungovaniu súčasných trhových ekonomík =
metodická pomôcka na semináre / Judita Táncošová. - Bratislava : ŠEVT, 2006. - 27 s. ISBN 978-80-88707-77-6
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce): 4
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
LISÝ, J.: Prínos Ludwiga von Misesa k formovaniu rakúskej ekonomickej školy / Ján Lisý,
Eva Muchová. In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku
politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic
policy, social and economic forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 54, č. 3 (2006), s. 238252.
GONDA, V.: Európska menová únia v kontexte globalizačných procesov svetového
hospodárstva / Vladimír Gonda. In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a
hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic
theory, economic policy, social and economic forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 54, č. 4
(2006), s. 352-367.
MUCHOVÁ, E.: Prínos Ludwiga von Misesa k formovaniu rakúskej ekonomickej školy / Ján
Lisý, Eva Muchová. In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku
politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic
policy, social and economic forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 54, č. 3 (2006), s. 238252.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
GONDA, V.: Postavenie univerzít pri plnení Lisabonského procesu / Vladimír Gonda
In: Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. ISSN 1336-1732. - Roč. 5, č. 3 (september 2006), s. 39-43.
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-

odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce): 1
BDF
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
MATOUŠKOVÁ, E.: Poľnohospodársko-potravinársky sektor a jeho postavenie v
ekonomike Slovenskej republiky / Eleonóra Matoušková. In: Dialógy o ekonomike a riadení :
odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej
absolventov. - ISSN 1335-4582. - Roč. 8, č. 25 (máj 2006), s. 70-74.
- ďalšie práce v časopisoch (recenzované/nerecenzované, zahraničné/domáce): 10
GII01
HONTYOVÁ, K.: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického
vývoja ekonomiky SR po vstupe do EÚ. Informácia. In: Ekonomické rozhľady : vedecký
časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISSN 0323-262X. - Roč. 35, č. 1 (2006), s.
127-130.
EDI
GONDA, V.: Menové krízy (empíria a teória) / Vladimír Gonda. In: BIATEC : odborný
bankový časopis. - ISSN 1335-0900. - Roč. 14, č. 2 (Február 2006), s. 30.
Recenzia na: Měnové krize (empirie a teorie) / Helísek, M. - Praha : Professional Publishing,
2004.
GONDA, V.: [Peněžní ekonomie a bankovnictví] / Vladimír Gonda. In: Ekonomický časopis
: časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické
prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic
forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 54, č. 1 (2006), s. 98-102.
Recenzia na: Peněžní ekonomie a bankovnictví / Zbyněk Revenda ... [et al.]. - 4. vyd.
(dopln.). - Praha : Management Press, 2005. - ISBN 80-7261-132-1.
GONDA, V.: [Budoucnost peněz] / Vladimír Gonda. In: Ekonomické rozhľady : vedecký
časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISSN 0323-262X. - Roč. 35, č. 2 (2006), s.
251-252. Recenzia na: Budoucnost peněz : vytvářet udržitelný blahobyt, pracovní příležitosti
a rozumnější svět / Bernard Lietaer ; prekl. Mikuláš Hučko. - Košice : Vydavatelství
PARADIGMA.SK, 2003. - ISBN 80-968603-3-X.
GONDA, V.: Študenti NHF EU súťažili v ŠVOČ / Vladimír Gonda, Dušan Hudák In:
Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Roč. 11, č. 2
(2006), s. 13-14.
MARTINCOVÁ, M.: Medzinárodná vedecká konferencia na tému Teoretické problémy
ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky Slovenskej republiky po vstupe do
Európskej únie / Marta Martincová, Veronika Piovarčiová. Informácia. In: Ekonomický
časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické
prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic
forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 54, č. 2 (2006), s. 199-203.
MUCHOVÁ, E.: História a súčasnosť Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave / Eva Muchová In: Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v
Bratislave. - Roč. 11, č. 2 (2006), s. 12.
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PIOVARČIOVÁ, V.: Medzinárodná vedecká konferencia na tému Teoretické problémy
ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky Slovenskej republiky po vstupe do
Európskej únie / Marta Martincová, Veronika Piovarčiová. Informácia. In: Ekonomický
časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické
prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic
forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 54, č. 2 (2006), s. 199-203
BRINČÍKOVÁ, Z.: [Ekonómia v novej ekonomike] / Zuzana Brinčíková, Marcel Novák
In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku,
spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy,
social and economic forecasting. - Roč. 54, č. 4 (2006), s. 403-405.
Recenzia na: Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý a kolektív. - Bratislava : IURA
EDITION, 2005. - ISBN 80-8078-063-3.
NOVÁK, M.: [Ekonómia v novej ekonomike] / Zuzana Brinčíková, Marcel Novák In:
Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 54, č. 4 (2006), s. 403-405.
Recenzia na: Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý a kolektív. - Bratislava : IURA
EDITION, 2005. - ISBN 80-8078-063-3.
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe: 16
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
HONTYOVÁ, K.: Fiškálna politika ako súčasť makroekonomickej stabilizačnej politiky SR
/ Kajetana Hontyová. In: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického
vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia,
Bratislava, 3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 343-349.
LISÝ, J.: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu po vstupe SR do Európskej
únie / Ján Lisý In: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja
ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava,
3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 8-15.
GONDA, V.: Lisabonská konkurenčná stratégia a SR / Vladimír Gonda
In: Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN
80-225-2227-9. - S. 334-339.
GONDA, V.: Prístupový proces SR a krajín V4 do eurozóny / Vladimír Gonda
In: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR
po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005 /
redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 246-252.
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GONDA, V.: Veda a výskum na Slovensku v kontexte Lisabonskej stratégie / Vladimír
Gonda. In: Slovenská ekonomika [[elektronický zdroj]] : mýty a fakty o realite [SEMAFOR].
- Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Košice : Podnikovohospodárska
fakulta v Košiciach, 2006. - ISBN 80-225-2217-1. - CD-ROM.
ČAPLÁNOVÁ, A.: Úloha ľudského kapitálu v novej ekonomike / Anetta Čaplánová. In:
Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po
vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005 /
redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 148-151.
MARTINCOVÁ, M.: Vplyv ekonomického cyklu na vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti
SR v súvislosti so vstupom do Európskej menovej únie / Marta Martincová. In: Teoretické a
praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do
Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005 / redakčná
rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 272-279.
MUCHOVÁ, E.: Hospodársky cyklus v kontexte ekonomickej a menovej integrácie / Eva
Muchová. In: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja
ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava,
3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 233-241.
PIOVARČIOVÁ, V.: Možnosti využitia kapitálového trhu pri ovplyvňovaní rastových a
cyklických súvislostí SR v podmienkach vstupu do EÚ / Veronika Piovarčiová. In:
Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po
vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005 /
redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 279-284.
PŘÍVAROVÁ, M.: K niektorým aktuálnym problémom flexibility slovenského trhu práce /
Magdaléna Přívarová. In: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického
vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia,
Bratislava, 3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 391-394.
TÁNCOŠOVÁ, J.: Inflácia - teoretický a praktický problém / Judita Táncošová. In:
Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po
vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005 /
redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 349-357.
MATOUŠKOVÁ, E.:Verejná politika voči monopolom a jej náklady / Eleonóra Matoušková.
In: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR
po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005 /
redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 425-429.

2009

Správa o VVČ na EU v Bratislave za rok 2008 ‐ prílohy

BRINČÍKOVÁ, Z.: Riziko asymetrického vývoja SR po vstupe do EMÚ / Zuzana
Brinčíková. In: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja
ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava,
3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 445-448.
NOVÁK, M.: Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR po vstupe do Európskej únie a
ich komparácia s európskymi krajinami / Marcel Novák. In: Teoretické a praktické problémy
ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie :
medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana
Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN
80-225-2138-8. - S. 528-532.
ČERNÁKOVÁ, I.: Nová ekonomika a vplyv informačných technológií na ekonomický rast
/ Ivana Černáková. In: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického
vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia,
Bratislava, 3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 457-463.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce
HONTYOVÁ, K.: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického
vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia,
Bratislava, 3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - 580 s. : grafy, tab. - ISBN 80-225-2138-8
LISÝ, J.: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja
ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava,
3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - 580 s. : grafy, tab. - ISBN 80-225-2138-8
o zborníky v elektronickej podobe: 3
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
ČAPLÁNOVÁ, A. – ROZBORILOVÁ, D.: Mýty a skutočnosť (Teória verejnej voľby z
pohľadu slovenských reálií) / Dária Rozborilová, Anetta Čaplánová. In: Slovenská
ekonomika [[elektronický zdroj]] : mýty a fakty o realite [SEMAFOR]. - Elektronické
dokumenty (listy, články, monografie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v
Košiciach, 2006. - ISBN 80-225-2217-1. - CD-ROM.
MARTINCOVÁ, M.: Vzájomná interakcia kapitálového trhu, nezamestnanosti a
ekonomického rastu v slovenskej ekonomike / Veronika Piovarčiová, Marta Martincová. In:
Slovenská ekonomika [[elektronický zdroj]] : mýty a fakty o realite [SEMAFOR]. Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Košice : Podnikovohospodárska
fakulta v Košiciach, 2006. - ISBN 80-225-2217-1. - CD-ROM.
PIOVARČIOVÁ, V.:
Vzájomná interakcia kapitálového trhu, nezamestnanosti a
ekonomického rastu v slovenskej ekonomike / Veronika Piovarčiová, Marta Martincová. In:
Slovenská ekonomika [[elektronický zdroj]] : mýty a fakty o realite [SEMAFOR]. Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Košice : Podnikovohospodárska
fakulta v Košiciach, 2006. - ISBN 80-225-2217-1. - CD-ROM
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-

vyžiadané prednášky na konferenciách:
na medzinárodnú vedeckú konferenciu:
„Lidský kapitál a investice do vzdělání“, Vysoká škola finanční a správní, Praha, 19. –
20. septembra 2006
LISÝ.: Ľudský kapitál ako faktor ekonomického rastu
TÁNCOŠOVÁ: Metodické aspekty prednášky a zvyšovanie efektívnosti vysokoškolského
vzdelávania
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu:
„Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu“, NHF EU
v Bratislave, Bratislava, 19. – 20. októbra 2006
LISÝ.: Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie
GONDA: Veda a výskum ako hnací motor znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej
stratégie
HONTYOVÁ: Fiškálne účinky na makroekonomický vývoj SR v procese Lisabonskej
stratégie
ČAPLÁNOVÁ: Problematickosť formovania znalostnej ekonomiky z pohľadu ekonomickej
teórie
MARTINCOVÁ: Vzájomné súvislosti znalostnej ekonomiky a stratégie fungovania trhu SR
PIOVARČIOVÁ: Nové javy vo fungovaní medzinárodných kapitálových trhov
PŘÍVAROVÁ: Problémy flexibility trhu práce v podmienkach znalostnej ekonomiky
TÁNCOŠOVÁ: Vývoj a súčasný stav priamych zahraničných investícií
MATOUŠKOVÁ: Poľnohospodárstvo SR po vstupe do Európskej únie
BRINČÍKOVÁ: Mobilita pracovných síl v Európe
NOVÁK: Analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky v oblasti
ekonomickej dynamiky do roku 2005
ČERNÁKOVÁ: Faktory ekonomického rastu v znalostnej ekonomike
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu:
„Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky“, Obchodná
fakulta EU v Bratislave, Vzdelávací inštitút COOP, Mojmírovce, 5. – 6. októbra 2006
GONDA: Lisabonská konkurenčná stratégia a SR
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu:
„Slovenská ekonomika. Mýty a fakty o realite“, Podnikovohospodárska fakulta
v Košiciach EU v Bratislave, Tatranské Zruby, 20. – 22. septembra 2006
GONDA: Veda a výskum na Slovensku v kontexte Lisabonskej stratégie
ČAPLÁNOVÁ: Mýty a skutočnosť (teória verejnej voľby z pohľadu slovenských reálií)
MARTINCOVÁ: Vzájomná interakcia kapitálového trhu, nezamestnanosti a ekonomického
rastu v slovenskej ekonomike (v kontexte európskej integrácie) (+ Piovarčiová)
PIOVARČIOVÁ: Vzájomná interakcia kapitálového trhu, nezamestnanosti a ekonomického
rastu v slovenskej ekonomike (v kontexte európskej integrácie) (+ Martincová)
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu:
9. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA, Ekonomická univerzita
v Bratislave, 21. apríla 2006, Nové Zámky
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NOVÁK: Vývoj výkonnosti ekonomiky SR od roku 1993 do roku 2005
ČERNÁKOVÁ: Význam informačných technológií a inovácií v ekonomickom raste
v podmienkach prechodu k novej ekonomike (+ Fliegová, J.)
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov:
5. medzinárodná doktorandská konferencia „Ekonomické, politické a právne otázky
medzinárodných vzťahov“, EU Bratislava, FMV, Virt, 26. – 27. 5. 2006
NOVÁK: Ekonomika Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 2005, pp. 310-316 – CD
nosič (zborník abstraktov s. 49)
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov:
Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých výskumných pracovníkov
DOCTUS 2006, 27. októbra 2006, Bratislava
ČERNÁKOVÁ: Komparácia konkurenčnej schopnosti Slovenska s vybranými krajinami
- na workshop
Workshop Ekonomickej univerzity v Bratislave „Inovačný proces v e-learningu“,
november 2006
NOVÁK: Zápočty na Katedre ekonomickej teórie jednoduchšie a rýchlejšie (+ Šustr, M.).
Publikačná činnosť za rok 2007:
- monografie: 5
ČAPLÁNOVÁ, A.: (vykazované v roku 2007) Mechanizmy verejnej voľby a verejný sektor /
Anetta Čaplánová. - Bratislava : ŠEVT, 2006. - 84 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-8870785-1
HONTYOVÁ, K.: (vykazované v roku 2007) Moderné prístupy k fungovaniu trhových
ekonomík. - Bratislava : ŠEVT, 2006. - 95 s. : grafy, tab. - ISBN 978-80-88707-74-5
LISÝ, J.: (vykazované v roku 2007) Alternatívne teoretické prístupy k riešeniu
hospodárskopolitických problémov. - Bratislava : ŠEVT, 2006. - 78 s. - ISBN 978-80-8870783-7
MARTINCOVÁ, M.: (vykazované v roku 2007) Úvod do štúdia trhovej ekonomiky. Bratislava : ŠEVT, 2006. - 98 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-88707-82-0
MUCHOVÁ, E.: (vykazované v roku 2007) Medzinárodná ekonómia v podmienkach
európskej integrácie a globalizácie. - Bratislava : ŠEVT, 2006. - 96 s. : grafy, obr., tab. ISBN 978-80-88707-81-3
- učebnice a učebné texty: 8
Vysokoškolské učebnice: 3
GONDA, V.: (vykazované v roku 2007) Metodika vedeckej práce pre doktorandov :
doktorandské štúdium a dizertačná práca / Vladimír Gonda. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. - 275 s. : príl., tab. - ISBN 80-225-2250-3
HONTYOVÁ, K. – LISÝ. J. – MAJDÚCHOVÁ. H.: Základy ekonómie a ekonomiky.
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 202 s. ISBN 978-80-225-2305-9
LISÝ, J. a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. Druhé prepracované a doplnené vydanie,
Bratislava : IURA EDITION, 2007, 634 strán, ISBN: 978-80-8078-164-4. Spoluautori:
Čaplánová, Gonda, Hontyová, Lisý, Martincová, Matoušková, Muchová, Piovarčiová,
Přívarová, Táncošová. (publikované 2007, vykazované 2008)
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Učebnice pre základné a stredné školy: 3
LISÝ, J.: Úvod do makroekonómie pre obchodné akadémie / Ján Lisý, Zuzana Zámečníková.
- 2. vyd.. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007. - 133 s. : grafy, obr.,
tab. - ISBN 978-80-10-01198-8 [ ... ZÁMEČNÍKOVÁ, Zuzana] (spoluautor 50%, 3,5 AH)
LISÝ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, Z.: Bevezetés a makroökonómiába a kereskedelmi akadémia
számára. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2007,1.vydanie, (spoluautor 50
%, 3,5 AH), 133 strán, ISBN 978-80-10-01183-4. * (mutácia: vyšla v SJ v roku 2007)
LISÝ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, Z.: Makroökonómia gyakorlatok a kereskedelmi akadémia
számára. (Seminár z makroekonómie pre obchodné akadémie). Bratislava : Slovenské
pedagogické nakladateľstvo 2007, 1.vydanie, (spoluautor 50 %, ....AH), 141 strán, ISBN 97880“-10-01182-7 * (mutácia: vyšla v SJ v roku 2005)
Skriptá a učebné texty: 3
ROZBORILOVÁ, D. a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. Praktikum. Bratislava :
IURA EDITION. 2.prepracované a doplnené vydanie. 2007. 275 strán. ISBN 978-80-8078166-8. Spoluautori: Čaplánová, Gonda, Hontyová, Martincová, Muchová, Piovarčiová,
Táncošová (publikované 2007, vykazované 2008)
PIOVARČIOVÁ, V. a kolektív: Zbierka úloh z ekonómie, Bratislava : Vydavateľstvo
Ekonóm 2007, 82 strán, ISBN 978-80-225-2416-2. Spoluautori: Piovarčiová, Martincová
(publikované 2007, vykazované 2008)
TÁNCOŠOVÁ, J. a kol.: Ekonómia - metodická pomôcka. Bratislava : IURA EDITION,
2007. ISBN 978-80-8078-165-1. Spoluautori: Hontyová, Martincová, Matoušková, Muchová,
Piovarčiová, Táncošová (publikované 2007, vykazované 2008)
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce): 9
ORVISKÁ, M. – ČAPLÁNOVÁ, A. – MEDVEĎ, J. – HUDSON, J.: A cross-section
approach to measuring the shadow economy / Marta Orviská, Anetta Čaplánová, Jozef
Medved, John Hudson. In: Journal of Policy Modeling : A Social Science Forum of World
Issues. - ISSN 0161-8938. - Roč. 28, 7. October (2006), s. 713-724. (vykazované 2007)
GONDA, V.: Milton Friedman a jeho prínos do ekonomickej vedy / Vladimír Gonda. In:
Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 55, č. 3 (2007), s. 250-266.
GONDA, V.: Veda a výskum ako hnací motor znalostnej ekonomiky. In: Ekonomická revue :
vědecko-odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity
Ostrava. - ISSN 1212-3951. - Roč. 10, č. 2/3 (2007), s. 40-55. ,0,85 AH
GONDA, V.: (vykazované 2007) Obrazovanie i nauka v globalizirovannom mire: problemy i
zadači / Vladimír Gonda. In: Vestnik Povolžskoj akademiji gosudarstvennoj služby imeni P.
A. Stolypina : naučnyj žurnal. - ISSN ISSN 1682-2358. - č. 11 (2006), s. 136-142.
GONDA, V.: Veda a výskum na Slovensku v kontexte Lisabonskej stratégie / Vladimír
Gonda. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 0323-262X. - Roč. 36, č. 1 (2007), s. 56-66.

2009

Správa o VVČ na EU v Bratislave za rok 2008 ‐ prílohy

GONDA, V.: Globálne problémy v optike summitu G8 v St. Peterburgu / Vladimír Gonda.
In: Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické,
kultúrne a právne vzťahy. - ISSN 1336-1562. - Roč. 4, č. 1 (2006), s. 84-91.
GONDA, V.: Veda a výskum na Slovensku v kontexte Lisabonskej stratégie. In: Podniková
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so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the
University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - ISSN 1335-9746. - Roč. 6, č.
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journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - ISSN 00133035. - Roč. 55, č. 1 (2007), s. 100-103.
MATOUŠKOVÁ, E.: Mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva a ich prínos pre
spoločnosť / Eleonóra Matoušková. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis
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univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava
scientific journal. - ISSN 1336-1732. - Roč. 6, č. 3 (September 2007), s. 100-106.
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce): 10
BRINČÍKOVÁ, Z.: Teoretické základy menovej integrácie v Európe / Zuzana Brinčíková. In:
Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0146. - Roč. 2, č. 7-8 (Júl 2007), s.
14-15. (5 AH)
ČAPLÁNOVÁ, A.: (rec.) [Metodika vedeckej práce pre doktorandov] / Anetta Čaplánová
In: ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - ISSN 1335-5864. - Roč.
18, č. 3 (2007), s. 50-51. Recenzia na: Metodika vedeckej práce pre doktorandov,
doktorandské štúdium a dizertačná práca. - Bratislava : Ekonóm, 2006. - ISBN 80-225-22503.
GONDA, V.: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu :
medzinárodná konferencia / Vladimír Gonda. In: Ekonomický časopis : časopis pre
ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie =
journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - ISSN 00133035. - Roč. 55, č. 1 (2007), s. 100-103.
GONDA, V.: Edmund S. Phelps / Vladimír Gonda. In: BIATEC : odborný bankový časopis.ISSN 1335-0900. - Roč. 15, č. 2 (Február 2007), s. 20-23.
GONDA, V.: Peněžní ekonomie a bankovnictví / Vladimír Gonda. In: Financie : mesačník
vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0146. - roč. I., č. 1(2006), s. 49. Recenzia na: Peněžní
ekonomie a bankovnictví / Zbyněk Revenda ... [et al.]. - 4. vyd. (dopln.). - Praha :
Management Press, 2005. - ISBN 80-7261-132-1.
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GONDA, V. (rec.): Vitamíny pro ekonomický růst / Vladimír Gonda. In: Financie : mesačník
vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0146. - roč. I., č. 3 (2006), s. 50. Recenzia na:
Vitamíny pro ekonomický růst. - Praha : Ekopress, 2006.
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(November 2006), s. 3-4.
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trendy – nové nápady 2007. New trends – new ideas 2007. 2. mezinárodní vědecká
konference. 2nd International Scientific Conference. Sborník abstraktu. Znojmo 22.-23.
listopadu 2007. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. ISBN 978-80-903914-1-3.
(publikované 2007, vykazované 2008)
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LISÝ, J.: Sociální a socialistické kritiky kapitalismu / Ján Lisý. In: Dějiny ekonomických
teorií pro právníky. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4054-8. - S. 90-97.
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konference. 2nd International Scientific Conference. Sborník abstraktu. Znojmo 22.-23.
listopadu 2007. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. ISBN 978-80-903914-1-3.
(publikované 2007, vykazované 2008)
MARTINCOVÁ, M.: Znalostná ekonomika a trh práce v SR v kontexte európskych
integračných procesov. str. 165-175 (0,81 AH). In: prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc.
a kol.: Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR a regionálna politika ich
rozvoja. Bratislava : VŠEaMVS, 2007, 200 strán. ISBN978-80-89143-51-1.
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MARTINCOVÁ, M.: Vplyv trhu práce na ekonomický rast v podmienkach globalizácie, s.
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konference. 2nd International Scientific Conference. Sborník abstraktu. Znojmo 22.-23.
listopadu 2007. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. ISBN 978-80-903914-1-3.
(publikované 2007, vykazované 2008)
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regional. Politiques communautaires, entrepreneuriat et mobilisation de la société civile. XIII
conference internationale du réseau PGV, Vyd: ISLA de Lisbonne, 20-21 septembre 2007,
506. ISBN: 978-989-95523-0-2. 0,668 AH
PŘÍVAROVÁ, M.: Princíp flexicurity v regionálnom rozvoji. str. 165-175 (0,89 AH). In:
prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. a kol.: Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne
regiónov SR a regionálna politika ich rozvoja. Bratislava : VŠEaMVS, 2007, 200 strán.
ISBN978-80-89143-51-1.
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européenne / Magdaléna Přívarová. In: La dynamique des ressources humaines, facteur
potentiel d´ integration dans l´ Europe elargie : Actes de la XII. Conférence Internationale du
Réseau PGV. - Timisoara, Romania : Universitátea de Vest, 2006. - ISBN 973-7608-92-2. S. 251-259.
PŘÍVAROVÁ, M.: Les flux d ´IDE dans les pays du Groupe de Vysegrad dans le contexte de
l´élargissement de l´Union européenne / Magdaléna Přívarová. In: L´Europe et le
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Lisbonne, Portugal, 20-21 septembre 2007. - Lisboa : PGV / AESIC ISLA - Lisboa, 2007. ISBN 978-989-95523-0-2. - S. 347-352.
o zborníky v elektronickej podobe: 48
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Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. – Elektronické textové dáta. – Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. – ISBN 978-80-225-2350-9. – CD-ROM.
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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
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články, monografie). – Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. – ISBN 80-225-2249X. – CD-ROM.
ČAPLÁNOVÁ, A.: Inovácie vo vzdelávaní ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti
v podmienkach formovania novej ekonomiky (+ Rozborilová). In: Medzinárodná vedecká
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(Impact of Higher Education Reforms on Access to Higher Education- Case study of
Slovakia). S. 73-78. In: Investments in the Future – 2007. Sixth International scientific
conference, October 18.-20. 2007. Festival and Congress Centre – Varna, Bulgaria, ISBN:
978-954-90156-3-8
ČAPLÁNOVÁ, A.: Nová ekonomika a investície do ľudského kapitálu / Anetta Čaplánová
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ČAPLÁNOVÁ, A.:
Problematickosť formovania znalostnej ekonomiky z pohľadu
ekonomickej teórie / Dária Rozborilová, Anetta Čaplánová. In: Znalostná ekonomika – nové
výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ;
spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. – Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). –
Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. – ISBN 80-225-2249-X. – CD-ROM. [ ...
ROZBORILOVÁ, Dária]
ČERNÁKOVÁ, I.: Dôsledky novej ekonomiky / Ivana Černáková. In: Nová ekonomika
a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák,
Marcel Novák, Ivan Šóš. – Elektronické textové dáta. – Bratislava : Národohospodárska
fakulta EU, 2007. – ISBN 978-80-225-2350-9. – S. – CD-ROM.
ČERNÁKOVÁ, I.: Teoretické východiská ekonomického rastu. In: Medzinárodná vedecká
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(publikované 2007, vykazované 2008)
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pracovníkov / zostavil: Peter Fašung. – Bratislava : AT Publishing, 2006. – ISBN 80-8895436-3. – S. 30-33.
ČERNÁKOVÁ, I.: Faktory ekonomického rastu v znalostnej ekonomike / Ivana Černáková.
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In: Proceedings. International konference: Increasing
competitiveness or Regional, National and International Markets, September 4-6, 2007.
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Centre – Varna, Bulgaria, ISBN: 978-954-90156-3-8
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HONTYOVÁ, K.: Fiškálne účinky na makroekonomický vývoj SR v procese Lisabonskej
stratégie / Kajetana Hontyová. In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre
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September 4-6, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj
regionů, států a mezinárodních trhů) – Ostrava
LISÝ, J.: Ľudský kapitál ako faktor ekonomického rastu / Ján Lisý. In: Lidský kapitál
a investice do vzdělání [[elektronický zdroj]] : sborník s 9. ročníku mezinárodní vědecké
konference / vydání připravil Radim Valenčík. – Elektronické textové dáta. – Praha 10 :
Vysoká škola finanční a správní o.p.s., 2006. – ISBN 80-86754-71-5. – S. 321-325. – CDROM. – (EUPRESS).
LISÝ, J.: Zdroje ekonomického rastu v novej ekonomike / Ján Lisý. In: Nová ekonomika
a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák,
Marcel Novák, Ivan Šóš. – Elektronické textové dáta. – Bratislava : Národohospodárska
fakulta EU, 2007. – ISBN 978-80-225-2350-9. – CD-ROM.
LISÝ, J.: Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie /
Ján Lisý. In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický
zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. –
Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). – Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. – ISBN 80-225-2249-X. – CD-ROM.
LISÝ, J.: Teórie menovej integrácie – (relevantná?) platforma pre úspešné pôsobenie krajín
v eurozóne / Eva Muchová, Ján Lisý. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi [elektronický
zdroj] : mezinárodní vědecká konference, Olomouc 13.9.2007 / editor Jaroslava Kubátová. –
Elektronické textové dáta. – Olomouc : Lešingrová Romana, 2007. – ISBN 978-80-9038088-2. – S. 351-356. – CD-ROM.
MARTINCOVÁ. M.: Teoretické a praktické aspekty trhu práce a trhu kapitálu Slovenskej
republiky v kontexte znalostnej ekonomiky (+ Piovarčiová). ). In: Proceedings. International
konference: Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets,
September 4-6, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj
regionů, států a mezinárodních trhů) – Ostrava
MARTINCOVÁ, M.: Trh práce v podmienkach novej ekonomiky / Marta Martincová
In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja
[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali:
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Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. – Elektronické textové dáta. – Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. – ISBN 978-80-225-2350-9. – S. – CD-ROM.
MARTINCOVÁ, M.: Vzájomné súvislosti znalostnej ekonomiky a stratégie fungovania trhu
SR / Marta Martincová. In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin
Novák. – Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). – Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. – ISBN 80-225-2249-X. – CD-ROM.
MATOUŠKOVÁ, E.: Poľnohospodárstvo SR po vstupe do Európskej únie / Eleonóra
Matoušková In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin
Novák. – Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). – Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. – ISBN 80-225-2249-X. – CD-ROM.
MUCHOVÁ, E.: Slovensko a EMU – otázniky a výzvy (+ Lisý). ). In: Proceedings.
International konference: Increasing competitiveness or Regional, National and International
Markets, September 4-6, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro
rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů) – Ostrava
MUCHOVÁ, E.: Teórie menovej integrácie – (relevantná?) platforma pre úspešné pôsobenie
krajín v eurozóne / Eva Muchová, Ján Lisý. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi
[elektronický zdroj] : mezinárodní vědecká konference, Olomouc 13.9.2007 / editor Jaroslava
Kubátová. – Elektronické textové dáta. – Olomouc : Lešingrová Romana, 2007. – ISBN 97880-903808-8-2. – S. 351-356. – CD-ROM.
NOVÁK, M.: Porovnanie vybraných makroekonomických ukazovateľov Slovenska
s tranzitívnymi ekonomikami / Marcel Novák, Martin Novák. In: Nová ekonomika a trvalo
udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák,
Marcel Novák, Ivan Šóš. – Elektronické textové dáta. – Bratislava : Národohospodárska
fakulta EU, 2007. – ISBN 978-80-225-2350-9. – CD-ROM.
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. (publikované 2007, vykazované 2008)
NOVÁK, M.: Analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky v oblasti
ekonomickej dynamiky do roku 2005 / Marcel Novák. In: Znalostná ekonomika – nové
výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ;
spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. – Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). –
Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. – ISBN 80-225-2249-X. – CD-ROM.
NOVÁK, M.: Ekonomika Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 2005 / Marcel Novák
In: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov [[elektronický zdroj]] :
zborník príspevkov z 5. medzinárodnej doktorandskej konferencie / vedecký redaktor
zborníka: Ľudmila Lipková, zostavovateľ zborníka: Juraj Skovajsa. – Elektronické
dokumenty (listy, články, monografie). – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. –
ISBN 80-225-2240-6. – S. 310-316. – CD-ROM.
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NOVÁK, M. – ŠUSTR, M.: Spätná väzba v e-learningových kurzoch / Marcel Novák, Martin
Šustr In: Inovačný proces v e-learningu : workshop Ekonomickej univerzity : zborník
konferenčných materiálov a abstraktov konferenčných príspevkov. – Bratislava : Ekonomická
univerzita v Bratislave, 2006. – ISBN 80-225-2253-8. Popis urobený: 21.2.2007. – Na CD
ROM príspevok je uvedený pod názvom Zápočty na Katedre ekonomickej teórie
jednoduchšie a rýchlejšie ...
NOVÁK, M.: Komparácia vybraných tranzitívnych ekonomík / Marcel Novák. In:
Mezinárodní vědecká konference Ekonomické znalosti pro tržní praxi : sborník příspěvků,
Olomouc 13. 9. 2007. – Uherské Hradiště : Lešingrová Romana, 2007. – ISBN 978-80903808-8-2. – S. 373-378.
PIOVARČIOVÁ, V.: Teoretické a praktické aspekty trhu práce a trhu kapitálu Slovenskej
republiky v kontexte znalostnej ekonomiky (+ Martincová). ). In: Proceedings. International
konference: Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets,
September 4-6, 2007. (Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj
regionů, států a mezinárodních trhů) – Ostrava
PIOVARČIOVÁ, V.: Vplyv novej ekonomiky na mechanizmus fungovania kapitálového
trhu / Veronika Piovarčiová In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť
a budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš.
– Elektronické textové dáta. – Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. – ISBN
978-80-225-2350-9. – S. – CD-ROM.
PIOVARČIOVÁ, V.: Nové javy vo fungovaní medzinárodných kapitálových trhov /
Veronika Piovarčiová In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin
Novák. – Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). – Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. – ISBN 80-225-2249-X. – CD-ROM.
PŘÍVAROVÁ, M.: Únik mozgov ako predmet skúmania ekonomickej vedy a problém
hospodárskej politiky / Magdaléna Přívarová. In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast –
súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš.
– Elektronické textové dáta. – Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. – ISBN
978-80-225-2350-9. – S. – CD-ROM.
PŘÍVAROVÁ, M.: Problémy flexibility trhu práce v podmienkach znalostnej ekonomiky /
Magdaléna Přívarová In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin
Novák. – Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). – Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. – ISBN 80-225-2249-X. – CD-ROM.
TÁNCOŠOVÁ, J.: Metodické aspekty prednášky a zvyšovanie efektívnosti vysokoškolského
vzdelávania / Judita Táncošová. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání [[elektronický
zdroj]] : sborník s 9. ročníku mezinárodní vědecké konference / vydání připravil Radim
Valenčík. – Elektronické textové dáta. – Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní o.p.s.,
2006. – ISBN 80-86754-71-5. – S. 348-352. – CD-ROM. – (EUPRESS).
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TÁNCOŠOVÁ, J.: Priame zahraničné investície a konkurencieschop-nosť ekonomiky SR /
Judita Táncošová. In: Increasing competitiveness or regional, national and international
markets [elektronický zdroj] : proceedings of the international academic conference on the
occasion of the 30th anniversary of the founding of Faculty of Economics VŠB – Technical
University of Ostrava / editor in chief: Jana Hančlová ; technical editors: Vítězslav Novák,
Petr Rozehnal. – Elektronické textové dáta. – Ostrava : Faculty of Economics VŠB –
Technical University of Ostrava, 2007. – ISBN 978-80-248-1457-5. – CD-ROM
TÁNCOŠOVÁ, J.: Vývoj a súčasný stav priamych zahraničných investícií / Judita
Táncošová. In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin
Novák. – Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). – Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. – ISBN 80-225-2249-X. – CD-ROM.
TÁNCOŠOVÁ, J.: Priame zahraničné investície a makroekonomická stabilita / Judita
Táncošová, Andrea Aradyová. In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť
a budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš.
– Elektronické textové dáta. – Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. – ISBN
978-80-225-2350-9. – S. – CD-ROM.
TÁNCOŠOVÁ, J.: Vývoj a súčasný stav priamych zahraničných investícií / Judita Táncošová
In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] :
Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. – Elektronické
dokumenty (listy, články, monografie). – Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. –
ISBN 80-225-2249-X. – CD-ROM.
- vyžiadané prednášky na konferenciách:
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu
„Spoleczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego
krajów postsocjalistycznych“ 17.-18. mája 2007 v Akademii Ekonomicznej v Krakowe.
GONDA, V.: Slovenská republika na ceste od koruny k euru
LISÝ, J – MUCHOVÁ, E.: Teoretické názory na Európsku menovú úniu
MARTINCOVÁ, M. – PIOVARČIOVÁ, V.: Vplyv trhu práce a trhu kapitálu na ekonomický
rast v kontexte novej ekonomiky
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu
„Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejsciu Polski do Unii Europejskiej“
Bielsko-Biala, 24.-25.5. 2007.
GONDA, V.: Financovanie vedy a výskumu v EÚ a na Slovensku vo svetle lisabonskej
stratégie
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu
Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států
a mezinárodních trhů, pri príležitosti 30. výročia založenia Ekonomickej fakulty VŠB –
TU Ostrava 4.- 6. 9. 2007. Pozvanie do sekcie 114: Současný stav a perspektivy české
ekonomie.
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ČAPLÁNOVÁ, A.: Inovácie vo vzdelávaní ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti
v podmienkach formovania novej ekonomiky (+ Rozborilová)
GONDA, V.: Úloha univerzít pri realizácii lisabonského procesu a ich konkurencieschopnosť
LISÝ, J. – MUCHOVÁ, E.: Slovensko a EMU – otázniky a výzvy
MARTINCOVÁ, M. – PIOVARČIOVÁ, V.: Teoretické a praktické aspekty trhu práce a trhu
kapitálu Slovenskej republiky v kontexte znalostnej ekonomiky
TÁNCOŠOVÁ, J.: Priame zahraničné investície a konkurencieschopnosť ekonomiky SR
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu
„Russia´s Neighborhood Policy“, Moskva, 12.-13. 10. 2007.
GONDA,V. – LISÝ, J.: " К ВОПРОСУ СОТРУДНИЧEСТВA РОССИИ И
EВРОСОЮЗA В СФEРE ОБРAЗОВAНИЯ, НAУКИ И ИССЛEДОВAНИЙ (K voprosu
sotrudničestva Rossii i Evrosojuza v sfere obrazovania, nauki i issledovanij" - "K otázke
spolupráce Ruska a Európskej únie v sfére vzdelávania, vedy a výskumu").
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu
Investments in the Future – 2007“, Varna, Bulharsko 18.–20. 10. 2007 Varna, Bulharsko.
ČAPLÁNOVÁ, A. – ROZBORILOVÁ, D.: Is There Equity in Access to Higher Education?
(Impact of Higher Educhation reforms on Access to Higher Education – Case Study of
Slovakia)
GONDA, V.: ФИНAНСИРОВAНИE НAУКИ И ИССЛEДОВAНИЙ В EВРОПEЙСКОМ
СОЮЗE И СЛОВAКИИ В КОНТEКСТE ЛИССAБОНСКОЙ СТРAТEГИИ
- medzinárodnú vedeckú konferenciu
„Nové trendy – nové nápady 2007“, Súkromnej vysokej školy ekonomickej Znojmo. 22.23. 11. 2007.
ČAPLÁNOVÁ, A.: Vysokoškolské vzdelávanie vs. znalostná ekonomika
LISÝ, J.: Makroekonomické súvislosti novej ekonomiky
MARTINCOVÁ, M.: Vplyv trhu práce na ekonomický rast v podmienkach globalizácie,
NOVÁK, M.: Ekonomický cyklus USA v 20. a 21. storočí
PIOVRČIOVÁ, V.: Trendy na kapitálových trhoch a ich dopad na ekonomický rast
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu KP NHF EUBA
„Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce“ 13. 2. 2007.
ČAPLÁNOVÁ, A. – ROZBORILOVÁ, D.: Metodologické aspekty výučby ekonómie
v programoch celoživotného vzdelávania (Prípadová štúdia modulu „Mechanizmy verejnej
voľby a verejný sektor)
GONDA, V.: Aktuálne problémy v oblasti vedy a výskumu vo svetle Lisabonskej stratégie
TÁNCOŠOVÁ, J.: Metodické aspekty výučby ekonómie a kvalita vzdelávania
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu
„Hospodárska a sociálna politika EÚ – aktuálne otázky“, EU v Bratislave, NHF, 19. 4.
2007
MUCHOVÁ, E.: Kanadská ekonomika z pohľadu novej ekonómie - cesta pre EÚ?
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu
Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja.
13. 9. 2007. Bratislava
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BRINČÍKOVÁ, Z.: Flexikurita – dánsky model trhu práce
ČAPLÁNOVÁ, A.: Nová ekonomika a investície do ľudského kapitálu
ČERNÁKOVÁ, I.: Dôsledky novej ekonomiky
GONDA, V.: Nová ekonomika a rozvoj vedy a výskumu
HONTYOVÁ, K.: Makroekonomické súvislosti vstupu Slovenska do európskej menovej únie
LISÝ, J.: Zdroje ekonomického rastu v novej ekonomike
MARTINCOVÁ, M.: Trh práce v podmienkach novej ekonomiky
NOVÁK, M.: Porovnanie vybraných makroekonomických ukazovateľov Slovenska
s tranzitívnymi ekonomikami
PIOVARČIOVÁ, V.: Vplyv novej ekonomiky na mechanizmus fungovania kapitálového trhu
PŘÍVAROVÁ, M.: Únik mozgov ako predmet skúmania ekonomickej vedy a problém
hospodárskej politiky
TÁNCOŠOVÁ, J. – ČORNEJOVÁ ARADYOVÁ, A.: Priame zahraničné investície
a makroekonomická stabilita
Publikačná činnosť za rok 2008:
- monografie: 0
- učebnice a učebné texty:
ACB Vysokoškolské učebnice: 2
HONTYOVÁ, K. – LISÝ, J.: Základy ekonómie a ekonomiky / Kajetana Hontyová, Ján Lisý,
Helena Majdúchová. - aktualiz. a preprac. vyd.. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2008. - 193 s. : grafy, tab. - ISBN 978-80-225-2489-6 [ ... LISÝ, Ján - MAJDÚCHOVÁ,
Helena - KORČMÁROŠ, Ján (rec.) - NEUMANNOVÁ, Anna (rec.)]
LISÝ, J.: Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý a kolektív. - 2. preprac. a dopln. vyd.. Bratislava : Iura Edition, 2007. - 634 s. : grafy, obr., pozn., sch., tab., terminologický slovník.
- (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-164-4 [ ... ČAPLÁNOVÁ, Anetta - GONDA, Vladimír HONTYOVÁ, Kajetana - MARTINCOVÁ, Marta - MATOUŠKOVÁ, Eleonóra MUCHOVÁ, Eva - PIOVARČIOVÁ, Veronika - PŘÍVAROVÁ, Magdaléna ROZBORILOVÁ, Dária - TÁNCOŠOVÁ, Judita]
BCB Učebnice pre základné a stredné školy: 1
NOVÁK, J.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy / Jaromír Novák, Rudolf
Šlosár. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2008. - 232 s. ISBN 978-80-10-01346-3 [ ... ŠLOSÁR, Rudolf - GONDA, Vladimír (rec.) - CHRENOVÁ,
Mária (rec.)]
BCI Skriptá a učebné texty: 3
PIOVARČIOVÁ, V.: Zbierka úloh z ekonómie / Veronika Piovarčiová a kolektív. - 2. vyd.. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - 81 s. : tab. - ISBN 978-80-225-2416-2
[ ... ROZBORILOVÁ, Dária - MARTINCOVÁ, Marta - STANEKOVÁ, Eva]
ROZBORILOVÁ, D.: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum / Daria Rozborilová a
kolektív. - 2. preprac. a dopln. vyd.. - Bratislava : IURA EDITION, 2007. - 275 s. : obr., tab.
- (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-166-8 [ ... ČAPLÁNOVÁ, Anetta - GONDA, Vladimír HONTYOVÁ, Kajetana - MARTINCOVÁ, Marta - MUCHOVÁ, Eva - PIOVARČIOVÁ,
Veronika - TÁNCOŠOVÁ, Judita]
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TÁNCOŠOVÁ, J.: Ekonómia v novej ekonomike : metodická pomôcka na semináre / Judita
Táncošová a kolektív. - 2. vyd.. - Bratislava : IURA EDITION, 2007. - 79 s. - (Ekonómia). ISBN 978-80-8078-165-1 [ ... HONTYOVÁ, Kajetana - MARTINCOVÁ, Marta MATOUŠKOVÁ, Eleonóra - MUCHOVÁ, Eva - PIOVARČIOVÁ, Veronika - LISÝ, Ján
(rec.) - SLANÝ, Antonín (rec.)]
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce): 12
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
PŘÍVAROVÁ, M.: Teória regulovania a jej vzťah k hlavným prúdom ekonomického
myslenia / Magdaléna Přívarová. In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a
hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic
theory, economic policy, social and economic forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 55, č. 9
(2007), s. 916-928.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
TÁNCOŠOVÁ, J. – ČORNEJOVÁ ARADYOVÁ, A.: Investičné stimuly a ich úloha v
hostiteľských ekonomikách / Andrea Čornejová Aradyová, Judita Táncošová
In: Národohospodářský obzor. - ISSN 1213-2446. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 3-12. [ ...
TÁNCOŠOVÁ, Judita]
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ČAPLÁNOVÁ, A.: Current trends in higher education / Anetta Čaplánová. In: Ekonomické
rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISSN 0323-262X. - Roč.
36, č. 4 (2007), s. 472-482.
GONDA V.: K vybraným otázkam v oblasti vedy a doktorandského štúdia na
Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave / Vladimír Gonda. In: Nová
ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific
journal. - ISSN 1336-1732. - Roč. 1, č. 1-2 (September 2008), s. 47-57.
GONDA V.: Niektoré teoretické a hospodárskopolitické inovácie J.M. Keynesa vo
všeobecnej teórii zamestnanosti, úroku a peňazí / Vladimír Gonda. In: Ekonomické rozhľady
: vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISSN 0323-262X. - Roč. 37, č. 3
(2008), s. 296-309.
MARTINCOVÁ, M. – IVANOVÁ, P.: Development of GDP and unemployment in the
Slovak Republic and Czech Republic in the years 1993-2007 and prediction by the year 2009
/ Marta Martincová, Pavlína Ivanová. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis
Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISSN 0323-262X. - Roč. 37, č. 2 (2008), s. 161-176.
[ ... IVANOVÁ, Pavlína]
MARTINCOVÁ, M.: Zmeny na trhu práce v Slovenskej republike v kontexte európskeho
integračného procesu / Marta Martincová. In: Nová ekonomika : vedecký časopis
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National
Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - ISSN 1336-1732. - Roč.
1, č. 1-2 (September 2008), s. 31-34.
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MUCHOVÁ, E.: Konvergencia v kontexte Hospodárskej a menovej únie / Eva Muchová . Č. projektu:VEGA 1/4653/2007. In: Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of
Economics in Bratislava scientific journal. - ISSN 1336-1732. - Roč. 1, č. 1-2 (September
2008), s. 11-20.
NOVÁK, M.: Komparácia ekonomických cyklov vybraných tranzitívnych ekonomík /
Marcel Novák. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v
Bratislave. - ISSN 0323-262X. - Roč. 37, č. 1 (2008), s. 80-87.
NOVÁK, M. – ŠUSTR, M.: Vplyv prílevu priamych zahraničných investícií na ekonomický
rast Slovenskej republiky / Marcel Novák, Martin Šustr . - Č. projektu:VEGA 1/3837/2006
In: Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity
v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific
journal. - ISSN 1336-1732. - Roč. 1, č. 1-2 (September 2008), s.115-124. [ ... ŠUSTR,
Martin]
PŘÍVAROVÁ, M.: Mzdový vzťah v teórii regulovania / Magdaléna Přívarová . - Č.
projektu:VEGA/217. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v
Bratislave. - ISSN 0323-262X. - Roč. 37, č. 2 (2008), s. 190-198.
TÁNCOŠOVÁ, J.: Kvalita podnikateľského prostredia ako determinant investičnej
atraktívnosti ekonomík na príklade štátov V4 / Judita Táncošová, Andrea Aradyová
In: Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - ISSN 1337-2955. - Roč. 3,
č. 3 (September 2007), s. 59-70.[ ... ARADYOVÁ, Andrea]
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce): 3
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
GONDA, V.:
Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu:
medzinárodná konferencia. In Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu a
hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic
theory, economic policy, social and economic forecasting. ISSN 0013-3035. Roč. 55, č. 1
(2007), s. 100-103. (vydané v roku 2007, v SEK vykazované v roku 2008)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
BRINČÍKOVÁ, Z.: Riziká a možnosti stabilizácie ekonomiky krajiny v menovej únii /
Zuzana Brinčíková . - Č. projektu:VEGA 1/4653/07. In: Finančné trhy [elektronický zdroj] :
odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. - ISSN
1336-5711. - Č. September 2008 (2008). Popis urobený: 1.10. 2008. - Názov z titulnej
obrazovky. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu:
http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Sept2008Hot6Brincikova.doc
MORAVČÍK, M.: Koncepcia mestského marketingu s aplikáciou v meste Trenčín / Miloš
Moravčík. In: Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity
v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific
journal. - ISSN 1336-1732. - Roč. 6, č. 4 (December 2007), s. 108-110
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe: 14
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AED Vedecké práce v domácich rec. vedeckých zborníkoch
NOVÁK, M., Spojené štáty americké a ekonomický cyklus v 20. a 21. storočí / Marcel
Novák. In: Ekonomické vedné disciplíny v znalostnej spoločnosti : zborník vedeckých statí
doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2618-0. - S.
91-103.
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách
ČAPLÁNOVÁ, A. – GONDA, V.: Bolonskij process i nekotoryje voprosy jego realizacii v
Ekonomičeskom universitete g. Bratislavy / Vladimír Gonda, Anetta Čaplánová . - Č.
projektu:KEGA G 480. In: Bolonskij process i podgotovka gosudarstvennych služaščich:
jevropejskij i rossijskij opyt = Bologna Progress and civil servants trainining: European and
Russian experience : meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija, Saratov, 27 ijunja
2008 goda. - Saratov : Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina,
2008. - ISBN 978-5-8180-0285-9. - S. 50-53. [ ... ČAPLÁNOVÁ, Anetta]
MUCHOVÁ, E.: University quality assurance - an effective instrument towards knowledgebased economy? / Eva Muchová, Milan Terek . - Č. projektu:VEGA 1/4653/07. In:
Governance and management models in higher education : global perspective conference, 3rd
- 5th september 2008, Coimbra. - Coimbra : [Faculty of Economics of the University of
Coimbra], 2008. - s. 1-18. [ ... TEREK, Milan]
PŘÍVAROVÁ, M.: L´analyse des migrations internationales dans l´Union européenne dans
un contexte de sa compétitivité / Magdaléna Přívarová. In: La compétitivité des entreprises,
des territoires et des Etats d´Europe. Conséquences pour le developpement et la cohésion de
l´U. E. : les travaux scientifiques du Réseau PGV. - Poznań : Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, 2008. - ISBN 978-83-7417-356-8.
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
GONDA, V.: Aktuálne otázky skvalitňovania doktorandského štúdia (vedecká časť štúdia) /
Vladimír Gonda. In: Inovácie v ekonomickom vzdelávaní : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing.
Jána Lisého, PhD. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2007. - ISBN 978-80-2252431-5.
TÁNCOŠOVÁ, J.: Aktivizujúce formy výučby v predmetoch ekonomického zamerania /
Judita Táncošová. In: Inovácie v ekonomickom vzdelávaní : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing.
Jána Lisého, PhD. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2007. - ISBN 978-80-2252431-5.
AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách
GONDA, V.: Financovanie vedy a výskumu a EÚ a na Slovensku vo svetle Lisabonskej
stratégie / Vladimír Gonda In: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski
do Unii Europejskiej : praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Owsiaka. - Bielsko-Biała :
Wyższa szkoła bankowości i finansóv, 2007. - ISBN 978-83-92214-89-2. - S. 413-419.
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MARTINCOVÁ, M.: Európsky integračný proces a jeho vplyv na fungovanie trhu práce v
SR / Marta Martincová . - Č. projektu:VEGA 1/0478/08. In: Čtyři roky členství zemí střední
a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy
práce : mezinárodní vědecká konference, Karviná, 14.-16. května 2008. - Karviná : Slezská
univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. - ISBN 978-80-7248484-3. - s. 491-496.
PIOVARČIOVÁ, V.: Dopady a výzvy pre kapitálový trh SR po vstupe Slovenska do
Európskej únie / Veronika Piovarčiová. In: Čtyři roky členství zemí střední a východní
Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce :
mezinárodní vědecká konference, Karviná, 14.-16. května 2008. - Karviná : Slezská
univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. - ISBN 978-80-7248484-3. - s. 601-605.
HONTYOVÁ, K. – TÁNCOŠOVÁ, J.:
Investičná atraktívnosť krajín V4 / Judita
Táncošová, Kajetana HontyováIn: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v
Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce : mezinárodní
vědecká konference, Karviná, 14.-16. května 2008. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. - ISBN 978-80-7248-484-3. - s. 766-773. [
... HONTYOVÁ, Kajetana]
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BRINČÍKOVÁ, Z.: Vzdelávanie ako faktor flexibility pracovných síl / Zuzana Brinčíková.
In: Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov - determinanty konkurencieschopnosti : zborník
príspevkov z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 12. 12. 2007. Bratislava : AT Publishing - PhDr. Marta Horváthová, 2008. - ISBN 978-80-88954-44-6. - S.
16-20.
ČERNÁKOVÁ, I.: Ekonomický rast v novej ekonomike / Ivana Černáková. In: EDAMBA
2007 : 10. medzinárodná vedecká konferencia = 10th international science conference /
prepared by: Helena Strážovská - EDAMBA gestor. - Nové Zámky : SECOS, 2007. - ISBN
978-80-225-2380-6. - S. 41-43.
GONDA, V.: Obsahové, štruktúrne a formálne náležitosti dizertačnej práce a autoreferátu /
Vladimír Gonda In: Merkúr 2007 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov
; zostavovateľ: Simona Škorvagová. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. - ISBN 97880-225-229-08. - S. 33-39.
TÁNCOŠOVÁ, J.: Aktivizujúce formy a metódy vo vysokoškolskej výučbe / Judita
Táncošová, Andrea Čornejová Aradyová. In: Ako učiť ekonómiu verejnej správy : zborník
príspevkov z vedeckého seminára / výkonný redaktor Mária Tokárová. - Bratislava : Vysoká
škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-89143-610. - S. 41-47. [ ... ČORNEJOVÁ ARADYOVÁ, Andrea]
o zborníky v elektronickej podobe: 53
AEC Vedecké práce v zahraničných rec. vedeckých zborníkoch
ČERNÁKOVÁ, I.: Faktory ekonomického rastu v znalostnej ekonomike / Ivana Černáková.
In: Mladá věda '06 [elektronický zdroj] : sborník studentů doktorského studia. - Elektronické
textové dáta. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007.
- ISBN 978-80-245-1318-8. - S. 9-13. - CD-ROM.
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DOVAĽOVÁ, G.: Vzájomné súvislosti ekonomickej slobody a ekonomického rastu /
Gabriela DováľováIn: Mladá věda '06 [elektronický zdroj] : sborník studentů doktorského
studia. - Elektronické textové dáta. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze,
Nakladatelství Oeconomica, 2007. - ISBN 978-80-245-1318-8. - S. 34-39. - CD-ROM.
NOVÁK, M.: Európska únia a ekonomický cyklus / Marcel Novák. In: Mladá věda '06
[elektronický zdroj] : sborník studentů doktorského studia. - Elektronické textové dáta. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. - ISBN 97880-245-1318-8. - S. 114-120. - CD-ROM.
AED Vedecké práce v domácich rec. vedeckých zborníkoch
ČAPLÁNOVÁ, A.: Nová ekonomika a investície do ľudského kapitálu / Anetta Čaplánová.
In: Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [elektronický zdroj] : zborník štúdií k
analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Elektronické
textové dáta. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. - ISBN 978-80-7144-162-5. - S.
176-184. - CD-ROM.
GONDA, V.: Nová ekonomika (znalostná ekonomika) a rozvoj vedy a výskumu / Vladimír
Gonda. In: Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [elektronický zdroj] : zborník
štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. Elektronické textové dáta. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. - ISBN 978-80-7144162-5. - S. 185-193. - CD-ROM.
LISÝ, J.: Nová ekonomika a trvalo udržateľný ekonomický rast – súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja. Nová ekonomika a ekonomický rast / Ján Lisý
In: Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [elektronický zdroj] : zborník štúdií k
analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Elektronické
textové dáta. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. - ISBN 978-80-7144-162-5. - S.
164-175. - CD-ROM.
MARTINCOVÁ, M.: Zmeny fungovania trhu práce v novej ekonomike / Marta Martincová
In: Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [elektronický zdroj] : zborník štúdií k
analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Elektronické
textové dáta. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. - ISBN 978-80-7144-162-5. - S.
207-214. - CD-ROM.
MUCHOVÁ, E.: Úloha inovácie, vedy a výskumu v novej ekonomike / Eva Muchová
In: Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [elektronický zdroj] : zborník štúdií k
analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Elektronické
textové dáta. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. - ISBN 978-80-7144-162-5. - S.
194-206. - CD-ROM.
PIOVARČIOVÁ, V.: Vplyv novej ekonomiky na mechanizmus fungovania kapitálového
trhu / Veronika Piovarčiová In: Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [elektronický
zdroj] : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie
stratégie. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. - ISBN
978-80-7144-162-5. - S. 215-235. - CD-ROM.
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PŘÍVAROVÁ. M.: Miesto teórie regulovania v systéme makroekonomických teórií /
Magdaléna Přívarová In: Aktuálne otázky výskumu v ekonómii a manažmente : zborník
vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2619-7. S. 142-154.
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách
ČAPLÁNOVÁ, A.:
Vysokoškolské vzdelávanie vs. znalostná ekonomika / Anetta
Čaplánová In: Nové trendy - nové nápady 2007 [elektronický zdroj] = New trends - new
ideas 2007 : 2. mezinárodní vědecká konference, Znojmo 22.-23. listopadu 2007. Elektronické textové dáta. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. - ISBN
978-80-903914-2-0. - S. 56-58. - CD-ROM.
LISÝ, J. – MUCHOVÁ, E.: Makroekonomické súvislosti novej ekonomiky / Ján Lisý, Eva
Muchová. In: Nové trendy - nové nápady 2007 [elektronický zdroj] = New trends - new ideas
2007 : 2. mezinárodní vědecká konference, Znojmo 22.-23. listopadu 2007. - Elektronické
textové dáta. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. - ISBN 978-80-9039142-0. - S. 209-217. - CD-ROM.[ ... MUCHOVÁ, Eva]
MARTINCOVÁ, M.: Vplyv trhu práce na ekonomický rast v podmienkach globalizácie /
Marta Martincová In: Nové trendy - nové nápady 2007 [elektronický zdroj] = New trends new ideas 2007 : 2. mezinárodní vědecká konference, Znojmo 22.-23. listopadu 2007. Elektronické textové dáta. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. - ISBN
978-80-903914-2-0. - S. 237-341. - CD-ROM.
NOVÁK, M.: Ekonomický cyklus USA v 20. a 21. storočí / Marcel Novák. In: Nové trendy nové nápady 2007 [elektronický zdroj] = New trends - new ideas 2007 : 2. mezinárodní
vědecká konference, Znojmo 22.-23. listopadu 2007. - Elektronické textové dáta. - Znojmo :
Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. - ISBN 978-80-903914-2-0. - S. 280-289. - CDROM.
PIOVARČIOVÁ, V.: Trendy na kapitálových trhoch a ich dopad na ekonomický rast /
Veronika Piovarčiová In: Nové trendy - nové nápady 2007 [elektronický zdroj] = New trends
- new ideas 2007 : 2. mezinárodní vědecká konference, Znojmo 22.-23. listopadu 2007. Elektronické textové dáta. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. - ISBN
978-80-903914-2-0. - S. 311-316. - CD-ROM.
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
BRINČÍKOVÁ, Z.: Možnosti stabilizácie hospodárskeho vývoja po vstupe SR do menovej
únie / Zuzana Brinčíková. In: Determinanty ekonomického rastu v SR v období
technologických zmien [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. /
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 978-80-225-2620-3. - CD-ROM.
ČAPLÁNOVÁ, A.: Financing human capital accumulation at higher education level (some
equity considerations) / Anetta Čaplánová . - Č. projektu:VEGA 1/3837/06. In: Determinanty
ekonomického rastu v SR v období technologických zmien [elektronický zdroj] : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c.
prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. -
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Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 97880-225-2620-3. - CD-ROM.
DOVAĽOVÁ, G.: Teoretické koncepcie ekonomického rastu / Gabriela Dováľová. In:
Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien [elektronický zdroj]
: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš.
- Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 97880-225-2620-3. - CD-ROM.
FERENC, P. – MORAVČÍK, M.: Ekonomická sloboda ako faktor dlhodobého ekonomického
rastu SR / Peter Ferenc, Miloš Moravčík . - Č. projektu:VEGA č. 1/3837/06. In:
Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien [elektronický zdroj]
: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš.
- Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 97880-225-2620-3. - CD-ROM.[ ... MORAVČÍK, Miloš]
ČAPLÁNOVÁ, A. – GONDA, V.: Rozvojová sféra vzdelávania vo väzbe na Lisabonskú
stratégiu a bolonský proces / Vladimír Gonda, Anetta Čaplánová. In: Hospodárska a sociálna
politika EÚ III. - aktuálne otázky [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ing. Viery Tomanovej, PhD., ministerky
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., rektora
Ekonomickej univerzity v Bratislave / spracovali: Martin Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. Elektronické textové dáta. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80225-2553-4. - CD-ROM. [ ... ČAPLÁNOVÁ, Anetta]
GONDA, V.: Vedecká príprava vysokoškolských študentov a učiteľov na začiatku 21.
storočia (vybrané otázky na príklade NHF EU v Bratislave) / Vladimír Gonda . - Č.
projektu:KEGA č. G 480, VEGA č. 1/3837/06, VEGA č. G 218. In: Determinanty
ekonomického rastu v SR v období technologických zmien [elektronický zdroj] : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c.
prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 97880-225-2620-3. - CD-ROM.
HONTYOVÁ, K. - BARTÁNUSOVÁ, M.: Slovensko pred vstupom do Ekonomickej a
menovej únie / Kajetana Hontyová, Milada Bartánusová. In: Determinanty ekonomického
rastu v SR v období technologických zmien [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa
Siváka, PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové
dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 978-80-225-2620-3. - CDROM. [ ... BARTÁNUSOVÁ, Milada]
LISÝ, J.: Slovensko po vstupe do Eurozóny / Ján Lisý. In: Hospodárska a sociálna politika
EÚ III. - aktuálne otázky [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ing. Viery Tomanovej, PhD., ministerky
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., rektora
Ekonomickej univerzity v Bratislave / spracovali: Martin Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. -
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Elektronické textové dáta. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80225-2553-4. - CD-ROM.
LISÝ, J.: Teoretické a hospodársko-politické podmienky a predpoklady dlhodobého
ekonomického rastu SR ako člena Európskej únie v procese globalizácie / Ján Lisý. In:
Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien [elektronický zdroj]
: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš.
- Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 97880-225-2620-3. - CD-ROM.
MARTINCOVÁ, M. - PIOVARČIOVÁ, V.: Zmeny vo fungovaní trhu práce a trhu kapitálu
v SR z pohľadu novej ekonomiky / Marta Martincová, Veronika Piovarčiová. In:
Hospodárska a sociálna politika EÚ III. - aktuálne otázky [elektronický zdroj] : elektronický
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ing. Viery
Tomanovej, PhD., ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa
Siváka, PhD., rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave / spracovali: Martin Novák, Silvia
Ošková, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008.
- ISBN 978-80-225-2553-4. - CD-ROM. [ ... PIOVARČIOVÁ, Veronika]
MARTINCOVÁ, M.: Vplyv globalizačných procesov na vývoj nezamestnanosti a
fungovanie trhu práce v podmienkach SR / Marta Martincová. In: Determinanty
ekonomického rastu v SR v období technologických zmien [elektronický zdroj] : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c.
prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 97880-225-2620-3. - CD-ROM.
MATOUŠKOVÁ, E.: Teoretické otázky cyklického vývoja ekonomiky v procese
globalizácie / Eleonóra Matoušková. In: Determinanty ekonomického rastu v SR v období
technologických zmien [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. /
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 978-80-225-2620-3. - CD-ROM.
MUCHOVÁ, E.: Nové trendy v oblasti výskumu v znalostnej ekonomike / Eva Muchová. In:
Hospodárska a sociálna politika EÚ III. - aktuálne otázky [elektronický zdroj] : elektronický
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ing. Viery
Tomanovej, PhD., ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa
Siváka, PhD., rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave / spracovali: Martin Novák, Silvia
Ošková, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008.
- ISBN 978-80-225-2553-4. - CD-ROM.
MUCHOVÁ, E.: Vplyv globalizačných a integračných procesov na ekonomický rast v
Európe / Eva Muchová . - Č. projektu:VEGA č. 1/3837/06. In: Determinanty ekonomického
rastu v SR v období technologických zmien [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa
Siváka, PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové
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dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 978-80-225-2620-3. - CDROM.
NOVÁK, M.: Synchronizácia ekonomického cyklu Slovenskej republiky a eurozóny /
Marcel Novák . - Č. projektu:VEGA č. 1/3837/2006. In: Determinanty ekonomického rastu v
SR v období technologických zmien [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka,
PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 978-80-225-2620-3. - CD-ROM.
PIOVARČIOVÁ, V.: Globalizačné procesy na medzinárodných kapitálových trhoch a ich
vplyv na ekonomický rast SR / Veronika Piovarčiová . - Č. projektu:VEGA č. G 166. In:
Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien [elektronický zdroj]
: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš.
- Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 97880-225-2620-3. - CD-ROM.
PŘÍVAROVÁ, M.: Nové prístupy k ekonomickému rastu v teórii regulovania / Magdaléna
Přívarová . - Č. projektu:VEGA 1/3837/06. In: Determinanty ekonomického rastu v SR v
období technologických zmien [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka,
PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 978-80-225-2620-3. - CD-ROM.
ROZBORILOVÁ, D.: Inovácie vo vzdelávaní - imperatívum dneška / Dária Rozborilová . Č. projektu:VEGA 166. In: Determinanty ekonomického rastu v SR v období
technologických zmien [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. /
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 978-80-225-2620-3. - CD-ROM.
TÁNCOŠOVÁ, J.: Metodické aspekty výučby ekonómie a kvalita vzdelávania / Judita
Táncošová. In: Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce [elektronický zdroj] : zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky Národohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
[Katedra pedagogiky NHF EU], 2007. - ISBN 978-80-225-2340-0. - CD-ROM.
TÁNCOŠOVÁ, J.:
Inflácia a Balassa-Samuelsonov efekt / Judita Táncošová, Lucia
Šuplatová . - Č. projektu:VEGA 1/3837/06. In: Determinanty ekonomického rastu v SR v
období technologických zmien [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka,
PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 978-80-225-2620-3. - CD-ROM. [
... ŠUPLATOVÁ, Lucia]
AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách
BRINČÍKOVÁ, Z.: Flexibilita trhu práce v SR / Zuzana Brinčíková. In: Mezinárodní
vědecká konference Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008 [elektronický zdroj] : sborník
příspěvků / Recenzovali: Jaromír Novák, Jaroslava Kubátová. - Uherské Hradište :
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Lešingrová Romana, 2008. - ISBN 978-80-87273-00-5. - S. 51-57. Popis urobený:
27.10.2008.
Názov
z
titulnej
obrazovky.
Spôsob
prístupu:
http://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/katedry-a-pracoviste/katedra-aplikovaneekonomie/konference-kae/
DOVAĽOVÁ, G.: Ľudský kapitál a význam celoživotného vzdelávania / Gabriela Dováľová.
In: Lidský kapitál a investice do vzdělání [elektronický zdroj] : sborník z výroční 10.
mezinárodní vědecké konference / vydání připravil: Radim Valenčík. - Praha 10 : Vysoká
škola finanční a správní, 2007. - ISBN 978-80-86754-95-6. - CD-ROM. - (EUPRESS).
LISÝ, J.: Faktory ekonomického rastu (stará verzus nová ekonomika) / Ján Lisý. In:
Mezinárodní vědecká konference Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008 [elektronický
zdroj] : sborník příspěvků / Recenzovali: Jaromír Novák, Jaroslava Kubátová. - Uherské
Hradište : Lešingrová Romana, 2008. - ISBN 978-80-87273-00-5. - S. 340-345. Popis
urobený: 27.10.2008. - Názov z titulnej obrazovky. - Spôsob prístupu:
http://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/katedry-a-pracoviste/katedra-aplikovane
ekonomie/konference-kae/
MORAVČÍK, M. – FERENC, P.: Implementácia výsledkovo orientovaného rozpočtovania v
SR ako príklad pre ČR / Miloš Moravčík, Peter Ferenc. In: Mezinárodní vědecká konference
Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků /
Recenzovali: Jaromír Novák, Jaroslava Kubátová. - Uherské Hradište : Lešingrová Romana,
2008. - ISBN 978-80-87273-00-5. - S. 425-432. Popis urobený: 27.10.2008. - Názov z
titulnej obrazovky [ ... FERENC, Peter]
MUCHOVÁ, E.: Fenomén novej ekonomiky - ilúzia alebo realita / Eva Muchová . - Č.
projektu:VEGA č. 1/4653/07. In: Mezinárodní vědecká konference Ekonomické znalosti pro
tržní praxi 2008 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků / Recenzovali: Jaromír Novák,
Jaroslava Kubátová. - Uherské Hradište : Lešingrová Romana, 2008. - ISBN 978-80-8727300-5. - S. 433-439. Popis urobený: 27.10.2008. - Názov z titulnej obrazovky. - Spôsob
prístupu:
http://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/katedry-a-pracoviste/katedra-aplikovaneekonomie/konference-kae/
NOVÁK, M.: Komparácia ekonomických cyklov v procese globalizácie ekonomík / Marcel
Novák. In: 4. ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké
pracovníky [elektronický zdroj] : CD s recenzovanými příspěvky. - Elektronické textové
dáta. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. - ISBN 978-80-7318-664-7. - CD-ROM.
NOVÁK, M., Šustr, M.: Faktory prílevu PZI do ekonomiky Slovenska v komparácii krajín
V4 / Martin Šustr, Marcel Novák. In: Mezinárodní vědecká konference Ekonomické znalosti
pro tržní praxi 2008 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků / Recenzovali: Jaromír Novák,
Jaroslava Kubátová. - Uherské Hradište : Lešingrová Romana, 2008. - ISBN 978-80-8727300-5. - S. 592-599. Popis urobený: 27.10.2008. - Názov z titulnej obrazovky. - Spôsob
prístupu:
http://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/katedry-a-pracoviste/katedra-aplikovaneekonomie/konference-kae/ [ ... NOVÁK, Marcel]
PIOVARČIOVÁ, V.: Finančná gramotnosť - podmienka rozvoja kapitálového trhu /
Veronika Piovarčiová . - Č. projektu:VEGA č. 1/0478/08. In: Mezinárodní vědecká
konference Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků
/ Recenzovali: Jaromír Novák, Jaroslava Kubátová. - Uherské Hradište : Lešingrová Romana,
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2008. - ISBN 978-80-87273-00-5. - S. 504-509. Popis urobený: 27.10.2008. - Názov z
titulnej obrazovky. - Spôsob prístupu: http://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/katedry-apracoviste/katedra-aplikovane-ekonomie/konference-kae/
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BRINČÍKOVÁ, Z.: Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej
stratégie / Zuzana Brinčíková. In: Generácia 2007 [elektronický zdroj] : vedecká konferencia
mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou dekana Národohospodárskej
fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD., organizovaná pri príležitosti Týždňa vedy 2007 na
Slovensku 16. novembra 2007 ; zostavovatelia zborníka: Ivan Šóš, Martin Novák, Silvia
Ošková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. - ISBN
978-80-225-2402-5. - CD-ROM. Popis urobený:17.12.
ČAPLÁNOVÁ, A. – ROZBORILOVÁ, D.: Metodologické aspekty výučby ekonómie v
programoch celoživotného vzdelávania (Prípadová štúdia modulu "Mechanizmy verejnej
voľby a verejný sektor") / Anetta Čaplánová, Dária Rozborilová. In: Ekonomické vzdelávanie
a regionálny trh práce [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2007. ISBN 978-80-225-2340-0. - CD-ROM. [ ... ROZBORILOVÁ, Dária]
ČERNÁKOVÁ, I.: Teoretické východiská ekonomického rastu / Ivana Černáková. In:
Generácia 2007 [elektronický zdroj] : vedecká konferencia mladých pedagogických
pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v
Bratislave konaná pod záštitou dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Jána Lisého,
PhD., organizovaná pri príležitosti Týždňa vedy 2007 na Slovensku 16. novembra 2007 ;
zostavovatelia zborníka: Ivan Šóš, Martin Novák, Silvia Ošková. - Elektronické textové dáta.
- Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. - ISBN 978-80-225-2402-5. - CD-ROM.
Popis urobený:20.12.2007
DOVAĽOVÁ, G.: Zdravotníctvo a ekonomický rast vo svetle Lisabonskej stratégie /
Gabriela Dováľová. In: Generácia 2007 [elektronický zdroj] : vedecká konferencia mladých
pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave konaná pod záštitou dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing.
Jána Lisého, PhD., organizovaná pri príležitosti Týždňa vedy 2007 na Slovensku 16.
novembra 2007 ; zostavovatelia zborníka: Ivan Šóš, Martin Novák, Silvia Ošková. Elektronické textové dáta. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. - ISBN 978-80225-2402-5. - CD-ROM. Popis urobený:18.12.2007
GONDA, V.: Aktuálne problémy v oblasti vedy a výskumu vo svetle Lisabonskej stratégie /
Vladimír Gonda. In: Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh práce [elektronický zdroj] :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Elektronické textové
dáta. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2007. - ISBN 978-80-225-2340-0. - CDROM.
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MORAVČÍK, M.: Vedomostná spoločnosť ako prirodzený stupeň vývoja slobodných
spoločností / Miloš Moravčík. In: Generácia 2007 [elektronický zdroj] : vedecká konferencia
mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou dekana Národohospodárskej
fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD., organizovaná pri príležitosti Týždňa vedy 2007 na
Slovensku 16. novembra 2007 ; zostavovatelia zborníka: Ivan Šóš, Martin Novák, Silvia
Ošková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. - ISBN
978-80-225-2402-5. - CD-ROM. Popis urobený:18.12.2007
MUCHOVÁ, E.: Kanadská ekonomika z pohľadu novej ekonómie - cesta pre EÚ? / Eva
Muchová. In: Hospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne otázky [elektronický zdroj] :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej
úniverzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PHD. a dekana Národohospodárskej fakulty
prof. Ing. Ján Lisý, PhD. / zostavovateľ: Silvia Ošková, Eva Pongráczová. - Elektronické
textové dáta. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2351-6. CD-ROM.
NOVÁK, M.: Problémy ekonomických cyklov v podmienkach znalostnej ekonomiky /
Marcel Novák. In: Generácia 2007 [elektronický zdroj] : vedecká konferencia mladých
pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave konaná pod záštitou dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing.
Jána Lisého, PhD., organizovaná pri príležitosti Týždňa vedy 2007 na Slovensku 16.
novembra 2007 ; zostavovatelia zborníka: Ivan Šóš, Martin Novák, Silvia Ošková. Elektronické textové dáta. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. - ISBN 978-80225-2402-5. - CD-ROM. Popis urobený:18.12.2007
AFE Abstrakty pozvaných referátov zo zahraničných konferencií
ČAPLÁNOVÁ, A. – GONDA, V.: Changing perspectives of universities in knowledge
based economy (The case of Slovakia) / Anetta Čaplánová, Vladimír Gonda. In: ICEMP'2008
[elektronický zdroj] : 1st international conference on economic and management
perspectives. - Elektronické textové dáta. - Istanbul : [International Economic Society], 2008.
- S. 30. - CD-ROM. [ ... GONDA, Vladimír]
MUCHOVÁ, E. – LISÝ, J.: Convergence of Slovakia towards EMU (Macroeconomic
Perspective): paradoxes and puzzles / Eva Muchová, Ján Lisý. In: ICEMP'2008 [elektronický
zdroj] : 1st international conference on economic and management perspectives. Elektronické textové dáta. - Istanbul : [International Economic Society], 2008. - S. 31. - CDROM. [ ... LISÝ, Ján]
- vyžiadané prednášky na konferenciách
- medzinárodná vedecká konferencia
Bolonskij process i podgotovka sovremennych gosudarstvennych služaščich: rossijskij
i zarubežnyj opyt. Saratov 2008.
GONDA, V. - ČAPLÁNOVÁ, A.: Bolonskij process i nekotoryje voprosy jego realizacii
v Ekonomičeskom universitete g. Bratislavy. s 50-53.
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medzinárodná vedecká konferencia:
Governance and Management Models in Higher Education. Coimbra 3-5 September
2008, Faculdade de Economija, Coimbra Centre for Innovative Management,
Universidade do Coimbra.
MUCHOVÁ, E.: University Quality Assurance – Effective Instrument towards Knowledgebases Ekonomy?
- medzinárodná vedecká konferencia:
XIV Conférence Scientifique Internationale du Réseau PGV, Poznan, 11.-13. sept. 2008:
La compétitivité des entreprises, des territoires et des Etats d´Europe Conséquences pour
le développement et la cohésion de l´UE..
PŘÍVAROVÁ, M.: L´analyse des migrations internationales dans l´Union européenne dans
un contexte de sa compétitivité
- medzinárodná vedecká konferencia:
1st International Conference on Economic and Management Perspectives. 17.-19 10.
2008. Istambul.
ČAPLÁNOVÁ, A. – GONDA, V.: Changing perspectives of universities in knowledge based
economy (The case of Slovakia)
LISÝ, J. – MUCHOVÁ, E.: Convergence of Slovakia towards EMU (Macroeconomic
Perspective): paradoxes and puzzles
Domácich
- medzinárodná vedecká konferencia:
Medzinárodný vedecký seminár „Rozvoj akademického vzdelávania pre potreby verejnej
správy“, Bratislava VŠEMVS, 24. apríla 2008, názov príspevku „Metodické aspekty
prípravy prednášky a spôsob jej prednášania“.
TÁNCOŠOV, J.
- medzinárodná vedecká konferencia:
Hospodárska a sociálna politika EÚ III. – aktuálne otázky. Medzinárodná vedecká
konferencia, Senec, 22. máj 2008.
ČAPLÁNOVÁ, A. – GONDA, V: Rozvojová sféra vzdelávania vo väzbe na Lisabonskú
stratégiu a Bolonský proces. Development Strategies for Education With Relation to the
Lisbon Strategy and Bologna Process
LISÝ, J.: Slovensko po vstupe do Eurozóny. Slovakia after Accesion Into Eurozone
MARTINCOVÁ, M. - PIOVARČIOVÁ, V.: Zmeny vo fungovaní trhu práce a trhu kapitálu
v SR z pohľadu novej ekonomiky. The Changes in the Behaviour of Labour Market and
Capital Market in SR from View of New Economy
MUCHOVÁ, E.: Nové trendy v oblasti výskumu v znalostnej ekonomike
- medzinárodná vedecká konferencia:
Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien. Piešťany 9.10.október 2008
BRINČÍKOVÁ, Z.: Možnosti stabilizácie hospodárskeho vývoja po vstupe SR do menovej
únie
-
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ČAPLÁNOVÁ, A.: Financing human capital accumulation at higher education level (some
equity considerations)
DOVAĽOVÁ, G.: Teoretické koncepcie ekonomického rastu
FERENC, P. – MORAVČÍK, M.: Ekonomická sloboda ako faktor dlhodobého ekonomického
rastu SR
GONDA, V.: Vedecká príprava vysokoškolských študentov a učiteľov ma začiatku 21.
storočia (vybrané otázky na príklade NHF EU v Bratislave)
HONTYOVÁ, K. - BARTÁNUSOVÁ, M.: Slovensko pred vstupom do ekonomickej
a menovej únie, (50+50%)
LISÝ, J.: Teoretické a hospodársko-politické podmienky a predpoklady dlhodobého
ekonomického rastu SR ako člena Európskej únie v procese globalizácie
MARTINCOVÁ, M.: Vplyv globalizačných procesov na vývoj nezamestnanosti
a fungovanie trhu práce v podmienkach SR
MATOUŠKOVÁ, E.: Teoretické otázky cyklického vývoja ekonomiky v procese
globalizácie
MUCHOVÁ, E.: Vplyv globalizačných a integračných procesov na ekonomický rast
v Európe
NOVÁK, M.: Synchronizácia ekonomického cyklu Slovenskej republiky a eurozóny
PIOVARČIOVÁ, V.: Globalizačné procesy ne medzinárodných trhoch a ich vplyv na
ekonomický rast v podmienkach SR
PŘÍVAROVÁ, M.: Nové prístupy k ekonomickému rastu k teórii regulovania
ROZBORILOVÁ, D.: Daria: Inovácie vo vzdelávaní imperatívum dneška
TÁNCOŠOVÁ, J. - ŠÚPLATOVÁ, L.: Inflácia a Balassa – Samuelsonov efekt (60+40%)
- Workshop 13. – 14. 10. 2008:
MORAVČÍK, M.
- ďalšie
FAI Redakčné a zostavovateľské práce
I:
Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien
[elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora
Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. / spracovali: Martin Novák,
NOVÁK, Marcel, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska
fakulta EU, 2008. - CD-ROM . - Č. projektu:VEGA 1/3837/06. - ISBN 978-80-225-2620-3. [
... NOVÁK, Martin (zost.) - NOVÁK, Marcel (zost.) - ŠÓŠ, Ivan (zost.) - LISÝ, Ján (zodp.
red.) - PIOVARČIOVÁ, Veronika (zodp. red.) - MARTINCOVÁ, Marta (zodp. red.)]
DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné)
ČERNÁKOVÁ, I.: (dizertačná praáca) Problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja v
informačnej spoločnosti : dizertačná práca / Ivana Černáková ; škol. Ján Lisý, 2008 [etc.]. 158 s. : príl. + autoreferát [ ... LISÝ, Ján (škol.)]
NOVÁK, M.: (dizertačná práca.) Rastové a cyklické aspekty vývoja makroekonomických
ukazovateľov Slovenskej republiky v kontexte s vývojom ekonomického cyklu vo svetovom
hospodárstve : dizertačná práca / Marcel Novák ; škol. Ján Lisý, 2007 [etc.]. - 157 s. : príl. +
autoreferát [ ... LISÝ, Ján (škol.)]
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SOBOTOVÁ, A.: (dizertačná práca) Náklady a dôsledky nezamestnanosti v kontexte
cyklického vývoja trhovej ekonomiky : dizertačná práca / Anna Sobotová ; škol. Marta
Martincová, 2008 [etc.]. - 147 s. : príl. + autoreferát [ ... MARTINCOVÁ, Marta (škol.)]
ŠUSTR, M.: (dizertačná práca) Vplyv zahraničných investícií na makroekonomický vývoj
Slovenska : dizertačná práca / Martin Šustr ; škol. Judita Táncošová, 2008 [etc.]. - 128 s. :
príl. + autoreferát [ ... TÁNCOŠOVÁ, Judita (škol.)]
GII Rôzne publikácie a dokumenty
ČAPLÁNOVÁ, A.: Odborný vedecký seminár Hospodárske dejiny ako zdroj modernej
ekonómie / Anetta Čaplánová. In: Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity
v Bratislave. - Roč. 12, č. 3 (2007), s. 18-19.
GONDA, V.: Peniaze v teoretických systémoch J.M. Keynesa a M. Friedmana : inauguračná
prednáška / Vladimír Gonda, 2007 [etc.]. - 60 s. - (Habilitačné a inauguračné prednášky)
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/3791/06
Názov projektu: Hospodárske a sociálne prostredie v procese v súčasnosti a budúcnosti
Vedúci projektu: prof. Ing. Rievajová Eva, PhD.
Spoluriešitelia: Alexy, Blašková, Tokárová, Pechová, Pongráczová, Ošková, Koóšová,
Kavec, Satmár
Doba riešenia: 2006 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008:
Bežné výdavky: 60 000,- Sk
Kapitálové výd.:60 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
AAB − Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3x)
RIEVAJOVÁ, E. a kol.: Teória a politika zamestnanosti. Bratislava: Ekonóm, 2006. ISBN 80
225-2263-5, (0,5)
TOKÁROVÁ, M.: Protimonopolná politika. Teoretické aspekty vývoja konkurencie,
súťaživosti a protimonopolnej politiky. Bratislava: Sprint vfra, 2008. 125 strán, ISBN 8089085-98-9, ( 1,0 )
STANEK, V. a kol./ Ošková, S., Rievajová, E., Pongráczová, E., / : Sociálna politika.
Bratislava: Sprint dva, 2008. ISBN 978-80-89393-02-2,
ABD − Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2x)
RIEVAJOVÁ, E.: Životné minimum – s. 57-64, Sociálne zabezpečenie – s.192-219. In:
Stanek, V. a kolektív: Sociálna politika.. Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT vfra, 2006.
ISBN 80-89085-66-0. (0,6)
RIEVAJOVÁ, E.: Sociálne zabezpečenie. In: Stanek, V. a kolektív: Sociálna politika..
Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT vfra, 2008 (0,6)
ACB – Učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2x)
RIEVAJOVÁ, E. a kol.: Sociálne zabezpečenie. Bratislava: Vyd. Ekonóm, 2008. ISBN 97880-225-2545-9. 6 AH (0,6)
RIEVAJOVÁ, E. a kol.: Sociálne zabezpečenie. Bratislava: Vydavateľstvo Sprint vfra 2006,
EAN 80-89085-62-8, 105 strán, AH=5,25. (0,6)
ACD – Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (6x)
OŠKOVÁ, S.: Sociálne poistenie. Rodinná politika v EÚ. In: E. Rievajová a kol.: Sociálne
zabezpečenie. Bratislava: EKONÓM, 2008, ISBN 978-80-225-2545-9.AH: 1,93 (0,8).
TOKÁROVÁ, M.: Politika hospodárskej súťaže. Kapitola 4, 54 strán.
Vincúr, P. a kol.:
Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: Sprint vfra, 2006. 2. vydanie. ISBN 8089085-34-2.
TOKÁROVÁ, M.: Politika hospodárskej súťaže. Kapitola 4, 54 strán.
Vincúr, P. a kol.:
Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: Sprint vfra, 2007. 3. vydanie. ISBN 978-8089085-45-1.
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TOKÁROVÁ, M.: Politika hospodárskej súťaže. Kapitola 4, 54 strán.Vincúr, P. a kol.:
Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: Sprint vfra, 2008. 4. vydanie. ISBN 978-8089085-45-1.
BLAŠKOVÁ, M.: Kap.11 „Vývoj intervencionalistickej hospodárskej politiky“ (s.326-347,
kap. 12 „ Vývoj neokonzervatívnej hospodárskej politiky“ (s.356-368). In: : Vincúr,P. a kol.:
Teória a prax hospodárskej politiky – II. vydanie, Bratislava, Sprint 2006, ISBN 80-8908560-1 (0,8)
BLAŠKOVÁ, M.: kap. 11. „Vývoj intervencionistickej hospodárskej politiky“, s.326-347,
kap. 12. „Vývoj neokonzervatívnej hospodárskej politiky“, s. 356-368. In: Vincúr,P. a kol.:
Teória a prax hospodárskej politiky – III. vydanie. Sprint- vfra Bratislava, január 2007, ISBN
978-80-89085-80-4, 3 AH (0,8)
ADC − Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1x)
TOKÁROVÁ, M.: Vývoj teórií konkurencie, súťaživosti a protimonopolnej politiky.
Politická ekonomie, roč. LII, č. 3, 2004, s. 414-434. ISSN 0032-3233.(1,0)
ADD − Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1x)
RIEVAJOVÁ, E., Pastoráková, E.: Riešenie vybraných rizík občanov systémom spolupráce
verejného a súkromného poistenia. Sociológia 5/2006. ISSN 1336-8613. (0,8)
ADE − Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (4x)
RIEVAJOVÁ, E., Husáková, M.: Trendy na trhu práce v kontexte politiky skvalitňovania
modelu zamestnanosti v EÚ. Acta academica karviniensia č. 1/2008. ISSN 1212-415X (1,0)
ŠIMEK, M. Rievajová, E., Husáková, M. a kolektív: Trh práce a vzdelanost v regionálním
kontextu. Ostrava: VŠB,TU-EF, 2008. ISBN 978-80-248-1665-4 (1,0)
PASTORÁKOVÁ, E. – RIEVAJOVÁ, E.: Dôchodkové systémy v krajinách EÚ v kontexte
reformných procesov. Národohospodársky obzor, 2007 č. 2, ISSN 1213 – 2446 (1,0)
TOKÁROVÁ, M.: Súťažná politika v Slovenskej republike a jej uplatňovanie z aspektu
vstupu do Európskej únie. Ekonomická revue. EF VŠB-TU v Ostrave, roč. IX., 2006, č. 3, s.
32 – 41. ISSN 1212-3951 (1,0)
ADF − Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (14x)
RIEVAJOVÁ, E. – PONGRÁCZOVÁ, E.: Nástroje aktívnej politiky trhu práce na
eliminovanie chudoby a nezamestnanosti. Nová ekonomika č. 1-2/2008. ISSN 1336-1732
(1,0)
HUSÁKOVÁ, M. – RIEVAJOVÁ, E.: Trendy vývoja na trhu práce v kontexte procesu
globalizácie. Ekonomické rozhľady č. 3/2008. ISSN 0323-262X (1,0)
ALEXY, J. - RIEVAJOVÁ, E.: Nové trendy na trhu práce a politika skvalitnenia modelu
zamestnanosti v EÚ. Sociálno-ekonomická revue č. 1/2007. ISSN 1336-3727 (1,0)
RIEVAJOVÁ, E. – ALEXY, J.: Zamestnanosť, sociálny pilier Lisabonskej stratégie a
konkurenčná schopnosť ekonomík. Ekonomické rozhľady 3/2007. ISSN 0323-262X (1,0)
RIEVAJOVÁ, E. – PASTORÁKOVÁ, E.: Financovanie dôchodkových systémov v
kontexte dôchodkových reforiem. Sociálno-ekonomická revue č. 1/2007. ISSN 1336-3727
(0,8)
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RIEVAJOVÁ, E. - BARKÓCZIOVÁ, M.: Vzdelávanie a konkurencieschopnosť ekonomík.
In: Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo v teórii a praxi č. 11/2006. ISSN 1335-2024 (1,0)
RIEVAJOVÁ, E. – WOLFOVÁ, D.: Postavenie žien na trhu práce a v rodine. In:
Ekonomické rozhľady č. 4/2006. ISSN 0323-262X (0,8)
STANEK, V. – PONGRÁCZOVÁ, E.: Spoločenská zodpovednosť podnikov, podniková
sociálna politika, podniky sociálnej ekonomiky. In: Ekonomické rozhľady č.
1/2008. ISSN
0323-262X (1,0)
PONGRÁCZOVÁ, E. - RIEVAJOVÁ, E.: Nástroje aktívnej politiky trhu práce na elimináciu
chudoby a nezamestnanosti. In: Nová ekonomika č. 1-2/2008. ISSN 1336-1732 (1,0)
BLAŠKOVÁ, M.: Vybrané otázky formovania a rozvoja znalostnej ekonomiky Slovenska.
In: Nová ekonomika roč.5,č.4/2006, s. 19-26, ISSN 1336-1732 (1,0)
BLAŠKOVÁ, M.: Plánovanie v trhovej ekonomike nie je prežitok. In: Nová ekonomika,
oč. 6, 2007, čis.4, s.18-27, ISSN 1336-1732 (0,8)
TOKÁROVÁ, M.: Politika hospodárskej súťaže v Európskej únii a jej princípy. Verejná
správa a regionálny rozvoj. roč. 2, 2006, č. 2, s. 80 – 88. ISSN 1337-2955 (1,0)
TOKÁROVÁ, M.: Súťažná politika v Slovenskej republike a formy jej obmedzovania.
Verejná správa a regionálny rozvoj. roč. 3, 2007, č. 2, s. 114 – 125. ISSN 1337-2955 (1,0)
ROSENBERG, M. – TOKÁROVÁ, M.: Klastre – dôležitý determinant zvyšovania
konkurencieschopnosti ekonomiky členských krajín EÚ. roč. 3., 2007, č. 3, s. 71 – 78. ISSN
1337-2955 (1,0)
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (1x)
PONGRÁCZOVÁ, E.: Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke aktivity - s. 138-147. In: Husáková,
M.: Sociálna práca – učebnica. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80225-2536-7 (0,5)
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1x)
PONGRÁCZOVÁ, E.: Význam sociálne zodpovedného podnikania v regionálnom rozvoji.
In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie „Sociální ekonomika, sociální podnik
a sociální kapitál“. Ústí nad Labem: FSE UJEP, 2007. ISBN 978-80-7044-954-7 ( 1,0 )
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (37x)
RIEVAJOVÁ, E. – HUSÁKOVÁ, M. – PONGRÁCZOVÁ, E.: Trh práce v kontexte
globalizácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Globalizácia a jej
sociálno-ekonomické dôsledky 2008. Rajecké Teplice, október 2008. ISBN 978-80-9697451-0 (1,0)
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v Žiline: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 06, ISBN 80-8070-598-4 (1,0)
OŠKOVÁ, S.: Globalizácia a chudoba. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
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Bratislava 2007. ISBN 978-80-225-2351-6 (1,0)
ALEXY, J.: Nový rozmer sociálnej politiky v znalostnej ekonomike. Medzinárodná vedecká
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III – aktuálne otázky“, Senec, 22. máj 2008. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm. ISBN 978225-2553-4 ( 1,0 )

2009

Správa o VVČ na EU v Bratislave za rok 2008 ‐ prílohy

TOKÁROVÁ, M.: Niektoré prístupy k teóriám konkurencie, súťaživosti a protimonopolnej
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BEŇOVÁ, E. a kol.: Financie a mena. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078142-2. 391s. Sobek, Otto: kapitola 4 Peňažný obeh a mena. Jankovská, Anežka – kapitola 8
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konferencia. Generácia 2006 : vedecká konferencia mladých pedagogických pracovníkov a
doktorandov na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pri príležitosti Týždňa vedy na
Slovensku 23. novembra 2006. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 97880-225-2363-9, s. 179-183.
JANKOVSKÁ, A. – KOLENČÍK, P.: Súčasný proces zavedenia eura v Slovenskej republike.
In Mena, bankovníctvo, finančné trhy: zborník z medzinárodnej vedeckej konferenciepod
redakciou doc. Ing. Evy Horvátovej, CSc. k vedeckým projektom: VEGA 1/3835/06, VEGA
1/2563/05, KRGA 3/5122/07, Rozvojový projekt Využívanie IT. Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007, ISBN 978-80-225-2422-3.
JANKOVSKÁ, A. – MAKÚCH, M.: Tendencie na medzinárodných OTC devízových trhoch
a slovenský devízový trh. In Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku
vedu. Medzinárodná vedecká konferencia. Znalostná ekonomika - nové výzvy pre
národohospodársku vedu : Bratislava, 19.-20. október 2006. - Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2249-X.
JANKOVSKÁ, A.: Hodnotenie hospodárskej konvergencie v štátoch strednej a východnej
Európy. In: Mena, bankovníctvo, finančné trhy: zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe FOR FIN, Smolenice 11. – 12. 6.
2008, ISBN 978-80-2573-2
JANKOVSKÁ, A.: Referenčné hodnoty hospodárskej konvergencie a ich plnenie v štátoch
strednej a východnej Európy. In: National and regional economics VII: zbornlík
z medzinárodnej vedeckej konferencie EF TU Košice, Herľany 1. a 2. 10. 2008
KLIMIKOVÁ, M. – GARAJ, Ľ.: Riadenie a analýza ziskovosti v komerčnej banke. In FOR
FIN 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie
a praxe k vedeckým projektom: VEGA č. 1/3835/06, VEGA č. 1/0487/08, KEGA č. 3/5122/07,
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VEGA č. 1/0477/08. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF
EU], 2008. ISBN 978-80-225-2573-2, s. 82-89. VEGA 1/3835/06.
KLIMIKOVÁ, M. – GARAJ, Ľ.: Vznik privátneho bankovníctva. In FOR FIN 2008 : zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe k vedeckým
projektom: VEGA č. 1/3835/06, VEGA č. 1/0487/08, KEGA č. 3/5122/07, VEGA č.
1/0477/08. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2008.
ISBN 978-80-225-2573-2, s. 153-160. VEGA 1/3835/06.
NEMEC, M.: Pozícia eura v medzinárodnom menovom systéme. In FOR FIN 2008 : zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe k vedeckým
projektom: VEGA č. 1/3835/06, VEGA č. 1/0487/08, KEGA č. 3/5122/07, VEGA č.
1/0477/08. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2008.
ISBN 978-80-225-2573-2, s. 299-306.
KLIMIKOVÁ, M.: Zavedenie SEPA a podnikateľská sféra. In Integračný proces a jeho vplyv
na verejné a podnikateľské financie : zborník príspevkov z IX. medzinárodnej vedeckej
konferencie = book of papers from 9th international scientific conference. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2583-1, s. 243-247.
ŠTURC, B.: Bariérové opcie. In FOR FIN 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe k vedeckým projektom: VEGA č.
1/3835/06, VEGA č. 1/0487/08, KEGA č. 3/5122/07, VEGA č. 1/0477/08. - Bratislava :
[Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2008. ISBN 978-80-225-25732, s. 379-383. VEGA 220 1/0487/08 16.
ŠTURC, B. – ČURLEJOVÁ, L. – BIZOVÁ, I.: Deriváty a ich význam v procese riadenia. In
Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie : zborník príspevkov z IX.
medzinárodnej vedeckej konferencie = book of papers from 9th international scientific
conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2583-1, s. 467471.
ČURLEJOVÁ, L. – ŠTURC, B.: Globalizácia, cesta orientácie na zahraničné trhy. In
Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '08 : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie. - Žilina : Randa a spol., 2008. ISBN 979-80-969745-1-0, s. 76-81.
TUČNÍK, M.: Bude nová centrálna parita konverzným kurzom?. In FOR FIN 2008 : zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe k vedeckým
projektom: VEGA č. 1/3835/06, VEGA č. 1/0487/08, KEGA č. 3/5122/07, VEGA č.
1/0477/08. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2008.
ISBN 978-80-225-2573-2, s. 399-403.
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
DEMJAN, V.: Binomický model oceňovania opcií. In Finančné trhy : odborný mesačník pre
teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, Máj 2007, č. 5.
Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer a Microsoft Word.
DEMJAN, V.: Binomický model oceňovania opcií. In Finančné trhy : odborný mesačník pre
teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, Jún 2007, č. 6.
Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete:
<http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/6_HotJun2007Valer.doc>.
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DEMJAN, V.: Black-Scholesov model oceňovania opcií. In Finančné trhy : odborný
mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, Marec 2007, č. 3.
Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete:
<http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotMar2007Valer.doc>.
DEMJAN, V.: Black-Scholesov model oceňovania opcií. In Finančné trhy : odborný
mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, Apríl 2007, č. 4.
Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete:
<http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/2_HotApril2007Valer.doc>.
DEMJAN, V.: Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model. In Finančné trhy :
odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN
1336-5711, December 2007, č. 12. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft
Internet Explorer. Dostupné na internete: <http://www.derivat.sk/files/2007%20janjun/HotDec2007ValerRendelman.doc>.
DEMJAN, V.: Modely oceňovania opcií. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a
prax. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, Január 2007, č. 1. Názov z titulnej
obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete:
<http://www.derivat.sk/files/2007%20janjun/HBotJan2007HraniceOpcnejpremieValer3.doc>
.
DEMJAN, V.: Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu. In Finančné trhy : odborný
mesačník pre teóriu a prax. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, Február 2007, č. 2.
Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete:
<http://www.derivat.sk/files/2007%20janjun/HotFeb2007Modely%20oceovania%20opnch%20kontraktov%20na%20akciu.doc>.
DEMJAN, V.: Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery. :
Garmanov – Kolhagenov model. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax
finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. ISSN 1336-5711, Október 2007, č. 10. Názov
z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete:
<http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/5HotOkt2007Valer.doc>.
DEMJAN, V.: Oceňovanie opcií na krátkodobú úrokovú mieru – Blackov model. In
Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát,
2007. ISSN 1336-5711, November 2007, č. 11. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa
Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan
-jun/5HotNovember2007Black.doc>.
JANKOVSKÁ, A. – MAKÚCH, M.: Tendencie na medzinárodných OTC devízových trhoch
a slovenský devízový trh. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava: Národná
banka Slovenska, 2007. ISSN 1335-0900, Január 2007, roč. 15, č. 1, s. 18-23.
KLIMIKOVÁ, M.: Offshore banking a pranie špinavých peňazí. In Investor : financie &
investície & úspech. - Bratislava : ECOPRESS, 2008. ISSN 1335-8235, 2008, roč. 9, č. 2, s.
40-41.
ČURLEJOVÁ, L. – ŠTURC, B.: Ekonomika firem a finanční deriváty. In Finančné trhy :
odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN
1336-5711, 2008, č. Marec 2008. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet
Explorer. Dostupné na internete: <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=1417>.
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ŠTURC, B.: Finančné trhy pre pokročilých. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a
prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Marec 2008.
Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete:
<http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Mar2_2008HotSerialDlhopisy3.doc>.
ŠTURC, B.: K otázke exotických opcií. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a
prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Máj 2008.
Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete:
<http://www.derivat.sk/index.php?PageID=1486>.
ŠTURC, B.: Seriál : Finančné trhy pre pokročilých. In Finančné trhy : odborný mesačník pre
teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č.
Február 2008. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné
na internete: <http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Feb2_2008HotSerialDlhopisy2.
doc>.
ŠTURC, B.: Seriál : Finančné trhy pre pokročilých. In Finančné trhy : odborný mesačník pre
teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Január
2008. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na
internete: <http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Jan4_2008HotNovySerialDlhopisy1.
doc>.
ŠTURC, B.: Seriál : Finančné trhy pre pokročilých. In Finančné trhy : odborný mesačník pre
teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Apríl
2008. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na
internete: <http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Apr2_2008HotSerialDlhopisy%204.
doc>.
ŠTURC, B.: Seriál : Finančné trhy pre pokročilých. In Finančné trhy : odborný mesačník pre
teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Máj
2008, s.. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na
internete: <http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Maj2_2008HotSerialDlhopisy5.doc>
.
ŠTURC, B.: Využitie CDS kontraktov bankami. In Finančné trhy : odborný mesačník pre
teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Január
2008. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na
internete: <http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Jan2_2008HotCDSKreditneDerivaty
Boris.doc>.
ŠTURC, B.: Spekulace pomocí exotických opcí. In Finančné trhy : odborný mesačník pre
teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č.
November 2008. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer.
Dostupné na internete: <http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Nov2008HotSturc
SpekulPomocouExotOpcii.doc>.
STŘELECKÁ, Z. – TUČNÍK, M.: Inflačné cielenie v podmienkach Slovenskej republiky. In
Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát,
2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Máj 2008. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa
Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete: <http://www.derivat.sk/files/casopis%20
2008/Maj6_2008HotMiroStrelecka.doc>.
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TUČNÍK, M. – URVOVÁ, J.: Komparácia dlhodobej úrokovej miery Slovinska a Slovenska.
In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava :
Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Február 2008. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje
sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete: <http://www.derivat.sk/files/casopis%
202008/Feb4_2008HotSlovinsko3Tucnik.doc>.
TUČNÍK, M. – URVOVÁ, J.: Plnenie fiskálnych kritérií pred vstupom do EMÚ, porovnanie
Slovinska a Slovenska. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných
trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Január 2008. Názov z titulnej
obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na internete:
<http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Jan6_2008HotSlovinsko2.doc>.
TUČNÍK, M. – URVOVÁ, J.: Plnenie kritéria stability devízového kurzu počas participácie v
ERM II. : Porovnanie Slovinska a Slovenska. In Finančné trhy : odborný mesačník pre
teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2008. ISSN 1336-5711, 2008, č. Marec
2008. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Dostupné na
internete: <http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Mar2_2008HotMirecek.doc>.
DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné)
DEMJAN, V.: Oceňovanie opcií: Dizertačná práca a autoreferát dizertačnej práce na
získanie vedecko–akademickej hodnosti PhD. v odbore doktorandského štúdia: 62-35-9
Financie. Bratislava, NHF EU, 2006.
KOTLEBOVÁ, J.: Európska centrálna banka a riadenie likvidity bankového systému
v európskej Hospodárskej a menovej únii: habilitačná prednáška, 2007 [etc.], 50s. ISBN 97880-225-2387-5.
TIRPÁK, M.: Menové krízy a ich predvídanie. Dizertačná práca a autoreferát dizertačnej
práce na získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. v odbore 62-35-9 Financie. Bratislava,
NHF EU, 2006.
TUČNÍK, M.: Menová politika NBS v procese vstupu SR do eurozóny. Dizertačná práca a
autoreferát dizertačnej práce na získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. v odbore 6235-9 Financie. Bratislava, NHF EU, 2008.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
BELAS, J.: Recenzia na: Hypotekárne bankovníctvo – finančné nástroje na podporu bytovej
výstavby v SR, autorka Horvátová, Eva. In.: Ekonomické rozhľady: vedecký časopis EU,
Bratislava : EU 2008. ISSN 0323-262X, roč. 37, č.2, s. 271-273
JANOVSKÁ, A.: Recenzia na: Mezinárodní finance, autori: Durčáková, Jarmila – Mandel,
Martin. In.: Biatec č. 8/2008, ročník 16. S. 17
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
TUČNÍK, M.: Americká kríza naučila slovenské banky opatrnosti. In Hospodárske noviny :
denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2008. ISSN 1335-4701, 18.
septembra 2008, roč. 16, č. 180, s. 26. Dostupné na internete: <http://hnonline.sk/c127817270>.
TUČNÍK, M.: Čo urobí silná a slabá koruna. In Hospodárske noviny : denník pre moderné
Slovensko. - Bratislava : ECOPRESS, 22-24. februára 2008, roč. 16, č. 38, s. 14.
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KLIMIKOVÁ, M.: Ropa láme nové rekordy. In Hospodárske noviny : denník pre moderné
Slovensko, 17. marca 2008, roč. 16, č. 54, s. 19.
KLIMIKOVÁ, M.: Ropa nezadržateľne rastie. In Hospodárske noviny : denník pre moderné
Slovensko, 10. marca 2008, roč. 16, č. 49, s. 21.
Okrem uvedených prác Prof. Sobek, Otto a prof. Jankovská, Anežka pracovali na
novom vydaní Finančného slovníka, ktorý v súčasnosti je po recenzii a zapracovávajú sa
pripomienky. Vydavateľstvo Iura Edition, Bratislava
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Inštitucionálne projekty (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 150020/06
Názov projektu: Genéza a model ekonomického systému v podmienkach integrácie a
globalizácie
Vedúci projektu: doc. Ing. Ladislav Pupala, CSc.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Helena Masárová, CSc., doc. Ing. Jarmila Petričová, CSc., doc.
Ing. Vladimír Choluj, CSc., doc. Ing. Veronika Piovarčiová, CSc. (od
januára 2007 s výskumnou kapacitou 200 hod. ročne), Ing. Pavlína Ivanová,
Ing. Ivana Lennerová, Ing. Hana Poláčková
Doba riešenia: 1.1.2006 – 31.12.2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008:
Bežné výdavky: 100 000,- Sk
Kapitálové výdavky: –
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b) sledované obdobie (končiaci projekt):
Problematika modelu ekonomického systému je naďalej aktuálna. Riešiteľský tím
urobil určitý, aj keď malý krôčik pri objasňovaní genézy a podstaty ekonomického systému.
Zrútením totalitného systému dejiny nekončia. Podstata ekonomického systému sa b blízkej
budúcnosti nezmení. Súkromné vlastníctvo a osobná zainteresovanosť hýbu ekonomikou.
Väčší priestor by sa mal vytvoriť pre uplatnenie ľudskej spolupráce na základe kolektívnej
zainteresovanosti. V tranzitívnych ekonomikách sú už tiež väčšie možnosti na tvorivú
diskusiu aj o takejto politicko-ekonomicky citlivej otázke.
Výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované obdobie
(končiaci projekt). Zoznam výstupov za obdobie rokov 1.1.2006 – 31.12.2008:
Publikačná činnosť za rok 2006:
- monografie: 0
- učebnice a učebné texty:
BCI Skriptá a učebné texty: 1
GONDA, V. : Testy [elektronický zdroj] / Vladimír Gonda a kolektív. - Elektronické textové
dáta. - Bratislava : IURA EDITION, 2006. - CD-ROM. - (Ekonómia). - Minimálna
konfigurácia: procesor Pentium, 32 MB RAM, 30 MB voľný priestor na disku, OS Microsoft
Windows 98 a vyšší. - ISBN 80-8078-079-X. [ ... HONTYOVÁ, Kajetana - LISÝ, Ján MARTINCOVÁ, Marta - MASÁROVÁ, Helena - PIOVARČIOVÁ, Veronika MUCHOVÁ, Eva - PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - ROZBORILOVÁ, Dária - TÁNCOŠOVÁ,
Judita]
GII Rôzne publikácie a dokumenty: 2
PETRIČOVÁ, J.: Alternatívne teoretické prístupy k riešeniu hospodárskopolitických
problémov = metodická pomôcka na semináre / Jarmila Petričová. - Bratislava : ŠEVT, 2006.
- 23 s. - ISBN 978-80-88707-79-0
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PIOVARČIOVÁ, V.: Medzinárodná ekonómia v podmienkach európskej integrácie a
globalizácie = metodická pomôcka na semináre / Veronika Piovarčiová. - Bratislava : ŠEVT,
2006. - 30 s. - ISBN 978-80-88707-75-2
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce):
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch: 1
PETRIČOVÁ, J.: Úloha kultúrnych inštitúcií, vrátane etiky, v súčasnej spoločnosti v pozícii
inštitucionalizmu / Jarmila Petričová. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis
Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISSN 0323-262X. - Roč. 35, č. 3 (2006), s. 354-361.
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce): 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
MASÁROVÁ, H.: [Ekonómia v novej ekonomike] / Helena Masárová
In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISSN
0323-262X. - Roč. 35, č. 2 (2006), s. 252-254. Recenzia na: Ekonómia v novej ekonomike /
Ján Lisý a kolektív. - Bratislava : IURA EDITION, 2005. - ISBN 80-8078-063-3.
GII Rôzne publikácie a dokumenty: 1
PIOVARČIOVÁ, V. – MARTINCOVÁ, M.: Medzinárodná vedecká konferencia na tému
Teoretické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky Slovenskej
republiky po vstupe do Európskej únie / Marta Martincová, Veronika Piovarčiová. In:
Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločenskoekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting. - ISSN 0013-3035. - Roč. 54, č. 2 (2006), s. 199-203. [ ...
PIOVARČIOVÁ, Veronika]
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe: 7
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
PIOVARČIOVÁ, V.: Možnosti využitia kapitálového trhu pri ovplyvňovaní rastových a
cyklických súvislostí SR v podmienkach vstupu do EÚ / Veronika Piovarčiová
In: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR
po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005 /
redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 279-284.
IVANOVÁ, P.: Inovácie ako základný faktor ekonomického rozvoja a ich vplyv na
zamestnanosť / Pavlína Ivanová. In: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a
cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká
konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav
Pupala. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 490-498.
MASÁROVÁ, H.: Prispôsobovanie trhu a výroby poľnohospodárskeho sektora jednotnému
trhu EÚ / Helena Masárová. In: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a
cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká
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konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav
Pupala. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 403-409.
PETRIČOVÁ, J.: Úloha kultúrnych inštitúcií, vrátane etiky, pri zlepšovaní postavenia malej
otvorenej ekonomiky z pozícií inštitucionalizmu / Jarmila Petričová. In: Teoretické a
praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do
Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005 / redakčná
rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 374-380.
PUPALA, L.: Postavenie malej otvorenej ekonomiky v procese integrácie a globalizácie /
Ladislav Pupala. In: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického
vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia,
Bratislava, 3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2138-8. - S. 41-47.
LENNEROVÁ, I. – SOBOTOVÁ, A.: Vývoj priemernej nominálnej mzdy v hospodárstve na
Slovensku v rokoch 1994-2005 / Anna Sobotová, Ivana Lennerová. In: Teoretické a praktické
problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej
únie : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005 / redakčná rada: Kajetana
Hontyová, Ján Lisý, Ladislav Pupala. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN
80-225-2138-8. - S. 548-550. [ ... LENNEROVÁ, Ivana]
LENNEROVÁ, I. - SOBOTOVÁ, A.: Nezamestnanosť ako makroekonomický problém dôsledky a náklady nezamestnanosti / Anna Sobotová, Ivana Lennerová. In: 9. medzinárodná
vedecká konferencia EDAMBA, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko : zborník
prác doktorandov. - Nové Zámky : SECOS, 2006. - ISBN 80-225-2219-8. - s. 300-303. [ ...
LENNEROVÁ, Ivana]
o zborníky v elektronickej podobe: 8
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
IVANOVÁ, P.: Technologický a inovačný rozvoj a trh práce / Pavlína Ivanová. In: Znalostná
ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy,
články, monografie). - [Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249X. - CD-ROM. Popis urobený: 22. 2. 2007
PETRIČOVÁ, J.: Nedocenená oblasť ekonomickej teórie - analýzy vplyvu kultúrnych
inštitúcií a etiky na ekonomický život spoločnosti / Jarmila Petričová. In: Znalostná
ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy,
články, monografie). - [Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249X. - CD-ROM. Popis urobený: 22. 2. 2007
PIOVARČIOVÁ, V.: Vzájomná interakcia kapitálového trhu, nezamestnanosti a
ekonomického rastu v slovenskej ekonomike / Veronika Piovarčiová, Marta Martincová. In:
Slovenská ekonomika [[elektronický zdroj]] : mýty a fakty o realite [SEMAFOR]. Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Košice : Podnikovohospodárska
fakulta v Košiciach, 2006. - ISBN 80-225-2217-1. - CD-ROM. [ ... MARTINCOVÁ, Marta]
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PIOVARČIOVÁ, V.: Nové javy vo fungovaní medzinárodných kapitálových trhov /
Veronika Piovarčiová. In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin
Novák. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - [Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM. Popis urobený: 22. 2. 2006
POLÁČKOVÁ, H.: Miera inflácie - jedno z hlavných kritérií stability ekonomického systému
/ Hana Poláčková. In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin
Novák. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - [Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM. Popis urobený: 22. 2. 2007
PUPALA, L.: Výrobné faktory v historickom kontexte / Ladislav Pupala. In: Znalostná
ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy,
články, monografie). - [Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249X. - CD-ROM. Popis urobený: 22. 2. 2007
LENNEROVÁ, I. - SOBOTOVÁ, A.: Vývoj HDP v Slovenskej republike v rokoch 1999 2004 / Anna Sobotová, Ivana Lennerová. In: Ekonomické, politické a právne otázky
medzinárodných vzťahov [[elektronický zdroj]] : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej
doktorandskej konferencie / vedecký redaktor zborníka: Ľudmila Lipková, zostavovateľ
zborníka: Juraj Skovajsa. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2240-6. - S. 416-422. - CD-ROM. Popis
urobený:. - Názov z titulnej obrazovky [ ... LENNEROVÁ, Ivana]
- vyžiadané prednášky na konferenciách:
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu:
„Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu“, NHF EU
v Bratislave, Bratislava, 19. – 20. októbra 2006
Vyšiel nerecenzovaný zborník abstraktov – Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2006,
ISBN 80-225-2239-2 plus na CD nosiči plné znenia
sekcia č. 1:
IVANOVÁ, P. – Technologický a inovačný rozvoj a trh práce
PIOVARČIOVÁ, V. – Nové javy vo fungovaní medzinárodných kapitálových trhov
POLÁČKOVÁ, H. - Miera inflácie – jedno z hlavných kritérií stability ekonomického
systému
PUPALA, L. – Výrobné faktory v historickom kontexte
sekcia č. 5:
PETRIČOVÁ, J. – Nedocenená oblasť ekonomickej teórie – analýzy vplyvu kultúrnych
inštitúcií a etiky na ekonomický život spoločnosti
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu:
„Slovenská ekonomika. Mýty a fakty o realite“, Podnikovohospodárska fakulta
v Košiciach EU v Bratislave, Tatranské Zruby, 20. – 22. septembra 2006
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PIOVARČIOVÁ, V.: Vzájomná interakcia kapitálového trhu, nezamestnanosti
a ekonomického rastu v slovenskej ekonomike (v kontexte európskej integrácie) (+
Martincová)
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu:
9. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA, Ekonomická univerzita
v Bratislave, 21. apríla 2006, Nové Zámky
LENNEROVÁ, I. - SOBOTOVÁ, A.: Nezamestnanosť ako makroekonomický problém –
dôsledky a náklady nezamestnanosti
- na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov:
5. medzinárodná doktorandská konferencia „Ekonomické, politické a právne otázky
medzinárodných vzťahov“, EU Bratislava, FMV, Virt, 26. – 27. 5. 2006
LENNEROVÁ, I. - SOBOTOVÁ, A.: Vývoj HDP v Slovenskej republike v rokoch 19992004, pp. 416-422 – CD nosič (zborník abstraktov s. 64)
Publikačná činnosť za rok 2007:
- monografie: 0
- učebnice a učebné texty: 0
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce): 3
LENNEROVÁ, I.: K vstupu SR k EMÚ, In: Finančné trhy, máj 2007, ISSN 1336-5711. (+
www.derivat.sk K vstupu SR k EMÚ)
LENNEROVÁ, I.: Inflačné cielenie v podmienkach SR / Ivana Lennerová In: Finančné trhy
[elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava :
Derivát, 2007. - ISSN 1336-5711. - Č. 6 (Jún 2007). Popis urobený: 2.7. 2007. - Názov z
titulnej obrazovky. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu:
http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/4_HotJun2007Ivanka2.doc
LENNEROVÁ, I.: Inflačné cielenie v podmienkach SR. In: Finančné trhy, jún 2007, ISSN
1336-5711 (+ www.derivat.sk Inflačné cielenie v podmienkach SR)
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce): 0
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe: 1
LENNEROVÁ, I. - SOBOTOVÁ, A.: Nezamestnanosť ako makroekonomický problém dôsledky a náklady nezamestnanosti / Anna Sobotová, Ivana Lennerová. In: EDAMBA: 9.
medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA Ekonomická univerzita v Bratislave,
Slovensko. - Nové Zámky : SECOS, 2006. - ISBN 80-225-2219-8. - s. 300-303.
o zborníky v elektronickej podobe: 11
IVANOVÁ, P.: Problém chudoby a nerovnosti z pohľadu novej ekonomiky a ich vplyv na
ekonomický rast / Pavlína Ivanová. In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť
a budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 97880-225-2350-9. - CD-ROM.
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LENNEROVÁ, I.: Časové etapy zavedenia eura /Ivana Lennerová In: Nová ekonomika a
trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali: Martin Novák,
Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava: Národohospodárska
fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - CD-ROM.
LENNEROVÁ, I., Sobotová, A.: Vývoj HDP v Slovenskej republike v rokoch 1999 - 2004 /
Anna Sobotová, Ivana Lennerová In: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných
vzťahov [[elektronický zdroj]] : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej doktorandskej
konferencie / vedecký redaktor zborníka: Ľudmila Lipková, zostavovateľ zborníka: Juraj
Skovajsa. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2240-6. - S. 416-422. - CD-ROM.
PETRIČOVÁ, J.: Odraz vývoja hospodárstva v ekonomických teóriách / Jarmila Petričová
In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja
[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie ; spracovali:
Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - S. - CD-ROM.
POLÁČKOVÁ, H.: Nezamestnanosť a investície do ľudského kapitálu v novej ekonomike /
Hana Poláčková. In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie ; spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta.
- Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9. - S. - CDROM.
STANEKOVÁ, E.: Slovenská cesta k znalostnej ekonomike vo svetle "Lisabonskej stratégie
pre Slovensko" / Eva Staneková. In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre
národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ;
spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM.
IVANOVÁ, P.: Zamestnanosť a sociálna kohézia v kontexte globalizácie konca 20. a
začiatku 21. storočia / Pavlína Ivanová, s. 139. In: Mezinárodní Baťova doktorandská
konference [[elektronický zdroj]] : 3. ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, 2007. - ISBN 978-80-7318-529-9. - CD-ROM.
IVANOVÁ, P.: Technologický a inovačný rozvoj a trh práce / Pavlína Ivanová
In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] :
Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické
dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM.
PETRIČOVÁ, J.: Nedocenená oblasť ekonomickej teórie - analýzy vplyvu kultúrnych
inštitúcií a etiky na ekonomický život spoločnosti / Jarmila Petričová. In: Znalostná
ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické dokumenty (listy,
články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249X. - CD-ROM.
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POLÁČKOVÁ, H.: Miera inflácie - jedno z hlavných kritérií stability ekonomického systému
/ Hana Poláčková. In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu
[[elektronický zdroj]] : Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin
Novák. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM.
PUPALA, L.: Výrobné faktory v historickom kontexte /Ladislav Pupala
In: Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu [[elektronický zdroj]] :
Bratislava, 19.-20. október 2006 ; spracovali: Ivan Šóš, Martin Novák. - Elektronické
dokumenty (listy, články, monografie). - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2249-X. - CD-ROM.
Publikačná činnosť za rok 2008:
- monografie: 0
- učebnice a učebné texty:
ACB Vysokoškolské učebnice: 1
LISÝ, J.: Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý a kolektív. - 2. preprac. a dopln. vyd.. Bratislava : Iura Edition, 2007. - 634 s. : grafy, obr., pozn., sch., tab., terminologický slovník.
- (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-164-4 [ ... ČAPLÁNOVÁ, Anetta - GONDA, Vladimír HONTYOVÁ, Kajetana - MARTINCOVÁ, Marta - MATOUŠKOVÁ, Eleonóra MUCHOVÁ, Eva - PIOVARČIOVÁ, Veronika - PŘÍVAROVÁ, Magdaléna ROZBORILOVÁ, Dária - TÁNCOŠOVÁ, Judita]
BCI Skriptá a učebné texty: 3
PIOVARČIOVÁ, V.: Zbierka úloh z ekonómie / Veronika Piovarčiová a kolektív. - 2. vyd.. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - 81 s. : tab. - ISBN 978-80-225-2416-2
[ ... ROZBORILOVÁ, Dária - MARTINCOVÁ, Marta - STANEKOVÁ, Eva]
ROZBORILOVÁ, D.: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum / Daria Rozborilová a
kolektív. - 2. preprac. a dopln. vyd.. - Bratislava : IURA EDITION, 2007. - 275 s. : obr., tab.
- (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-166-8 [ ... ČAPLÁNOVÁ, Anetta - GONDA, Vladimír HONTYOVÁ, Kajetana - MARTINCOVÁ, Marta - MUCHOVÁ, Eva - PIOVARČIOVÁ,
Veronika - TÁNCOŠOVÁ, Judita]
TÁNCOŠOVÁ, J.: Ekonómia v novej ekonomike : metodická pomôcka na semináre / Judita
Táncošová a kolektív. - 2. vyd.. - Bratislava : IURA EDITION, 2007. - 79 s. - (Ekonómia). ISBN 978-80-8078-165-1 [ ... HONTYOVÁ, Kajetana - MARTINCOVÁ, Marta MATOUŠKOVÁ, Eleonóra - MUCHOVÁ, Eva - PIOVARČIOVÁ, Veronika - LISÝ, Ján
(rec.) - SLANÝ, Antonín (rec.)]
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce): 5
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
IVANOVÁ, P.: Dopad vstupu Slovenska do eurozóny na trh práce / Pavlína Ivanová. In:
Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0138. - Roč. 3,
č. 3 (Marec 2008), s. 16-17.
LENNEROVÁ, I.: Vstup Slovenskej republiky do európskej menovej únie / Ivana
Lennerová. In: Finančné trhy [[elektronický zdroj]] : odborný mesačník pre teóriu a prax
finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2007. - ISSN 1336-5711. - Č. 5 (Máj 2007). Popis
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urobený: 17. 5. 2007. - Názov z titulnej obrazovky. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer
a Microsoft Word. - Spôsob prístupu: http://www.derivat.sk/files/2007%20janjun/3_HotMaj2007Lennerova.doc
LENNEROVÁ, I.: K monetárnej politike ECB / Ivana Lennerová. In: Finančné trhy
[elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava :
Derivát, 2008. - ISSN 1336-5711. - Č. Máj 2008 (2008). Popis urobený: 9.6. 2008. - Názov z
titulnej obrazovky. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu:
http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Maj4_2008HotIvanka1.doc
LENNEROVÁ, I.: K monetárnej politike ECB / Ivana Lennerová. In: Finančné trhy
[elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava :
Derivát, 2008. - ISSN 1336-5711. - Č. Jún 2008 (2008). Popis urobený: 30.6. 2008. - Názov
z titulnej obrazovky. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu:
http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Jun2008_3HotIvanka2.doc
LENNEROVÁ, I.: K monetárnej politike ECB / Ivana Lennerová. In: Finančné trhy
[elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava :
Derivát, 2008. - ISSN 1336-5711. - Č. September 2008 (2008). Popis urobený: 9. 9. 2008. Názov z titulnej obrazovky. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu:
http://www.derivat.sk/files/casopis%202008/Sept2008Hot-3Ivanka3.doc
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe:
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách
PIOVARČIOVÁ, V.: Dopady a výzvy pre kapitálový trh SR po vstupe Slovenska do
Európskej únie / Veronika Piovarčiová. In: Čtyři roky členství zemí střední a východní
Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce :
mezinárodní vědecká konference, Karviná, 14.-16. května 2008. - Karviná : Slezská
univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. - ISBN 978-80-7248484-3. - s. 601-605.
AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách
PIOVARČIOVÁ, V.: Dopady a výzvy pre kapitálový trh SR po vstupe Slovenska do
Európskej únie / Veronika Piovarčiová. In: Čtyři roky členství zemí střední a východní
Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce :
mezinárodní vědecká konference, Karviná, 14.-16. května 2008. - Karviná : Slezská
univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. - ISBN 978-80-7248484-3. - s. 601-605.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
o zborníky v elektronickej podobe:
AEC Vedecké práce v zahraničných rec. vedeckých zborníkoch
PIOVARČIOVÁ. V.: Vplyv novej ekonomiky na mechanizmus fungovania kapitálového trhu
/ Veronika Piovarčiová. In: Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [elektronický
zdroj] : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie
stratégie. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. - ISBN
978-80-7144-162-5. - S. 215-235. - CD-ROM.
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AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách
PIOVARČIOVÁ, V.: Trendy na kapitálových trhoch a ich dopad na ekonomický rast /
Veronika Piovarčiová. In: Nové trendy - nové nápady 2007 [elektronický zdroj] = New trends
- new ideas 2007 : 2. mezinárodní vědecká konference, Znojmo 22.-23. listopadu 2007. Elektronické textové dáta. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. - ISBN
978-80-903914-2-0. - S. 311-316. - CD-ROM.
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách: 5
MARTINCOVÁ, M. - PIOVARČIOVÁ, V.: Zmeny vo fungovaní trhu práce a trhu kapitálu
v SR z pohľadu novej ekonomiky / Marta Martincová, Veronika Piovarčiová. In:
Hospodárska a sociálna politika EÚ III. - aktuálne otázky [elektronický zdroj] : elektronický
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ing. Viery
Tomanovej, PhD., ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa
Siváka, PhD., rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave / spracovali: Martin Novák, Silvia
Ošková, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008.
- ISBN 978-80-225-2553-4. - CD-ROM. [ ... PIOVARČIOVÁ, Veronika]
LENNEROVÁ, I.: Hodnota vysokoškolského pracovníka v Slovenskej republike / Ivana
Lennerová. In: Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien
[elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora
Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. / spracovali: Martin Novák,
Marcel Novák, Ivan Šóš. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska
fakulta EU, 2008. - ISBN 978-80-225-2620-3. - CD-ROM.
POLÁČKOVÁ, H.: Inflácia - minulosť a súčasnosť / Hana Poláčková. In: Determinanty
ekonomického rastu v SR v období technologických zmien [elektronický zdroj] : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c.
prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Ivan Šóš. Elektronické textové dáta. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 97880-225-2620-3. - CD-ROM.
AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách: 2
In: Mezinárodní vědecká konference Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008 [elektronický
zdroj] : sborník příspěvků / Recenzovali: Jaromír Novák, Jaroslava Kubátová. - Uherské
Hradište : Lešingrová Romana, 2008. - ISBN 978-80-87273-00-5. - S. 504-509. Popis
urobený: 27.10.2008. - Názov z titulnej obrazovky. - Spôsob prístupu:
http://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/katedry-a-pracoviste/katedra-aplikovaneekonomie/konference-kae/
LENNEROVÁ, I., Sobotová, A.: Medzinárodný pohyb ľudského kapitálu v rámci EÚ / Anna
Sobotová, Ivana Lennerová. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání [elektronický zdroj] :
sborník z výroční 10. mezinárodní vědecké konference / vydání připravil: Radim Valenčík. Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2007. - ISBN 978-80-86754-95-6. - CD-ROM. (EUPRESS). [ ... LENNEROVÁ, Ivana]
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 2
IVANOVÁ, P.: Inovatívne formy financovania vo verejnom sektore a ich vplyv na kvalitu
života a zamestnanosť / Pavlína Ivanová. In: Mladí vedci 2007 a workshop Informačnotechnologická podpora vzdelávania - ITPV [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej
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vedeckej doktorandskej konferencie s podporou a finančnou pomocou Nadácie Tatra banky. Elektronické dáta. - Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2007. ISBN 978-80-8073-948-5. - S. 61-67. - CD-ROM.
LENNEROVÁ, I.: Technologická úroveň Slovenskej republiky v porovnaní s Európskou
úniou / Ivana Lennerová. In: Generácia 2007 [elektronický zdroj] : vedecká konferencia
mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou dekana Národohospodárskej
fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD., organizovaná pri príležitosti Týždňa vedy 2007 na
Slovensku 16. novembra 2007 ; zostavovatelia zborníka: Ivan Šóš, Martin Novák, Silvia
Ošková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. - ISBN
978-80-225-2402-5. - S. - CD-ROM. Popis urobený:11.12.2007
- vyžiadané prednášky na konferenciách:
Regionální disparity – jejích klasifikace a měření. Šilheřovice 13.-14.11.2008
IVANOVÁ, P.:Analysis of Unemployment in 1993 – 2007 and Some Regional Disparities in
Slovak and Czech Republic
domácich
- medzinárodná vedecká konferencia:
Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien. Piešťany 9.10.október 2008
IVANOVÁ, P.: Ekonomický rast verzus nezamestnanosť v Slovenskej republike v období
novej ekonomiky ako súčasti globálneho ekonomického prostredia
LENNEROVÁ, I.: Hodnota vysokoškolského pracovníka v Slovenskej republike
POLÁČKOVÁ, H.: Inflácia – minulosť a súčasnosť
PIOVARČIOVÁ, V.: Globalizačné procesy ne medzinárodných trhoch a ich vplyv na
ekonomický rast v podmienkach SR
- medzinárodná vedecká konferencia:
Hospodárska a sociálna politika EÚ III. – aktuálne otázky. Medzinárodná vedecká
konferencia, Senec, 22. máj 2008.
MARTINCOVÁ, M. - PIOVARČIOVÁ, V: Zmeny vo fungovaní trhu práce a trhu kapitálu
v SR z pohľadu novej ekonomiky. The Changes in the Behaviour of Labour Market and
Capital Market in SR from View of New Economy
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Projekty mladých vedeckých pracovníkov – kategória A (3)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 2315006
Názov projektu: Podpora rozvoja konkurenčnej výkonnosti ekonomiky SR v EÚ a na
tretích trhoch
Vedúci projektu: Ing. Peter Kopkáš, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Mathes (počas 2. etapy riešenia zmenil pôsobisko, odstúpil
z projektu), Ing. Martin Lábaj, PhD., Ing. Jana Fliegová, PhD., Ing. Daniela
Rumpelová (počas 2. etapy riešenia vstúpila do riešiteľského kolektívu), Ing.
Stanislav Karabínoš (počas 3. etapy riešenia vstúpil do riešiteľského
kolektívu)
Doba riešenia: 3 roky (2006 – 2008)
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 11. 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za sledované obdobie (pokračujúci aj 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
FLIEGOVÁ, J.: Analýza konkurencieschopnosti krajín V4 so zameraním na Slovenskú
republiku. In: Elektronický zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie
GENERÁCIA 2008. Bratislava: 2008. ISBN 978-80-225-2659-3.
KOPKÁŠ, P.: Rizikový kapitál v kontexte podpory konkurencieschopnosti na Slovensku. In:
Elektronický zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie GENERÁCIA
2008. Bratislava: 2008. ISBN 978-80-225-2659-3.
LÁBAJ, M.: Podpora exportu a proexportná politika na Slovensku v rokoch 2007-2013. In:
Elektronický zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie GENERÁCIA
2008. Bratislava: 2008. ISBN 978-80-225-2659-3.
RUMPELOVÁ, D.: Konkurencieschopnosť tvárou tvár globalizácii. In: Elektronický zborník
vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie GENERÁCIA 2008. Bratislava: 2008.
ISBN 978-80-225-2659-3.
KARABÍNOŠ, S.: Analýza exportnej výkonnosti Slovenskej republiky. In: Elektronický
zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie GENERÁCIA 2008.
Bratislava: 2008. ISBN 978-80-225-2659-3.
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KOPKÁŠ, P.: Akčný plán rizikového kapitálu Európskej únie. In: Ekonomické znalosti pro
tržní praxi 2008 [elektronický zdroj] : Mezinárodní vědecká konference pod záštitou děkana
FF UP prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc. / editor in chief: Jaroslava Kubátová ; technical
editors: Radek Mauer. - Elektronické textové dáta. - Olomouc : Filozofická fakulta univerzity
Palackého v Olomouci, 2008. - ISBN 978-80-87273-00-5. - CD-ROM.
- vyžiadané prednášky na konferenciách
b) výstupy (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za celú dobu riešenia
(končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov:
- monografie
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.
- 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
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:
KOPKÁŠ, P.: Rizikový kapitál na Slovensku, In: Recenzovaný zborník Medzinárodnej
Baťovej Doktorandskej Konferencie, Zlín, Česká republika, apríl 2006, str. 162, ISBN 807318-384-6
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:
FLIEGOVÁ, J.: Komparácia konkurenčnej schopnosti Slovenska s vybranými krajinami. In:
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov DOCTUS 2006. Bratislava: 2006. ISBN 80-88954-36-3
LÁBAJ, M.: Lisabonská stratégia Európskej únie a endogénne teórie rastu. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
DOCTUS 2006. Bratislava: 2006. ISBN 80-88954-36-3
AEF - domáce nekarentované časopisy a nerecenzované zborníky (zborník je v príprave):
FLIEGOVÁ, J.: Analýza konkurencieschopnosti vybraných krajín EÚ a SR.
KOPKÁŠ, P.: Zhodnotenie východiskovej pozície Slovenskej republiky v kontexte
konkurencieschopnosti.
LÁBAJ, M.: Determinanty dlhodobého ekonomického rastu v endogénnych teóriách rastu.
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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 978-80225-2380-6.
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
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 978-80-225-2351-6.
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 978-80-2252351-6.
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 978-80225-2402-5.
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.
FLIEGOVÁ, J.: Analýza konkurencieschopnosti krajín V4 so zameraním na Slovenskú
republiku. In: Elektronický zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie
GENERÁCIA 2008. Bratislava: 2008. ISBN 978-80-225-2659-3.
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KOPKÁŠ, P.: Rizikový kapitál v kontexte podpory konkurencieschopnosti na Slovensku. In:
Elektronický zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie GENERÁCIA
2008. Bratislava: 2008. ISBN 978-80-225-2659-3.
LÁBAJ, M.: Podpora exportu a proexportná politika na Slovensku v rokoch 2007-2013. In:
Elektronický zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie GENERÁCIA
2008. Bratislava: 2008. ISBN 978-80-225-2659-3.
RUMPELOVÁ, D.: Konkurencieschopnosť tvárou tvár globalizácii. In: Elektronický zborník
vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie GENERÁCIA 2008. Bratislava: 2008.
ISBN 978-80-225-2659-3.
KARABÍNOŠ, S.: Analýza exportnej výkonnosti Slovenskej republiky. In: Elektronický
zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie GENERÁCIA 2008.
Bratislava: 2008. ISBN 978-80-225-2659-3.
KOPKÁŠ, P.: Akčný plán rizikového kapitálu Európskej únie. In: Ekonomické znalosti pro
tržní praxi 2008 [elektronický zdroj] : Mezinárodní vědecká konference pod záštitou děkana
FF UP prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc. / editor in chief: Jaroslava Kubátová ; technical
editors: Radek Mauer. - Elektronické textové dáta. - Olomouc : Filozofická fakulta univerzity
Palackého v Olomouci, 2008. - ISBN 978-80-87273-00-5. - CD-ROM.
- vyžiadané prednášky na konferenciách
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 2315007
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 G., PhD. (na materskej), Ing. S. Ošková (zástupkyňa)
Spoluriešitelia: Ing. M. Barkózciová, Ing. M. Havettová, PhD., Ing. M. Kóošová, Ing. J.
Luchava, Ing. M. Pechová.
Doba riešenia: 2006-2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 37 000 Sk (len bežné výdavky)
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia 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
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt).
Riešiteľský kolektív počas trojročného pôsobenia v projekte vzhľadom na svoje
profesijné zameranie dospel k nasledujúcim výsledkom a záverom:
Ing. Miroslava Havettová, PhD.
- Slovensko dosahuje stále nízky podiel hrubej pridanej hodnoty na úkor vysokej
medzispotreby
- Tvorba hrubej pridanej hodnoty je na Slovensku prevažne v odvetviach so stredne nízkou
technologickou náročnosťou po prípade stredne vysokou technologickou náročnosťou
- Slovenská ekonomiky je príliš úzko špecializovaná na niektoré odvetvia (automobilový
priemysel) a nie sú vytvorené podmienky prípadne stimuly pre podniky využívajúce
vysokú technologickú náročnosť vo výrobných procesoch
- Investície do vedy a výskumu sa vzďaľujú od určenej hodnoty v rámci Lisabonskej
stratégie a nevytárajú sa dostatočné stimuly pre rozvoj vedy a výskumu v SR
- V porovnaní s krajinami EÚ Slovensko značne zaostáva aj v ukazovateľoch ako počet
patentov, licencií a problémom, ktorý rieši celá EÚ je prepojenie spolupráce výskumných
pracovísk a univerzít s praxou
- Nový prístup k podpore vedy a výskumu a tým aj k vytváraniu a zavádzaniu inovácií a
technológií je preto nevyhnutný
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Ing. Ján Luchava
- Zahraničné investície smerujúce na Slovensko prinášajú množstvo pozitívnych efektov
(zvyšovanie počtu nových pracovných miest až po spillover efekt zvyšujúci transfer
technológií na miestnych dodávateľov).
- Orientácia podnikov so zahraničnou účasťou na export posilnila exportnú výkonnosť
Slovenska a ďalej otvorila Slovenskú ekonomiku svetu.
- 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.
- Nedostatočné investície z domácich zdrojov a dlhodobý trend klesajúcej mieri úspor.
- Nevyhnutná podpora domácich malých a stredných podnikov, ktoré majú priame a
neprieme väzby na podniky so zahraničnou účasťou napríklad vo forme
subdodávateľských vzťahov (u vyvolaných investícií nehrozia negatívne efekty
repatriácie ziskov a podieľajú sa veľkou mierou na vzniku nových pracovných miest).
Ing. Miriam Koóšová
- Za sledované obdobie priemerná mzda v hospodárstve rástla a rástli zároveň aj starobné
dôchodky. Vzhľadom na tempo, ktorými tieto veličiny rástli, sa nám podiel náhrady
mzdy postupne znižoval. Kým v rokoch 2000 a 2001 bola náhrada 47%, v rokoch 2003 až
2005 45% a rokoch 2006 a 2007 už len 44%. Znamená to, že rast priemernej mzdy bol
mierne rýchlejší ako rast starobných dôchodkov, čo môžeme potvrdiť aj sledovaním
indexu rastu týchto ukazovateľov. Pri existujúcej valorizácii dôchodkov môžeme teda
povedať, že poskytujú dôchodcom stále nižšiu náhradu mzdy v porovnaní s priemernou
mzdou.
- Za posledných osem rokov sa minimálna mzda takmer zdvojnásobila. Jej priemerné ročné
tempo rastu v tomto období bolo 9,14%. Starobné dôchodky rástli pomalšie, v priemere o
7,35% ročne, no v roku 2000 sa nachádzali nad úrovňou minimálnej mzdy. Z tohto
skúmania teda vyplýva, že starobné dôchodky boli v roku 2000 v priemere o 23% vyššie
ako minimálna mzda, potom v porovnaní s minimálnou mzdou kolísavo klesali a v roku
2007 už boli len o 10% vyššie ako minimálna mzda. Za to je samozrejme vo veľkej miere
zodpovedný aj výrazný nárast minimálnej mzdy.
- Miera rizika chudoby osôb, ktoré majú 65 a viac rokov predstavuje podiel osôb s
ekvivalizovaným disponibilným dôchodkom pred sociálnymi transfermi pod hranicou
rizika chudoby, ktorá je stanovená ako 60 % národného mediánu ekvivalizovaného
disponibilného dôchodku po sociálnych transferoch. Starobné a pozostalostné dôchodky
sa počítajú ako príjmy pred transfermi a nie ako sociálne transfery. V roku 2006 (za ktorý
sú prístupné údaje) sa miera rizika chudoby tejto skupiny obyvateľstva v Európskej únii
pohybuje na hranici okolo 19 – 20 %, čo znamená že takmer každý piaty obyvateľ únie v
tomto veku je ohrozený chudobou, pokiaľ nebudeme brať do úvahy sociálne transfery. Na
Slovensku je toto číslo nižšie, a to len 8%. V rámci krajín, ktoré prechádzali
transformáciou podobne ako my sú tieto čísla podobné. Česká republika dosahovala v
roku 2006 mieru rizika chudoby osôb vo veku 65 a viac rokov na úrovni 6%, Poľsko 8%
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a Maďarsko 9%. Sme na tom teda veľmi podobne. Najvyššie hodnoty dosahovali Cyprus,
Španielsko či Lotyšsko.
Ing. Michaela Pechová
- Problém dlhodobej nezamestnanosti je na Slovensku alarmujúci. SR má najvyššiu mieru
dlhodobej nezamestnanosti z celej EU27 – a to až 72,8% (podľa EUROSTAT 2008),
napriek klesajúcej celkovej nezamestnanosti.
- Jediný spôsob boja s touto dlhodobou nezamestnanosťou je aktívna politika trhu práce a
jej nástroje. Napriek tomuto faktu sú výdavky na AOTP z HDP veľmi nízke. Celá
Európska únia vynakladá 1,9% HDP na politiku trhu práce (aktívnu aj pasívnu). Z tohto
množstva je v európskom priemere 57% finančných prostriedkov vynakladaných na
pasívnu podporu nezamestnaných, 26% na aktívnu politiku trhu práce a 11% na podporu
služieb zamestnanosti. Podľa údajov Eurostatu za rok 2006 najviac na politiku trhu práce
(PTP) dáva Nemecko, 3% HDP avšak až 2% z HDP tu smerujú na priamu podporu
nezamestnaných vo forme dávok. Podobne sú na tom aj Holandsko, Belgicko a
Francúzsko. Podiel výdavkov na pasívnu PTP prevyšuje takmer vo všetkých krajinách
50% okrem Bulharska, Litvy a Českej republiky.
- Slovensko vynakladá sumárne na politiku trhu práce 0,65% HDP, pričom len niečo vyše
20% z tohto balíka ide na konkrétne opatrenia na podporu zamestnávania
nezamestnaných, zvyšok tvoria podpory v nezamestnanosti a výdavky na chod úradov
práce. Výdavky na politiku trhu práce sa majú podľa návrhu štátneho rozpočtu na budúci
rok ešte znížiť a väčšina bude financovaná len zo zdrojov Európskej únie.
- V súčasnosti sa začínajú prejavovať výsledky svetovej krízy. Pri zmierňovaní dopadov
krízy na zamestnanosť môže vo veľkej miere pomôcť štát cez aktívnu politiku trhu práce.
Bohužiaľ, v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2009 sú výdavky na aktívnu politiku trhu
práce opäť nižšie a ich podiel na HDP sa znižuje na najnižšie hodnoty v EÚ.
Ing. Silvia Ošková
- Súčasťou zmien na Slovensku je aj nárast sociálnej a priestorovej polarizácie. Určitá
nerovnosť je potrebná, ak má trh odmeňovať rozdiely v produktivite a úsilí.
- Samotný výraz chudoba nie je na Slovensku legislatívne ukotvený.
- 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.
- Súčasný systém pomoci občanom v hmotnej núdzi nestanovuje jasne hranice
minimálneho nárokovateľného príjmu, ktorý by preukázateľne pokrýval jasne definované
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základné potreby jednotlivcov a rodín. Zmyslom zavedenia príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi bolo zvýšiť podmienenosť sociálnych dávok a zväčšiť ich odstup od pracovných
príjmov, ako aj redukcia pasce nezamestnanosti a neaktivity. Výsledkom prijatých
opatrení je však skutočnosť, že viacerí poberatelia dávok v hmotnej núdzi spolu s
jednotlivými príspevkami nedosahujú zákonom stanovené životné minimum a je im
odoprené právo na dôstojný život v spoločnosti.
Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie (0, len kapitoly)
ABD – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách
OŠKOVÁ, S.: Sociálna diferenciácia obyvateľstva – s. 79-89, Chudoba - s. 90-96, 102-112,
In: Stanek, V. a kolektív: Sociálna politika. Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT dva, 2008.
ISBN 978-80-89393-02-2
- učebnice a učebné texty (0, len kapitoly)
BCK – Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
OŠKOVÁ, S.: Sociálna situácia domácností, Kvalita života. In: S. Ošková a kol.: Sociálna
politika – semináre a cvičenia. Vyd. EKONÓM, 2008, ISBN 978-80-225-2602-9. AH: 1,18
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) (0)
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) (0)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2)
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 príspevky na domácich vedeckých konferenciách (12)
BARKÓCZIOVÁ, M.: Investície do poznatkov (so zameraním na vedu a výskum). In.
Zborník z 9. medzinárodnej vedeckej konferencii EDAMBA v Nových Zámkoch. Nové
Zámky: Vydavateľstvo: SECOS, 2006, ISBN 80-225-2219-8.
HAVETTOVÁ, M.: Analýza hodnoty pridanej spracovaním v rámci odvetvovej klasifikácie
ekonomických činností. Doctus 2006, ISBN 80-88954-36-3
OŠKOVÁ, S.: Postavenie žien a mužov v rozšírenej Európskej únii. In. Zborník z 9.
medzinárodnej vedeckej konferencii EDAMBA v Nových Zámkoch. Nové Zámky:
Vydavateľstvo: SECOS, 2006, s.240. ISBN 80-225-2219-8.
PECHOVÁ, M. - STANEK, V.: Globalizácia, trvalo udržateľný rozvoj, európska dimenzia
vzdelávania. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ŽU v Žiline: Globalizácia
a jej sociálno-ekonomické dôsledky 06, s.301. ISBN 80-8070-598-4.
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HAVETTOVÁ, M.: Analýza hrubej pridanej hodnoty a jej zložiek v rámci Európskej únie.
In: Zborník z vedeckej konferencie mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov.
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 978-80225-2380-6
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
PECHOVÁ, M.: Aktuálne zmeny v aktívnej politike trhu práce v SR. In Globalizácia a jej
sociálno – ekonomické dôsledky: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou
MFSR SR. Rajecké Teplice 2008 ISBN 9798096974510
OŠKOVÁ, S.: Globalizácia a chudoba. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie „Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 08“. Rajecké Teplice, 2008.
ISBN 9798096974510
o zborníky v elektronickej podobe
AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (17)
OŠKOVÁ, S.: Sociálne nerovnosti a chudoba. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov. Virt 2006.
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2006, s. 52. ISBN 80-225-2240-6. (+CD nosič).
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 97880-225-2351-6
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.
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PECHOVÁ, M.: Nástroje aktívnej politiky trhu práce SR – aktuálne zmeny. Generácia 2008.
Elektronický zborník príspevkov ISBN 978-80-225-2659-3.
OŠKOVÁ, S.: Problém chudoby a jej riešenie vo svete a v SR. Generácia 2008. Elektronický
zborník príspevkov ISBN 978-80-225-2659-3.
LUCHAVA, J.: Fiškálna politika EÚ. In Hospodárska a sociálna politika EÚ III. - aktuálne
otázky: elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2553-4.
LUCHAVA, J.: Analýza vplyvu PZI v súvislosti s mierou úspor a spotrebou domácností SR
a Číny. Generácia 2008. Elektronický zborník príspevkov ISBN 978-80-225-2659-3.
HAVETTOVÁ, M.: Technologická náročnosť slovenského priemyslu. In Hospodárska a
sociálna politika EÚ III- aktuálne otázky: elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie pod záštitou Ing. Viery Tomanovej, PhD., ministerky práce, sociálnych
vecí a rodiny SR a Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., rektora Ekonomickej univerzity v
Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008.
HAVETTOVÁ, M.: Zmeny v štruktúre a zavádzanie inovácií v krajinách V4. Generácia
2008: Generácia 2008. Elektronický zborník príspevkov ISBN 978-80-225-2659-3.
PECHOVÁ, M.: Riešenie dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom nástrojov aktívnej
politiky trhu práce. In: Zborník z vedeckej konferencie mladých pedagogických pracovníkov
a doktorandov Generácia 2007, ISBN 978-80-225-2402-5.
KAVEC, J. - KOÓŠOVÁ, M. - SATMÁR, O. : Aktuálne otázky dôchodkového systému v SR.
In: Hospodárska a sociálna politika EÚ III. - aktuálne otázky. Bratislava: Ekonóm, 2008.
ISBN 978-80-225-2553-4.
KOÓŠOVÁ, M.: Dopad ekonomického vývoja na poberateľov starobných dôchodkov.
Generácia 2008. Elektronický zborník príspevkov ISBN 978-80-225-2659-3.
- ostatné publikácie:
AED – Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
OŠKOVÁ, S.: Sociálna diferenciácia obyvateľstva – s. 65-72, Sociálna inklúzia a sociálna
exklúzia s. 82-85, . In: Stanek, V. a kolektív: Sociálna politika.. Bratislava: Vydavateľstvo
SPRINT vfra, 2006. ISBN 80-89085-66-0.
DAI – Dizertačné a habilitačné práce
HAVETTOVÁ, M.: Analýza hodnoty pridanej spracovaním ako východisko formovania
ponukovo orientovanej hospodárskej politiky. Bratislava, 2008
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: IGP č. 2315010
Názov projektu: Inovujúci podnik a podnikateľské prostredie – situácia SR v komparatívnej
perspektíve
Vedúci projektu: Ing. Alexandra Veselková PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Marián Dičér, Ing. Peter Fülöp, Ing. Roman Chandoga, Ing. Petra
Kováčiková, Ing. Matej Valach
Doba riešenia: rok 2008
Pridelené finančné prostriedky: 19.000 Skk
Dosiahnuté výsledky riešenia za celú dobu riešenia :
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie
- vysokoškolské učebnice a učebné texty
- príspevky v zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií
DIČÉR, M.: Charakteristika profilu inovujúcich podnikov v SR. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie Generácia 2008 v Bratislave 2008. – momentálne v tlači
FÜLÖP, P.: Hodnotenie inovačnej výkonnosti prostredníctvom súhrnného inovačného
indexu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Generácia 2008 v Bratislave 2008.
– momentálne v tlači
CHANDOGA, R.: Inovácie v podmienkach slovenskej ekonomiky. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie Generácia 2008 v Bratislave 2008. – momentálne v tlači
KOVÁČIKOVÁ, J.: Inovácie ako jeden z najdôležitejších trendov v podnikaní. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie Hospodárska a sociálna politika EÚ III. – aktuálne
otázky, Senec 2008. ISBN 978-80-225-2553-4
KOVÁČIKOVÁ, J.: Porovnanie výdavkov vynaložených na inovácie v Slovenskej republike
s krajinami Európskej únie. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Generácia
2008 v Bratislave 2008. – momentálne v tlači
VALACH, M.: Analýza výdavkov na vedu a výskum ako základného predpokladu inovácií.
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Generácia 2008 v Bratislave 2008. –
momentálne v tlači
VESELKOVÁ, A.: Stav podnikateľského prostredia v krajinách V4. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie Hospodárska a sociálna politika EÚ III. – aktuálne
otázky, Senec 2008. ISBN 978-80-225-2553-4
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OBCHODNÁ FAKULTA
Projekty VEGA (7)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/3763/06
Názov projektu: Postavenie veriteľa v obchodno-záväzkových vzťahoch v Slovenskej
republike a v krajinách EU
Vedúci projektu: doc. JUDr. Katarína Válková, CSc.
Spoluriešitelia: JUDr. Iva Lukačovičová, JUDr. Mária Veterníková, JUDr. Ing. Martin
Winkler, Mgr. Petronela Luprichová, Mgr. Martin Borodovčák
Doba riešenia: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 100 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Znalosť právnej problematiky postavenia veriteľa na Slovensku a vo vybraných
krajinách EÚ priamo ovplyvňuje úroveň spokojnosti podnikateľov, vytvára podmienky na
eliminovanie podnikateľských rizík, ale má aj významný vplyv na spokojnosť spotrebiteľov.
Projekt bol zameraný na analýzu a vyhodnotenie právnych aspektov podnikateľského
prostredia. Riešitelia analýzou dospeli k záveru, že podnikatelia disponujú možnosťou použiť
rôzne právne inštitúty na eliminovanie rizík trhu, avšak v praxi tieto prostriedky nedostatočne
využívajú a nie sú ani dostatočne informovaní. Na základe uvedených skutočností riešitelia
po vzájomnej konfrontácii názorov, vytvorili priestor pre hľadanie nových teoretických
východísk pre teóriu obchodného práva a vypracovali návrhy de lege ferenda, ktoré
publikovali v odbornej literatúre a prezentovali ich na vedeckých konferenciách.
Publikovanie výstupov viedlo k aplikovaniu získaných vedeckých poznatkov do
podnikateľského prostredia a k rozvoju výchovno-vzdelávacej činnosti.
Zoznam výstupov (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované
obdobie (končiaci projekt):
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
VÁLKOVÁ, K. – LUKAČOVIČOVÁ, I.: Postavenie veriteľa v obchodných záväzkových
vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EÚ. Bratislava. In: Studia commercialia
Bratislavensia, č. 1, ročník 1, str. 107-121. ISSN 1337-7493, r. 2008
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
VETERNÍKOVÁ, M.: Postavenie a činnosť predbežného správcu v konkurznom konaní. In.:
Zborník Míľniky práva v stredoeurópskom priestore. 2008. Častá – Papiernička – (zadané do
tlače)
VETERNÍKOVÁ, M.: Právo na spravodlivý proces a konkurzné konanie. In: Zborník
Olomoucké debaty mladých právniků. 2008. Olomouc - (zadané do tlače)
VETERNÍKOVÁ, M.: Právna úprava reštrukturalizácie v SR a jej uplatňovanie v právnej
praxi. In.: Zborník Právo v podnikání v členských státech EU. Karviná. 2008 – (zadané do
tlače)
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LUKAČOVIČOVÁ, I.: Vybrané aspekty ochrany spotrebiteľa v stredoeurópskom priestore.
In: Zborník Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Častá – Papiernička – (zadané
do tlače)
LUKAČOVIČOVÁ, I.: Postavenie záložného veriteľa vo vybraných krajinách EÚ. In.:
Zborník. Právo v podnikání v členských státech EU. Karviná 2008 – (zadané do tlače)
LUPRICHOVÁ, P.: Európske zoskupenie hospodárskych záujmov. In.: Zborník Míľniky
práva v stredoeurópskom priestore 2008. Častá – Papiernička – (zadané do tlače)
LUPRICHOVÁ, P: Historické a právne aspekty špeciálnej právnej úpravy trestného konania
proti mladistvým páchateľom trestných činov. In.: Zborník. COFOLA 2008, Brno. ISBN
978-80-210-4630-6
LUPRICHOVÁ, P: Primeranosť súčasnej právnej úpravy trestného konania proti mladistvým
v Slovenskej republike v súvislosti so vzrastajúcou kriminalitou mládeže. In: Zborník.
Olomoucké debaty mladých právniků 2008. Olomouc - (zadané do tlače)
LUPRICHOVÁ, P: Nekalá súťaž a reklama – skrytá reklama ako nekalá praktika
marketingovej komunikácie v EÚ. In: Zborník. Dny práva. Brno 2008 – (zadané do tlače)
BORODOVČÁK, M.: Ochrana majetku podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a
základných slobôd. In.: Zborník Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Častá –
Papiernička – (zadané do tlače)
Vybrané aspekty softwarového pirátstva. In.: Zborník. COFOLA 2008, Brno. ISBN 978-80210-4630-6
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
LUKAČOVIČOVÁ, I.: Autorské právo počítačových programov v podmienkach znalostnej
ekonomiky. In: Zborník. Obchodné podnikanie v podmienkach teória a praxe znalostnej
ekonomiky. Mojmírovce 2006. ISBN 80-225-2227-9
VETERNÍKOVÁ, M.: Právny rámec elektronického obchodu v Slovenskej republike. In:
Zborník. Obchodné podnikanie v podmienkach teória a praxe znalostnej ekonomiky.
Mojmírovce 2006. ISBN 80-225-2227-9
WINKLER, M. – SVOBODOVÁ.: Podmienky využívania know- how v trhovom priestore
Európskej únie. In: Zborník. Obchodné podnikanie v podmienkach teória a praxe znalostnej
ekonomiky. Mojmírovce 2006. ISBN 80-225-2227-9
LUPRICHOVÁ, P. – BORODOVČÁK, M.: Porovnávacia reklama a prostriedky jej právnej
ochrany. In: Zborník. Právo v podnikání v nových členských státech EU. Karviná 2007.
ISBN 978-80-7248-435-5
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
VÁLKOVÁ, K. - KAVESCHANOVÁ, S.: Právna regulácia poskytovania ubytovacích
služieb v domácom cestovnom ruchu. Medzinárodná konferencia v Bratislave. Bratislava,
vyd. EKONÓM 2007. ISBN 978-80-225-2330-1
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BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
VÁLKOVÁ, K.: Záložný veriteľ ako subjekt záložného práva. Bratislava. Vyd. EKONÓM
2007, str. 21-27. ISBN 978-80-225-2413-1
VETERNÍKOVÁ, M.: Postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok z obchodných
záväzkových vzťahov, uplatňovanie pohľadávok v konkurze. Bratislava. Vyd. EKONÓM
2007, str. 21-27. ISBN 978-80-225-2413-1
LUPRICHOVÁ, P. - BORODOVĆÁK, M.: Zabezpečovacie prostriedky obchodného práva
komplexne upravené v Obchodnom zákonníku. Bratislava. Vyd. EKONÓM 2007, str. 21-27.
ISBN 978-80-225-2413-1
LUKAČOVIČOVÁ, I.: Podnik ako predmet záložného práva. Bratislava. Vyd. EKONÓM
2007, str. 21-27. ISBN 978-80-225-2413-1
WINKLER, M.: Postavenie banky v úverových vzťahoch s dôrazom na poskytovanie úverov
fyzickým osobám – nepodnikateľom. Bratislava. Vyd. EKONÓM 2007, str. 21-27. ISBN
978-80-225-2413-1
VETERNÍKOVÁ, M.: Postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok v insolvenčnom konaní
podľa českej a nemeckej právnej úpravy. In.: Zborník Postavenie veriteľa v obchodnozáväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EÚ. Bratislava, EKONÓM 2008.
ISBN 978-80-225-2666-1
VETERNÍKOVÁ, M.: Postavenie správcu v cezhraničných konkurzoch. Bratislava,
EKONÓM, 2008, str. 100-112. ISBN 978-80-225-2616-6
BORODOVČÁK, M.: Vymedzenie právneho postavenia ručiteľa z hľadiska článku 1
Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. In.: Zborník
Postavenie veriteľa v obchodno-záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike v krajinách
EÚ. Bratislava, EKONÓM 2008. ISBN 978-80-225-2666-1
LUKAČOVIČOVÁ, I.: Realizácia záložného práva v podnikateľskej a právnej praxi. In.:
Zborník Postavenie veriteľa v obchodno-záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike
a v krajinách EÚ. Bratislava, EKONÓM 2008. ISBN 978-80-225-2666-1
LUPRICHOVÁ, P.: Inštitút bankovej záruky podľa českého a švajčiarskeho právneho
poriadku. In.: Zborník Postavenie veriteľa v obchodno-záväzkových vzťahoch Slovenskej
republike a v krajinách EÚ. Bratislava, EKONÓM 2008. ISBN 978-80-225-2666-1
VÁLKOVÁ, K.: Záložný veriteľ ako subjekt záložného práva. In.: Zborník Postavenie
veriteľa v obchodno-záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EÚ.
Bratislava, EKONÓM 2008. ISBN 978-80-225-2666-1
WINKLER, M.: Ochrana spotrebiteľa v kolíznom práve. In.: Zborník Postavenie veriteľa
v obchodno-záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EÚ. Bratislava,
EKONÓM 2008. ISBN 978-80-225-2666-1
BCI Skriptá a učebné texty
VÁLKOVÁ, K.: Základy obchodného práva a niektoré predpisy súvisiace s podnikaním.
Skalica: Vydala Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2008. 226 s. 1. vyd., ISBN 978-80969700-6-3
VÁLKOVÁ, K. – KAVESCHANOVÁ, S.: Základy obchodného práva. Komárno: Univerzita
J. Selyeho, Ekonomická fakulta, 2006. ISBN 80-89234-21-6
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VÁLKOVÁ, K. – KAVESCHANOVÁ, S.: Vybrané kapitoly obchodného práva so
zameraním na obchodné záväzkové vzťahy. Bratislava, MERCURY spol. s r.o. 2007. ISBN
978-80-89143-42-9
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KAVESCHANOVÁ, S.: Ochrana zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa.
In: Práce a mzdy. Poradca, č. 1, 2007.
KAVESCHANOVÁ, S.: Spôsoby skončenia pracovného pomeru. In: Práce a mzdy. Poradca,
č. 2, 2007.
KAVESCHANOVÁ, S.: Zrážky zo mzdy a dohody o zrážkach zo mzdy. In: Práce a mzdy.
Poradca, č. 2, 2007.
KAVESCHANOVÁ, S.: Inštitút ochrannej lehoty – ochrana pre zamestnanca. In: Práce a
mzdy. Poradca, č. 4, 2007.
KAVESCHANOVÁ, S.: Vzájomné zamestnávanie medzi manželmi. In: Práce a mzdy.
Poradca, č. 5, 2007.
KAVESCHANOVÁ, S.: Vymeriavací základ zamestnanca pre zdravotné poistenie. In: Práce
a mzdy. Poradca, č. 6, 2007.
KAVESCHANOVÁ, S.: Evidencia zamestnanca In: Práce a mzdy. Poradca, č. 6, 2007.
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA č. 1/3760/06
Názov projektu: Trh, obchod a individuálna spotreba
Vedúci projektu: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Vanda Lieskovská, Ing. Jozef Gajdoš, Ing. Lenka Pčolinská
Doba riešenia: 2006 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 120 tis. Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty 2
- 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): 24
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách 2
- prijaté prednášky 2
Zoznam výstupov:
XXX
VIESTOVÁ, K. – HESKOVÁ, M. - LIESKOVSKÁ, V. – OŽVOLDOVÁ, K. –
PČOLINSKÁ, L. – ŠTOFILOVÁ, J. [recenzent] – SUŠKO, V. [recenzent]: Obchodná
prevádzka maloobchodnej jednotky, Vybrané časti, Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM,
2008. - 214 s. : grafy, sch., tab. - ISBN 978-80-225-2600-5
ACB
VIESTOVÁ, K. – GAJDOŠ, J. – LIESKOVSKÁ, V. – POLÁK, M. – ŠTOFILOVÁ, J. –
LIPIANSKA, J. [recenzent] – SZABÓOVÁ, E. [recenzent]: Teória obchodu. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - 288 s. : grafy, sch., tab. - ISBN 978-80-225-2505-3
AFC
ŠTOFILOVÁ, J.: Nowadays retail trade and education in Slovakia [Súšasný maloobchod a
vzdelávanie na Slovensku] Sch. In:Trgovijata v svremennoto obščestvo: teorija i praktika :
sbornik s dokladi ot jubilejna meždunarodna naučna konferencija, 10-11 oktomvri 2008
g.Varna : Izdatelstvo "Nauka i ikonomika", Ikonomičeski universitet - Varna, 2008. - ISBN
978-954-21-0371-4. - S. 229-236
AFC
VIESTOVA, K.: Chosen problematic of nowadays trade theorywith consumer goods
[Niektoré problémy súčasnej teórie obchodu – so spotrebným tovarom] Sch. In:Trgovijata v
svremennoto obščestvo: teorija i praktika : sbornik s dokladi ot jubilejna meždunarodna
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naučna konferencija, 10-11 oktomvri 2008 g.Varna : Izdatelstvo "Nauka i ikonomika",
Ikonomičeski universitet - Varna, 2008. - ISBN 978-954-21-0371-4. - S. 89 – 94
AFD
ŠTOFILOVÁ, J.: Virtual retail trade activity [Virtuálne maloobchodné aktivity] Grafy, sch.
In:Problems of marketing management in globalisation : proceedings of the papers from the
6thInternational scientific symposium, September 17th - 19th 2008. Banská Bystrica :
Ekonómia, civic association, Banská Bystrica, 2008. - ISBN 978-80-89382-00-2. - S. 317320
VIESTOVÁ, K.: Problems of marketing management in the context of globalization. Some
remarks related to the topic.[
] In:Problems of marketing management in
globalisation : proceedings of the papers from the 6thInternational scientific symposium,
September 17th - 19th 2008. Banská Bystrica : Ekonómia, civic association, Banská Bystrica,
2008. - ISBN 978-80-89382-00-2. - S. 317-320
A výstupy jednotlivých riešiteľov v : Zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06 v
redakcii Kristíny Viestovej. Bratislava : [Katedra marketingu OBF EU], november 2008.
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie 2
- učebnice a učebné texty 2 (1/1)
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 3- Vilnius, 1-Vieden
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
2-Varna, 3-Talin, 1 – Brno, 6- Zvolen, Banská Bystrica 45 - ostatné
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách 5
- prijaté prednášky 7
Zoznam výstupov
VIESTOVÁ, K a kol. : Lexikón obchodu, Bratislava, Ekonóm, 2006, ISBN 80–225–2131-0,
AH
VIESTOVÁ, K: Small and medium-sized enterprise in commerce In: Business development
possibilities in the new European area : scientifics proceedings from international conference
- 21-22 September, 2006. - Vilnius : Vilnius university, Faculty of Economics, 2006. - ISBN
9986-19-937-9. – str.. 550-556.
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VIESTOVÁ, K: O profesorze Jerzym Altkornie In: Profesor Jerzy Altkorn : pożegnanie
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ako nástroj marketingu? In: Zborník z medzinárodnej konferencie .... University of
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Elektronické textové dáta. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská,
2007. - ISBN 978-80-7204-532-7. - CD-ROM. Popis urobený: 28.6.2007. - Názov z titulnej
obrazovky
KARASOVÁ, K.: Maloobchod v podmienkach znalostnej ekonomiky. In: Management,
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52-53. ISSN 1336-393X
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/3761/06
Názov projektu: Doprava ako systémový predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti
SR v rozširujúcej sa EÚ
Vedúci projektu: doc. Dr. Heda Hansenová
Spoluriešitelia: Ing. Peter Verček, PhD., Ing. Tomáš Halán, PhD., MSc. Eng. Ho Thi Thu
Hoa, PhD.. Ing. Lucia Némethyová, PhD., Ing. Pavol Lazový
Doba riešenia: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 60 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Hlavný cieľ výskumu sa zameral na riešenie možností efektívnejšieho fungovania
dopravného systému SR integrovaného do spoločného dopravného systému EÚ z aspektu
systémového vzťahu prepravných nákladov a zahraničnoobchodnej ceny tovarov
(Kindelberger) v kontexte meniacich sa parametrov slovenského zahraničného obchodu
a schválených politík Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Národnej
lisabonskej stratégie) a rozvojových programov dopravnej politiky do roku 2013.
V dvoch etapách výskumu sa podarilo formulovať kvantitatívne i kvalitatívne
požiadavky slovenskej ekonomiky na prepravu v oblasti zlepšovania podmienok fungovania
prepravného trhu na základe komparatívneho vzťahu dodacích a prepravných podmienok
a ďalej prepravných nákladov, ktoré explicitne ovplyvňujú exportné a importné ceny
vybraných obchodovaných komodít a relácii slovenského zahraničného obchodu. Práca sa
zamerala i na vplyv priamych zahraničných investícií v automobilovom priemysle.
Oblasti riešenia:
- viackriteriálna analýza podnikateľského prostredia SR pre vybranú komoditu (dopravné
prostriedky) slovenského zahraničného obchodu so zvláštnym zameraním na dopravnú
infraštruktúru,
- analýza vplyvu globálnej automobilovej výroby v SR na globálne zásobovacie
reťazce začínajúce a končiace v SR,
- analýza vplyvu tovarového obchodu medzi krajinami ASEAN + 3 a EÚ so zvláštnym
zreteľom na Slovensko a Vietnam, na rozvoj intermodálnej prepravy v SR,
- prepravné relácie medzi krajinami ASEAN + 3 a EÚ so zvláštnym zreteľom na rieku
Mekong (v ASEAN), námorné prístavy medzi kontinentami Európa a Ázia a rieku Dunaj
(prístav Bratislava),
- metódou UTA identifikované aktuálne kvalitatívne a nákladové požiadavky zákazníkov
v automobilovom priemysle (Volkswagen Slovakia a.s. Volkswagen Logistics),
chemickom a petrochemickom priemysle (Slovnaft, a.s., Novacké chemické závody, a.s.)
stavebnom priemysle (PORFIX pórobetón, a.s., Transplus (Slovensko), s.r.o.,
drevospracujúcom priemysle (Lesy Slovenskej republiky, š.p.), hutníckom priemysle
a obchode s hutníckym materiálom (Ferona Slovensko, a.s.), textilnom a odevnom
priemysle (MAKYTA, a.s.) na cestnú a železničnú nákladnú dopravu v Európskej únii a
na Slovensku,
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metódou benchmarkingu vyhodnotená úspešnosť ponúk cestných a železničných
dopravcov v napĺňaní požiadaviek skúmaných zákazníkov ,
- analýza súčasného stavu dopravnej infraštruktúry a rozvojové programy spoločnej
dopravnej politiky Európskej únie a dopravnej politiky SR.
- disparity medzi plánovým rozvojom dopravnej infraštruktúry a skutočnosťou.
Výsledky riešenia uvádzajú:
- vplyv priamych zahraničných investícií v automobilovom priemysle na zavádzanie a
modernizáciu produkčných, zásobovacích
a predajných konceptov a praktík na
slovenských trhoch,
- vplyv požiadaviek odberateľov na dodávky tovarov slovenských firiem na zahraničné
trhy a vplyv cenovej a necenovej konkurencie medzi samotnými dodávateľmi,
- konkurencieschopnosť železničnej a cestnej dopravy na medzinárodných prepravných
trhoch z aspektu SR,
- vplyv intermodálnej prepravy na znižovanie nákladov a kvalitu dodania v rámci
tovarového exportu a importu SR,
- aktuálne problémy a možnosti ich riešenia v rozvoji slovenskej dopravnej infraštruktúry.
V rámci riešenia výskumu VEGA boli úspešne obhájené tri doktorandské práce:
1. Ing. Tomáš Halán, Dopravná infraštruktúra a jej vplyv na vybrané aspekty slovenskej
ekonomiky, 2006,
2. MSc. Eng. Ho Thi Thu Hoa, Rozvoj intermodálnej prepravy v nadväznosti na námorné
trasy v obchode medzi krajinami ASEAN plus 3 a EÚ, 2007
3. Ing. Lucie Némethyová, Hodnotenie kvality a nákladov cestnej a železničnej nákladnej
prepravy v dopravnom systéme Európskej únie so zvláštnym zameraním na Slovenskú
republiku, 2008
- Článok HO THI THU HOA – Hansenová, H.: Globalization of Trade and Tansportation
Between the ASEAN+3 Countries and the European union. Romanian Journal of
European Affairs, 2, Bukurešt, 2006, s. 47-70, VEGA 1/3761/06, dostal cenu rektora EU
v Bratislave ako najlepší článok vo svojej kategórii.
- MSc. Eng.Ho Thi Thu Hoa pokračuje vo výskume a výuke v danej téme na University of
Hanoi, kde založila špecializáciu Intermodal Transportation.
- Ing. Lucia Némethyová ako doktorandka dostala v letnom semestri roku 2008 štipendium
SAIA a tému dizertačnej práce študovala i na University of Westminster v Londýne.
- Výsledky výskumu boli priebežne prezentované na konferenciách, publikované
v učebniciach a článkoch.
- Výsledky výskumu boli zapracované do interných materiálov Zväzu zasielateľstva
a logistiky SR, Českej spoločnosti pre dopravné právo, Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory, MDPaT SR - odbor komodality a Železníc Slovenskej republiky.
- Výsledky výskumu sa stali čiastkovým vstupom pre ďalší výskum VEGA pre roky 2009
– 2011 na tému: Európska logistika a perspektívy Slovenska (Hansenová, 1/0627/09).
-
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Zoznam výstupov (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované
obdobie (končiaci projekt):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
HANSENOVÁ, H.: Prepravné služby v podmienkach medzinárodného obchodu. Ekonóm:
Bratislava, 2007, s. 130, AH 7, 973, ISBN 978-80-225-2323-3, (2. prepracované vydanie)
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
HANSENOVÁ, H.: In: Lipková, Ľ. a kol: Európska únia. Sprint: Bratislava, 2004, ISBN 8089085-65-2 AH 1, 001
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HO THI THU, H. – HANSENOVÁ H.: ASEAN+3 and EU – Booming trade and urgent
requirements for transportation. In: TheTransport Journal, č. 8, Vietnam, 2006, ISSN 08667012, s. 51-60
HO THI THU, H. – HANSENOVÁ, H.: Inland waterway transport on the Danube River –
driving force to foster foreign trade of European landlocked countries – a case of Slovakia.
Acta Oeconomica Pragensia, č. 3, VŠE: Praha, 2007, s. 134-145, ISSN 0572-3043
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HANSENOVÁ, H. – LAZOVÝ, P.: Global sourcing a jeho vplyv na dodanie v rámci
medzinárodného obchodu. In: Studia commercialia Bratislavensia, č. 1. OF EU, Bratislava:
2008, ISSN 1337-7493, s. 53-62 VEGA 1/3761/06
HANSENOVÁ, H. – HO THI THU, H.: Intermodality – transportation solution for Global
Trade. In: Komunikácie, č. 1, EDIS, Žilina: 2006, s. 60-63
HO THI THU, H.: Prospects of trade relations between APT-EAFTA and the European
Union. In: Ekonomické rozhľady, č. 1. 2006, s. 81- 89, ISSN 0323-262X
HALÁN, Tomáš – NÉMETHYOVÁ, Lucia: Faktory rozvoja dopravnej infraštruktúry a jej
hodnotenie metódou benchmarkingu. In: Ekonomické rozhľady, č. 3, Bratislava, 2007, s.
388-396
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
HANSENOVÁ, H. a kol.: Doprava ako systémový predpoklad pre zvyšovanie
konkurencieschopnosti v rozširujúcej sa EÚ, vedecký recenzovaný monografický zborník,
Bratislava, 2008, ISBN 978-80-225-2663-0, VEGA 1/3761/06
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HANSENOVÁ, H. – LAZOVÝ, P.: Nové formy podnikania v doprave a logistike. In:
Sborník s 8. mezinárodní vědecká konference Česká republika a Slovensko v mezinárodním
obchodě a podnikání. Oeconomica, Praha: 2008, ISBN 978-80-245-1372-0, s. 20-25, VEGA
č. 1/3761/06
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
NÉMETHYOVÁ, L.: Problém nedokonalej internalizácie externých nákladov – prípad
železničnej nákladnej dopravy. In: Zborník z medzinárodnej konferencie. Mekon 2006. EKF
VŠB Ostrava, 2006
HANSENOVÁ, H.: Postavenie dopravných terminálov a logistických centier
v medzinárodnom obchode a podnikaní. In: LOGI 2006, Zborník Externí poskytování
logistických služeb, 18.-19.4.2006, Bohdaneč, Vyd. Institut Jana Pernera, o.p.s. Pardubice:
2006, s. 30-35
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HANSENOVÁ, H. –
NÉMETHYOVÁ, L.: Vplyv zákazníka na presadzovanie
intermodálnych riešení v doprave. In Zborník CZ Intermodal – Eurokombi. Trendi
intermodality v Evropě. Lázně Bohdaneč, 13-14.6.2006, Univerzita Pardubice a Žilinská
univerzita, s. 7. ISBN 80-7194-874-8
HANSENOVÁ, H. – HALÁN, T.: Budovanie transeurópskych sietí ako súčasť európskej
intermodálnej dopravy. In: Zborník CZ Intermodal – Eurokombi. Trendi intermodality
v Evropě. Lázně Bohdaneč, 13-14.6.2006, Univerzita Pardubice a Žilinská univerzita, s. 7.
ISBN 80-7194-874-8
HALÁN, T. – NÉMETHYOVÁ, L.: Dopravná infraštruktúra a moderné metódy jej
hodnotenia. In: Zborník Konkurenceschopnost českých a slovenských podniků v podmínkách
rozšířené EU. VŠE Praha, 2006, s. 66-71
HO THI THU, H.: Intermediaries – the important partner of intermodality in globalized
transportation. In: Zborník CZ Intermodal – Eurokombi . Trendy intermodality v Evropě.
Lázně Bohdaneč, 13-14. 6. 2006, Univerzita Pardubice a Žilinská univerzita, s. 7. ISBN 807194-874-8
HANSENOVÁ, H. – HO THI THU, H.: New dynymic trends in international transportation
business. In: Zborník Konkurenceschopnost českých podniků v podmínkách rozšířené EU.
VŠE, Praha : 2006. ISBN 80-245-1056-1, s. 86-92
VERČEK, P.: Ďalší boom? Aká je priemerná miera prosperity? In: Zborník
Konkurenceschopnost českých podniků v podmínkách rozšířené EU. VŠE, Praha : 2006.
ISBN 80-245-1056-1, s. 252-256
NÉMETHYOVÁ, L..: Alternatívne formy financovania verejnej dopravnej infraštruktúry ako
faktora podporujúceho rozvoj regiónu. In: Medzinárodná vedecká konferencia Verejná správa
a regionálny rozvoj. TnUAD, Trenčín: 2005. Citované in: Hansenová, H.: Postavenie
dopravných terminálov a logistických centier v medzinárodnom obchode a podnikaní. In:
LOGI 2006, Zborník Externí poskytování logistických služeb, 18.-19.4.2006, Bohdaneč,
Vyd. Institut jana Pernera, o.p.s. Pardubice: 2006, s. 35
NÉMETHYOVÁ, L.: Rozhodovanie firiem o výbere dopravných modalít – prípad
intermodálnej dopravy. In: Zborník Mladá věda 06. Praha: Oecomica, 2007. ISBN 978-80245-1318-8
LAZOVÝ, P.: Outsurcing logistiky ako strategické partnerstvo. In: Zborník z 9.
medzinárodnej konferencie MEKON 2007. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava: 2007
NÉMETHYOVÁ, L.: Využitie viackriteriálnej analýzy rozhodovania v oblasti nákladnej
dopravy. In: Sborník s 8. mezinárodní vědecká konference Česká republika a Slovensko
v mezinárodním obchodě a podnikání. Oeconomica, Praha: 2008, ISBN 978-80-245-1372-0,
s. 277-279, VEGA č. 1/3761/06
LAZOVÝ, P.: Stratégia získavania výrobných vstupov na globálnej úrovni. In: Zborník z 9.
medzinárodnej konferencie MEKON 2008. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava: 2008.
ISBN 978-80-248-1704-0, s. 6
LAZOVÝ, P.: Trendy v zabezpečení zdrojov pre globálnu výrobu. In: Zborník Medzinárodná
Baťova konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. UTB Zlín: 2008.
ISBN 978-80-7318-663-0, s. 9
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AFD Publikované práce v domácich vedeckých konferenciách
HANSENOVÁ, H. – HALÁN, T.: Dôsledky investícií do infraštruktúry na ekonomický
rozvoj na príklade Slovenskej republiky. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Obchodné podnikanie teórie a praxe znalostnej ekonomiky, konanej
5-6.10. 2006
v Mojmírovciach, s. 340-344
HANSENOVÁ, H. – NÉMETHYOVÁ, L.: Benchmarking v doprave ako nástroj zvyšovania
konkurencieschopnosti regiónu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Obchodné podnikanie teórie a praxe znalostnej ekonomiky, konanej
5-6.10. 2006
v Mojmírovciach, s. 345-349 - VEGA č. 1/3761/06
HALÁN, T.: Dopravná politika Európskej únie - vybrané problémy. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie Merkúr 2006. Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 143-149,
ISBN 80-225-2290-2
HO THI THU, H. – HANSENOVÁ, H.: Inland Waterway transport as an efficient tool for
trade promotion. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Obchodné podnikanie
teórie a praxe znalostnej ekonomiky, konanej 5-6.10.2006 v Mojmírovciach, s. 350- 355 VEGA č. 1/3761/06
HO THI THU, H.: Zahranično-obchodná politika Vietnamu. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Verejná správa a regionálny rozvoj. FSEV TnUAD Trenčín : 2006, s.
78-82
HO THI THU, H.: Global Sourcing its Impact on Intermodal Transportation. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie Merkúr 2006. Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 156-162,
ISBN 80-225-2290-2
HO THI THU H.: Zahranično-obchodná politika Vietnamu. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Verejná správa a regionálny rozvoj. FSEV TnUAD Trenčín : 2006, s.
78-82
LAZOVÝ, P.: Pôsobenie 3PL Providerov v outsourcingovej logistike. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie Merkúr 2006. Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 258-265,
ISBN 80-225-2290-2
NÉMETHYOVÁ, L.: Alternatívne formy financovania verejnej dopravnej infraštruktúry ako
faktora podporujúceho rozvoj regiónu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Verejná správa a regionálny rozvoj. FSEV TnUAD Trenčín : 2006, s. 170-174
NÉMETHYOVÁ, L.: Benchmarking v doprave – hodnotenie kvality a nákladov prepravných
služieb z pohľadu zákazníka. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „ Merkúr
2006“. Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 310-316, ISBN 80-225-2290-2
VERČEK, P.: Benchmarking konkurencieschopnosti Slovenskej ekonomiky. In: Zborník zo
7. medzinárodnej konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní
2007. Ekonóm: Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 300-304, Projekt Mladých č.
2316059
BALÁŽ, P. – VERČEK, P.: Nová ekonomika a jej význam v hospodárskej politike v období
globalizácie. In: Zborník Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast – súčasnosť a budúcnosť
perspektívneho vývoja.. Bratislava 13. 10. 2007, CD – nosič ISBN 978-80-225-2350-9, s. 1-7
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HANSENOVÁ, H. – LAZOVÝ, P.: Súčasný stav a trendy v logistike na Slovensku. In:
Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode
a podnikaní 2007. Ekonóm: Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 105-109 VEGA č.
1/3761/06
HANSENOVÁ, H. – NÉMETHYOVÁ, L.: Rozhodnutia firiem ovplyvňujúce operácie
v nákladnej doprave. In: Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Česko a Slovensko
v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Ekonóm: Bratislava, 2007, ISBN 978-80-2252338-7, s. 110- 114, VEGA č. 1/3761/06
HANSENOVÁ, H. – HO THI THU, H.: Supply chain and freight transport between the
ASEAN + 3 and the EU: case of two selected industries. In: Zborník zo 7. medzinárodnej
konferencie Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Ekonóm:
Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2338-7, s. 115-120, VEGA č. 1/3761/06
NÉMETHYOVÁ, L.: Analýza vývoja trhu železničnej nákladnej dopravy v Európskej únii
a na Slovensku. In: Zborník z medzinárodnej konferencie MERKÚR 2007. Bratislava:
Ekonóm, 2007, 455-463 s. ISBN 978-80-225-229-08, VEGA č. 1/3761/06
NÉMETHYOVÁ, L.: BENCHMARKING of Quality and Costs of Rail and Road Freight
Transportation in European Union with a Special Focus on the Slovak Republic. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie TRANSCOM 2007, Žilina, 2007, s. 169-172, ISBN
978-80-8070-692-0
LAZOVÝ, P.: Global Sourcing – globálne získavanie zdrojov. In: Zborník z medzinárodnej
konferencie MERKÚR 2007. Bratislava: Ekonóm, 2007, 372-377 s. ISBN 978-80-225-22908, VEGA č. 1/3761/06
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
LAZOVÝ, P.: Letecká nákladná doprava zvyšuje hodnotu globálnych dodávateľských
reťazcov. Pernerś contacts, č. 3 Pardubice, 2007, s. 56-63 (Elektronický odborný časopis)
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HANSENOVÁ, H. – HO THI THU, H.: Rozvojové trendy intermodality. Dopravné systémy
smerujú od fragmentácie ku koordinácii a integrácii. Doprava a logistika, č. 7-9, Ecopress:
Bratislava, 2007, s. 56-59
HANSENOVÁ, H. – HO THI THU, H.: Intermodálna doprava v EÚ. Cesta k ekologizácii
a plynulosti dopravy na kontinente. Doprava a logistika, č. 7-9, Ecopress: Bratislava, 2007, s.
60-61
HANSENOVÁ, H. – HO THI THU, H.: Kontajnerizácia – história a budúcnosť. Doprava
a logistika, č. 9, Ecopress: Bratislava, 2007, s. 17
HANSENOVÁ, H. – HO THI THU, H.: Trendy v globálnom obchode a logistike.
Liberalizácia svetového obchodu a financií podporuje globalizáciu dopravy. Doprava
a logistika, č. 10, Ecopress: Bratislava, 2007, s. 14
HANSENOVÁ, H. – HALÁN, T.: Dopravná infraštruktúra v teóriách regionálneho rozvoja.
Impulzy pre rast investícií, produktivity a outputu. Doprava a logistika, č. 10, Ecopress:
Bratislava, 2007, s. 36-37
HANSENOVÁ, H. – HALÁN, T.: Miesto logistickej infraštruktúry v rozhodovaní firiem
o alokácii. Globalizácia a integrácia zdôrazňujú význam logistiky v obchodnej stratégii.
Doprava a logistika, č. 11, Ecopress: Bratislava, 2007, s. 12-13
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HANSENOVÁ, H. – HALÁN, T.: Vplyv globalizácie na svetovú dopravu. Zmenil sa
rebríček funkcií a význam odvetvia v ekonomike a spoločnosti. Doprava a logistika, č. 11,
Ecopress: Bratislava, 2007, s. 20
HANSENOVÁ, H. – HALÁN, T.: Doprava a medzinárodné podnikanie. Pri vstupe na
zahraničný trh hrajú prepravné náklady významnú úlohu Miesto logistickej infraštruktúry
v rozhodovaní firiem o alokácii. Globalizácia a integrácia zdôrazňujú význam logistiky
v obchodnej stratégii. Doprava a logistika, č. 11, Ecopress: Bratislava, 2007, s. 21
HANSENOVÁ, H. – HO THI THU, H.: Slovensko distribuuje Vietnam.: Obchod Príloha
Logistika: november, 2007, Sanoma Magazines Slovakia: Bratislava, 2007, s. 26-27
HANSENOVÁ, H. – HO THI THU, H.: Transsibírska magistrála je výhodná, ale... Obchod
Príloha Logistika: november, 2007, Sanoma Magazines Slovakia: Bratislava, 2007, s. 24
HANSENOVÁ, H. – HO THI THU, H.: Stará Európa je závislá. Obchod Príloha Logistika:
november, 2007, Sanoma Magazines Slovakia: Bratislava, 2007 s. 22-23
HANSENOVÁ, H. – HO THI THU, H.: Intermodálna preprava medzi Áziou a Európou.
Komerčné charakteristiky, perspektívy a výzvy. Doprava a logistika, č. 12 Ecopress:
Bratislava, 2007, s. 40-41
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/3774/06
Názov projektu: Hybné sily trhu služieb v procese globalizácie, internacionalizácie a
integrácie
Vedúci projektu: doc. Ing. Valéria Michalová, CSc.
Spoluriešitelia: Ing. Anna Michálková, PhD., Ing. Jana Vančíková, PhD., Ing. Ivana
Holubcová – D, Ing. Dana Benešová, CSc., Ing. Viera Kubičková, PhD., Ing.
Ladislav Bažó – D, Ing. Jana Dziaková – D (v r. 2008 zanechala štúdium),
Ing. Marek Sojak – D, Ing. Peter Guláš, PhD.
Doba riešenia: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 129 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
V I. etape: spracovanie teoreticko-metodickej bázy o pôsobení hybných síl trhu služieb
v etape globalizácie, internacionalizácie a integrácie, a v jej rámci:
- charakteristika systémových a štrukturálnych zmien v ekonomikách EÚ a SR s dosahmi
na sektor služieb, a v jeho rámci na tvorbu HDP, pracovných miest, na medzinárodný
obchod, bariéry v danej oblasti, odstraňovanie, budovanie vnútorného trhu, Smernica
o službách, politika podpory trhu služieb,
- špecifikácia vývojových trendov na trhu služieb v danej etape pozorovania,
- charakteristika súčasnej etapy budovania trhu služieb (stratégia a smernica o službách na
vnútornom trhu),
- súbor ukazovateľov odzrkadľujúcich účinnosť pôsobenia hybných síl (statická
a dynamická analýza, komparácia).
V II. etape:
- analýza a charakteristika trhu služieb, hlavné črty trhu služieb, porovnanie trhu služieb
EÚ : SR,
- špecifikácia hybných síl trhu služieb: posun od regulácie k deregulácii; privatizácia;
inovácie (technologické, produktu, procesov); rozširovanie reťazcov a franchisingových
sietí; internacionalizácia a globalizácia; integrácia trhu služieb/budovanie vnútorného
trhu; tlaky na zvyšovanie produktivity v službách; presadzovanie kvality služieb;
expanzia podnikania v oblasti lízingu a prenájmu; využívanie outsourcingu a offshoringu;
presadzovanie výrobcov do pozície poskytovateľov služieb; potreba hľadania nových
zdrojov príjmov pre verejné organizácie; najímanie manažérov pre inovatívne podnety. V
projekte boli identifikované, systemizované a analyzované bolo ich pôsobenie,
- charakteristika bariér a prekážok vnútorného trhu a jeho pôsobenie ako hybnej sily v SR,
bariéry identifikované na trhu služieb v SR, využitie metódy indexu (primárny výskum vo
vybraných odvetviach,
- charakteristika vybraných hybných síl: uplatňovanie inovatívnych foriem na trhu služieb
SR ako predpokladu jeho rozvoja, informatizácia a e-business, outsourcing a offshoring,
lízing, partnerstvá a siete, hybné sily na trhu telekomunikačných služieb),
- syntetizácia v komplexnej štúdii - vedeckej monografie,
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-

špecifiká nacionalizácie skúmané v doktorandskej dizertačnej práci Ing. M. Sojaka,
externého doktoranda OF EU, (obhajoba sa pripravuje na rok 2009),
- vydanie vedeckej monografie „Hybné sily trhu služieb v procese globalizácie,
internacionalizácie a integrácie“,
- organizovanie vedeckého kolokvia na OF EU v Bratislave pod rovnomerným názvom za
účasti zástupcu MH SR a PgÚ SAV, riešiteľov, tvorivých zamestnancov OF, doktorandov
a študentov v Týždni vedy a techniky na Slovensku (25. 11. 2008),
- publikovanie 37 druhov vedeckých výstupov vrátane vystúpení na konferenciách,
- prezentácia výsledkov výskumu riešiteľským kolektívom na vedeckých podujatiach
v SR, ČR, Nemecku, Rusku, Litve,
- diplom za najlepšie vystúpenie na medzinárodnom fóre 2008 v Moskve (Rusko) –
Vedecká konferencia Kačestvo obrazovania i nauki v vyššem učebnom učreždenii. 13-15.
11. 2008.
Zoznam výstupov (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované
obdobie (končiaci projekt):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
MICHALOVÁ, V. – VANČÍKOVÁ, J. – KUBIČKOVÁ, V. – BENEŠOVÁ, D. –
HOLUBCOVÁ, I. – BAŽÓ, L. – MICHÁLKOVÁ, A. – GULÁŠ, P.: Hybné sily trhu služieb
v procese globalizácie, internacionalizácie a integrácie. Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM, 2008. 163 s. VEGA 1/3774/06. ISBN 978-80-225-2533-6
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
MICHALOVÁ, V.: Manažment a marketing služieb. Bratislava: Vyd. Daniel Netri, 2006,
216 s. ISBN 80-969567-1-X
MICHALOVÁ, V. – BENEŠOVÁ, D.: Obchodno-podnikateľské služby. Bratislava :
Vydavateľstvo Daniel Netri, 2007. 232 s. ISBN 978-80-969567-3-9.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HOLUBCOVÁ, I. – MICHALOVÁ, V.: Present and future of outsourcing and business
services in new EU member states. In Global Academic Society Journal: Social Science
Insight. - Lithuania : Akademija, 53355 Kauno, 2008. ISSN 2029-0365, 2008, vol. 1, no. 1, s.
31-47. Dostupné na internete: <www.scholararticles.net>.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MICHALOVÁ, V.: Hybné sily trhu služieb v procese globalizácie, internacionalizácie a
integrácie. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University
of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v
Bratislave, 2008. ISSN 1337-7493, 2008, roč. 1, č. 2, s. 81-93. VEGA 1/3774/06.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
HOLUBCOVÁ, I.: Outsourcing a obchodné služby v nových členských krajinách Európskej
únie. In: Mladá veda ´06: sborník studentu doktorského studia. – Praha: Vysoká škola
ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 225230.
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
MICHALOVÁ, V.: Trendy a východiská stratégie služieb v SR. In Vízia a stratégia rozvoja
slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre
vypracovanie stratégie. - Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-1625, s. 201-209.
MICHALOVÁ, V.: Trh služieb v etape integrácie do EÚ. In Aktuálne otázky výskumu v
ekonómii a manažmente: zborník vedeckých statí. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM,
2008. ISBN 978-80-225-2619-7, s. 124-141.
VANČÍKOVÁ, J.: Analýza dopadov liberalizačných tendencií na trhu služieb s aplikáciou na
podmienky SR. In: Ekonomické vedné disciplíny v znalostnej spoločnosti: zborník
vedeckých statí doktorandov. – Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80225-2618-0, s. 134-150.
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
MICHALOVÁ, V. – HOLUBCOVÁ, I.: Kačestvo obrazovania i nauki v vysšem učebnom
učreždenii. In: Zborník z konferencie Third Annual International Forum - Hihger Education
Quality Assurance. Moskva, 13. – 15. novembra 2008. Diplom za najlepšie vystúpenie na
medzinárodnom fórume. (zadané do tlače)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
MICHALOVÁ, V. – HOLUBCOVÁ, I.: Biznes uslugi v desjati novych stranach - členach
Evrosojuza. In Mirovoj rynok uslug: sovremennoe sostojanie, problemy i perspektivy razvitija
: sbornik dokladov i vystuplenij, 29 nojabrja 2006 g. Moskva. Moskva : Rossijskaja
ekonomičeskaja akademija im. G. V. Plechanova, 2006. s. 12-16. UDK 334.012.64, BBK
65.292, index 1.
MICHALOVÁ, V. – HOLUBCOVÁ, I.: Medzinárodný obchod a trh so službami a význam
prehlbovania jeho liberalizácie na príklade spolupráce medzi SR a RF. In: Zborník
z medzinárodnej konferencie „Současný stav spolupráce malých a středných podniku ČR, SR
a Ruska“. Luhačovice, 2006. (zadaný do tlače)
VANČÍKOVÁ, J.: Odvetvie služieb – výzvy v oblasti štatistiky. In: Mezinárodní Baťova
doktorandská konference, Zlín 27. apríla 2006, s. 139 – 146, CD-ROM. ISBN 80-7318-3846
HOLUBCOVÁ, I.: Internacionalizácia obchodných služieb v nových členských krajinách
Európskej únie. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : 3. ročník mezinárodní
Baťovy doktorandské konference [elektronický zdroj]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9, index 1
MICHALOVÁ, V. – HOLUBCOVÁ, I.: Spoločné služby pre podnikateľov ako inovačný
nástroj pre riešenie regionálnych disparít. In Liberecké ekonomické fórum 2007 : sborník
příspěvků [elektronický zdroj]. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská
fakulta, 2007. s. 957-963. ISBN 978-80-7372-243-2, index 1
MICHALOVÁ, V. – HOLUBCOVÁ, I.: Veda a vzdelávanie v súčasnej etape rozvoja
ekonomiky a spoločnosti SR a doktorandské štúdium v ich rámci. In Vysoká škola jako
facilitátor rozvoje společnosti a regionu: III. Mezinárodní konference 2007. – Kunovice:
Evropský polytechnický institut, 2007. ISBN 80-7314-107-8, s. 173-177.
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VANČÍKOVÁ, J.: Význam identifikácie a kvantifikácie reštrikcií v procese hodnotenia
efektov liberalizácie služieb. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : 3. ročník
mezinárodní Baťovy doktorandské konference [elektronický zdroj]. Zlín : Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9, index 1
MICHALOVÁ, V. – HOLUBCOVÁ, I.: Business services in Slovak reform economy. In
RESER 2008 - New horizons for the role and production of services: conference proceedings,
September 25th-26th 2008, Stuttgart, Germany. - Stuttgart: Fraunhofer Informations-zentrum
IRB, 2008. ISBN 978-3-8167-7786-1, s. 1-15.
MICHALOVÁ, V.: Služby pre podniky a konkurencieschopnosť podnikov. In
Konkurenceschopnost podniků II : sborník příspěvků z mezinárodní konference, konané 5. 6. února 2008 v Brně. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2008.
ISBN 978-80-210-4521-7, s. 471-479.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BAŽO, L.: Informatizácia – cesta k znalostnej ekonomike. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie OF Výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov
„Merkúr 2006“ , Bratislava 24.novembra 2006. Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 79-85. ISBN
80-225-2290-2
BAŽO, L.: Informačné technológie – nástroj zvyšovania produktivity v službách. In:
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing a obchod 14.-16. novembra 2006,
Zvolen: Drevárska fakulta TU, 2006. s. 9-12. ISBN 80-8093-009-0, index 1
BENEŠOVÁ, D.: Vplyv technologického pokroku na zmeny v procesoch podnikov
cestovného ruchu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Obchodné podnikanie
v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky“. OF EU 5.-6.október 2006, Vzdelávací
inštitút COOP, Mojmírovce. Bratislava: Ekonóm, 2006. s. 510-515. ISBN 80-225-2227-9,
index 1
DZIAKOVÁ, J.: Ekonomický dopad inovácií v službách na zamestnanosť. . novembra
z medzinárodnej vedeckej konferencie OF Výsledky vedeckej práce mladých vedeckých
pracovníkov „Merkúr 2006“ , Bratislava 24.novembra 2006. Bratislava: Ekonóm, 2006, s.
109-118. ISBN 80-225-2290-2
DZIAKOVÁ, J.: Úloha informačných a komunikačných technológií v raste ekonomiky so
zreteľom na sektor služieb. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Obchodné
podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky“. OF EU 5.-6.október 2006,
Vzdelávací inštitút COOP, Mojmírovce. Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 527-531. ISBN 80225-2227-9
GULÁŠ, P.: Ekonomické poznatky pre prax trhov mobilných telekomunikačných služieb. In:
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Obchodné podnikanie v podmienkach teórie
a praxe znalostnej ekonomiky“. OF EU 5.-6.október 2006, Vzdelávací inštitút COOP,
Mojmírovce. Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 626-630. ISBN 80-225-2227-9
HANULÁKOVÁ, E.: Poradenské služby v podmienkach znalostnej ekonomiky. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe
znalostnej ekonomiky“. OF EU 5.-6.október 2006, Vzdelávací inštitút COOP, Mojmírovce.
Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 119-122. ISBN 80-225-2227-9
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HOLUBCOVÁ, I.: Obchodná spolupráca Slovenska s Ruskom. In: Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie OF Výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov
„Merkúr 2006“ , Bratislava 24.novembra 2006. Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 169-175.ISBN
80-225-2290-2
KLOCOK, B.: Hlavné úlohy marketingu v podniku hutníckeho odvetvia. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Mladý ekonóm – 2006“ Spájanie vedy, výskumu
a praxe v podmienkach budovania znalostnej ekonomiky. Bratislava: Vydavateľstvo Daniel
Netri, 2006. s. 49 – 53. ISBN 80-969567-0-1
KUBIČKOVÁ, V.: Inovačné procesy v podnikoch cestovného ruchu. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie “Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe
znalostnej ekonomiky“. OF EU 5.-6.október 2006, Vzdelávací inštitút COOP, Mojmírovce.
Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 557-561. ISBN 80-225-2227-9
MATUŠOVIČOVÁ, M.: Rozhodovanie o medzinárodných aktivitách firmy. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Mladý ekonóm – 2006“ Spájanie vedy, výskumu
a praxe v podmienkach budovania znalostnej ekonomiky. Bratislava: Vydavateľstvo Daniel
Netri, 2006. s. 84 – 88 ISBN 80-969567-0-1
MICHALOVÁ, V.: K niektorým aspektom konkurencieschopnosti podnikov služieb v SR.
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie “Obchodné podnikanie v podmienkach
teórie a praxe znalostnej ekonomiky“. OF EU 5.-6. október 2006, Vzdelávací inštitút COOP,
Mojmírovce. Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 575-579. ISBN 80-225-2227-9
MICHALOVÁ, V.: Trhové služby a ich hybné sily. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie PHF EU „SEMAFOR´2006 “, 20. – 22.09.2006 Tatranské Zruby, s. 36. ISBN
80-225-2217-1
MICHALOVÁ, V.: Vzdelávanie a výskum – dva piliere znalostnej ekonomiky a spoločnosti.
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie OF Výsledky vedeckej práce mladých
vedeckých pracovníkov „Merkúr 2006“, Bratislava 24.novembra 2006. Bratislava: Ekonóm,
2006, s. 16-27. ISBN 80-225-2290-2
SOJÁK, M.: Obchodné služby v SR so zameraním na oblasť reklamy
a konkurencieschopnosti. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie OF Výsledky
vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov „Merkúr 2006“, Bratislava 24.novembra
2006. Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 398-406. ISBN 80-225-2290-2
VANČÍKOVÁ, J.: Efekty liberalizácie trhu služieb v SR: kvantifikácia bariér pomocou
metódy indexu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie OF Výsledky vedeckej
práce mladých vedeckých pracovníkov „Merkúr 2006“, Bratislava 24.novembra 2006.
Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 429-433. ISBN 80-225-2290-2
VANČÍKOVÁ, J.: Meranie prekážok obchodu so službami. Porovnanie metodológií.
Aplikácia na krajiny EÚ. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencii EDAMBA, Nové
Zámky apríl 2006. s. 354-360. ISBN 80-225-2219-8, index 1
VANČÍKOVÁ, J.: Špecifiká podnikovej ekonomiky v odvetviach služieb. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe
znalostnej ekonomiky“. OF EU 5.-6.október 2006, Vzdelávací inštitút COOP, Mojmírovce.
Bratislava: Ekonóm, 2006, s. 626-630. ISBN 80-225-2227-9
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HOLUBCOVÁ, I.: Charakteristiky obchodných služieb nových členských krajín pri ich
vstupe do Európskej únie. In EDAMBA 2007 : 10. medzinárodná vedecká konferencia = 10th
international science conference. Nové Zámky : SECOS, 2007. ISBN 978-80-225-2380-6. S.
107-111.
HOLUBCOVÁ, I.: Obchodné služby ako súčasť outsourcingu. In: Merkúr 2007: výsledky
vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM,
2007. s. 254-261. ISBN 978-80-225-229-08, index 1
MICHALOVÁ, V.: Podnikanie v obchodných službách SR a EÚ a hybné sily jeho rozvoja.
In Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít : Prešov 2006. Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2006. ISBN 80-7165-593-7. (2006), s. 86-100.
VANČÍKOVÁ, J.: Postupy merania bariér na trhu služieb a ich efektov. In Merkúr 2007:
výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. s. 633-637. ISBN 978-80-225-229-8, index 1
BAŽÓ, L.: Lízing v Slovenskej republike. In: Merkúr 2007: výsledky vedeckej práce
mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. s. 114-122.
ISBN 978-80-225-229-8, index 1
DAI Dizertačné a habilitačné práce
GULÁŠ, P.: Liberalizácia trhu telekomunikačných služieb na Slovensku. OF EU. Obhajoba
6. 6. 2007
VANČÍKOVÁ J.: Efekty budovania vnútorného trhu služieb. OF EU. Obhajoba 16. 5. 2008
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
HOLUBCOVÁ, I. – MICHALOVÁ, V.: Správa z vedeckého podujatia: Nové horizonty pre
úlohu a produkciu služieb v ekonomike. In Studia commercialia Bratislavensia: vedecký
časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave – scientific journal of
Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava – Bratislava: Obchodná fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISSN 1337-7493, 2008, roč. 1, č. 3, s. 158-160.
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/4559/07
Názov projektu: Kultúra ako činiteľ ekonomického rozvoja regiónov Slovenska:
analýza kultúrnych determinantov miest a obcí v kontexte nových
euroregiónov
Vedúci projektu: Ing. Mária Tajtáková, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Peter Filo, PhD., doc. Ing. Peter Štarchoň, PhD., Ing. Dagmar
Klepochová, PhD., Ing. Marína Korčoková, PhD., Ing. Michal Gašaj, PhD.,
Ing. Miroslava Loydlová – D
.
Doba riešenia: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008:80 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Projekt sa zameriaval na analýzu kultúrnych determinantov slovenských miest a obcí
ako činiteľov ekonomického rozvoja slovenských regiónov v kontexte Európskej únie.
Predmetom skúmania bol vzťah medzi kultúrou a ekonomikou a ich vzájomné ovplyvňovanie
sa s dôrazom na regionálny kontext. Východiskom projektu bol rastúci význam kultúry
v rámci Európskej únie ako rozlišovacieho prvku jednotlivých členských štátov, nástroja
sociálnej inklúzie rôznych skupín obyvateľstva, tvorcu zamestnanosti a faktora rozvoja
turizmu. Kultúrny potenciál jednotlivých miest a obcí je potrebné využiť na riešenie
spomínaných čiastkových problémov a v konečnom dôsledku na podporu ekonomického
rozvoja celého regiónu. Kultúra sa tak stáva rovnocenným účastníkom trhu, kde platia prísne
ekonomické pravidla, ako hlavný determinant funkčnosti a životaschopnosti akejkoľvek
organizácie. Kultúrne organizácie pôsobiace v regiónoch Slovenska však využívajú zväčša
živelný spôsob existencie a realizácie kultúrnych akcií, predovšetkým na amatérskej
a záujmovej, no nezriedka aj na profesionálnej úrovni. Práve absencia marketingových,
manažérskych a ekonomických modelov ako primárneho nástroja na pôsobenie kultúry
v trhovej ekonomike a na efektívne využitie jej potenciálu na ekonomický rozvoj regiónu
bola dôvodom na riešenie predloženého projektu.
Slovensko má rozmanitý kultúrny potenciál v podobe rôznych kultúrnych organizácií,
profesionálnych i záujmových aktivít, kultúrnych pamiatok, ktorý by mohol byť využitý na
riešenie špecifických regionálnych problémov súvisiacich napríklad s rozvojom
zamestnanosti, sociálnej inklúzie rôznych skupín obyvateľstva, rozvojom cestovného ruchu
a podobne. Tento potenciál však ostáva často nevyužitý. Dôvodom je najmä skutočnosť, že
vo vývoji slovenskej kultúry po roku 1989 chýba jeden dôležitý rozmer – implementácia
efektívnych marketingových, manažérskych a ekonomických modelov ako primárneho
nástroja na pôsobenie kultúry v trhovej ekonomike a na jej efektívne využitie na ekonomický
rozvoj na regionálnej i celospoločenskej úrovni.
Výstupy riešenia vedeckého projektu boli priebežne implementovali do vyučovacieho
procesu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Komenského univerzite v Bratislave v
rámci predmetov Marketing kultúry, Projektový manažment, Marketing, Marketingová
komunikácia, Spotrebiteľské správanie a Výskum trhu. Parciálne i kompletné výsledky
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projektu sa prezentovali na konferenciách doma i v zahraničí, publikované ako vedecké state
v zborníkoch a v odborných i vedeckých časopisoch.
Zoznam výstupov (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované
obdobie (končiaci projekt):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
TAJTÁKOVÁ, M.: Základy marketingu v umení a kultúre. Bratislava: Vyd. PROGRESSUS
Slovakia, 2007, 120 s., ISBN 978-80-969642-4-6 (8,571 AH).
TAJTÁKOVÁ, M.: Stratégie rozvíjania publika v interpretačných umeniach. Bratislava: Vyd.
EKONÓM, 2007, 112 s., ISBN 978-80-225-2394-3 (6,824 AH).
ACB Vysokoškolské učebnice
TAJTÁKOVÁ, M.: Médiá Out-of-Home. Značka v marketingovej komunikácii In:
LABSKÁ, Helena – TAJTÁKOVÁ, Mária – LOYDLOVÁ, Miroslava – MIKLOŠÍK, Andrej
.: Marketingová komunikácia II. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2008, 178. s., ISBN 978-80225-2485-8, (vlastný podiel – 68 strán/4,238 AH, kapitoly 2, 6, s. 24 – 53, 124 – 142).
TAJTÁKOVÁ, M.: Perspektívy rozvoja priameho marketingu. Event marketing. In:
LABSKÁ, Helena a kol.: Marketingová komunikácia (vybrané časti). Bratislava: Vyd.
EKONÓM, 2007, 220. s., ISBN 80-225-2267-8, (vlastný podiel – 38 strán/ 3,376 AH –
podkapitola 6.7, kapitola 7., s. 160 – 197).
TAJTÁKOVÁ, M.: Marketing kultúry In: ČIMO, Jozef a kol.: Marketingové aplikácie.
Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2008, 390 s., ISBN 978-80-225-2478-0 (vlastný podiel – 37
strán/2,34 AH, kapitola 10, s. 287 – 323).
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
TAJTÁKOVÁ, M. – ARIAS-ARANDA, D.: Targeting University Students in Audience
Development Strategies for Opera and Ballet. In: The Service Industries Journal (SIJ), Vol.
28, No. 2/2008, s. 179 – 191, ISSN 0264-2069 (Print), ISSN 1743-9507 (Online).
Elektronická verzia dostupná na http://dx.doi.org/10.1080/02642060701842191
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
TAJTÁKOVÁ, M.: Rozvíjanie publika ako základná funkcia marketingu v kultúre. In:
Marketing inspirations, roč. 3, č. 1/2008, s. 7 – 11, ISSN 1336-796X.
TAJTÁKOVÁ, M.: Marketingové modely v kultúre. In: Marketing inspirations, roč. 2, č.
1/2007, s. 11-15, ISSN ISSN 1336-796X
TAJTÁKOVÁ, M. – LOYDLOVÁ, M. – FILO, P.: Kultúrne determinanty miest a obcí
Slovenska a ich potenciál pre socio-ekonomický rozvoj regiónov SR. In. Studia commercialia
Bratislavensia. Vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.,
roč. 2/2009, ISSN 1337-7493 (zadané do tlače)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch nekonferenčných
TAJTÁKOVÁ, M.: Event marketing – nový prvok komunikačného mixu. In: ŠTARCHOŇ,
Peter a kol.: Marketingová komunikácia 2007. Teória a slovenská prax. Bratislava: Vyd.
Univerzity Komenského v Bratislave, 2008, 256 s., ISBN 978-80-223-2448-9 (vlastný podiel
– 15 strán /0,765 AH, kapitola 9, s. 85 – 99).
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AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
TAJTÁKOVÁ, M. – HESKIA, T. – KOPANIČOVÁ, J.: Arbitrage of Cultural Services:
What Makes Audiences Travel for the Performing Arts? In: 15th International Conference on
Cultural Economics (ACEI), Boston, Massachusetts (USA), 12. – 15. jún 2008. Zborník
abstraktov s. 26, súčasťou zborníka abstraktov je CD s úplnými textami príspevkov (vlastný
podiel 40 %).
ABAD-GRAU, M. M. – TAJTÁKOVÁ, M. – ARIAS-ARANDA, D. – LLORENSMONTES, J.: Machine Learning for Market Segmentation of Opera and Ballet Audience. In:
10th International Conference on Global Business and Economic Development, Kyoto,
(Japan), 8 – 11. august 2007. Elektronický zborník CD s. 1651 – 1664.
TAJTÁKOVÁ, M. – HESKIA, T.: Networking Process in Cultural Tourism: New
Technologies for Enhancing a Cultural Cooperation. In: 5th Culture and Development
Congress: In Defense of Cultural Diversity. Ministry of Culture of Cuba, Conventions Palace
in Havana (Cuba), 11.–14. jún 2007. Zborník abstraktov s. 36, súčasťou zborníka abstraktov
je CD s úplnými textami príspevkov.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
TEICHERT, T. – TAJTÁKOVÁ, M.: A Knowledge Path Model to Cultural Experience. In:
9th International Conference on Arts & Cultural Management (AIMAC), Valencia (Spain), 8
– 11. júl 2007. Zborník abstraktov s. 23, 67, ISBN 978-84-96221-32-1, súčasťou zborníka
abstraktov je CD s úplnými textami príspevkov.
LOYDLOVÁ, M.: Využívanie nástrojov marketingovej komunikácie v riadení organizácií
poskytujúcich knižnično-informačné služby. In: Medzinárodná vedecká konferencia
„Ekonomické znalosti pro tržní praxi“. Filozofická fakulta UP v Olomouci, 13.9. 2007. CD
s úplnými textami príspevkov, s. 274 – 277.
HESKIA, T. – TAJTÁKOVÁ, M. – JAKOB G.: Digital Technology in Audiovisual
Distribution: Window of Opportunity or Threat for Cultural Diversity? In: 5th Culture and
Development Congress: In Defense of Cultural Diversity. Ministry of Culture of Cuba,
Conventions Palace in Havana (Cuba), 11 – 14. jún 2007. Zborník abstraktov s. 40, súčasťou
zborníka abstraktov je CD s úplnými textami príspevkov.
LOYDLOVÁ, M.: Marketingový výskum a verejné knižnice. In: Medzinárodná vedecká
konferencia „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací“ Praha, 17.10.2008.
Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2008. ISBN 97880-245-1408-6.
LOYDLOVÁ, M.: Event marketing a jeho postavenie v marketingovej komunikácii. In:
Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Mezinárodní vědecká konference, Olomouc 11.9.2008.
Olomouc: Lešingrová Romana, 2008. ISBN 978-80-87273-00-5. s. 363-369.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
TAJTÁKOVÁ, M. – FILO, P.: Kult-Tour Centre as a tool for reinforcing the dynamism of
cultural tourism in regions. In: Medzinárodná konferencia „Dialóg predstaviteľov verejného
a súkromného sektora o spolupráci v cestovnom ruchu“, Ekonomická univerzita v Bratislave,
3. máj 2007. Zborník abstraktov s. 67, súčasťou zborníka abstraktov CD s úplnými textami
príspevkov ISBN 978-80-225-2369-1.
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FILO, P. – TAJTÁKOVÁ, M.: Potenciál východoslovenského mikroregiónu Sekčov-Topľa
pre rozvoj cestovného ruchu. In: Medzinárodná konferencia „Dialóg predstaviteľov
verejného a súkromného sektora o spolupráci v cestovnom ruchu“, Ekonomická univerzita
v Bratislave, 3. máj 2007. Zborník abstraktov s. 50 – 51, súčasťou zborníka abstraktov CD
s úplnými textami príspevkov ISBN 978-80-225-2369-1.
TAJTÁKOVÁ, M.: Zober ma na koncert: ako budovať publikum klasickej hudby. In:
Medzinárodná vedecká konferencia „Mediálne a komunikačné aspekty hudby“, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, 6. – 7. október 2007. Zborník s. 151 – 166, ISBN 978-80-8094199-4.
LOYDLOVÁ, M.: Úlohy a postavenie marketingu v knižniciach v prostredí novej
ekonomiky. In: Medzinárodná vedecká konferencia „Mladá veda 2007“. Fakulta ekonomiky
a manažmentu SPU v Nitre, 21.11 – 23.11. 2007, Račkova dolina. Zborník abstraktov s. 90,
súčasťou zborníka abstraktov CD s úplnými textami príspevkov. ISBN 978- 80- 8069 - 969.
GAŠAJ, M.: Nové trendy správania a rozhodovania slovenského spotrebiteľa. In:
Medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov „Mladá
veda 2007“ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 21.-23. november 2007. Zborník
abstraktov s. 78, súčasťou zborníka abstraktov CD s úplnými textami príspevkov ISBN 97880-8069-969-7
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
HESKIA, T. – TAJTÁKOVÁ, M.: Cultural Economics and the Media Consequences of
Convergence. In: 15th International Conference on Cultural Economics (ACEI), Boston,
Massachusetts (USA), 12. – 15. jún 2008. Zborník abstraktov s. 37.
BCI Skriptá a učebné texty
TAJTÁKOVÁ, M.: Segmentácia, výber cieľového trhu a voľba trhovej pozície značky Tokaj
na slovenskom trhu. In: KITA, Jaroslava a kol.: Marketing – Praktikum. Bratislava: Vyd.
EKONÓM, 2008, 164 s., ISBN 978-80-225-2564-0 (vlastný podiel – podkapitola 7.1).
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
TAJTÁKOVÁ, M.: Základy marketingu v umení a kultúre. In: ProMan. Projektový manažér.
Príloha časopisu EuroRegiony, 2. roč., č. 1/2007, s. 10 – 11, ISSN 1337-2505
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
FILO, P.: Recenzia publikácie: Marketing kultúry. Bratislava, 2007, In: ProMan. Projektový
manažér. Príloha časopisu EuroRegiony, 2. roč., č. 2/2007, s. 16, ISSN: 1337-2505
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/4561/07
Názov projektu: Teoretické a metodologické východiská marketingového spravodajstva
zameraného na konkurenciu
Vedúci projektu: Ing. Štefan Žák, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Mária Hasprová, PhD., Ing. Adrián Pavlik, PhD., Ing. Ladislav Bažó,
Ing. Lukáš Herzán, PhD., Ing. Stanislava Veselovská
Doba riešenia: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 65 000,-Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Vedecký projekt bol počas celej doby riešenia zameraný na uskutočnenie analýzy
postavenia a funkcií marketingového spravodajstva zameraného na sledovanie konkurencie s
dôrazom na vytvorenie komplexného teoretického a metodologického pohľadu na údajovú
bázu pre konkurenčné spravodajstvo. Získané poznatky z riešenia projektu poskytujú prehľad
o prístupoch a metódach zhromažďovania, hodnotenia, spracovania, uchovávania a následnej
distribúcie informácií o konkurencii prijímateľom rozhodnutí v marketingovom manažmente.
Vytvorený všeobecný model procesu konkurenčného spravodajstva možno aplikovať v praxi
slovenských firiem pôsobiacich nielen na domácich, ale aj európskych trhoch. Riešenie
projektu viedlo parciálne aj k rozvoju vedného odboru obchod a marketing najmä vo forme
monografií sumarizujúcich získané poznatky.
Zoznam výstupov (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované
obdobie (končiaci projekt):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ŽÁK, Š.: Marketingové spravodajstvo zamerané na konkurenciu. Bratislava: Vydavateľstvo
Daniel Netri, 2008. 80 s. (zadané do tlače)
ŽÁK, Š.: Informačné a komunikačné technológie v marketingovom výskume. Bratislava:
Vydavateľstvo Daniel Netri, 2008. ISBN 978-80-969567-5-3
HASPROVÁ, M.: Marketing v bankovníctve. Marketing v poisťovníctve In: ČIMO, J. a kol.:
Marketingové aplikácie. Bratislava: Ekonóm, 2008, s. 157-223. ISBN 978-80-225-2478-0
HASPROVÁ, M.: Marketing finančných inštitúcií - vybrané problémy. Bratislava:
Vydavateľstvo Daniel Netri, 2008. 80 s. ISBN 978-80-969567-6-0
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HASPROVÁ, M. – ŽÁK, Š.: Teoretické a praktické aspekty marketingového plánovania. In:
Verejná správa, č. 3, roč. 3, 2007, s. 45-51. ISSN 1337-2955
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
BAŽÓ, L.: Marketingové spravodajstvo ako súčasť informačného systému podniku. In:
Marketingové spravodajstvo orientované na konkurenciu z pohľadu teórie a praxe.
Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2470-4
HASPROVÁ, M. – ŽÁK, Š.: Benchmarking – nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti
vzdelávacej inštitúcie. In: Marketing vzdelávacích inštitúcií – vedecký zborník príspevkov.
Trnava: FMK UCM 2007, s. 99 - 105. ISBN 978-80-89220-86-1
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PAVLIK, A.: Zákaznícka orientácia a analýza potrieb zákazníkov malých a stredných
podnikov ako nástroj rastu konkurencieschopnosti. In: Marketingové spravodajstvo
orientované na konkurenciu z pohľadu teórie a praxe. Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN 97880-225-2470VESELOVSKÁ, S.: Alternatívny prenos rizík ako konkurenčná výhoda. In: Marketingové
spravodajstvo orientované na konkurenciu z pohľadu teórie a praxe. Bratislava: Ekonóm,
2007. ISBN 978-80-225-2470-4
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
HASPROVÁ, M.: Segmentácia klientov bánk. In. Veda, výskum a prax v meniacom sa
európskom ekonomickom priestore: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mladý
ekonóm 2008. Bratislava: Vyd. Ekonóm, 2008, s. 31-34. ISBN 978-80-225-2668-5
ŽÁK, Š.: Informačné zdroje pre marketingové spravodajstvo v podmienkach Slovenskej
republiky. In. Veda, výskum a prax v meniacom sa európskom ekonomickom priestore:
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mladý ekonóm 2008. Bratislava: Vyd.
Ekonóm, 2008, s. 116-120. ISBN 978-80-225-2668-5
HASPROVÁ, M. – ŽÁK, Š.: Vybrané oblasti a nástroje bankového marketingu v
podmienkach SR. In. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo
a finančné trhy. Bratislava: Vyd. Ekonóm, 2007, s. 151-156. ISBN 978-80-225-2422-3
VESELOVSKÁ, S.: Zaisťovacia politika Európskej únie. In. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo a finančné trhy. Bratislava: Vyd. Ekonóm, 2007, s.
411-420. ISBN 978-80-225-2422-3
VESELOVSKÁ, S.: Subjekty konkurencie na trhu zaistenia. In: Mezinárodní Baťova
doktorandská konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky, 2007, s. 112. ISBN
978-80-7318-529-9 (CD)
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ŽÁK, Š. – HASPROVÁ, M.: Internetové stránky samosprávy – cenný zdroj informácií pre
marketingové spravodajstvo. In: Marketingová panoráma, č. 1-2, roč. 5, 2007, s. 18 -20,
ISSN 1336-1864
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
ŽÁK, Š.: Progresívne metódy zhromažďovania údajov. In: VOKOUNOVÁ, Dana a kolektív:
Praktikum z prieskumu trhu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2008, s. 10-19, ISBN 97880-225-2584-8
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/4650/07
Názov projektu: Verejno-privátne partnerstvo – forma rozvoja infraštruktúry v Slovenskej
republike – právne aspekty a riziká spoločných rojektov
Vedúci projektu: doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc.
Spoluriešitelia: JUDr. Dušan Holub, JUDr. Ján Mišura, Ing. Jana Rolínová
Doba riešenia: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008:59 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
- analýza súčasného stavu PPP projektov infraštruktúry SR a medzinárodná komparácia;
- sumár rizík projektov verejno-súkromného partnerstva so zreteľom na súčasné turbulencie
na finančnom trhu a hrozby hospodárskeho krízového stavu;
- návrhy de lege ferenda k urýchleniu výstavby dôležitých infraštruktúrnych projektov
s osobitným dôrazom na diaľnice, vrátane vyvlastňovania pozemkov pre PPP.
Zoznam výstupov (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované
obdobie (končiaci projekt):
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
SABO, M.: Možnosti výstavby a prevádzky infraštruktúrnych projektov v podmienkach
verejno-privátneho partnerstva v Slovenskej republike – po prijatí zákona č. 25/2006 Z. z. In:
Veřejné zakázky a PPP projekty – potřebnost změny právní úpravy v EU a ČR. Zborník z 1.
ročníku mezinárodní vědecké konferencie, ISBN 978-80-7375 str. 202-208, Brno 2007
SABO, M.: Právna úprava živnostenského podnikania In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie „Právo v podnikání v nových členských státech Evropské unie (ČR, SR, Poľsko).
ISBN 978-7248-435-5 str. 126-131, Karviná 2007
SABO, M.: Ku koncepcii právnej úpravy zmluvných vzťahov v obchodnom práve Slovenskej
a Českej republiky. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Právo v podnikání
v členských státech EU. 2 ročník Karviná, ČR, november 2008
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HOLUB, D.: K niektorým otázkam výstavby diaľnic na Slovensku prostredníctvom PPP
projektov. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Veřejné zakázky a PPP
projekty – problémy aplikační praxe, Brno, 2008, ISBN 978-80-7380-2 str. 358-367
HOLUB, D.: Aktuálna normotvorba súvisiaca s výstavbou diaľnic na Slovensku
prostredníctvom PPP projektov. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie:
Olomoucké debaty mladých právniku, Olomouc, september 2008.
HOLUB, D.: Verejno-súkromné partnerstvo v dopravnej infraštruktúre. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie: Právo v podnikání v členských státech EU, 2. ročník,
Karviná, ČR, november 2008.
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Inštitucionálne projekty (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 160040/06
Názov projektu: Determinanty exportného marketingu: výskum procesov internacionalizácie
malých a stredných podnikov po vstupe SR do EÚ
Vedúci projektu: prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc.
Spoluriešitelia: Mgr. Attila Pólya, PhD., Ing. Zuzana Lukačovičová, PhD., Ing. Lukáš
Herzán, PhD., Ing. Zora Vajsochrová Trnková
Doba riešenia: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 25 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
- Systemizácia faktorov motivácie exportnej angažovanosti malých a stredných podnikov
v SR.
- Testovanie hypotéz o rozhodovacích procesoch podnikov pri vstupe na zahraničné trhy.
- Empirický výskum procesov štandardizácie a adaptácie MSP na zahraničných trhoch.
- Vytvorenie databázy z výskumu MSP o faktoroch motivácie exportnej angažovanosti
podnikov.
- Hodnotenie závislosti formy vstupu na zahraničné trhy od interných faktorov podniku.
- Vyhodnotenie súvislosti rôznych foriem organizačného usporiadania podnikov a voľby
konkrétnej medzinárodnej stratégie.
- Návrh rozhodovacieho modelu voľby optimálnej marketingovej stratégie podľa
vybraných interných a externých determinantov.
Zoznam výstupov (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované
obdobie (končiaci projekt):
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
LESÁKOVÁ, D. – HANULÁKOVÁ, E. – VOKOUNOVÁ, D.: Marketingové analýzy.
Bratislava : EKONÓM, 2007. ISBN 862-4978-365-9
ADF Vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
LESÁKOVÁ, D.: Determinanty exportnej marketingovej stratégie: analýza malých a
stredných podnikov v Slovenskej republike. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis
Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008.
ISSN 0323-262X, 2008, roč. 37, č. 3, s. 285-295.
LESÁKOVÁ, D. - MÜHLBÄCK, K. - TRNKOVÁ, Z.: Neue trends im internationalen
marketing. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. ISSN 0323-262X, 2007, roč. 36, č. 4,
s. 444-456.
LESÁKOVÁ, D.: Vplyv exportného výkonu na tvorbu marketingovej stratégie: analýza
malých a stredných podnikov v SR. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in
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Bratislava scientific journal. - Nové Zámky : Secos, 2007. ISSN 1336-1732, December 2007,
roč. 6, č. 4, s. 94-100.
LESÁKOVÁ, D. – HERZÁN, L.: Determinanty medzinárodnej marketingovej strategie. In:
Firemní spektrum. – Brno : Technická univerzita, III/2007, s. 7-9.
LUKAČOVIČOVÁ, Z.: Analýza trhu a trendov nealko nápojov na Slovensku
a v Európe. In: Nová ekonomika , Roč. 6, č. 2 (Jún 2007), s. 41-47 : ISSN: 1336-1732
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
LESÁKOVÁ, D.: Marketing strategy as a tool of business improvement - field research
results in Slovakia. In Gospodarka regionalna i turystyka : III. Miedzynarodowa konferencja
naukowa. - Kielce : Wyzsza szkola ekonomii, turystyki i nauk spolecznych w Kielcach, 2006.
ISSN 1733-4314, č. 4/2006, s. 67-72.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
LESÁKOVÁ, D. a kol. Marketingové stratégie MSP na zahraničných trhoch. In Veda a
výskum pre prax : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008.
ISBN 978-80-225-2617-3, s. 39-48.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
LESÁKOVÁ, D.: Výskum typológie marketingových stratégií podnikov v SR. In Česká cesta
k zákazníkům : (strategie spotřebního trhu potravin). - České Budějovice : Vysoká škola
evropských a regionálních studií, o.p.s., 2006, s. 57-63.
LESÁKOVÁ, D.: Spoločenská zodpovednosť firmy ako súčasť firemnej identity. In
Problematika corporate social responsibility se zaměřením na lidský kapitál, gender studies a
environmentální management : syntetická studie. - Liberec : Hospodářská fakulta Technické
univerzity v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-289-0, s. 194-199.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
LUKAČOVIČOVÁ, Z.: Trh s minerálnymi vodami v EÚ má perspektívu. In: Eurobiznis :
mesačník o ekonomike a podnikaní. - Roč. 7, č. 5 (Máj 2007), s. 44, ISSN 1336-393X
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
LESÁKOVÁ, D.: Analysis of international marketing strategies in Slovak companies. In
Management, economics and business development in the new european conditions : VI.
international scientific conference. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008.
ISBN 978-80-7204-582-2, s. 147-153.
LESÁKOVÁ, D.: Vplyv exportného výkonu na tvorbu marketingovej stratégie: analýza
malých a stredných podnikov v SR. In: Firma a konkurenční prostředí 2007: Mezinárodní
vědecká konference. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. ISBN:
978-80-86633-87-9. ss.66-72.
LESÁKOVÁ, D.: Experience of marketing strategies in Slovak SME. In: The path of
internationalization and integration in the Europe of regions - International Workshop.
Academy of Economic Studies Bucharest : Curtea de Arges, Romania, s. 202-205, April
2007. ISBN 978-80-8069-854-6
LESÁKOVÁ, D.: Marketing in new Europoean conditions. In: Management, Economics and
Business Development in the new European Conditions – 5. mezinárodní vědecká konference.
Brno : Technická univerzita, 2007, s. 55-63. ISBN 978-80-7204-532-7
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LESÁKOVÁ, D. – HERZÁN, L.: Štandardizácia a adaptácia v medzinárodných aktivitách
MSP. In: Zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie. Plzeň : Technická
univerzita, 2007, s. 169-175. ISBN 945-89-6402-471-7
LESÁKOVÁ, D. – PÓLLYA, A.: The Adoption of information technology in marketing. In
Management, economics and business development in the new european conditions. IV.
international scientific conference. Management, economics and business development in the
new european conditions : IV. international scientific conference = IV. mezinárodní vědecká
konference. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2006. ISBN 80-7204-454-0.
LESÁKOVÁ, D.: Marketingové znalosti v ére "Nového marketingu". In Ekonomické znalosti
pro tržní praxi : sborník příspěvků z mezinárodní vědecká konference, 14.9.2006, Olomouc. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1468-6, s. 181-184.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
LESÁKOVÁ, D. – LUKAČOVIČOVÁ, Z. – TRNKOVÁ, Z.: Analýza determinantov
exportného marketingu malých a stredných podnikov v SR. Zborník statí z riešenia
výskumného projektu. Bratislava : Ekonóm, 2007, 85 s.
LUKAČOVIČOVÁ, Z.: Multidimenzionálne škálovanie a pozičné mapy ako jeden
z nástrojov na určenie trhovej pozície značky. 10. medzinárodná vedecká konferencia
EDAMBA, Nové Zámky, 20. apríl 2007, str. S. 200-207, ISBN 978-80-225-2380-6
LUKAČOVIČOVÁ, Z.: Trendy trhu nealkoholických nápojov na Slovensku a v Európskej
únii. Medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov –
Mladá veda 2007. Račková dolina, 21.-23.11.2007, str. 91, ISBN 978-80-8069-969-7, CD:
ISBN:978-80-8069-970-3
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Projekty mladých vedeckých pracovníkov – kategória A (2)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 2316059/06
Názov projektu: Analýza európskych integračných procesov a ich pôsobenie vo
vybraných politikách EÚ
Vedúci projektu: Ing. Denisa Báráňová-Čiderová, PhD., M.A.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., MBL-HSG, doc. Ing. Beáta Šaková, PhD.,
Ing. Peter Verček, PhD., Ing. Jaroslav Biehunek, PhD., Ing. Tomáš Halán,
PhD., Ing. Viera Dobošová, PhD., Ing. Martina Fifeková, PhD., Ing.
Ľubomíra Krausová, PhD., Ing. Jana Mandl, PhD., Ing. Dušan Lacek, Ing.
Marek Malík, Ing. Martina Obedová, Ing. Simona Škorvagová, Ing. Irina
Scemeliova, Ing. Zuzana Silná, Ing. Viera Slováková, Ing. Andrea Vargová
Doba riešenia: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 35 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
- Analýza súčasného stavu integrácie a politík podstatných pre fungovanie vnútorného trhu,
resp. hospodárskej a menovej únie, EÚ,
- Identifikácia problematických oblastí európskych integračných procesov,
- Systematizácia výsledkov výskumu:
- v literatúre k povinným predmetom „Európska únia“ a „Európske a medzinárodné
obchodné právo“ na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave,
- v metodických pomôckach na semináre z povinných predmetov „Európska únia“,
„Európske a medzinárodné obchodné právo“ a „Medzinárodný obchod“ na Obchodnej
fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave,
- Kvalifikačný rast riešiteľov:
- obhajoby doktorandských dizertačných prác na Obchodnej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave a na Fakulte managementu Univerzity Komenského
v Bratislave,
- habilitačné konania na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Zoznam výstupov (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované
obdobie (končiaci projekt):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BALÁŽ, P. − BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D. – KITTOVÁ, Z. – KOSÍR, I. – LIBERČAN,
A. – MATTOŠ, B. – SILNÁ, Z. – VETRÁK, M.: Alternatívy vývoja európskej integrácie.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 454 s. ISBN 978-80-225-2657-9
BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D.: Rozšírenie EÚ na východ : prínosy a riziká rozšírenia
Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy pre EÚ. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. 306 s. ISBN 978-80-225-2385-1
KITTOVÁ, Z.: Jednotný európsky trh pre všetkých. Bratislava : Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku, 2007. 77 s. ISBN 978-80-969951-6-5
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ZORKÓCIOVÁ, O. − BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D. - PAVELKA, Ľ. – ŠKORVAGOVÁ,
S.: Corporate identity II : (vplyv interkultúrnych rozdielov na medzinárodné dimenzie
corporate identity). 2. dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 282 s. ISBN
978-80-225-2336-3
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
DOBOŠOVÁ, V. – LUKÁŠ, I.: Dohody o hospodárskom partnerstve Európskej únie. In
Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2008. ISSN 0323-1844, 2008,
roč. 43, č. 1, s. 95-113.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D.: Recent developments of and key obstacles to rapid and
correct implementation of EC legislation. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre
medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta
medzinárodných vzťahov EU, 2006. ISSN 1336-1562, 2006, roč. 4, č. 1, s. 37-44
BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D. – ZORKÓCIOVÁ, O. – ŠKORVAGOVÁ, S.: Neverbálne a
persuázne pôsobenie v hospodárskej a právnej praxi. In Nová ekonomika : vedecký časopis
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of
Economics in Bratislava scientific journal. - Nové Zámky : Secos, 2007. ISSN 1336-1732,
December 2007, roč. 6, č. 4, s. 9-17
DOBOŠOVÁ, V.: Zhodnotenie existujúcich podmienok obchodných partnerstiev Európskej
únie s rozvojovými krajinami. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej
univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006. ISSN 0323262X, 2006, roč. 35, č. 4, s. 437-444
DOBOŠOVÁ, V.: Záujmy krajín ACP v budúcich dohodách o hospodárskom partnerstve s
Európskou úniou. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v
Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. ISSN 0323-262X, 2008,
roč. 37, č. 1, s. 101-108
GAVAĽOVÁ, V. – DOBOŠOVÁ, V.: Rozvojové krajiny subsaharskej Afriky a energetika.
In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
= Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Nové
Zámky : Secos, 2007. ISSN 1336-1732, marec 2007, roč. 6, č. 1, s. 37-43
GAVAĽOVÁ, V. – OBEDOVÁ, M.: Variabilita významu funkcií poľnohospodárstva v
závislosti od stupňa vyspelosti národnej ekonomiky. In Studia commercialia Bratislavensia :
vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal
of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná
fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISSN 1337-7493, 2008, roč. 1, č. 3, s. 6572
KITTOVÁ, Z. − BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D.: Účinky európskej integrácie ako formy sui
generis medzinárodnej integrácie. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of
Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISSN 1337-7493, 2008, roč. 1, č. 3, s. 83-97
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ZORKÓCIOVÁ, O. – ŠKORVAGOVÁ, S.: Priemyselná politika SR ako súčasť priemyselnej
politiky EÚ - vyhodnotenie prvých výsledkov priemyslu po pristúpení do EÚ. In Nová
ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave =
Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Nové
Zámky : Secos, 2006. ISSN 1336-1732, marec 2006, roč. 5, č. 1, s. 111-120
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
DOBOŠOVÁ, V.: Perspektívy dohôd o hospodárskom partnerstve medzi krajinami EÚ a
AKT. In Mladá věda '06 : sborník studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola
ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 194199
FIFEKOVÁ, M.: Kvalitatívny vplyv priamych zahraničných investícií na hostiteľskú krajinu.
In Mladá věda '06 : sborník studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 212-218
KRAUSOVÁ, Ľ.: Migrácia v Európe a jej ekonomické dopady. In Mladá věda '06 : sborník
studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství
Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 254-259
LACEK, D.: Podmienky vstupu zahraničných investorov do čínskej ekonomiky. In Mladá
věda '06 : sborník studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze,
Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 272-276
OBEDOVÁ, M.: Pracovná sila ako bariéra rastu konkurencieschopnosti slovenského
poľnohospodárstva v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. In Mladá věda '06 :
sborník studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze,
Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 296-301
ŠKORVAGOVÁ, S.: Spoločenská zodpovednosť firiem. In Mladá věda '06 : sborník
studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství
Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 330-336
VARGOVÁ, A.: Schengen - hlavné dosahy vstupu. In Mladá věda '06 : sborník studentů
doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 350-356
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D.: Competitiveness of Czech and Slovak citizens and
enterprises in the enlarged European Union. In Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě
a podnikání. Mezinárodní konference. Konkurenceschopnost českých a slovenských podniků
v podmínkách rozšířené EU : sborník ze 6. ročníku mezinárodní konference Česko a
Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství
Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1056-1, s. 9-14
BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D. – MANDL, J.: Integration capacity of the European Union:
the case of the EMU. In Effective Responses to Globalisation: EU and Beyond : round table
"Europe on the Move". - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 97880-245-1255-6, s. 33-41
DOBOŠOVÁ, V. – SILNÁ, Z.: Preferenčný prístup rozvojových krajín na trh EÚ. In Česko a
Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání. Mezinárodní konference.
Konkurenceschopnost českých a slovenských podniků v podmínkách rozšířené EU : sborník
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ze 6. ročníku mezinárodní konference Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a
podnikání. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1056-1, s.
43-47
FERENČÍKOVÁ, S. – FIFEKOVÁ, M.: FDI effects - case of Slovakia. In Česko a Slovensko
v mezinárodním obchodě a podnikání. Mezinárodní konference. Konkurenceschopnost
českých a slovenských podniků v podmínkách rozšířené EU : sborník ze 6. ročníku
mezinárodní konference Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání. - Praha :
VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1056-1, s. 48-53
HALÁN, T. – NÉMETHYOVÁ, L.: Dopravná infraštruktúra a moderné metódy jej
hodnotenia. In Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání. Mezinárodní
konference. Konkurenceschopnost českých a slovenských podniků v podmínkách rozšířené
EU : sborník ze 6. ročníku mezinárodní konference Česko a Slovensko v mezinárodním
obchodě a podnikání. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80245-1056-1, s. 66-71
HANSENOVÁ, H. – HALÁN, T.: Budovanie transeurópskych sietí ako súčasť európskej
intermodálnej dopravy. In CZ INTERMODAL - EUROKOMBI : Trendy intermodality v
Evropě. - Lázně Bohdaneč : Česká intermodální asociace (ARIP), 2006. ISBN 80-7194-8748. Názov z titulnej obrazovky
ŠKORVAGOVÁ, S. – ZORKÓCIOVÁ, O.: Špecifiká marketingových stratégií
uplatňovaných vo vybraných krajinách strednej Európy. In Česko a Slovensko v
mezinárodním obchodě a podnikání. Mezinárodní konference. Konkurenceschopnost českých
a slovenských podniků v podmínkách rozšířené EU : sborník ze 6. ročníku mezinárodní
konference Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání. - Praha : VŠE v Praze,
Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1056-1, s. 218-222
VERČEK, P.: Ďalší boom? Aká je primeraná miera prosperity?. In Česko a Slovensko v
mezinárodním obchodě a podnikání. Mezinárodní konference. Konkurenceschopnost českých
a slovenských podniků v podmínkách rozšířené EU : sborník ze 6. ročníku mezinárodní
konference Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání. - Praha : VŠE v Praze,
Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1056-1, s. 252-256
ZORKÓCIOVÁ, O. – KRAUSOVÁ, Ľ.: Kultúrna segmentácia európskeho spotrebiteľa. In
Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání. Mezinárodní konference.
Konkurenceschopnost českých a slovenských podniků v podmínkách rozšířené EU : sborník
ze 6. ročníku mezinárodní konference Česko a Slovensko v mezinárodním obchodě a
podnikání. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1056-1, s.
264-268´
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D. – KITTOVÁ, Z.: Major developments in European
integration in 2008. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání :
nové trendy v mezinárodním podnikání. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze.
Nakladatelství Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1372-0, s. 83-88
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LACEK, D. – OBEDOVÁ, M.: Vývoj cien na trhu agrokomodít a ich dopad na rozvojové
krajiny. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání: nové trendy v
mezinárodním podnikání. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství
Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1372-0, s. 254-259
VARGOVÁ, A. – VOLOCH, M.: Inovačná výkonnosť ako faktor konkurencieschopnosti z
pohľadu SR a EÚ. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání :
nové trendy v mezinárodním podnikání. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze.
Nakladatelství Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1372-0, s. 336-341.
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
DOBOŠOVÁ, V.: Dohody o hospodárskom partnerstve medzi krajinami EÚ a AKT a úloha
SR. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Medzinárodná
vedecká konferencia. Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007 :
poznatková ekonomika ako nosný element konkurencieschopnosti slovenských a českých
podnikov na európskom trhu = knowledge economy as the key element of competitiveness of
Slovak and Czech enterprise on the european market. - Bratislava : Katedra medzinárodného
obchodu OBF EU, 2007. ISBN 978-80-225-2338-7, s. 63-67
FIFEKOVÁ, M.: Vplyvy PZI na trhy výrobných faktorov. In Česko a Slovensko v
medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Medzinárodná vedecká konferencia. Česko a
Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007 : poznatková ekonomika ako nosný
element konkurencieschopnosti slovenských a českých podnikov na európskom trhu =
knowledge economy as the key element of competitiveness of Slovak and Czech enterprise on
the european market. - Bratislava : Katedra medzinárodného obchodu OBF EU, 2007. ISBN
978-80-225-2338-7, s. 78-83
GAVAĽOVÁ, V. – LACEK, D.: Integrácia afrických krajín a Európska únia. In Česko a
Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Medzinárodná vedecká konferencia.
Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007 : poznatková ekonomika ako
nosný element konkurencieschopnosti slovenských a českých podnikov na európskom trhu =
knowledge economy as the key element of competitiveness of Slovak and Czech enterprise on
the european market. - Bratislava : Katedra medzinárodného obchodu OBF EU, 2007. ISBN
978-80-225-2338-7, s. 190-194
GAVAĽOVÁ, V. – OBEDOVÁ, M.: Podpora poľnohospodárstva SR pred a po vstupe do
Európskej únie. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007.
Medzinárodná vedecká konferencia. Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a
podnikaní 2007 : poznatková ekonomika ako nosný element konkurencieschopnosti
slovenských a českých podnikov na európskom trhu = knowledge economy as the key element
of competitiveness of Slovak and Czech enterprise on the european market. - Bratislava :
Katedra medzinárodného obchodu OBF EU, 2007. ISBN 978-80-225-2338-7, s. 88-92
KITTOVÁ, Z.: Zefektívňovanie fungovania Európskej únie - politika jednotného trhu. In
Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Medzinárodná vedecká
konferencia. Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007 : poznatková
ekonomika ako nosný element konkurencieschopnosti slovenských a českých podnikov na
európskom trhu = knowledge economy as the key element of competitiveness of Slovak and
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Czech enterprise on the european market. - Bratislava : Katedra medzinárodného obchodu
OBF EU, 2007. ISBN 978-80-225-2338-7, s. 144-149
KITTOVÁ, Z. − BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D.: Zhodnotenie pripravenosti rozširovania EÚ
o Turecko. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007.
Medzinárodná vedecká konferencia. Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a
podnikaní 2007 : poznatková ekonomika ako nosný element konkurencieschopnosti
slovenských a českých podnikov na európskom trhu = Knowledge economy as the key
element of competitiveness of Slovak and Czech enterprise on the European market. Bratislava : Katedra medzinárodného obchodu OBF EU, 2007. ISBN 978-80-225-2338-7, s.
150-152
KRAUSOVÁ, Ľ.: Aká je budúcnosť Európskej únie ?. In Česko a Slovensko v
medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Medzinárodná vedecká konferencia. Česko a
Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007 : poznatková ekonomika ako nosný
element konkurencieschopnosti slovenských a českých podnikov na európskom trhu =
knowledge economy as the key element of competitiveness of Slovak and Czech enterprise on
the european market. - Bratislava : Katedra medzinárodného obchodu OBF EU, 2007. ISBN
978-80-225-2338-7, s. 185-189
KRAUSOVÁ, Ľ. – ZORKÓCIOVÁ, O.: Interkultúrne paradoxy súčasnosti. In Česko a
Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Medzinárodná vedecká konferencia.
Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007 : poznatková ekonomika ako
nosný element konkurencieschopnosti slovenských a českých podnikov na európskom trhu =
knowledge economy as the key element of competitiveness of Slovak and Czech enterprise on
the european market. - Bratislava : Katedra medzinárodného obchodu OBF EU, 2007. ISBN
978-80-225-2338-7, s. 180-184
ŠKORVAGOVÁ, S. – ZORKÓCIOVÁ, O.: Význam dodržiavania etických zásad v
legislatívnych úpravách reklamy v EÚ. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a
podnikaní 2007 : poznatková ekonomika ako nosný element konkurencieschopnosti
slovenských a českých podnikov na európskom trhu = knowledge economy as the key element
of competitiveness of Slovak and Czech enterprise on the european market. - Bratislava :
Katedra medzinárodného obchodu OBF EU, 2007. ISBN 978-80-225-2338-7, s. 264-271
VARGOVÁ, A.: Migrácia v Európskej únii - hrozba či nevyhnutnosť ?. In Česko a
Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007. Medzinárodná vedecká konferencia.
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fondov EÚ. In NOVÁK, Vítězslav. Increasing competitiveness or regional, national and
international markets : proceedings of the international academic conference on the occasion
of the 30th anniversary of the founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University

2009

Správa o VVČ na EU v Bratislave za rok 2008 ‐ prílohy

of Ostrava. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava, 2007.
ISBN 978-80-248-1457-5
ZORKÓCIOVÁ, O. – ŠKORVAGOVÁ, S. – FARKAŠOVÁ, N.: Špecifické aspekty stratégií
medzinárodného marketingu firiem ako súčasť budovania ich corporate identity vo firmách
pôsobiacich na slovenskom trhu. In Firma a konkurenční prostředí 2008 : sborník z
mezinárodní vědecké konference, 13.-14. března 2008, Brno. - Brno : MSD, spol. s r. o.,
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EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2290-2, s. 96-102
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výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2290-2, s. 414-420
ŠKORVAGOVÁ, S.: Vnímanie spoločenskej zodpovednosti firiem v podmienkach
Slovenskej republiky. In Merkúr 2007 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých
pracovníkov. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2007. ISBN 978-80-225-229-08, s. 587592
VARGOVÁ, A.: Problémy otvárania slovenskej ekonomiky a jej postavenie v európskom
hospodárskom priestore (so zameraním na voľný pohyb osôb). In Merkúr 2006.
Medzinárodná vedecká konferencia. Merkúr 2006 : výsledky vedeckej práce mladých
vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2290-2,
s. 436-441
VERČEK, P.: Nový boom technologických akcií?. In Obchodné podnikanie v podmienkach
teórie a praxe znalostnej ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Obchodné
podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky: zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2227-9, s.
482-486
ZORKÓCIOVÁ, O. – ŠKORVAGOVÁ, S.: Význam samoregulácie reklamy v Európskej
únii a jej aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky. In Obchodné podnikanie v
podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia.
Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky: zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN
80-225-2227-9, s. 497-502
BCI Skriptá a učebné texty
BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D.: Európska únia - testy : (slovensko-anglická mutácia).
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 121 s. ISBN 80-225-2226-0
BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D. – DOBOŠOVÁ, V. – FIFEKOVÁ, M. – HALÁN, T. –
KRAUSOVÁ, Ľ. – NÉMETHYOVÁ, L. – SILNÁ, Z. – ŠKORVAGOVÁ, S.: Medzinárodný
obchod - zadania a riešenia : slovensko-anglická mutácia. Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. 113 s. ISBN 80-225-2190-6
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KITTOVÁ, Z. – SILNÁ, Z.: Európske a medzinárodné obchodné právo : zbierka príkladov a
textov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 152 s. ISBN 978-80-225-2548-0
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D.: Prechodné obdobia pre nové členské štáty po rozšírení EÚ v
roku 2004 a pristupujúce štáty. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný
časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava :
Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. ISSN 1335-4582, máj 2006, roč.
8, č. 25, s. 27-32
BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, D. – HRVOLOVÁ, M.: Recognition of qualification in the
European Union and related (extra) judicial issues. In Ekonomické spektrum : odborný online ekonomický časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum
vzdelávania, vedy a výskumu, 2006. ISSN 1336-9105, 2006, roč. 1, č. 2, s. 5-9. Názov z
titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer, Adobe Reader 8.0
LAZOVÝ, P. – SLOVÁKOVÁ, V.: Katedra medzinárodného obchodu ďalej rozvíja vedecké
aktivity Obchodnej fakulty. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of
Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISSN 1337-7493, 2008, roč. 1, č. 3, s. 161-163
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 2316061/07
Názov projektu: Efekty budovania poznatkovej ekonomiky na Slovensku v oblasti služieb
Vedúci projektu: Ing. Ladislav Bažó
Spoluriešitelia: Ing. Anita Buha, PhD., Ing. Adrián Pavlik, PhD., Ing. Cecília Olexová, PhD.,
Ing. Jana Vančíková, PhD., Ing. Ivana Holubcová, Ing. Kristína Tobolářová
Doba riešenia: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 29 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia - RESUMÉ:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Budovanie poznatkovej ekonomiky je viacrozmerný proces. Jej úspešnosť je závislá
od trendov vývoja v jej pilieroch: 1. systém vzdelávania, 2. informatizácia spoločnosti, 3.
inovačný systém, 4. rozvoj vedy a výskumu. Všetky štyri piliere súvisia s niektorým
z odborov služieb, ktorých vývoj, a to najmä služieb poznatkovo-intenzívnych vzťahujúcich
sa k uvedeným pilierom, podmieňuje v rozhodujúcej miere rýchlosť a kvalitu procesov
reštrukturalizácie existujúcej produkčnej štruktúry v SR a transformáciu na poznatkovú
ekonomiku.
Riešitelia projektu prezentovali svoje čiastkové výsledky prostredníctvom vystúpení
na viacerých domácich ako i zahraničných medzinárodných konferenciách.
Výsledky výskumného projektu zároveň využili riešitelia aj ako podklady
k pedagogickej činnosti v rámci predmetov Obchodné podnikanie, Obchodno-podnikateľské
služby, Manažment a marketing trhových služieb a Služby, ktoré sa vyučujú na Obchodnej
fakulte EU v Bratislave.
Zoznam výstupov (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované
obdobie (končiaci projekt):
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAŽÓ, L.: Efekty budovania poznatkovej ekonomiky na Slovensku v oblasti služieb. In
Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics
in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008.
ISSN 1337-7493, 2008, roč. 1, č. 4 (zadané do tlače)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
BAŽÓ, L.: Informačné systémy a ich význam pre manažment podniku v podmienkach
poznatkovej ekonomiky. In Mladá věda '06 : sborník studentů doktorského studia. - Praha :
Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-2451318-8, s. 187-193.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
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.

2009

Správa o VVČ na EU v Bratislave za rok 2008 ‐ prílohy

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 978-80-225-2350-9.
HOLUBCOVÁ, I.: Zamestnanosť v obchodno-podnikateľských službách na Slovensku
a v Bratislave. In Mladá veda 2008 - ekonomická veda v znalostnej spoločnosti :
medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava : 2008. (zadané do tlače)
OLEXOVÁ, C.: Tendencie zmien riadenia ľudských zdrojov v znalostnej spoločnosti. In
SEMAFOR 2007 : medzinárodná vedecká konferencia. - Košice : Podnikovohospodárska
fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2007. ISBN 978-80-225-2482-7. Názov z titulnej
obrazovky. Dostupné na internete: <http://semafor.euke.sk/zbornik2007/pdf/olexova.pdf>.
PAVLIK, A.: Politika podpory malých a stredných podnikov v EÚ. In Hospodárska a
sociálna politika EÚ - aktuálne otázky. Medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a
sociálna politika EÚ - aktuálne otázky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolfa
Siváka, PhD. a dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD. - Bratislava
: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2351-6.
PAVLIK, A.: Manažment a konkurenčná stratégia v malých a stredných podnikoch. In
Merkúr 2007 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava :
[Obchodná fakulta EU], 2007. ISBN 978-80-225-229-08, s. 517-523.
TOBOLÁŘOVÁ, K.: Kvalita v ubytovacích a stravovacích službách. In Scientia Iuventa
2008 –medzinárodná doktorandská konferencia [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica :
UMB, Ekonomická fakulta, 2008.
TOBOLÁŘOVÁ, K.: Mystery shopping a jeho uplatnenie pri riadení ľudských zdrojov
v ubytovacích a stravovacích službách. In Merkúr 2008 : výsledky vedeckej práce mladých
vedeckých pracovníkov. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2008. (zadané do tlače)
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.
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.
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Iné projekty (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: SK/06/B/F/PP-177450
Názov projektu: EQVALL – Hodnotenie kvality celoživotného odborného vzdelávania
Vedúci projektu: doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc., doc. Ing. Alica Lacková, CSc.
Spoluriešitelia: M.A.S.M. s. r. o., Žilina; Timan s. r. o, Bratislava; Wirtschaftsuniversität,
Wien Rakúsko; Noesis, Nykóping, Švédsko; University of Limerick, Írsko;
Česká společnost pro jakost, Praha, Česká republika; Centrum Transferu
Technologii, Lodz, Poľsko
Doba riešenia: 31. 12. 2006 – 31. 12. 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 1 350 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt).
- analýza súčasného stavu hodnotenia kvality v oblasti celoživotného vzdelávania v malých
a stredných vzdelávacích inštitúciách v krajinách, ktoré sa zúčastnili na riešení projektu,
- informačná brožúra,
- terminologický slovník,
- vypracovanie 5 modelov hodnotenia kvality celoživotného vzdelávania, workshopy
a konferencia.
Zoznam výstupov (publikované resp. pripravené do tlače) výskumného grantu za sledované
obdobie (končiaci projekt):
AFD Zborníky v elektronickej podobe
KARKALÍKOVÁ, M. – LACKOVÁ, A. – MIZLA, M.: Evaluation of the quality of lifelong education – project EQVALL and its application in praxis.
Vypracovanie 5 modelov:
a. Model hodnotenia kvality vzdelávacej inštitúcie.
b. Model hodnotenia kvality zamestnancov.
c. Model hodnotenia kvality vzdelávacích projektov.
d. Model hodnotenia kvality študujúcich.
e. Komplexný model hodnotenia kvality celoživotného vzdelávania.
Jednotlivé modely budú vydané v printovej forme a vo forme multimediálneho CD-ROMu.
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FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
Projekty VEGA (2)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/3783/06
Názov projektu: Modely a metódy optimalizácie výrobných a marketingových stratégií firmy
Vedúci projektu: prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Ivan Brezina, CSc., Ing. Martin Lukáčik, PhD., Ing. Adriana
Lukáčiková, PhD., Mgr. Juraj Pekár, PhD., Ing. Marian Reiff, PhD., Ing.
Andrea Furková, PhD., Ing. Anna Oršulová, Ing. Norika Mikušová, PhD.,
Ing. Tomáš Domonkos, Ing. Viera Zemanová, PhD., Ing. Miroslav Krumplík
Doba riešenia: 2006 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 200.000,-/200.000,- (bežné/ kapitálové)
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia 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
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
DUPAĽ, A. – BREZINA, I.: Logistika v manažmente podniku. SPRINT, Bratislava 2006,
podiel 0,5
FENDEK, M. – FENDEKOVÁ, E.: Mikroekonomická analýza. Bratislava : Iura Edition,
2008. 575 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-180-4, podiel 1
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
BREZINA I. – IVANIČOVÁ, Z. – PEKÁR, J.: Operačná analýza, IURA Edition, Bratislava,
2007, podiel 2/3
LUKÁČIK, M.: Prognóza na základe modelov s korekčným členom. In: Vincúr, P. – Zajac,
Š. a kolektív: Úvod do prognostiky. Bratislava: Sprint vfra 2007, ISBN 978-80-89085-86-6
LUKÁČIKOVÁ, A.: Využitie ekonometrických modelov na prognózovanie ekonomického
vývoja. In: Vincúr, P. – Zajac, Š. a kolektív: Úvod do prognostiky. Bratislava: Sprint vfra
2007, ISBN 978-80-89085-86-6
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BCI Učebné texty a skriptá
CHOCHOLATÁ, M. – ČIČKOVÁ, Z. – FURKOVÁ, A.: Operačná analýza – zbierka
príkladov, Iura Edition, 2008, ISBN 978-80-8078-177-4, podiel 1/3
LUKÁČIKOVÁ, A. – LUKÁČIK, M.: Ekonometrické modelovanie s aplikáciami.
Bratislava: Vyd. Ekonóm 2008. ISBN-978-80-225-2614-2, podiel 1/2
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HUSÁR, J. – SZOMOLÁNYI, K. – MACÁK, M.: Makroekonomické vzťahy medzi rastom
HDP, dlhom vlády a Maastrichtské kritériá. Ekonomika a informatika 2/2006 – vedecký
časopis FHI, Bratislava 2006. ISSN 1336-3514, podiel 1/3
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A. – SZOMOLÁNYI, K.: Optimalizované estimátory
metód odhadu parametrov. Ekonomika a informatika 1/2006 – vedecký časopis FHI,
Bratislava 2006. ISSN 1336-3514, podiel 2/3
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A. – SZOMOLÁNYI, K.: Metódy odhadu parametrov
simultánnych sústav. Ekonomika a informatika 2/2006 – vedecký časopis FHI, Bratislava
2006. ISSN 1336-3514, podiel 2/3
DUPAĽ, A. – BREZINA, I.: Metodologické aspekty reinžinieringu logistických procesov
podniku. Ekonomika a manažment 1/2006, 3. ročník, Bratislava, 2006, podiel 0,5
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A. – SZOMOLÁNYI, K.: Ekonometrické prognózovanie
importu Slovenskej republiky. Ekonomické rozhľady 2/2007 – vedecký časopis EU,
Bratislava 2007. ISSN 0323-262X, podiel 2/3
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Heteroskedasticita v ekonometrických modeloch.
Ekonomika a informatika 1/2007 – vedecký časopis FHI, Bratislava 2007. ISSN 1336-3514,
podiel 1
FURKOVÁ, A.: Analýza nákladovej efektívnosti slovenských a českých distribučných
podnikov elektrickej energie. Ekonomika a informatika 2/2007- vedecký časopis FHI,
Bratislava, 2007, ISSN 1336-3514.
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIKOVÁ, A. – LUKÁČIK, M.: Problém časovej konzistencie
ekonomickej politiky, zdanenie kapitálu. Ekonomika a informatika 1/2007 – vedecký časopis
FHI, Bratislava 2007. ISSN 1336-3514, podiel 2/3
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIKOVÁ, A. – LUKÁČIK, M.: Problém časovej konzistencie
ekonomickej politiky, model dlhu. Ekonomika a informatika 2/2007 – vedecký časopis FHI,
Bratislava 2007. ISSN 1336-3514, podiel 2/3
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Význam testovania stacionarity v ekonometrii.
Ekonomika a informatika 2/2007 – vedecký časopis FHI, Bratislava 2007. ISSN 1336-3514,
podiel 1
PEKÁR, J.: Stanovenie priemernej minimálnej hodinovej produkcie výrobnej linky.
Ekonomika a informatika 1/2007, Ročník V, Bratislava 2007
ZEMANOVÁ, V.: Solowov model hospodárskeho cyklu ako DSGE model – teoretická
úvaha, Ekonomika a informatika 2/2007 – vedecký časopis FHI, Bratislava 2007
KITA, P. – REIFF, M.: Riadenie ponuky. Ekonomika a informatika 2/2007 – vedecký
časopis FHI, Bratislava 2007, ISSN 1336-3514, podiel 0,5
ŽABKA, M. – ORŠULOVÁ, A.: Super-efektívne DEA modely, Ekonomika a informatika
1/2007 – vedecký časopis FHI, Bratislava 2007, ISBN 1336-3514, podiel 1
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HUSÁR, J. – ZEMANOVÁ, V.: Problém deflácie HDP a makroekonomických veličín,
Slovenská štatistika a demografia 1-2/2007, ŠÚSR, roč.17, Bratislava 2007, ISSN 1210-1095,
podiel 0,5
PEKÁR, J.: Stanovenie priemernej minimálnej hodinovej produkcie výrobnej linky.
Ekonomika a informatika 2/2007, Ročník V, Bratislava 2007
FURKOVÁ, A.: Application of parametric and non-parametric benchmarking methods in
Cost Efficiency Analysis of the Electricity Distribution Sector. The International Scientific
Journal of Management information systems, 1/2008, ISSN 1452-774X
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Význam testovania stacionarity v ekonometrii.
Ekonomika a informatika, roč. VI, č.1, 2008, str. 146-157. ISSN 1336-3514, podiel 1
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
FURKOVÁ, A.: Panelové modely stochastických hraníc a ich využitie pri odhade nákladovej
efektívnosti distribútorov elektrickej energie. Zborník vedeckých statí doktorandov:
ekonomické vedné disciplíny v znalostnej spoločnosti. Bratislava, EKONÓM, 2008, 162 s.,
ISBN 978-80-225-2617-0
FENDEK, M. – FENDEKOVÁ, E. – LUKÁČIK, M. – PEKÁR, J.: Analýza a prognóza
spotreby elektrickej energie na relevantnom trhu ZSE, a.s., v podmienkach cenovej regulácie.
In: Aktuálne otázky výskumu v ekonómii a manažmente: zborník vedeckých statí. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2619-7. - S. 17-41, podiel
3/4
BDF Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch - v domácich
vydavateľstvách
FENDEK, M. – FENDEKOVÁ, N. – MATUSKÝ, J.: Modely a metódy regulácie sieťových
odvetví v Slovenskej republike. Slovenská štatistika a demografia 2/2006, Bratislava, podiel
1/3
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A. – SZOMOLÁNYI, K.: Prognóza vývoja ekonomiky
Slovenska na báze malých modelov. 20. škola štatistiky EKOMSTAT 2006 v časopise Forum
Statisticum Slovacum 2/2006, Trenčianske Teplice 2006. ISSN 1336-7420, podiel 2/3
BREZINA, I. – GERTLER, P. – PEKÁR, J.: Viackriteriálne vyhodnotenie krajín CEFTA
metódami PROMETHEE prostredníctvom nominálnych konvergenčných kritérií pri vstupe
do Európskej únie. DIALÓGY 24/2006, Ročník VIII., ISSN 1335-4582, Bratislava 2006,
podiel 2/3
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A. – SZOMOLÁNYI, K.: O chybách strednodobých
prognóz vývoja ekonomiky Slovenska. Forum Statisticum Slovacum 1/2007, Trenčianske
Teplice 2007. ISSN 1336-7420, podiel 2/3
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Growth Models. Zborník
24. medzinárodnej vedeckej konferencie – Mathematical Methods in Economics, Plzeň 2006.
ISBN 80-7043-480-5, podiel 2/3
FENDEK, M. – FENDEKOVÁ, N.: Models of Regulation in Network Industries (in the Field
od Slovak National Electricity Markets). Zborník 24. medzinárodnej vedeckej konferencie –
Mathematical Methods in Economics, Plzeň 2006. ISBN 80-7043-480-5, podiel 0,5
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HUSÁR, J. – SZOMOLÁNYI, K. – MACÁK, M.: Modeling the Relationship between
National Income and Goverment Debt (Maastricht Criterion). Models in Economics,
Scientific Conference, Maribor, June 2006, podiel 1/3
ČIČKOVÁ, Z. – BREZINA, I.: SOMA Application to the Travelling Salesman Problem,
Zborník 24. medzinárodnej vedeckej konferencie – Mathematical Methods in Economics,
Plzeň 2006. ISBN 80-7043-480-5, podiel 0,5
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, ISBN 86-7233-124-9. S. 49, podiel 2/3
ORŠULOVÁ, A. – ZEMANOVÁ, V.: Koncentrácia, fúzie a bariéry vstupu do odvetvia,
Mendelnet 2006 zborník, Alfa Publishing, Praha, 2006, ISBN 80-86851-62-1, podiel 1
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIKOVÁ, A. – LUKÁČIK, M.: Growth Models and Monetary
Growth Models. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie – Strategijskij
Menadžment, Subotica 2007. ISBN 867233145-1, podiel 2/3
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Time Inconsistency Problem of
Slovak Monetary Policy. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie – INPROFORUM,
České Budějovice 2007, ISBN 978-80-7394-016-4, podiel 2/3
PEKÁR, J.: Prestavovanie výrobnej linky. INPROFORUM 2007, České Budejovice 2007,
ISBN 978-80-7394-016-4
BREZINA, I. – ČIČKOVÁ, Z. – PEKÁR, J.: Optimal Solution Versus Heuristics to the
Vehicle Routing Problem. XII International Scientific Symposium, SM2007, ISBN 978867233145-5, Subotica 2007, podiel 2/3
BREZINA, I.: Modelové aspekty reverznej logistiky. Zborník medzinárodnej vedeckej
konferencie – INPROFORUM, České Budějovice 2007, ISBN 978-80-7394-016-4
REIFF, M.: Efektívne Riadenie dodávateľského reťazca, zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie znalostná ekonomika Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2007
REIFF, M.: Možnosti modelovanie distribučnej siete pomocou matematického
programovania, zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie INPROFORUM 2007
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ISBN 978-80-7394-016-4
MIKUŠOVÁ, N. – DOMONKOS, T.: Marketingové výdavky pri zavádzaní nového produktu
na trh, In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Znalostní ekonomika trendy
rozvoje vzdělávání, vědy a praxe, Zlín 29. – 30. november 2007, podiel 1
DOMONKOS, T. – MIKUŠOVÁ, N.: Modelovanie agregovaného dopytu v SR, In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie INPROFORUM 2007, Budejovice 27. – 28. november
2007, ISBN 978-80-7394-016-4, podiel 1
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIKOVÁ, A. – LUKÁČIK, M.: Tobinov model. Zborník
medzinárodného vedeckého semináru, Praha 2007, podiel 2/3
DOMONKOS, T.: Analýza a modelovanie zamestnanosti v SR, zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie znalostná ekonomika Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
ZEMANOVÁ, V.: Mundellov – Flemingov model a európska integrácia, Mendelnet 2007 –
Evropská vědecká konference posluchaču doktorského studia - zborník.
ORŠULOVÁ, A.: Koncentrácia v odvetví a jej meranie, Mendelnet 2007 – Evropská vědecká
konference posluchaču doktorského studia - zborník.
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NAHÁCKA, V.: Rozhodovanie o zabezpečovaní dopravných služieb formou operatívneho
lízingu - optimalizačný model. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : 3. ročník
mezinárodní Baťovy doktorandské konference, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007.
FENDEKOVÁ, E. – FENDEK, M.: Comparison of the effectiveness of models for network
industries regulation. In Mathematical methods in economics 2008 : proceedings of 26th
international conference. - Liberec : Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci,
2008. ISBN 978-80-7372-387-3, s. 91-97, podiel 0,5
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A. – SZOMOLÁNYI, K.: The Long-Run Determinants of
Money Demand in Slovakia. Zborník 13. medzinárodnej vedeckej konferencie – Quantitative
Methods in Economics, Multiple Criteria Decision Making, Bratislava 2006. ISBN 80-8078129-X, podiel 2/3
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Sidrauski Model with
Endogenous Labor. The 2nd International Workshop on Micro and Macro Models in
Economics, Bratislava 2006, podiel 2/3
FENDEK, M.: Modelling of Reasonable Profit in Regulated Industries, 13th International
Conference: Quantitative Methods in Economics, Multiple Criteria Decision Making,
Bratislava, december 2006
BREZINA, I. – PEKÁR, J. – ČIČKOVÁ, Z.: Storage Location Problem Zborník 13.
medzinárodnej vedeckej konferencie – Quantitative Methods in Economics, Multiple Criteria
Decision Making, Bratislava 2006. ISBN 80-8078-129-X, podiel 2/3
ORŠULOVÁ, A.: Model so zdanlivo nesúvisiacimi náhodnými poruchami, In: AIESA 2006
Zborník, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2006, ISBN 80-225-2174-4.
FENDEK, M.: Modelling of Equilibrium Conditions in the Market of Network Industries.
Medzinárodná vedecká konferencia Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní (AIESA –
budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach). FHI EU, Bratislava 2007
FENDEK, M.: Modely cenovej regulácie sieťových odvetví. Medzinárodná vedecká
konferencia Znalostná ekonomika. Vysoká škola manažmentu - City University of Seattle,
Bratislava 2007.
LUKÁČIK, M.: Game Theory and Economics. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej
konferencie FHI – AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Bratislava
2007. ISBN 978-80-225-2334-9
FURKOVÁ, A.: Časovo premenlivá nákladová efektívnosť v panelových modeloch
nákladových hraníc. . Zborník z Medzinárodného vedeckého seminára doktorandov, Praha,
2007, ISBN 978-80-225-2498-8
PEKÁR, J. – ČIČKOVÁ, Z.: Optimalizácia rozvozných trás. 11. Medzinárodná vedecká
konferencia, AIESA 2007, ISBN 978-80-225-2334-9, Bratislava 2007, podiel 0,5
ZEMANOVÁ, V.: Mundellov – Flemingov model a makroekonomické premenné
v Slovenskej Republike, AIESA 2007 – medzinárodná vedecká konferencia - zborník,
Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-2334-9.
REIFF, M.: Modelovanie dodávateľského reťazca v podmienkach neurčitosti, AIESAmedzinárodná vedecká konferencia FHI, 2007 ISBN 978-80-225-2334-9
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DOMONKOS, T.: Modelovanie jednotkových nákladov práce v SR, AIESA-medzinárodná
vedecká konferencia FHI, 2007 ISBN 978-80-225-2334-9
ORŠULOVÁ, A.: Meranie koncentrácie v odvetví, AIESA 2007 – medzinárodná vedecká
konferencia - zborník, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-225-23349.
ZEMANOVÁ, V.: Aplikácia metódy DEA na bankový sektor Slovenskej republiky, Mladá
veda 2007 zborník.
DOMONKOS, T.: Ananlýza vybraných prístupov k modelovanie dopytu na trhu práce v
podmienkách SR, Mladá veda 2007 zborník.
ORŠULOVÁ, A. – ŽABKA, M.: Začlenenie posúdenia váh do modelov DEA, Mladá veda
2007, podiel 1
REIFF, M.: Manažment dodávateľského reťazca, zborník Mladá veda.
MIKUŠOVÁ, N.: Dynamický model duopolu, In: AIESA – budovanie spoločnosti založenej
na vedomostiach: 11. medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 17. – 18. máj 2007,
ISBN 978 – 80 – 225 – 2334 – 9
NAHÁCKA, V.: Algoritmus na nájdenie všetkých efektívnych riešení úloh viackriteriálnej
lineárnej optimalizácie s bivalentnými premennými. In AIESA - budovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká konferencia Bratislava: Fakulta
hospodárskej informatiky EU, 2007.
ŽABKA, M.: Modely na úplné usporiadanie DEA efektívnych jednotiek. In AIESA budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach: 11. medzinárodná vedecká konferencia
Bratislava: Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007.
PEKÁR, J.: Výber investičného fondu ESPA metódou promethee In: Využitie
kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi VIII [elektronický zdroj] :
zborník zo seminára / editor Marian Reiff. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2409-4. - CD-ROM.
PEKÁR, J.: Konštrukcia množiny investičných príležitostí z fondov ESPA In: Medzinárodný
seminár mladých vedeckých pracovníkov Katedry ekonometrie FIS VŠE v Praze a Katedry
operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave [elektronický zdroj] : zborník:
Praha 29.-30. november 2007 ; ed. Marian Reiff. - Elektronické textové dáta. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2498-8. - CD-ROM.
FURKOVÁ, A.: Modely panelových dát a ich využitie pri odhade nákladovej efektívnosti
bankového sektora. In: AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, 19.- 21.
November 2008, Bratislava ISBN 978-80-8078-233-7
DOMONKOS, T. - KRUMPLÍK, M.: The shortest path problem (multiple edges between
twoadjacent vertices). Quantitative methods in economics: multiple criteria decision making
XIV: proceedings of the international conference: 5th-7th June 2008, High Tatras, Slovakia. S. 156-161. - Bratislava: IURA EDITION; Bratislava, 2008, podiel 1
LUKÁČIK, M. – SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Analýza hospodárskych cyklov
SR a EMÚ. Zborník 12. medzinárodnej vedeckej konferencie FHI - AIESA, Bratislava 2008.
ISBN 978-80-8078-233-7, podiel 2/3
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FENDEK, M.: Natural monopoly cost-oriented price regulation. In Quantitative methods in
economics : multiple criteria decision making XIV. - Bratislava ; Bratislava : IURA
EDITION, 2008. ISBN 978-80-8078-217-7, s. 45-53.
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (AFG)
FENDEK, M. – FURKOVÁ, A.: A Benchmarking Analysis of Slovak and Czech Electricity
Distribution Utilities. 22nd European Conference on Operational Research, EURO XXII,
Praha 2007, podiel 1
FENDEK, M. – FENDEKOVÁ, N.: Microeconomic Analysis of Equilibrium in Network
Industries. 22nd European Conference on Operational Research, EURO XXII, Praha 2007,
podiel 0,5
BREZINA, I. – PEKÁR, J. – ČIČKOVÁ, Z. – REIFF, M.: Facility Location Problem
Diagram. EURO XXII, Praha, 2007, podiel 2/3
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
ŽABKA, M. – ORŠULOVÁ, A.: Super-efficiency DEA models, Book of Abstracts: 22th
European conference on operational research, Praha, 2007, podiel 1
NAHÁCKA, V.: Operational leasing and vehicle fleet management model. In Book of
abstracts : 22nd european conference on operational research, Prague, July 8 - 11, 2007.
Prague, 2007. S. 143
FENDEKOVÁ, E. – FENDEK, M.: Cost-oriented models of network industries price
regulation. In Operations research 2008 or and global business : International conference,
September 3rd - 5th 2008, University of Augsburg. - Augsburg : University of Augsburg,
2008, s. 103, podiel 0,5
FENDEKOVÁ, E. – FENDEK, M.: Models of regulation in network industries in Slovakia.
In Business & economics society international : 2008 conference, July 15-19, 2008, Lugano.
- [Lugano], 2008, s. 54., podiel 0,5
Výskumné štúdie (GAI)
FENDEK, M. – LUKÁČIK, M. – PEKÁR, J.: Prognózovanie spotreby elektrickej energie
s využitím ekonometrických metód. Štúdia pre potreby Západoslovenskej energetiky, a. s.
člen skupiny E.ON Energie (50 strán-1/3podiel), EU Bratislava, december 2006, podiel 1
FENDEK, M. – FENDEKOVÁ, N. – PEKÁR, J.: Analýza nastavenia a výsledkov prvého
regulačného obdobia cenovej regulácie v plynárenstve. Štúdia pre potreby Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky1, Ekonomická univerzita, júl 2006, podiel
2/3
Ostatné odborné práce
LUKÁČIK, M.: posudok na prácu Hatrák, M.: Ekonometria. Bratislava: IURA Edition 2007.
ISBN 978-80-8075-150-7
LUKÁČIK, M.: posudok na prácu Husár, J.: Makroekonomická analýza. Bratislava: Ekonóm,
2007. ISBN 978-80-225-2366-0
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FENDEK, M. – FENDEKOVÁ, N. – PEKÁR, J.: Analýza nastavenia prvého regulačného
obdobia cenovej regulácie v plynárenstve. Štúdia pre potreby Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví Slovenskej republiky, 171 strán, Ekonomická univerzita Bratislava, júl 2006, podiel
2/3
FENDEK, M. – LUKÁČIK, M. – PEKÁR, J.: Prognózovanie spotreby elektrickej energie
s využitím ekonometrických metód. Štúdia pre potreby Západoslovenskej energetiky, a. s.
člen skupiny E.ON Energie (50 strán-1/3podiel), EU Bratislava, december 2006, podiel 1
Dizertačné práce (DAI)
FURKOVÁ, A.: Analýza nákladovej efektívnosti slovenských a českých distribučných
podnikov elektrickej energie, dizertačná práca, obhájená 31.5.2007
MACÁK, M.: Teoretické a praktické problémy konštrukcie regionálnej matice
spoločenského účtovníctva, dizertačná práca, obhájená 13.9. 2007
MIKUŠOVÁ, N.: Optimalizačné modely reklamných výdavkov firiem pri zavádzaní nového
produktu na trh, dizertačná práca, obhájená 13.9. 2007
NAHÁCKA, V.: Využitie optimalizačných modelov a metód bivalentného
programovania v rozhodovaní firmy o jej vozovom parku, dizertačná práca, obhájená 13.9.
2007
ŽABKA, M.: Data Envelopment Analysis a jej využitie pri vyhodnocovaní efektívnosti
bankového sektora, dizertačná práca, obhájená 20.9. 2007
Kvantifikácia výstupov:
- monografie 2
- učebnice a učebné texty 5
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 0/20, 0/20
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) 4/0, 0/4
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 20,
26, 8
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA č. 1/3800/06
Názov projektu: Aktuárske modely v životnom poistení v podmienkach poistného trhu
Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie
Vedúci projektu: doc. RNDr. Katarína Sakálová, CSc.
Spoluriešitelia: doc. RNDr. Mária Bilíková, PhD., v roku 2008 Mgr. Ing. Ingrid Ondrejková
Krčová, PhD., Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD., Ing. Kristína Cicáková, Ing.
Andrea Toncsenková, Ing. Miroslava Johanesová – externá spolupracovníčka,
Graham Luffrum MA FIA – externý spolupracovník
Doba riešenia: 2006 – 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 35 000 Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt).
Pri riešení hodnoteného projektu sa riešiteľský kolektív zameral najmä na:
- aktíva a prebytok životnej poisťovne, jej investičnú politiku a ďalšie aktuárske analýzy,
- oceňovanie produktov životnej poisťovne so zameraním na poistenie viacerých osôb,
- ďalší rozvoj matematických modelov aktuárskych výpočtov v životnom poistení
s dôrazom na poistenie viacerých osôb a určovanie aktuárskej hodnoty záväzkov životnej
poisťovne,
- aktuárske analýzy v oblasti dôchodkového poistenia,
- kompatibilitu použitých metodických postupov vo vyššie uvedených oblastiach výskumu
s postupmi používanými v zahraničí, najmä v krajinách Európskej únie.
Činnosť riešiteľského kolektívu bola zameraná popri publikovaní výsledkov
vo vedeckých a odborných časopisoch (3 vedecké články publikované v zahraničných
vedeckých nekarentovaných časopisoch, 7 vedeckých článkov publikovaných v domácich
nekarentovaných vedeckých časopisoch, 1 vedecká práca v zahraničnom recenzovanom
vedeckom zborníku, 1 vedecká práca v domácom recenzovanom vedeckom zborníku, 2
odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch) aj na vystúpenia na vedeckých
konferenciách a seminároch (3 publikované príspevky v zborníkoch a vystúpenia na
vedeckých konferenciách v zahraničí, 3 publikované príspevky v zborníkoch a vystúpenia na
domácich vedeckých konferenciách, 16 publikovaných abstraktov príspevkov a vystúpení na
domácich vedeckých konferenciách). Vyšla 1 monografia a 1 učebnica. Bola obhájená 1
dizertačná práca z problematiky výskumnej úlohy. V zhode s cieľmi projektu bola činnosť
riešiteľského kolektívu obsahovo zameraná na oblasť životného poistenia a na využitie
aktuárskej matematiky v tejto oblasti. Na všetkých spomínaných publikáciách (uvádzané sú
počty publikácií) sa autorsky podieľali spoluriešitelia projektu, ich podiel je uvedený
v zozname publikácií.
Medzi významné dosiahnuté vedecké výsledky, publikované v rámci riešenia projektu
možno zaradiť:
- vypracovanie prvej na Slovensku publikovanej monografie z oblasti aktuárskych analýz,
- vydanie prvej slovenskej učebnice, zameranej na poistenie viacerých osôb,
- publikovanie vedeckého článku v americkom vedeckom časopise,
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originálne a dosiaľ na Slovensku nepublikované použitie diferenčných rovníc v oblasti
anuít,
- martingálové modelovanie doteraz nespracované v pôvodnej slovenskej vedeckej
literatúre.
Riešiteľský kolektív sa okrem vedeckej práce venuje aj výchove nových odborníkov
v oblasti problematiky, riešenej v projekte. Úspešne bola obhájená dizertačná práca, Mgr.
Šoltésová (spoluriešiteľka projektu) ukončila 3. stupeň štúdia a získala titul PhD. Do
kolektívu boli zaradené aj novoprijaté doktorandky Ing. Cicáková a Ing. Toncsenková
(školiteľka doc. Bilíková), ktoré postupne plnia svoj študijný program. Doc. Sakálová ako
školiteľka viedla externých doktorandov, Ing. Komu a Ing. Vanku, ktorí úspešne absolvovali
dizertačnú skúšku a obhájili projekt dizertačnej práce, v súčasnosti pracujú na ukončovaní
dizertačnej práce z oblasti, ktorá bezprostredne súvisí s problematikou projektu.
Riešitelia sa aktívne podieľali na práci Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA),
jediného odborného profesijného združenia v tejto oblasti na Slovensku. Jednou
z najvýznamnejších aktivít SSA sú pravidelné semináre aktuárskeho vzdelávania, ktoré sú
zamerané najmä na nové trendy v oblasti aktuárskej vedy, na organizovaní a odbornom
vedení ktorých sa tiež podieľajú riešitelia projektu. Členka riešiteľského kolektívu doc.
Bilíková bola 6 rokov predsedníčkou SSA, v súčasnosti je tajomníčkou.
V rámci spolupráce s orgánom dohľadu nad finančným trhom, najprv Úradom pre
finančný trh (ÚFT) a neskôr Národnou bankou Slovenska (NBS), sa členovia kolektívu (prof.
Huťka, doc. Bilíková) podieľali na príprave podkladov k odbornej skúške aktuára v zmysle
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v súlade s Vyhláškou MF SR č. 144/2002 Z. z.
Publikácie, pripravené členmi riešiteľského kolektívu boli prijaté ako odporúčaná študijná
literatúra pre vyššie uvedené aktuárske skúšky organizované NBS.
Členovia kolektívu v uvedenej oblasti spolupracujú s medzinárodnými aktuárskymi
inštitúciami (International Actuarial Association (IAA) – Medzinárodná aktuárska asociácia
združujúca aktuárske asociácie rôznych krajín sveta, Groupe Consultatif (GC) – organizácia
združujúca aktuárske asociácie krajín Európskej únie). Členka riešiteľského kolektívu je
členkou Education Committee IAA a GC.
Externým spolupracovníkom pri riešení projektu bol aj G. Luffrum, medzinárodne
uznávaný odborník v oblasti aktuárskej vedy v životnom poistení. Pôsobil a pôsobí ako
expert na projektoch Európskej únie v krajinách strednej a východnej Európy pri
štandardizácii legislatívy poistného trhu a aktuárskom vzdelávaní. Okrem spolupráce pri
príprave publikácií neoceniteľná bola jeho konzultačná a recenzná práca (recenzoval napr.
monografiu Aktuárske analýzy).
Členovia riešiteľského kolektívu v spolupráci s SSA pravidelne každé dva roky
(naposledy v roku 2007) spoluorganizujú vedecký seminár Aktuárska veda v teórii v praxi,
ktorého cieľom je vzájomná komunikácia medzi akademickou obcou a odborníkmi z praxe
v oblasti aktuárskej vedy. Každoročne tiež pripravujú vedeckú konferenciu Aktuárske vedy
v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky.
Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity (FHI EU) pripravuje
vysokoškolsky vzdelaných odborníkov – aktuárov, v rámci študijného odboru 3.3.24
Kvantitatívne metódy v ekonómii v akreditovanom študijnom programe Aktuárstvo. V tomto
-
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programe členky riešiteľského kolektívu gestorovali všetky predmety, zamerané na životné
poistenie a aktuársku matematiku. V akademickom roku 2007/08 sa pripravovala akreditácia
nového študijného programu Aktuárstvo pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia, kde vedúca
riešiteľského kolektívu je subgarantkou programu, členky kolektívu opäť garantujú všetky
predmety, zamerané na životné poistenie a aktuársku matematiku. V rámci 3. stupňa
vysokoškolského štúdia garantujú dva predmety.
Končiaci výskumný projekt nadväzuje na predchádzajúce tri výskumné projekty
VEGA č. 1/2217/95, 1/5266/98 a 1/9233/02, vedené prof. Huťkom, ktoré získali certifikát
s hodnotením splnil ciele vynikajúco. Na projekt od roku 2009 nadväzuje ďalší schválený
projekt VEGA č. 1/0579/09 Moderné trendy v oceňovaní rizík v životnom poistení
s ohľadom na projekt Solventnosť II, ktorého zodpovednou riešiteľkou je doc. Bilíková a jej
zástupkyňou doc. Sakálová.
Kvantifikácia výstupov:
- monografie − 1
- učebnice a učebné texty − 2
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) − nekarentované 3/7
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) − nerecenzované domáce 2
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe − v zahraničí 3
− domáce abstrakty 16
o zborníky v elektronickej podobe − recenzované vedecké v zahraničí 1
− recenzované vedecké domáce 4
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
- monografie − 1
AAB − vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
SAKÁLOVÁ, K.: Aktuárske analýzy. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2006, ISBN 80225-2115-9, 114 strán, 7,5 AH, podiel 1,0.
- učebnice a učebné texty − 2
ACB − vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
BILÍKOVÁ, M. – JOHANESOVÁ, M.: Aktuárske výpočty pre rôzne druhy poistenia m-tice
osôb. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, 86 strán, 4,307 AH, 1,0.
BCI − Skriptá a učebné texty
MOJŽIŠOVÁ, E. – SAKÁLOVÁ, K. – SIMONKA, Z.: Zbierka úloh z matematiky.
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 324 strán, ISBN 978-80-225-2296-0. 0,25.
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) − nekarentované 3/7
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ADE − vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
BILÍKOVÁ, M. – LUFFRUM, G.: A Modern Approach to Modeling Assurances on Two
Lives. In Journal of Actuarial Practice Volume 12/2005. Lincoln, USA: Absalompress, 2005
(vyšlo v roku 2006). s. 127-136, ISSN 1064-6647. 1,0.
ŠOLTÉS, E. – ŠOLTÉSOVÁ, T.: Application of Crossed Classification Model in Third-party
Auto Insurance in Slovak Republic. In Management Information Systems. Subotica:
University of Novi Sad, 2006/1, s. 58-63, ISSN 1452-774X. 0,25.
SAKÁLOVÁ, K. – BILÍKOVÁ, M. – PELLER, F.: With profit contracts.
In. Management Information Systems. Subotica: University of Novi Sad, 2006/1, s. 64-67,
ISSN 1452-774X. 0,7.
ADF − vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KRČOVÁ I.: Metódy oceňovania produktov a meranie zisku v životnom poistení. In
Ekonomika a informatika č. 2/2005 (vyšlo v roku 2006), Bratislava: EU 2006, s. 210-212,
ISSN 1336-3514. 1,0.
SAKÁLOVÁ,
K.
–
MOJŽIŠOVÁ,
E.:
Aktíva
životných
poisťovní.
In Ekonomické rozhľady č. 3/2006, Bratislava: EU 2006, s. 307-315, ISSN 0323-262X. 0,5.
DÁVID, A. - SAKÁLOVÁ, K.: Hľadanie extrémov ekonomických funkcií v Exceli. In
Ekonomika a informatika č.2/2006, Bratislava: EU 2006. s. 31-35, ISSN 1336-3514. 0,25.
ŠOLTÉSOVÁ, T.: Martingály v životnom poistení. In Ekonomika a informatika č. 1/2007,
Bratislava: EU 2007, s. 255-257, ISSN 1336-3514. 0,5.
BILÍKOVÁ, M. – JOHANESOVÁ, M.: Použitie zákonov úmrtnosti pri poistení spojeného
života viacerých osôb. In Ekonomika a informatika č. 2/2007. Bratislava: EU, 2007. s. 5-13,
ISSN 1336-3514. 1,0.
SAKÁLOVÁ, K. – KRČOVÁ, I.: Použitie diferenčných rovníc vo finančnej matematike –
diferenčné rovnice premenlivej renty. In Ekonomika a informatika č. 2/2007. Bratislava: EU,
2007. s. 147-152, ISSN 1336-3514. 1,0.
ŠROVÁNKOVÁ, L. – BILÍKOVÁ, M.: Stratégia a manažment penzijných fondov. In
Ekonomické rozhľady č. 1/2008. Bratislava: EU, 2008. s. 63-71, ISSN 0323-262X. 0,5.
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) − nerecenzované domáce 2
BDF − Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BILÍKOVÁ, M. – FECENKO, J. a kolektív: Vedecko-výskumné zameranie katedier Fakulty
hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Dialógy o ekonomike a
riadení, roč. VIII, č. 24 s. 97-103. 0,25.
BALÁŽ, V. – HOLÁ, Ľ. – SAKÁLOVÁ, K. – STRAUCH, O.: Spomienky na profesora
Tibora Šaláta. In Obzory matematiky, fyziky a informatiky, č. 2/2007 s. 65-71. ISSN 13354981, 0,25.
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe − v zahraničí 3
− domáce abstrakty 16
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AFC − Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
BILÍKOVÁ, M. – JOHANESOVÁ, M.: Oceňovanie dôchodkov pre dvojicu osôb. In Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie Evropské finanční systémy, Brno: Ekonomicko-správní
fakulta, Masarykova univerzita, 2006. s. 271-276, ISBN 80-210-4018-1, 1,0.
KRČOVÁ, I. – SAKÁLOVÁ, K.: Distribúcia prebytku poistencov životnej poisťovne vo
forme dividend. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Řízení a modelování
finančních rizik, Ostrava: VŠB − Technická univerzita, 2006, s. 153-159, ISBN 80-248-11596, 1,0.
BILÍKOVÁ, M. – LUFFRUM, G. – SAKÁLOVÁ, K.: Moderné metódy aktuárskych
výpočtov v životnom poistení. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Evropské
finanční systémy, Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2008. s. 400407, ISBN 978-80-210-4628-3. 1,0.
AFH − Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
BILÍKOVÁ, M. – JOHANESOVÁ, M.: Kontingenčné funkcie s časovým intervalom medzi
úmrtiami. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie Aktuárske vedy v podmienkach
poistného trhu Slovenskej republiky. Virt: FHI EU, 2006. s. 5. 1,0.
KRČOVÁ, I.: Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení. In Zborník
abstraktov z vedeckej konferencie Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu slovenskej
republiky. Virt: FHI EU, 2006. s. 9. 1,0.
SAKÁLOVÁ, K. – MOJŽIŠOVÁ, E.: Investičná politika životnej poisťovne. In Zborník
abstraktov z vedeckej konferencie Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu slovenskej
republiky. Virt: FHI EU, 2006. s. 11. 0,5.
SAKÁLOVÁ, K.: Výskumná úloha VEGA č. 1/3800/06. In Aktuárske vedy v podmienkach
poistného trhu Slovenskej republiky. Bratislava: FHI EU, 2007. s. 4., 0,5.
BILÍKOVÁ, M. – CICÁKOVÁ, K.: Modelovanie úmrtnosti s prechodnými stavmi. In
Zborník abstraktov z vedeckej konferencie Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu
Slovenskej republiky. Bratislava, FHI EU, 2007. s. 5. 0,5.
JOHANESOVÁ, M. – TONCSENKOVÁ, A.: Dôchodkové poistenie na jednostranné
prežitie. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Bratislava:
FHI EU, 2007. s. 11. 0,5.
KRČOVÁ, I.: Profit testing v životnom poistení. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného
trhu Slovenskej republiky. Bratislava: FHI EU, 2007. s. 13. 0,5.
LUFFRUM, G. G.: Stochastic Methods of Projecting Future Mortality. In Aktuárske vedy v
podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Bratislava: FHI EU, 2007. s. 7. 1,0.
SAKÁLOVÁ, K. – MOJŽIŠOVÁ, E.: Príčiny potreby kapitálu a jeho vnútorné a vonkajšie
zdroje v životnej poisťovni. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej
republiky. Bratislava: FHI EU, 2007. s. 16. 0,5.
ŠOLTÉSOVÁ, T. – ŠOLTÉS, E.: Vplyv rozvíjajúcich sa genetických technológií na
oceňovanie produktov životných poisťovní. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu
Slovenskej republiky. Bratislava: FHI EU, 2007. s. 21. 0,5.
BILÍKOVÁ, M. – LUFFRUM, G.: Redukcia mortalitného rizika. In Aktuárske vedy v
podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Bratislava: FHI EU, 2008. s. 10. 1,0.
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CICÁKOVÁ, K: Výpočet hodnoty zmiešaného poistenia v jednohodnotovom dekrementnom
modeli s dvoma absorpčnými stavmi. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu
Slovenskej republiky. Bratislava: FHI EU, 2008. s. 11. 1,0.
KRČOVÁ, I: Poistenie neštandardného rizika v životnom poistení. In Aktuárske vedy v
podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Bratislava: FHI EU, 2008. s. 18. 1,0.
SAKÁLOVÁ, K. – MOJŽIŠOVÁ, E.: Ratingové hodnotenie životných poisťovní. In
Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Bratislava: FHI EU,
2008. s. 21. 0,5.
ŠOLTÉSOVÁ, T. – ŠOLTÉS, E.: Použitie martingálu pri hľadaní horného ohraničenia
pravdepodobnosti krachu. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej
republiky. Bratislava: FHI EU, 2008. s. 28. 0,5.
TONCSENKOVÁ, A.: Aktuálna legislatívna úprava umiestnenia prostriedkov technických
rezerv v životnom poistení. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej
republiky. Bratislava: FHI EU, 2008. s. 29. 1,0.
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v elektronickej podobe − recenzované vedecké v zahraničí 1
− recenzované vedecké domáce 4
AEC − vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
ŠOLTÉSOVÁ, T. – ŠOLTÉS, E.: Použitie martingálu pri modelovaní peňažných tokov
životného poistenia. In Mladá vĕda ´06: sborník studentů doktorského studia. CD-ROM.
Praha: Nakladatelství Oeconomica, VŠE, 2007, s.441-447. ISBN 978-80-245-1318-8. 0,25.
AED − vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
CICÁKOVÁ, K. – TONCSENKOVÁ, A.: Výpočet strednej hodnoty doby života
v stochastickom modeli s absorpčnými stavmi. In AIESA – Mladá veda 2007: vedecký
zborník doktorandov. CD-ROM. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007 (vyšlo v roku
2008), 5 strán, ISBN 978-80-225-2465-0. 1,0.
AFD − Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
ŠOLTÉSOVÁ, T. – BILÍKOVÁ, M.: Prospektívna rezerva a ročná strata pri martingálovom
modelovaní doživotného poistenia na úmrtie. In Zborník príspevkov: Aktuárska veda v teórii
a praxi, 6. vedecký seminár, 2007, Bratislava: FHI EU, 2007 (vyšlo v roku 2008). CD-ROM.
ISBN 978-80-225-2443-8, 0,5.
TONCSENKOVÁ, A. – CICÁKOVÁ, K.: Rastúce a klesajúce poistenie dvojice osôb na prvé
úmrtie ako súčet základných poistení. In Zborník príspevkov: Aktuárska veda v teórii a praxi,
6. vedecký seminár, 2007, Bratislava: FHI EU, 2007 (vyšlo v roku 2008). CD-ROM. ISBN
978-80-225-2443-8, 0,5.
BILÍKOVÁ, M. – SAKÁLOVÁ, K.: Použitie peňažných tokov pri ohodnocovaní záväzkov
v životnom poistení. In Zborník príspevkov z vedeckej konferencie AIESA – budovanie
spoločnosti založenej na vedomostiach. Bratislava, FHI EU, 2008. CD-ROM, ISBN 978-808078-233-7. 1,0.
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Projekty KEGA (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: KEGA č. 3/4209/06 resp. č. 450/06
Názov projektu: Tvorba nových učebných textov pre výučbu predmetu Účtovníctvo
poisťovní v súvislosti s prechodom na IAS/IFRS
Vedúci projektu: Ing. Jitka Meluchová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Juraj Haľama, CSc., Ing. Miloš Sklenka, prof. Ing. Anna Šlosárová,
PhD., Ing. Miloš Tumpach, PhD., Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
Doba riešenia: 2006 – 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 8 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Výsledkom vedeckej práce riešiteľského kolektívu bolo okrem publikačnej činnosti
zameranej na prezentáciu teoretických poznatkov pre potreby výučby a praxe, aj príprava
pedagogického procesu.
Príprava učebných pomôcok sa zamerala na aktualizovanie a skvalitnenie výučby
predmetu „Účtovníctvo poisťovní“ ako aj predmetov, ktoré sa zaoberajú aplikáciou IAS/IFRS
vo výučbe účtovníctva. Vyššie uvedené skutočnosti pre nás znamenali zamyslieť sa nad
novým zameraním a skladbou predmetu „Účtovníctvo poisťovní“ a vytvoriť tak predpoklady
pre jeho naplnenie z hľadiska náročnosti, logickej štruktúry a vypovedacej schopnosti pre
študentov.
Riešiteľský kolektív vypracoval učebné texty ako študijný materiál pre povinný
predmet Účtovníctvo poisťovní v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijných
programoch Účtovníctvo a audítorstvo, Účtovníctvo a finančné riadenie a Aktuárstvo.
Učebnica je vo fáze rozpracovanosti, s predpokladaným vydaním v máji v roku 2009
v rozsahu 120-tich strán.
Za prínos považujeme vytvorenie úplne nového predmetu, ktorý doplní ponuku
povinne voliteľných predmetov v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijných
programoch Účtovníctvo a audítorstvo a Účtovníctvo a finančné riadenie. Nový predmet
„Forenzné účtovníctvo“ sa začína učiť od letného semestra v akademickom roku 2008/2009.
Náplňou predmetu je oboznámenie študentov s obsahom, metódami a nástrojmi forenzného
účtovníctva pri detekcií a odhaľovaní podvodov a úmyselne nesprávnych účtovných údajov.
Osobitný dôraz bude kladený na metódy zamerané na detekciu použitia kreatívneho
účtovníctva a alternatívne metódy účtovania a vykazovania podľa medzinárodných
účtovných štandardov IAS/IFRS.
Vyjadrenie k splneniu cieľov projektu v hodnotenom roku riešenia:
Vedecká a pedagogická práca na projekte KEGA bola rozvrhnutá do troch fáz pre
obdobie 2006 - 2008. Projekt si kládol za cieľ – na základe analýzy a štúdia medzinárodných
účtovných noriem, vytvoriť novú obsahovú náplň učebného plánu a vypracovať nové učebné
texty z predmetu „Účtovníctvo poisťovní“ pre druhý stupeň vysokoškolského štúdia.
I. fáza (2006): Analýza súčasného stavu a zmien, ktoré prináša prechod na medzinárodné
účtovné štandardy IAS/IFRS vo finančných inštitúciách.
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II. fáza (2007): Na základe analýzy a štúdia medzinárodných účtovných noriem pripraviť
nový učebný plán predmetu „Účtovníctvo poisťovní“, vyučovaného Katedrou účtovníctva a
audítorstva, v rámci študijných programov Poistná matematika, Účtovníctvo a Účtovníctvo
a finančné riadenie.
III. fáza (2008) Vypracovanie rukopisu učebného textu – prípadových štúdií a príkladov
z účtovníctva a výkazníctva komerčných poisťovní. Koncepcia a príprava nového predmetu
„Forenzné účtovníctvo“
Dosiahnuté výsledky riešenia:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie
1
- učebnice a učebné texty 0
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
11
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
10
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 23
o zborníky v printovej podobe (20)
o zborníky v elektronickej podobe (3)
- vyžiadané prednášky na konferenciách 0
- monografie
TUMPACH, M.: Manažérske a nákladové účtovníctvo. - Bratislava : Iura Edition, 2008. 253 s. : diagr., grafy, obr., príl., sch., tab. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-168-2
- vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch
ŠLOSÁROVÁ, A.: Odložená daň z príjmov ako premet účtovníctva. In Aktuálne otázky
výskumu v ekonómii a manažmente: zborník vedeckých statí. Vydavateľstvo Ekonóm, 2008.
s. 176 – 198. ISBN 978-80-225-2619-7.
MELUCHOVÁ, J. – JUHÁSZOVÁ, Z.: Účtovná závierka v komerčnej poisťovni za rok
2005. In Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo v teórii a praxi 1/2006, Súvaha, ISSN 13352024, str. 15.
TUMPACH, M.: Predloha novely IAS 1 – nový impulz na zmenu účtovnej závierky podľa
IFRS? In Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo v teórii a v praxi 5/2006, Súvaha, ISSN
1335-2024, str. 209
JUHÁSZOVÁ, Z. – MELUCHOVÁ, J.: Solventnosť poisťovne. In Ekonomika a Informatika
vedecký časopis 2/2006, FHI EU Bratislava, ISSN
MELUCHOVÁ, J. – JUHÁSZOVÁ, Z.: Výkazníctvo komerčných poisťovní podľa IFRS. In
Ekonomika a Informatika vedecký časopis 1/2007, FHI EU Bratislava, ISSN 1336-3514, str.
177.
TUMPACH, M.: Zverejňovanie výsledkov prevádzkových segmentov podľa IFRS 8. In:
Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - ISSN 13352024. - Roč. 15, č. 1 (2007), s. 35-37.
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TUMPACH, M.: Vykazovanie výdavkov na obstaranie cudzieho kapitálu podľa novely IAS
23. In: Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. ISSN 1335-2024. - Roč. 15, č. 5 (2007), s. 212-213.
TUMPACH, M.: − MOKOŠOVÁ, D.: Novela IAS 27 / In: Účtovníctvo - audítorstvo daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - ISSN 1335-2024. - Roč. 16, č. 3
(2008), s. 107-110.
KRUPOVÁ, L. – TUMPACH, M.: Účtovná závierka podľa IFRS od roku 2009. In:
Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - ISSN 13352024. - Roč. 16, č. 4 (2008), s. 127-136.
ČERNÝ, M. – TUMPACH, M.: Ako odmeňovať zamestnancov alebo Úvod do problematiky
IFRS 2 In: Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. ISSN 1335-2024. - Roč. 16, č. 6 (2008), s. 198-208.
MELUCHOVÁ, J.: Informácia o cieľoch a priebehu realizácie projektu KEGA č. 450/06. In
Ekonomika a Informatika vedecký časopis 2/2007, FHI EU Bratislava, ISSN 1336-3514, str.
252-255.
- odborné práce publikované v odborných časopisoch
MELUCHOVÁ, J.: Vývoj IFRS v oblasti oceňovania aktív a záväzkov, In.Poistné rozhľady
č. 5/2006, Slovenská asociácia poisťovní, 2006, ISSN 1335-1044
SKLENKA, M.: Prehľad peňažných tokov (Cash flow Statement) In: Praktický sprievodca
účtovníctvom. Príručka pre podnikateľskú sféru, vrátane schém účtovania, účtovanie na
analytických účtov a praktické vzory riešených príkladov určených pre prax. CD ISSN 13358529
SKLENKA, M.: Cash Flow Statement – prehľad peňažných tokov. In: Daňový a účtovný
poradca podnikateľa. – č. 2-3, (2007), s. 116 – 121. ISSN 1335-0897
MAČUHA M. – MELUCHOVÁ, J.: Sociálny fond 2008, výklad zákona o sociálnom fonde
s príkladmi a účtovaním, platný po novele zákona od 1.1. 2008. In: Sociálny fond 2008,
[Perc.podiel: 60-40] Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava.
SKLENKA, M.: Účtovná závierka v konkrétnej účtovnej jednotke s dôrazom na zostavenie
prehľadu peňažných tokov, In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri
vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - ISSN 1337-4605. - Č.1 (2008), s. 1-32.
ŠLOSÁROVÁ, A.: Legislatíva Európskej únie v oblasti účtovníctva podnikateľov. In Dane a
účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. ISSN
1335-7034. Roč. 13, č. 5 (2008), s. 36-43.
ŠLOSÁROVÁ, A.: Legislatíva Európskej únie v oblasti účtovníctva podnikateľov. In Dane a
účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. ISSN
1335-7034. Roč. 13, č. 6 (2008), s. 36-39.
SKLENKA, M.: Cash Flow Statement – prehľad peňažných tokov In: Daňový a účtovný
poradca podnikateľa. – č. 2-3, (2007), s. 116 – 121. ISSN 1335-0897
- recenzie v odborných časopisoch
JUHÁSZOVÁ Z.: Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky IFRS/IAS –
recenzia. In Poistné rozhľady 3/2006, Slovenská asociácia poisťovní, ISSN 1335-1044, str.
19.
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SKLENKA, M. : Oponentský posudok k grantovému projektu IGA VŠE č. IG105037,
Názov projektu: Nové přístupy k vykazování výnosů ve světě a možnosti jejich aplikace v ČR.
Navrhovateľ a riešiteľ projektu: Ing. David Procházka, Ph.D., Spoluriešiteľ projektu: Ing.
Lenka Velechovská.
- vedecké práce publikované v zborníkoch z konferencií zahraničné
JUHÁSZOVÁ, Z. – TUMPACH, M.: Vplyv implementácie IFRS/IAS do účtovníctva
komerčných poisťovní. In Účetnictví v procesu světové harmonizace – sborník z mezinárodní
vědecké konference, Mariánská 12.-14.9.2006, ISBN 80-245-1078-2
TUMPACH, M. – JUHÁSZOVÁ, Z.: Restructuralization of Healthcare insurance companies
in the Slovak Republic. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Katedra Rachunkowości
Finansowej i Kontroli - Medzinarodowa konferencja naukowa
MELUCHOVÁ, J.: Prechod komerčných poisťovní na IFRS v Slovenskej republike, In:
Účetní výkaznictví v ČR a implementace IFRS do výuky. Sborník pedagogické konference.
Praha december 2006 - Praha : VŠE Nakladatelství Oeconomica 2006
MELUCHOVÁ, J. – JUHÁSZOVÁ, Z.: Výkazy účtovnej závierky poisťovní. In Sborník
příspěvku z mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve věde, výuce a praxi.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí
a účetnictví a Ústav podnikové ekonomiky, Zlín 2007. ISBN 978-80-7318-536-7
MELUCHOVÁ, J.: Zverejňovanie a prezentácia poistných zmlúv. In. Účetnictví v procesu
světové harmonizace: sborník z mezinárodní vědecké konference, Horní Bezděkov, 9.-11.
září 2008, s. 141-145. ISBN 978-80-245-1393-5.
- vedecké práce publikované v zborníkoch z konferencií domáce
MELUCHOVÁ, J.: Účtovníctvo komerčných poisťovní v kontexte s prechodom na
IAS/IFRS. In: Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve – symbióza teórie a praxe.
Zborník príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti
Katedry účtovníctva, Bratislava 24. 4. 2007, str. 12; Vydavateľstvo Ekonóm, ISBN 978-80225-2324-0.
MELUCHOVÁ, J.: Tvorba nových učebných textov pre výučbu predmetu Účtovníctvo
poisťovní v súvislosti s aktualizáciou učebného plánu v kontexte s prechodom na IAS/IFRS.
In: „Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve – symbióza teórie a praxe“ Zborník
príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry
účtovníctva, Bratislava 24. 4. 2007; str. 12; Vydavateľstvo Ekonóm; ISBN 978-80-2252324-0.
MELUCHOVÁ, J.: Zostavovanie individuálnej účtovnej závierky podľa Medzinárodných
štandardov finančného výkazníctva, In. 11. medzinárodná vedecká konferencia AESA 2007,
Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, 17.-18. máj 2007, EU Bratislava, ISBN
80-225-2334-9.
JUHÁSZOVÁ, Z.: Výkaz ziskov a strát v účtovníctve komerčných poisťovniach. In Zborník
AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, Bratislava: Ekonóm, 1718.5.2007. ISBN 978-80-225-2334-9.
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JUHÁSZOVÁ, Z.: Účtovná závierka komerčných poisťovní. In Zborník príspevkov z tretieho
vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva –
Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve – symbióza teórie a praxe. Bratislava: Ekonóm,
2007, str.34, ISBN 978-80-225-2324-0.
ŠLOSÁROVÁ, A.: Vplyv zmeny stavu pracovného kapitálu na peňažné toky. In: Zborník
príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry
účtovníctva. Bratislava : EKONÓM, 2007.
ŠLOSÁROVÁ, A.: Oceňovacie základne v IFRS. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných
noriem. Račková dolina – Horský hotel Akademik, 4. –6. septembra 2007.
SKLENKA, M.: Peňažné toky z investičnej činnosti. In: AIESA - Budovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach. 11. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava 17.-18.5.2007
Bratislava : EKONÓM 2007, Zborník je na CD, ISBN 80-225-2010-1.
TUMPACH, M.: Využitie Bayesovej Teorémy pri určení hodnoty rezerv podľa štandardu IAS
37. In: Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník
príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry
účtovníctva ; zost. Anna Šlosárová, Ladislav Kareš. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2007. - ISBN 978-80-225-2324-0. - S. 80-81.
MELUCHOVÁ, J.: Tvorba nových učebných textov pre výučbu predmetu Účtovníctvo
poisťovní v súvislosti s aktualizáciou učebného plánu v kontexte s prechodom na IAS/IFRS.
In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky
vedomostnej ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2544-2. S. 13-14. Č. projektu:KEGA 3/4209/06
MELUCHOVÁ, J.: Obsahová náplň predmetu "Účtovníctvo poisťovní" v súvislosti s
vykazovaním účtovnej závierky podľa IFRS. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky : zborník príspevkov zo
štvrtého vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a
audítorstva. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2544-2. S. 6263.
ENGELOVÁ, K. – JUHÁSZOVÁ, Z. – MMELUCHOVÁ, J. – TUMPACH, M.:
Implementácia medzinárodných účtovných štandardov pre finančné vykazovanie a ich vplyv
na metodiku účtovania a vykazovania v komerčných poisťovniach a v zdravotných
poisťovniach. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí
uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého
seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2544-2. S. 20-21.
MELUCHOVÁ, J.: Etika poisťovacej a sprostredkovateľskej činnosti. In Etika v účtovníctve
a audítorstve : zborník z konferencie, Bratislava 11.6.2008. Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2008. ISBN 978-80-225-2563-3. S. 87-91.
TUMPACH, M.: Zverejňovanie informácií o objektívnej hodnote finančných nástrojov /
In: Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky
vedomostnej ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom

2009

Správa o VVČ na EU v Bratislave za rok 2008 ‐ prílohy

vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva / autori: Anna Šlosárová,
Ladislav Kareš. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2544-2. S. 84-85.
JUHÁSZOVÁ, Z.: Účtovná závierka komerčných poisťovní. In Zborník príspevkov z tretieho
vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva –
Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve – symbióza teórie a praxe. Bratislava: Ekonóm,
2007, str.34, ISBN 978-80-225-2324-0.
ŠLOSÁROVÁ, A.: Vplyv zmeny stavu pracovného kapitálu na peňažné toky. In: Zborník
príspevkov z tretieho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry
účtovníctva. Bratislava : EKONÓM, 2007.
ŠLOSÁROVÁ, A.: Oceňovacie základne v IFRS. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných
noriem. Račková dolina – Horský hotel Akademik, 4. –6. septembra 2007.
SKLENKA, M.: Peňažné toky z ivnestičnej činnosti In: AIESA - Budovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach. 11. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava 17.-18.5.2007
Bratislava : EKONÓM 2007, Zborník je na CD ISBN 80-225-2010-1
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Inštitucionálne projekty (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: IGP 170022/06
Názov: Aplikačné softvérové produkty a znalostné systémy
Vedúci projektu: doc. Ing. Anna Kvietková, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Ján ŠtefánekCSc., KAI, Ing. Michal Grell, PhD., KAI,
RNDr. Eva Rakovská, KAI, RNDr. Jozef Stašák, PhD., KAI, Ing. Magdaléna
Cárachová, KAI, Ing. Igor Bandurič, KAI, Ing. Hana Trochanová, KAI
Doba riešenia: 1.2006 – 12.2008
Ciele vytýčené na sledované obdobie:
- analýza výučby ekonomických a informatických predmetov na doktorandskom štúdiu
študijného odboru Hospodárska informatika,
- aktualizácia projektu predmetu IS v národnom hospodárstve a vypracovanie učebných
textov pre doktorandov KAI.
V priebehu roku 2008 sa zmenili podmienky na akreditáciu doktorandského štúdia, a preto sa
ciele modifikovali takto:
- prehĺbenie analýz softvérových produktov vhodných pre pedagogický proces (umelá
inteligencia, verejná správa),
- realizácia zmien vo výučbe predmetu Informačné systémy verejnej správy v rámci
komplexnej akreditácie študijného odboru Hospodárska informatika.
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za sledované obdobie (pokračujúci aj končiaci projekt)
Výstupy riešenia projektu boli orientované do oblastí analýzy vybratého typového
aplikačného programového vybavenia a zabezpečenia pedagogického procesu pôvodnými
učebnými textami.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
sledované obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov –
príloha F1):
- učebnice a učebné texty
KOKLES, M. – GRELL, M.: Informačné systémy regiónov a verejnej správy. Praktikum.
Bratislava: Vydavateľstvo MERKURY, 2008. ISBN 978-80-89143-71-9, 149 strán
BANDURIČ, I. – RAKOVSKÁ, E.: Základy teoretickej informatiky. 2. vydanie. Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2008.
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Projekty mladých vedeckých pracovníkov – kategória A (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: IGPM č. 2317115/08
Názov projektu: Účtovníctvo z interdisciplinárneho hľadiska v kontexte súčasného vývoja
ekonomických vedných disciplín
Vedúca projektu: Ing. Marianna Kicová (Katedra účtovníctva a audítorstva)
Spoluriešitelia: Ing. et Mgr. Renáta Feketeová (Katedra účtovníctva a audítorstva), Ing.
Tímea Göghová (Katedra účtovníctva a audítorstva), Ing. Martin Tužinský
(Katedra účtovníctva a audítorstva), Ing. Jana Ivančíková (Katedra
účtovníctva a audítorstva)
Doba riešenia: 1 rok (1.1.2008 - 31.12.2008)
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 22 000 Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
b) za rok 2008 (končiaci projekt)
Medzinárodná globálna integrácia je kľúčovým pojmom, ktorý v súčasnosti
charakterizuje vývoj v ekonomickom, politickom ako aj v spoločenskom prostredí.
Medzinárodná integrácia sa prejavuje nielen v tokoch tovaru a kapitálu, ale aj v toku
ekonomických informácií, ktoré prekračujú hranice štátov. Základným zdrojom
ekonomických informácií je účtovníctvo a preto jeho poňatie z interdisciplinárneho hľadiska
v kontexte súčasného vývoja ekonomických vedných disciplín predstavuje vysoko aktuálnu
tému tak v národnom ako aj v nadnárodnom meradle.
Dôležitou podmienkou je zbližovanie ekonomických informácií, ktoré poskytujú
národné účtovné systémy jednotlivých štátov, prostredníctvom medzinárodnej harmonizácie
za účelom zabezpečenia transparentnosti a zjednotenia informácií poskytovaných
účtovníctvom pre rôznych používateľov.
Medzinárodná harmonizácia účtovníctva prebieha v súčasnosti aj v Slovenskej
republike a vedie k prispôsobovaniu národných právnych predpisov nadnárodnej úprave
účtovníctva. Proces medzinárodnej harmonizácie účtovníctva vyžaduje pochopenie jeho
filozofie, na ktorej sú založené účtovné systémy jednotlivých krajín, čo vyžaduje komplexný
pohľad na účtovníctvo v kontexte súčasného vývoja ekonomických vedných disciplín.
Neustále prebiehajúca harmonizácia účtovníctva vyžaduje prispôsobovanie alebo
celkovú zmenu právnych predpisov v oblasti účtovníctva. Rýchla reakcia na uskutočnené
zmeny právnych predpisov je predpokladom poznania teoretických východísk účtovníctva
nielen vo vzdelávacom procese ale aj v účtovníckej, daňovej a audítorskej praxi. Tým sa
vytvára priestor na posúdenie vplyvu týchto zmien na makroekonomické a mikroekonomické
prostredie, ktorých výsledkom môže byť vznik nových okolností, ktoré bude potrebné riešiť.
Analýza vypovedacej schopnosti informácií čerpaných z účtovníctva pre potreby
získavania relevantných informácií v národnom aj v nadnárodnom meradle predstavuje
základňu pre prijatie kvalifikovaného rozhodnutia, ktoré uskutočňujú interní a externí
používatelia informácií z účtovníctva s akcentom na odlišné typy účtovných jednotiek –
podnikatelia, finančné inštitúcie, subjekty verejnej správy (rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie a obce).

2009

Správa o VVČ na EU v Bratislave za rok 2008 ‐ prílohy

Jednotlivými publikovanými príspevkami v rámci riešenia výskumného projektu
interného grantového projektu mladých riešitelia analyzovali teoretické východiská
účtovníctva a ich implementáciu do súčasnej fázy vývoja účtovníctva v národnom a
nadnárodnom meradle, úrovne znalosti potenciálu informácií poskytovaných účtovníctvom
pre uskutočnenie rozhodnutí v praxi, t. j. čiastkové problémy súvisiace s analýzou
účtovníctva z interdisciplinárneho hľadiska v kontexte súčasného vývoja ekonomických
vedných disciplín.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
rok 2008 (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)
(0/1, 0/1) 1
- 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, ostatné) (AFC,
AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB) (2, 5, 0) 7
- vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF)
0
Spolu výstupov za celú dobu riešenia projektu (1.1.2008 – 31.12.2008)
13
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Projekty mladých vedeckých pracovníkov – kategória B (2)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: IGPM 2317112/07
Názov projektu: 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: Ing. Tomáš Domonkos, Ing. Anna Oršulová, PhD., Mgr. Juraj Pekár, PhD.,
Ing. Karol Szomolányi, PhD., Ing. Viera Zemanová, PhD.
Doba riešenia: 2007 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: bežné výdavky 78.000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia 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
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované)
výskumného grantu.
- monografie
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
FENDEK, M. – FENDEKOVÁ, E. – LUKÁČIK, M. – PEKÁR, J.: Analýza a prognóza
spotreby elektrickej energie na relevantnom trhu ZSE, a.s., v podmienkach cenovej regulácie
In: Aktuálne otázky výskumu v ekonómii a manažmente : zborník vedeckých statí.
Bratislava: Vyd. EKONÓM 2008, str. 17-41. ISBN 978-80-225-2619-7
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
IVANIČOVÁ, Z. – BREZINA, I. – PEKÁR, J.: Operačná analýza. Bratislava: IURA Edition
2007, ISBN-978-80-8078-176-7
LUKÁČIK, M.: Prognóza na základe modelov s korekčným členom. In: VINCÚR, P. –
ZAJAC, Š. a kolektív: Úvod do prognostiky. Bratislava: Sprint vfra 2007, ISBN 978-8089085-86-6
LUKÁČIKOVÁ, A. – LUKÁČIK, M.: Ekonometrické modelovanie s aplikáciami.
Bratislava: Vyd. Ekonóm 2008. ISBN-978-80-225-2614-2
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ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Sidrauski Model with
Endogenous Labor. The International Scientific Journal of Management Information
Systems, roč. II, č.1, 2007, str. 42-46. ISSN 1452-774X
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIKOVÁ, A. – LUKÁČIK, M.: Growth Models and Monetary
Growth Models. Strategijski Menadžment, roč. 12, č.1-2, 2007, str. 109-115, Subotica, Serbia
2007. ISSN 0354-8414
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HUSÁR, J. – ZEMANOVÁ, V.: Problém deflácie HDP a makroekonomických veličín.
Slovenská štatistika a demografia 1-2/2007, ŠÚSR, roč.17, Bratislava 2007, ISSN 1210-1095
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A. – SZOMOLÁNYI, K.: Ekonometrické prognózovanie
importu Slovenskej republiky. Ekonomické rozhľady 2/2007 – vedecký časopis EU,
Bratislava 2007. ISSN 0323-262X
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Heteroskedasticita v ekonometrických modeloch.
Ekonomika a informatika 1/2007 – vedecký časopis FHI, Bratislava 2007. ISSN 1336-3514
PEKÁR, J.: Stanovenie priemernej minimálnej hodinovej produkcie výrobnej linky.
Ekonomika a informatika 2/2007 – vedecký časopis FHI, Bratislava 2007. ISSN 1336-3514
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIKOVÁ, A. – LUKÁČIK, M.: Problém časovej konzistencie
ekonomickej politiky, zdanenie kapitálu. Ekonomika a informatika 1/2007 – vedecký časopis
FHI, Bratislava 2007. ISSN 1336-3514
ZEMANOVÁ, V.: Solowov model hospodárskeho cyklu ako DSGE model – teoretická
úvaha, Ekonomika a informatika 2/2007 – vedecký časopis FHI, Bratislava 2007, ISSN 13363514
ŽABKA, M. – ORŠULOVÁ, A.: Super-efektívne DEA modely, Ekonomika a informatika
1/2007 – vedecký časopis FHI, Bratislava 2007, ISSN 1336-3514
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIKOVÁ, A. – LUKÁČIK, M.: Problém časovej konzistencie
ekonomickej politiky, model dlhu. Ekonomika a informatika, roč. VI, č.1, 2008, str. 77-87.
ISSN 1336-3514
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Význam testovania stacionarity v ekonometrii.
Ekonomika a informatika, roč. VI, č.1, 2008, str. 146-157. ISSN 1336-3514
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Časovo-konzistentná fiškálna a
monetárna politika. Ekonomika a informatika, roč. VI, č.2, 2008 (v tlači).
BDF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných časopisoch
LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A. – SZOMOLÁNYI, K.: O chybách strednodobých
prognóz vývoja ekonomiky Slovenska. Forum Statisticum Slovacum 1/2007, Trenčianske
Teplice 2007. ISSN 1336-7420
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
DOMONKOS, T.: Analýza a modelovanie zamestnanosti v SR. Medzinárodná Baťova
doktorandská konferencia, Zlín 2007. ISBN 978-80-7318-529-9
DOMONKOS, T. – MIKUŠOVÁ, N.: Modelovanie agregovaného dopytu v SR. Zborník
medzinárodnej vedeckej konferencie INPROFORUM, České Budějovice 2007. ISBN 97880-7394-016-4
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MIKUŠOVÁ, N. – DOMONKOS, T.: Marketingové výdavky pri zavádzaní nového produktu
na trh. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Znalostní ekonomika trendy rozvoje
vzdělávání, vědy a praxe, Zlín 2007. ISBN 978-80-7318-646-3
ORŠULOVÁ, A.: Koncentrácia v odvetví a jej meranie. Zborník Evropské vědecké
konference posluchačú doktorského studia Mendelnet 2007. ISBN 978-80-903966-6-1
PEKÁR, J.: Prestavovanie výrobnej linky. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie
INPROFORUM, České Budějovice 2007. ISBN 978-80-7394-016-4
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIKOVÁ, A. – LUKÁČIK, M.: Growth Models and Monetary
Growth Models. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie – Strategijskij
Menadžment, Subotica 2007. ISBN 867233145-1
SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIK, M. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Time Inconsistency Problem of
Slovak Monetary Policy. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie INPROFORUM,
České Budějovice 2007. ISBN 978-80-7394-016-4
ZEMANOVÁ, V.: Mundellov – Flemingov model a európska integrácia. Zborník Evropské
vědecké konference posluchačú doktorského studia Mendelnet 2007. ISBN 978-80-9039666-1
DOMONKOS, T. – MIŤKOVÁ, V.: Vplyv elasticít na modelovanie ekonomiky krajiny. 4.
ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s
recenzovanými příspěvky . Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318663-0
MIKUŠOVÁ, N. – DOMONKOS, T. Reklamné výdavky duopolu. In: Nová teorie
ekonomiky a managementu organizací, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie FPH
VŠE Praha, Praha 2008. ISBN 978-80-245-1403-1
LUKÁČIK, M. – SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Credibility of Slovak National
Bank – Measuring of Inflation Bias in Slovak Economy. Zborník 26. medzinárodnej vedeckej
konferencie MME, Liberec 2008. ISBN 978-80-7372-387-3
LUKÁČIK, M.: Ekonomické aplikácie modelu logit. Zborník medzinárodného vedeckého
semináru, Praha: VŠE 2008 (v tlači).
ČIČKOVÁ, Z. – BREZINA, I. – PEKÁR, J.: SOMA for Solving the Vehicle Routing
Problem with Time Windows. Zbornik radova : SYM-OP-IS 2008, XXXV Simpozijum o
operacionim istraživanjima, Soko Banja, Beograd 2008. ISBN 978-86-7233-193-6.
SZOMOLÁNYI, K. – SURMANOVÁ, K.: Linear Dynamic Cournot Oligopoly Model with
Adaptive Expectations. 13th International scientific symposium SM2008 : Conference
Proceedings, Subotica-Palić, Novi Sad: Ekonomski fakultet Subotica, 2008. ISBN 978-867233-192-9.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
DOMONKOS, T.: Modelovanie jednotkových nákladov práce v SR. Medzinárodná vedecká
konferencia AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, Bratislava 2007.
ISBN 978-80-225-2334-9
DOMONKOS, T.: Analýza vybraných prístupov k modelovaniu dopytu na trhu práce
v podmienkach SR. Zborník príspevkov Mladá veda 2007. ISBN 978-80-225-2465-0
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LUKÁČIK, M.: Game Theory and Economics. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej
konferencie FHI – AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Bratislava
2007. ISBN 978-80-225-2334-9
ORŠULOVÁ, A.: Meranie koncentrácie v odvetví. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej
konferencie FHI – AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Bratislava
2007. ISBN 978-80-225-2334-9
ORŠULOVÁ, A. – ŽABKA, M.: Začlenenie posúdenia váh do modelov DEA. Zborník
príspevkov Mladá veda 2007. ISBN 978-80-225-2465-0
PEKÁR, J. – ČIČKOVÁ, Z.: Optimal solution for Vehicle Routing Problem. Medzinárodná
vedecká konferencia AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, Bratislava
2007. ISBN 978-80-225-2334-9
SZOMOLÁNYI, K.: Dynamický model trhu práce. Zborník 11. medzinárodnej vedeckej
konferencie FHI – AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Bratislava
2007. ISBN 978-80-225-2334-9
ZEMANOVÁ, V.: Mundellov – Flemingov model a makroekonomické premenné v SR.
Zborník 11. medzinárodnej vedeckej konferencie FHI – AIESA – budovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach. Bratislava 2007. ISBN 978-80-225-2334-9
ZEMANOVÁ, V.: Aplikácia metódy DEA na bankový sektor Slovenskej republiky. Zborník
príspevkov Mladá veda 2007. ISBN 978-80-225-2465-0
DOMONKOS, T. – KRUMPLÍK, M.: The shortest path problem (multiple edges between
twoadjacent vertices). Zborník 14. medzinárodnej vedeckej konferencie – Quantitative
Methods in Economics, Multiple Criteria Decision Making, Vysoké Tatry 2008. ISBN 97880-8078-217-7
LUKÁČIK, M. – SZOMOLÁNYI, K.: Is Slovak Monetary Policy Time Consistent? Zborník
14. medzinárodnej vedeckej konferencie – Quantitative Methods in Economics, Multiple
Criteria Decision Making,Vysoké Tatry 2008. ISBN 978-80-8078-217-7
LUKÁČIK, M. – SZOMOLÁNYI, K. – LUKÁČIKOVÁ, A.: Analýza hospodárskych cyklov
SR a EMÚ. Zborník 12. medzinárodnej vedeckej konferencie FHI - AIESA, Bratislava 2008.
ISBN 978-80-8078-233-7
PEKÁR, J.: Konštrukcia množiny investičných príležitostí z fondov ESPA. Zborník
medzinárodného seminára mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2498-8
PINDA, Ľ. – PEKÁR, J.: The portfolio optimization models for insurance. Zborník 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie – Quantitative Methods in Economics, Multiple Criteria
Decision Making, Vysoké Tatry 2008. ISBN 978-80-8078-217-7
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
BREZINA, I. – PEKÁR, J. – ČIČKOVÁ, Z. – REIFF, M.: Facility Location Problem
Diagram. Book of Abstracts: 22th European conference on operational research, Praha 2007.
HUSÁR, J. – SZOMOLÁNYI, K.: The Debt/National Income Comparison based on two
Approaches. Book of Abstracts: 22th European conference on operational research, Praha
2007.
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BREZINA, I. – ČIČKOVÁ, Z. – PEKÁR, J.: Optimal Solution versus Heuristics to the
Vehicle Routing Problem. Book of Abstracts: 11. medzinárodnej vedeckej konferencie –
Strategijskij Menadžment, Subotica 2007. ISBN 867233145-1
ŽABKA, M. – ORŠULOVÁ, A.: Super-efficiency DEA models, Book of Abstracts: 22th
European conference on operational research, Praha 2007.
BREZINA, I. – ČIČKOVÁ, Z. – PEKÁR, J.: Modeling aspects of reverse logistics. XIII.
13th International scientific symposium SM2008 : zbornik apstrakata, Subotica-Palić, Novi
Sad: Ekonomski fakultet Subotica, 2008. ISBN 978-86-7233-192-9.
REIFF, M. – ČIČKOVÁ, Z. – PEKÁR, J.: Integrated facility location models. Zbornik
radova : SYM-OP-IS 2008, XXXV Simpozijum o operacionim istraživanjima, Soko Banja,
Beograd 2008. ISBN 978-86-7395-248-2.
DAI - Dizertačné práce
ORŠULOVÁ, A.: Analýza indikátorov merania koncentrácie v odvetví výroba a rozvod
elektriny, plynu, pary a teplej vody: dizertačná práca, Bratislava 2008.
ZEMANOVÁ, V.: Dynamický stochastický Mundellov-Flemingov model: dizertačná práca,
Bratislava 2008.
GHG - Vedecké práce zverejnené na internete
LUKÁČIK, M.: Štrukturálne VAR modely a Mundellov-Flemingov model. Publikácia
CEVAVSTAT, Bratislava: Infostat 2008. Elektronický zdroj – internetová adresa:
http://www.infostat.sk/cevavstat/modelovanie/prispevky/zoznam_prispevkov_m.htm
Kvantifikácia výstupov:
- monografie
1
- učebnice a učebné texty 3
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
0/12,2/10
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
0/1,0/1
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné)
14,14,7
o zborníky v printovej podobe
0
o zborníky v elektronickej podobe
0
- vyžiadané prednášky na konferenciách 0
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: IGP 2317113/07
Názov projektu: Teoreticko–metodologické problémy implementácie novelizovanej právnej
úpravy účtovníctva Európskej únie v Slovenskej republike
Vedúci projektu: Ing. Miriama Blahušiaková (rod. Šulovská)
Spoluriešitelia: Ing. Zuzana Kubaščíková (interná doktorandka na KÚA), Ing. Martina
Mateášová (odborná asistentka na KÚA), Ing. Daša Mokošová (odborná
asistentka na KÚA), Ing. Miloš Sklenka (odborný asistent na KÚA), Ing.
Miroslava Vašeková (odborná asistentka na KÚA)
Doba riešenia: 2007-2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 97 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt).
Kolektív riešiteľov sa v druhom roku riešenia projektu , v roku 2008, v nadväznosti na
vykonanú analýzu riešenej problematiky v predchádzajúcom roku riešenia zameral na
vypracovanie variantných riešení prezentácie jednotlivých zložiek majetku, záväzkov,
vlastného imania, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v účtovnej závierke
podnikateľských účtovných jednotiek. Hlavným cieľom bolo poskytnúť návrhy riešení
súvisiacich s novelizáciou právnej úpravy účtovníctva Slovenskej republiky tak, aby sa v nej
aplikovali novely právnej úpravy účtovníctva Európskej únie.
V súvislosti s prípravou noviel zákona o účtovníctve, postupov účtovania a opatrenia
o účtovnej závierke v súvislosti s prechodom na menu euro, riešitelia ako členovia Katedry
účtovníctva a audítorstva aktívne spolupracovali s Ministerstvom financií Slovenskej
republiky v pripomienkovom konaní.
V rámci druhej fázy výskumu sa riešitelia zamerali i na podmienky a možnosti
aplikácie Štandardu pre malé a stredné podniky, ktorý je vo fáze príprav v rámci projektu
Rady pre medzinárodné účtovné štandardy, v konkrétnych podmienkach podnikateľských
subjektov v Slovenskej republike.
Dve členky grantu spolupracovali so Slovenskou komorou audítorov ako členky
redakčnej rady pracujúcej na preklade IFRS do slovenského jazyka, výsledkom čoho bola
publikácia Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie IFRS 2007, ktoré vydala
Slovenská komora audítorov v tomto roku.
Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
VAŠEKOVÁ, M. – MOKOŠOVÁ, D.: Osobennosti buchgalterskogo učota, analiza i audita v
SNG i stranach ES. Slovackaja Respublika. In: Buchgalterskij učot v stranach mira : vypusk
2. - Žitomir : Ministerstvo obrazovanija i nauki Ukrajiny, 2008. - ISBN 978-966-683-165-4. S. 332-393
- učebnice a učebné texty
BCI Skriptá a učebné texty (1)
ŠULOVSKÁ, M. – SKLENKA, M.: Analýza účtovnej závierky, Cvičebnica. Bratislava : Iura
Edition, 2008. ISBN (percentuálny podiel 50-50)
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vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované / nekarentované,
zahraničné/domáce)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1)
VAŠEKOVÁ, M. – SKLENKA, M.: Vplyv finančného prenájmu na peňažné toky v
účtovníctve nájomcu. In: Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a
SSHI. - ISSN 1336-3514. - Roč. 5, č. 2 (2007), s. 181-193.
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované
/
nerecenzované,
zahraničné/domáce)
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (33)
ŠULOVSKÁ, M.: Tvorba opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku. In:
Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej
spoločnosti. - ISSN 1337-4605. - Č.1 (2008), s. 1-4.
ŠULOVSKÁ, M.: Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku. In: Podvojné účtovníctvo
od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - ISSN 13374605. - Č.1 (2008), s. 1-2.
ŠULOVSKÁ, M.: Prerušenie odpisovania. In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický
poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - ISSN 1337-4605. - Č.1 (2008), s. 12.
ŠULOVSKÁ, M.: Odpisovanie hmotného majetku prenajatého formou finančného prenájmu.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej
spoločnosti. - ISSN 1337-4605. - Č.1 (2008), s. 1-2.
ŠULOVSKÁ, M.: Inventarizácia dlhodobého majetku. In: Podvojné účtovníctvo od A do Z :
praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - ISSN 1337-4605. - Č.1
(2008), s. 3-4.
ŠULOVSKÁ, M.: Účtovanie a odpisovanie technického zhodnotenia. In: Podvojné
účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. ISSN 1337-4605. - Č.1 (2008), s. 1-6.
ŠULOVSKÁ, M.: Účtovanie tvorby a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému
finančnému majetku. In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti
daní, práva a účtovníctva. - ISSN 1335-7034. - Roč. 13, č. 5 (2008), s. 44-46.
ŠULOVSKÁ, M.: Účtovanie miezd, odvodov a sociálneho fondu. In: Dane a účtovníctvo
v praxi: mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. ISSN 1335-7034. Roč.
13, č. 8 (2008), s. 52 – 55.
ŠULOVSKÁ, M.: Trvalé znehodnotenie dlhodobého hmotného majetku. In: Podvojné
účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. ISSN 1337-4605
ŠULOVSKÁ, M.: Varianty obstarania dlhodobého majetku. In: Podvojné účtovníctvo od A
do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - ISSN 1337-4605
ŠULOVSKÁ, M.: Vykazovanie dlhodobých pôžičiek v súvahe. In: Podvojné účtovníctvo od
A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - ISSN 1337-4605
ŠULOVSKÁ, M.: Účtovanie vyradenia majetku v dôsledku jeho vkladu do inej obchodnej
spoločnosti. In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. - ISSN 1337-4605
-
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MATEÁŠOVÁ, M.: Špecifické uzávierkové účtovné prípady v podvojnom účtovníctve. In
Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva.
ISSN 1335-7034. Roč. 13, č. 1 (2008), s. 35-45.
MATEÁŠOVÁ, M.: Niektoré osobitosti účtovania finančného prenájmu (lízingu). In Dane a
účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. ISSN
1335-7034. Roč. 13, č. 10 (2008), s. 51-55.
MATEÁŠOVÁ, M.: Uzávierkové účtovné operácie v podvojnom účtovníctve. In Podvojné
účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti.
Základné dielo – aktuálny stav január 2008. ISSN 1337-4605.
MATEÁŠOVÁ, M.: Podmienky tvorby a využitia sociálneho fondu. In Podvojné účtovníctvo
od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. Základné dielo
– aktuálny stav máj 2008. ISSN 1337-4605.
MATEÁŠOVÁ, M.: Základné imanie a zmeny základného imania. In Podvojné účtovníctvo
od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. Základné dielo
– aktuálny stav august 2008. ISSN 1337-4605.
MATEÁŠOVÁ, M.: Podmienky tvorby a účtovania rezervného fondu. In Podvojné
účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti.
Základné dielo – aktuálny stav august 2008. ISSN 1337-4605.
MATEÁŠOVÁ, M.: Základné imania a EURO. In Podvojné účtovníctvo od A do Z :
praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. Základné dielo – aktuálny
stav október 2008. ISSN 1337-4605.
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Prvý projekt zlepšenia IFRS predstavuje návrh novelizácie
25 štandardov. (1. časť) In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti
daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN 1335-7034. - Roč. 13,
č. 1 (2008), s. 55-58
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Prvý projekt zlepšenia IFRS predstavuje návrh novelizácie
25 štandardov. (2. časť) In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti
daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN 1335-7034. - Roč. 13,
č. 2 (2008), s. 56
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Prvý projekt zlepšenia IFRS predstavuje návrh novelizácie
25 štandardov. (3. časť) In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti
daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN 1335-7034. - Roč. 13,
č. 3 (2008), s. 56-58
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Prvý projekt zlepšenia IFRS predstavuje návrh novelizácie
25 štandardov. (4. časť) In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti
daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN 1335-7034. - Roč. 13,
č. 4 (2008), s. 56-58
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Novelizácia pravidiel pre podnikové kombinácie a
konsolidovanú účtovnú závierku. In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z
oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN 1335-7034. Roč. 13, č. 5 (2008), s. 56-59
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MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Novelizácia pravidiel pre podnikové kombinácie a
konsolidovaná účtovná závierka. (II.) In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný
informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN
1335-7034. - Roč. 13, č. 7 (2008), s. 56-58
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Výmena komponentov verzus súčastí dlhodobého
hmotného majetku. - MSM, RP 6138439903. In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný
informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN
1335-7034. - Roč. 13, č. 9 (2008), s. 59-62
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Príspevky hradené zamestnávateľom do fondov sociálneho
poistenia a ich zverejnenie podľa IFRS. In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný
informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN
1335-7034. - Roč. 13, č. 10 (2008), s. 59-62
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Pravidlá pre uznávanie výnosov zo zmlúv o výstavbe
nehnuteľností. In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva
a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN 1335-7034. - Roč. 13, č. 11
(2008), s. 59-61
VAŠEKOVÁ, M.: Opravné položky k dlhodobému majetku. In: Náklady v podvojnom
účtovníctve – ich daňové a účtovné posúdenie: stav: Február 2008. - ISSN 1335-6918.
VAŠEKOVÁ, M.: Opravné položky k pohľadávkam. In: Náklady v podvojnom účtovníctve –
ich daňové a účtovné posúdenie: stav: Február 2008. - ISSN 1335-6918.
VAŠEKOVÁ, M.: Opravné položky k zásobám. In: Náklady v podvojnom účtovníctve – ich
daňové a účtovné posúdenie: stav: Február 2008. - ISSN 1335-6918.
VAŠEKOVÁ, M.: Časové rozlíšenie nákladov a výdavkov. In: Náklady v podvojnom
účtovníctve – ich daňové a účtovné posúdenie: stav: Február 2008. - ISSN 1335-6918.
VAŠEKOVÁ, M.: Časové rozlíšenie výnosov a príjmov. In: Náklady v podvojnom
účtovníctve – ich daňové a účtovné posúdenie: stav: Február 2008. - ISSN 1335-6918.
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (5)
ŠULOVSKÁ, M.: Súvaha ako súčasť účtovnej závierky malých a stredných podnikov v
kontexte navrhovaného štandardu pre malé a stredné podniky. - IGP 2317113/07. In:
Účetnictví v procesu světové harmonizace / editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková ;
recenzenti: Dana Kovanicová, Jana Hvoždarová. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze
- Nakladatelství Oeconomica, 2008. - ISBN 978-80-245-1393-5. - S. 213-218.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z.: Finančná analýza výkazu peňažných tokov. In: Zborník z
Medzinárodnej Baťovej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN: 978-80-7318-664-7.
MATEÁŠOVÁ, M. – BOUŠKOVÁ, D.: Akciový derivát. In: Účetnictví v procesu světové
harmonizace. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica. S. 130133.
MOKOŠOVÁ, D. – LADYGAITÉ, L.: Hodnotenie udržateľnosti dlhodobej realizácie v
účtovných výkazoch podnikov. (II.) - IGP 2317113/07. In: Účetnictví v procesu světové
harmonizace / editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Dana Kovanicová,
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Jana Hvoždarová. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica,
2008. - ISBN 978-80-245-1393-5. - S. 146-149.
VAŠEKOVÁ, M.: Ponímanie lízingu a jeho dôsledky na vykazovanie v účtovnej závierke. Č. projektu:IGP 2317113/07. In: Účetnictví v procesu světové harmonizace / editoři: Michal
Hora, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Dana Kovanicová, Jana Hvoždarová. - Praha :
Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2008. - ISBN 978-80-2451393-5. - S. 246-250.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (10)
ŠULOVSKÁ, M.: Teoreticko-metodologické problémy implementácie novelizovanej právnej
úpravy účtovníctva Európskej únie v Slovenskej republike. In: Teória a prax v účtovníctve a
v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky : zborník
príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti
Katedry účtovníctva a audítorstva / autori: Anna Šlosárová, Ladislav Kareš. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2544-2. - S. 22-23.
ŠULOVSKÁ, M.: Etický prístup manažéra pri uplatňovaní bilančnej politiky. In Etika v
účtovníctve a audítorstve : zborník z konferencie, Bratislava 11.6.2008. Bratislava :
[Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. ISBN 978-80-225-2563-3. S. 113-118.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z.: Ekologické účtovníctvo. In: AIESA – Mladá veda 2007, zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : EKONÓM, 2007. ISBN 978-225-2465-0.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z.: Vývojové tendencie v zjednodušení podnikateľského prostredia pre
spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu. In: Mladí vedci, Herľany, 2007.
ISBN 978-80-8073-948-5.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z.: Prognóza vývoja podnikateľských subjektov na základe analýzy
účtovnej jednotky. In: Zborník zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie - Diagnostika
podniku, controlling a logistika, Žilinská univerzita Žilina, 2008. ISBN 978-80-8070-819-1.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z.: Nedostatky účtovných výkazov a možnosti ich odstránenia. In:
Zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej
činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva – Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve – jej
miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky, EKONÓM, 2008. ISBN
978-80-225-2544-2.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z.: Window dressing. In: Zborník príspevkov z konferencie Etika
v účtovníctve a audítorstve, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-2252563-3.
MATEÁŠOVÁ, M.: Otváranie a uzatváranie účtovných kníh v účtovnej jednotke v konkurze. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí
uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého
seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2544-2. S. 58-59.
MOKOŠOVÁ, D.: Činnosť Rady pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB) v oblasti
harmonizácie účtovníctva. In: Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v
prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého
vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a
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audítorstva : Bratislava, 29.4.2008 / autori: Anna Šlosárová, Ladislav Kareš. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2544-2. - S. 64-65
VAŠEKOVÁ, M.: Použitie metódy "90 percent test" pri klasifikácii lízingu. In: Teória a prax
v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej
ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva / autori: Anna Šlosárová,
Ladislav Kareš. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2544-2. S. 88-89.
o zborníky v elektronickej podobe
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
BLAHUŠIAKOVÁ, M.: Požiadavky používateľov na informácie prezentované v účtovnej
závierke. In: AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj]
: 12. medzinárodná vedecká konferencia : 19.- 21. november 2008 : [zborník príspevkov]. Bratislava, 2008 : Fakulta hospodárskej informatiky EU.
- vyžiadané prednášky na konferenciách
- ostatné
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (1)
HORA, M. – VAŠEKOVÁ, M.: Účetnictví v procesu světové harmonizace / editoři: Michal
Hora, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Dana Kovanicová, Jana Hvoždarová. - Praha :
Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2008. - 276 s. - ISBN 97880-245-1393-5
GAI Správy o vedecko-výskumnej činnosti (1)
BLAHUŠIAKOVÁ, M.: IGP 2317113/07: Teoreticko–metodologické problémy
implementácie novelizovanej právnej úpravy účtovníctva Európskej únie v Slovenskej
republike – záverečná správa. – v tlači
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Počas riešenia grantovej úlohy sa riešitelia zamerali na podrobnú analýzu súčasných
teoreticko-metodologických prístupov k riešeniu zásadných problémov v oblasti bežného
účtovníctva a účtovnej závierky podnikateľských účtovných jednotiek v národnej slovenskej
právnej úprave účtovníctva a na následnú aplikáciu získaných poznatkov s návrhmi
variantných riešení v teórii i praxi účtovníctva.
Základným cieľom bola analýza súčasného stavu právnej úpravy účtovníctva
Slovenskej republiky po implementovaní medzinárodných účtovných noriem do národnej
právnej úpravy a vypracovanie variantných návrhov prezentácie jednotlivých zložiek
majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v účtovnej
závierke podnikateľskej účtovnej jednotky. 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
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a výsledkových položiek v účtovnej závierke podľa slovenskej právnej úpravy a podľa IFRS
a v hľadaní možností ich harmonizácie, zosúladenia a prepojenosti.
Výsledky svojej výskumnej činnosti riešitelia publikovali a prezentovali formou
vedeckých a odborných článkov vo vedeckých a odborných časopisoch zaoberajúcich sa
touto problematikou, formou prezentácií na medzinárodných vedeckých konferenciách doma
a v zahraničí, pri písaní učebných textov a výsledky získané výskumom aplikovali
i v pedagogickom procese pri výučbe účtovníctva na Ekonomickej univerzite v Bratislave na
1. a 2. stupni štúdia.
Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
VAŠEKOVÁ, M. – MOKOŠOVÁ, D.: Osobennosti buchgalterskogo učota, analiza i audita v
SNG i stranach ES. Slovackaja Respublika. In: Buchgalterskij učot v stranach mira : vypusk
2. - Žitomir : Ministerstvo obrazovanija i nauki Ukrajiny, 2008. - ISBN 978-966-683-165-4. S. 332-393
- učebnice a učebné texty
BCI Skriptá a učebné texty (3)
ŠULOVSKÁ, M. – SKLENKA, M.: Analýza účtovnej závierky, Cvičebnica. Bratislava : Iura
Edition, 2008. ISBN (percentuálny podiel 50-50)
BAŠTINCOVÁ, A. a kolektív: Účtovníctvo a dane podnikateľských subjektov. Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. Miroslava Vašeková: percentuálny podiel 25 %.
MÁZIKOVÁ, K. – MATEÁŠOVÁ, M.: Účtovníctvo A : zbierka riešených a neriešených
príkladov a úloh. [Perc.podiel: 50-50] Bratislava. IURA EDITION, 2007. - ISBN 978-808078-159-0. - S. 279.
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované / nekarentované,
zahraničné/domáce)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1)
VAŠEKOVÁ, M. – SKLENKA, M.: Vplyv finančného prenájmu na peňažné toky v
účtovníctve nájomcu. In: Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a
SSHI. - ISSN 1336-3514. - Roč. 5, č. 2 (2007), s. 181-193.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (1)
ŠULOVSKÁ, M.: Návrh novely IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky v oblasti súvahy. In:
Mladá věda '06 [elektronický zdroj] : sborník studentů doktorského studia. - Elektronické
textové dáta. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007.
- ISBN 978-80-245-1318-8. - S. 448-454. - CD-ROM.
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (72)
ŠULOVSKÁ, M.: Tvorba opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku. In:
Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej
spoločnosti. - ISSN 1337-4605. - Č.1 (2008), s. 1-4.
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ŠULOVSKÁ, M.: Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku. In: Podvojné účtovníctvo
od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - ISSN 13374605. - Č.1 (2008), s. 1-2.
ŠULOVSKÁ, M.: Prerušenie odpisovania. In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický
poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - ISSN 1337-4605. - Č.1 (2008), s. 12.
ŠULOVSKÁ, M.: Odpisovanie hmotného majetku prenajatého formou finančného prenájmu.
In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej
spoločnosti. - ISSN 1337-4605. - Č.1 (2008), s. 1-2.
ŠULOVSKÁ, M.: Inventarizácia dlhodobého majetku. In: Podvojné účtovníctvo od A do Z :
praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - ISSN 1337-4605. - Č.1
(2008), s. 3-4.
ŠULOVSKÁ, M.: Účtovanie a odpisovanie technického zhodnotenia. In: Podvojné
účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. ISSN 1337-4605. - Č.1 (2008), s. 1-6.
ŠULOVSKÁ, M.: Účtovanie tvorby a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému
finančnému majetku. In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti
daní, práva a účtovníctva. - ISSN 1335-7034. - Roč. 13, č. 5 (2008), s. 44-46.
ŠULOVSKÁ, M.: Účtovanie miezd, odvodov a sociálneho fondu. In: Dane a účtovníctvo
v praxi: mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. ISSN 1335-7034. Roč.
13, č. 8 (2008), s. 52 – 55.
ŠULOVSKÁ, M.: Trvalé znehodnotenie dlhodobého hmotného majetku. In: Podvojné
účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. ISSN 1337-4605
ŠULOVSKÁ, M.: Varianty obstarania dlhodobého majetku. In: Podvojné účtovníctvo od A
do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - ISSN 1337-4605
ŠULOVSKÁ, M.: Vykazovanie dlhodobých pôžičiek v súvahe. In: Podvojné účtovníctvo od
A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - ISSN 1337-4605
ŠULOVSKÁ, M.: Účtovanie vyradenia majetku v dôsledku jeho vkladu do inej obchodnej
spoločnosti. In: Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva
obchodnej spoločnosti. - ISSN 1337-4605
MATEÁŠOVÁ, M.: Špecifické uzávierkové účtovné prípady v podvojnom účtovníctve. In
Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva.
ISSN 1335-7034. Roč. 13, č. 1 (2008), s. 35-45.
MATEÁŠOVÁ, M.: Niektoré osobitosti účtovania finančného prenájmu (lízingu). In Dane a
účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. ISSN
1335-7034. Roč. 13, č. 10 (2008), s. 51-55.
MATEÁŠOVÁ, M.: Uzávierkové účtovné operácie v podvojnom účtovníctve. In Podvojné
účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti.
Základné dielo – aktuálny stav január 2008. ISSN 1337-4605.
MATEÁŠOVÁ, M.: Podmienky tvorby a využitia sociálneho fondu. In Podvojné účtovníctvo
od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. Základné dielo
– aktuálny stav máj 2008. ISSN 1337-4605.
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MATEÁŠOVÁ, M.: Základné imanie a zmeny základného imania. In Podvojné účtovníctvo
od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. Základné dielo
– aktuálny stav august 2008. ISSN 1337-4605.
MATEÁŠOVÁ, M.: Podmienky tvorby a účtovania rezervného fondu. In Podvojné
účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti.
Základné dielo – aktuálny stav august 2008. ISSN 1337-4605.
MATEÁŠOVÁ, M.: Základné imania a EURO. In Podvojné účtovníctvo od A do Z :
praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. Základné dielo – aktuálny
stav október 2008. ISSN 1337-4605.
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Prvý projekt zlepšenia IFRS predstavuje návrh novelizácie
25 štandardov. (1. časť) In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti
daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN 1335-7034. - Roč. 13,
č. 1 (2008), s. 55-58
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Prvý projekt zlepšenia IFRS predstavuje návrh novelizácie
25 štandardov. (2. časť) In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti
daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN 1335-7034. - Roč. 13,
č. 2 (2008), s. 56
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Prvý projekt zlepšenia IFRS predstavuje návrh novelizácie
25 štandardov. (3. časť) In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti
daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN 1335-7034. - Roč. 13,
č. 3 (2008), s. 56-58
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Prvý projekt zlepšenia IFRS predstavuje návrh novelizácie
25 štandardov. (4. časť) In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti
daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN 1335-7034. - Roč. 13,
č. 4 (2008), s. 56-58
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Novelizácia pravidiel pre podnikové kombinácie a
konsolidovanú účtovnú závierku. In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z
oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN 1335-7034. Roč. 13, č. 5 (2008), s. 56-59
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Novelizácia pravidiel pre podnikové kombinácie a
konsolidovaná účtovná závierka. (II.) In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný
informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN
1335-7034. - Roč. 13, č. 7 (2008), s. 56-58
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Výmena komponentov verzus súčastí dlhodobého
hmotného majetku. - MSM, RP 6138439903. In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný
informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN
1335-7034. - Roč. 13, č. 9 (2008), s. 59-62
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Príspevky hradené zamestnávateľom do fondov sociálneho
poistenia a ich zverejnenie podľa IFRS. In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný
informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN
1335-7034. - Roč. 13, č. 10 (2008), s. 59-62

2009

Správa o VVČ na EU v Bratislave za rok 2008 ‐ prílohy

MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Pravidlá pre uznávanie výnosov zo zmlúv o výstavbe
nehnuteľností. In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva
a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISSN 1335-7034. - Roč. 13, č. 11
(2008), s. 59-61
VAŠEKOVÁ, M.: Opravné položky k dlhodobému majetku. In: Náklady v podvojnom
účtovníctve – ich daňové a účtovné posúdenie: stav: Február 2008. - ISSN 1335-6918.
VAŠEKOVÁ, M.: Opravné položky k pohľadávkam. In: Náklady v podvojnom účtovníctve –
ich daňové a účtovné posúdenie: stav: Február 2008. - ISSN 1335-6918.
VAŠEKOVÁ, M.: Opravné položky k zásobám. In: Náklady v podvojnom účtovníctve – ich
daňové a účtovné posúdenie: stav: Február 2008. - ISSN 1335-6918.
VAŠEKOVÁ, M.: Časové rozlíšenie nákladov a výdavkov. In: Náklady v podvojnom
účtovníctve – ich daňové a účtovné posúdenie: stav: Február 2008. - ISSN 1335-6918.
VAŠEKOVÁ, M.: Časové rozlíšenie výnosov a príjmov. In: Náklady v podvojnom
účtovníctve – ich daňové a účtovné posúdenie: stav: Február 2008. - ISSN 1335-6918.
ŠULOVSKÁ, M.: Zmena účtovania o tvorbe a použití rezerv účinná od 1. januára 2007. 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.
ŠULOVSKÁ, M.: Všeobecné kritériá pre zatriedenie dlhodobého majetku. 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
ŠULOVSKÁ, M.: Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku. 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. + CDROM. - ISSN 1337-4605
ŠULOVSKÁ, M.: Opravné položky ako spôsob zníženia hodnoty dlhodobého majetku. 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
ŠULOVSKÁ, M.: Varianty obstarania dlhodobého majetku. 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. + CDROM. - ISSN 1337-4605
ŠULOVSKÁ, M.:Možnosti a spôsoby stanovenia účtovných a daňových odpisov dlhodobého
majetku. 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
ŠULOVSKÁ, M.: Spôsoby vyraďovania dlhodobého majetku. 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. + CDROM. - ISSN 1337-4605
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ŠULOVSKÁ, M.: Inventarizácia dlhodobého majetku. 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
ŠULOVSKÁ, M.: Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 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
ŠULOVSKÁ, M.: Špecifické problémy a osobitosti účtovania dlhodobého hmotného
a dlhodobého nehmotného majetku. 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
ŠULOVSKÁ, M.: Dlhodobý finančný majetok. 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
ŠULOVSKÁ, M.: Vzájomný zápočet faktúr v cudzej mene (vyčíslenie kurzových rozdielov).
In: Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva.
- ISSN 1335-7034. - Roč. 12, č. 11 (2007)
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Programy pre verných zákazníkov a pravidlá uznávania
dotácií v účtovných závierkach podľa IFRS In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 1,
(2007), s. 56-58 ISSN 1335-7034
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Zmeny IFRS očakávané v roku 2007 a ilustrácia pravidiel
pre dlhodobé kontrakty (výroba na zákazku). In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 2,
(2007), s. 47-50 ISSN 1335-7034
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Nové pravidlá IFRS pre koncesné zmluvy týkajúce sa
verejnej infraštruktúry. In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 3, (2007), s. 57-60 ISSN
1335-7034
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Ocenenie investície v dcérskom podniku pri prechode na
IFRS a prepočet účtovnej závierky na cudziu menu. In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč.
XII, č. 4, (2007), s. 54-56 ISSN 1335-7034
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Návrh novelizácie IAS 24 Zverejňovanie informácií
o spriaznených stranách a aplikácia ustanovení IAS 18. In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč.
XII, č. 5, (2007), s. 53-55 ISSN 1335-7034
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Vydanie novelizovanej podoby IAS 23 a ilustrácia aktivácie
nákladov na prijaté úvery a pôžičky. In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 6, (2007),
s. 42-44 ISSN 1335-7034
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Vydanie novelizácie IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky
a riešenie preddavkov v cudzej mene. In: Dane a účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 7, (2007),
s. 59-61 ISSN 1335-7034
MOKOŠOVÁ, D. – VAŠEK, L.: Vydané (pripravované) interpretácie IFRS. In: Dane a
účtovníctvo v praxi .- Roč. XII, č. 8, (2007), s. 59-60 ISSN 1335-7034
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VAŠEKOVÁ, M.: Opravné položky. 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
VAŠEKOVÁ, M.: Časové rozlíšenie. 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
MATEÁŠOVÁ, M.: Dlhodobé záväzky. 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.
MATEÁŠOVÁ, M.: Výsledok hospodárenia. 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.
MATEÁŠOVÁ, M.: Kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku. 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.
MATEÁŠOVÁ, M.: Predkontácie k účtovným prípadom: základné imanie. 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.
MATEÁŠOVÁ, M.: Praktické príklady účtovania a vykazovania dlhodobých záväzkov. 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.
MATEÁŠOVÁ, M.: Dlhodobé záväzky : druhy a oceňovanie dlhodobých záväzkov. 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.
MATEÁŠOVÁ, M.: Vykazovanie vlastného imania v účtovnej závierke. 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.
MATEÁŠOVÁ, M.: Spôsoby ocenenia a inventarizácia vlastného imania. 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.
MATEÁŠOVÁ, M.: Vlastné imanie : jednotlivé zložky vlastného imania. 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.
MATEÁŠOVÁ, M.: Zákazková výroba – stupeň dokončenia zákazky a účtovanie. 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.
MATEÁŠOVÁ, M.: Praktická aplikácia zákazkovej výroby. 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.
MATEÁŠOVÁ, M.: Podnikové transformácie : zlúčenie spoločnosti. 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.
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MATEÁŠOVÁ, M.: Vnútropodniková smernica : Oceňovanie, účtovanie a evidencia zásob
vlastnej výroby. 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.
MATEÁŠOVÁ, M.: Opravné položky v podvojnom účtovníctve od 1. 1. 2007. In: Dane
a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblastí daní, práva a účtovníctva. Roč. 12,
č. 4 (2007), s. 25- 30.
MATEÁŠOVÁ, M.: Účtovanie zákazkovej výroby u dodávateľa. In: Dane a účtovníctvo
v praxi : mesačník plný informácií z oblastí daní, práva a účtovníctva. Roč. 12, č. 5 (2007), s.
32 - 40.
MATEÁŠOVÁ, M.: Účtovanie obalov v sústave podvojného účtovníctva. In: Dane
a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblastí daní, práva a účtovníctva. Roč. 12,
č. 8 (2007), s. 38 – 44..
MATEÁŠOVÁ, M.: Účtovanie darovaného (bezodplatne nadobudnutého) majetku.. 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):
o zborníky v printovej podobe
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (8)
ŠULOVSKÁ, M.: Súvaha ako súčasť účtovnej závierky malých a stredných podnikov v
kontexte navrhovaného štandardu pre malé a stredné podniky. - IGP 2317113/07. In:
Účetnictví v procesu světové harmonizace / editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková ;
recenzenti: Dana Kovanicová, Jana Hvoždarová. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze
- Nakladatelství Oeconomica, 2008. - ISBN 978-80-245-1393-5. - S. 213-218.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z. : Finančná analýza výkazu peňažných tokov. In: Zborník z
Medzinárodnej Baťovej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN: 978-80-7318-664-7.
MATEÁŠOVÁ, M. – BOUŠKOVÁ, D.: Akciový derivát. In: Účetnictví v procesu světové
harmonizace. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica. S. 130133.
MOKOŠOVÁ, D. – LADYGAITÉ, L.: Hodnotenie udržateľnosti dlhodobej realizácie v
účtovných výkazoch podnikov. (II.) - IGP 2317113/07. In: Účetnictví v procesu světové
harmonizace / editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Dana Kovanicová,
Jana Hvoždarová. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica,
2008. - ISBN 978-80-245-1393-5. - S. 146-149.
VAŠEKOVÁ, M.: Ponímanie lízingu a jeho dôsledky na vykazovanie v účtovnej závierke. Č. projektu:IGP 2317113/07. In: Účetnictví v procesu světové harmonizace / editoři: Michal
Hora, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Dana Kovanicová, Jana Hvoždarová. - Praha :
Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2008. - ISBN 978-80-2451393-5. - S. 246-250.
ŠULOVSKÁ. M.: Vykazovanie komplexného výsledku v účtovnej závierke. In: Pedagogická
konferencia na tému Účetní výkaznictví Vede schopnost běžného účtování k porozumění
účetní závěrce podniku, Praha December 2007, zborník.
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VAŠEKOVÁ, M.: Vykazovanie lízingu v účtovnej závierke v závislosti od jeho klasifikácie
na finančný a operatívny. 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.
VAŠEKOVÁ, M. – SKLENKA, M.: Vykazovanie finančného prenájmu v prehľade
peňažných tokov nájomcu. In: Účetní výkaznictví - vede schopnost běžného účtování k
porozumění účetní závěrce podniku? Sborník pedagogické konference. Praha 1. prosinec
2007 - Praha : VŠE Nakladatelství Oeconomica 2007.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (16)
ŠULOVSKÁ, M.: Teoreticko-metodologické problémy implementácie novelizovanej právnej
úpravy účtovníctva Európskej únie v Slovenskej republike. In: Teória a prax v účtovníctve a
v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky : zborník
príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti
Katedry účtovníctva a audítorstva / autori: Anna Šlosárová, Ladislav Kareš. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2544-2. - S. 22-23.
ŠULOVSKÁ, M.: Etický prístup manažéra pri uplatňovaní bilančnej politiky. In Etika v
účtovníctve a audítorstve : zborník z konferencie, Bratislava 11.6.2008. Bratislava :
[Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. ISBN 978-80-225-2563-3. S. 113-118.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z.: Vývojové tendencie v zjednodušení podnikateľského prostredia pre
spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu. In: Mladí vedci, Herľany, 2007.
ISBN 978-80-8073-948-5.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z.: Prognóza vývoja podnikateľských subjektov na základe analýzy
účtovnej jednotky. In: Zborník zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie - Diagnostika
podniku, controlling a logistika, Žilinská univerzita Žilina, 2008. ISBN 978-80-8070-819-1.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z.: Nedostatky účtovných výkazov a možnosti ich odstránenia. In:
Zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej
činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva – Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve – jej
miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky, EKONÓM, 2008. ISBN
978-80-225-2544-2.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z.: Window dressing. In: Zborník príspevkov z konferencie Etika
v účtovníctve a audítorstve, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-2252563-3.
MATEÁŠOVÁ, M.: Otváranie a uzatváranie účtovných kníh v účtovnej jednotke v konkurze. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí
uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého
seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2544-2. S. 58-59.
MOKOŠOVÁ, D.: Činnosť Rady pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB) v oblasti
harmonizácie účtovníctva. In: Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v
prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého
vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a
audítorstva : Bratislava, 29.4.2008 / autori: Anna Šlosárová, Ladislav Kareš. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2544-2. - S. 64-65
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VAŠEKOVÁ, M.: Použitie metódy "90 percent test" pri klasifikácii lízingu. In: Teória a prax
v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej
ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva / autori: Anna Šlosárová,
Ladislav Kareš. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2544-2. S. 88-89.
ŠULOVSKÁ, M.: Podmienené záväzky v účtovníctve podnikateľa. 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 978-80225-2324-0. - S. 78-79.
MOKOŠOVÁ, D. – LADYGAITÉ, L.: Hodnotenie udržateľnosti dlhodobej realizácie
v účtovných výkazoch podnikov. 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
MATEÁŠOVÁ, M.: Oceňovanie menových forwardov. 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.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z.: Význam vnútorného predpisu pre zostavenie účtovnej závierky. 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.
VAŠEKOVÁ, M.: Klasifikácia lízingu ako kľúč k jeho správnemu vykazovaniu – metóda
„90 %“. 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.
VAŠEKOVÁ, M.: Možnosti implementácie informačných technológií a prostriedkov
výpočtovej techniky do výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom a mimoškolskom
vzdelávaní v oblasti účtovníctva. 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.
VAŠEKOVÁ, M.: Využitie e-learningu ako nástroja podpory výučby účtovníckych
predmetov. 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.
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MATEÁŠOVÁ, M.: Zníženie hodnoty stavby v období prechodného a dočasného užívania
stavby. 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.
o zborníky v elektronickej podobe
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6)
BLAHUŠIAKOVÁ, M.: Požiadavky používateľov na informácie prezentované v účtovnej
závierke. In: AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj]
: 12. medzinárodná vedecká konferencia : 19.- 21. november 2008 : [zborník príspevkov]. Bratislava, 2008 : Fakulta hospodárskej informatiky EU.
KUBAŠČÍKOVÁ, Z.: Význam informácií z účtovnej závierky pre finančné riadenie. 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.
KUBŠČÍKOVÁ, Z.: Ekologické účtovníctvo. In: AIESA – Mladá veda 2007, zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : EKONÓM, 2007. ISBN 978-225-2465-0.
VAŠEKOVÁ, M.: E-learningová podpora výučby účtovníctva. In : AIESA 2007 : applied,
informatics, econometrics, statistics, accounting [[elektronický zdroj] [Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.
MÁZIKOVÁ, K. – MATEÁŠOVÁ, M.: Menové forwardy. 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
VAŠEKOVÁ, M.: E-learningová podpora výučby účtovníctva. In : AIESA 2007 : applied,
informatics, econometrics, statistics, accounting [[elektronický zdroj] [Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.
- vyžiadané prednášky na konferenciách
- ostatné
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (2)
VAŠEKOVÁ, M. – HORA, M.: 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.
VAŠEKOVÁ, M. – HORA, M.: Účetnictví v procesu světové harmonizace / editoři: Michal
Hora, Miroslava Vašeková ; recenzenti: Dana Kovanicová, Jana Hvoždarová. - Praha :
Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2008. - 276 s. - ISBN 97880-245-1393-5
GAI Správy o vedecko-výskumnej činnosti (2)
ŠULOVSKÁ, M.: IGP 2317113/07: Teoreticko–metodologické problémy implementácie
novelizovanej právnej úpravy účtovníctva Európskej únie v Slovenskej republike – priebežná
správa. – v tlači
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ŠULOVSKÁ, M.: IGP 2317113/07: Teoreticko–metodologické problémy implementácie
novelizovanej právnej úpravy účtovníctva Európskej únie v Slovenskej republike – záverečná
správa. – v tlači
Prezentácia na vedeckých sympóziách, kongresoch apod. (2)
MOKOŠOVÁ, D.: Systém výučby na Katedre ekonomiky a účtovníctva na univerzite
v Tampere. – vedecký seminár, 9. októbra 2007.
SKLENKA, M.: Kurzové rozdiely v účtovníctve podnikateľov. – odborný seminár, 6. marca
2007.
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Iné projekty (2)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu:
Názov projektu: Etika účtovníka a audítora
Vedúca projektu: prof. Ing. Janka Hvoždarová, CSc. (Katedra účtovníctva a audítorstva)
Spoluriešitelia: Ing. Martina Podmanická (rod. Hurtoňová), PhD. (Katedra účtovníctva
a audítorstva), Ing. Renáta Parišová (Katedra účtovníctva a audítorstva), Ing.
Branislav Parajka (Katedra účtovníctva a audítorstva), Ing. Ján Solík, PhD.
(Katedra účtovníctva a audítorstva)
Doba riešenia: rok 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 165 tis.
Dosiahnuté výsledky riešenia:
b) za rok 2008 (končiaci projekt)
Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie výučby študijného odboru Účtovníctvo
a obohatenie výučby Katedry účtovníctva o nové poznatky zahŕňajúce najnovšie svetové
trendy.
Tento cieľ chceme zabezpečiť vytvorením nového predmetu Etika účtovníka
a audítora, zabezpečením toho predmetu po stránke personálnej, materiálnej ale i odbornej.
Čiastkové ciele projektu sú:
- rozšírenie poznatkov a obohatenie formy výučby študentov inžinierskeho štúdia,
- zapojenie externých odborníkov do vyučovacieho procesu,
- spracovanie študijného materiálu o etických aspektoch účtovníckej a audítorskej profesie.
Aktivitami v rámci tohto projektu boli:
- Spracovanie sylabu predmetu
- Vedecká konferencia a vydanie zborníka
- Dopracovanie študijných materiálov k predmetu
- Zahájenie výučby nového predmetu
- Návšteva zahraničných odborných podujatí – networking, transfer know-how
Konkrétne výsledky projektu sa v plnej miere prejavia po zaradení predmetu Etika
účtovníka audítora do výučby na Ekonomickej univerzite. Už v súčasnosti možno projekt na
základe vyhodnotenia plnenia plánovaných ukazovateľov úspešnosti hodnotiť pozitívne.
Riešiteľskému tímu sa podarilo:
pripraviť sylabus predmetu Etika účtovníka a audítora;
zorganizovať konferenciu Etika v účtovníctve a audítorstve, ktorej sa zúčastnilo viac
ako 100 hostí a svoje odborné príspevky v zborníku publikovalo 19 predstaviteľov
hospodárskej praxe a akademického sektora. Zborník z konferencie je k dispozícii
v elektronickej ako aj v tlačenej podobe. Bolo vytlačených 200 ks, z ktorých časť bola
distribuovaná do ekonomických knižníc v rámci SR;
zaradiť predmet Etika účtovníka a audítora ako povinný predmet do výučby na
Ekonomickej univerzite.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
rok 2008 (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F1:
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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)
(0/0, 0/0) 0
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) (BDC, BDD, BDE, BDF)
(0/0, 0/0) 0
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, ostatné) (AFC,
AFD, AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB) (0, 4, 0) 4
- vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF)
0
Spolu výstupov za celú dobu riešenia projektu (1.1.2008 – 31.12.2008)
4
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, časopisy,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
HVOŽDAROVÁ, J.: Etika v účtovníctve a audítorstve. Medzinárodná konferencia. Etika v
účtovníctve a audítorstve : zborník z konferencie, Bratislava 11.6.2008. Autorka: Jana
Hvoždarová. Bratislava ; Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. 127 s. ISBN 978-80225-2563-3.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
HVOŽDAROVÁ, J.: Aplikácia etických princípov v účtovníctve a audítorstve. In Etika v
účtovníctve a audítorstve : zborník z konferencie, Bratislava 11.6.2008. - Bratislava ;
Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. ISBN 978-80-225-2563-3, s. 9-13.
PARIŠOVÁ, R.: Etika v účtovníctve. In Etika v účtovníctve a audítorstve : zborník z
konferencie, Bratislava 11.6.2008. - Bratislava ; Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM],
2008. ISBN 978-80-225-2563-3, s. 93-97.
SOLÍK, J. – SILNÁ, R.: Etické aspekty v daňových únikoch. In Etika v účtovníctve a
audítorstve : zborník z konferencie, Bratislava 11.6.2008. - Bratislava ; Bratislava :
[Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. ISBN 978-80-225-2563-3, s. 105-111.
PODMANICKÁ, M.: Etický aspekt aplikácie zásady pravdivého a verného obrazu o
skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva účtovnej jednotky. In Etika v účtovníctve a
audítorstve : zborník z konferencie, Bratislava 11.6.2008. - Bratislava ; Bratislava :
[Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. ISBN 978-80-225-2563-3, s. 99-104.

-
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: Projekt dotovaný Ministerstvom zamestnanosti, práce a sociálnych vecí
Francúzskej republiky
Názov projektu: Les entreprises françaises en Europe de l’ Est:Exportatrices de pratiques
sociales, vecteurs de dialogue social ? (Sociálne praktiky francúzskych
podnikov v regióne strednej a východnej Európy. Exportéri sociálnych
praktík, vektory sociálneho dialógu? Analýza na rozhraní sociológie
a ekonómie.)
Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Terek, PhD. – vedúci slovenského výskumného kolektívu,
Assoc. Prof. Violaine Delteil – Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris,
Francúzsko – vedúca medzinárodného výskumného kolektívu
Spoluriešitelia: doc. Ing. Eva Muchová, PhD.
Doba riešenia: I./2006 – XII./2008
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za rok 2008 (pokračujúci aj končiaci projekt)
Záverečná analýza špecifík dvoch modelov sociálnej politiky – materskej krajiny
firmy a prijímajúcej krajiny. Analýza intenzity prieniku sociálnej politiky z materských
firiem do sociálnej politiky filiálok. V rámci riešenia projektu v roku 2008 sme poskytli
potrebné podklady a vykonali požadované analýzy a prieskumy, na písaní záverečnej správy
sme sa priamo nezúčastnili.
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt)
Boli identifikované sociálne a priemyselné stratégie firiem, ktoré sa implantovali
v uvedených východoeurópskych krajinách. Nakoniec sa vykonala analýza sociálnych
vzťahov vo filiálkach v SR, MR a v Rumunsku a dosah sociálnej politiky materských firiem
na sociálnu politiku vo filiálkach. Slovenská skupina zabezpečila vykonanie prieskumu vo
viacerých slovenských podnikoch a sama vykonala prieskum a analyzovala jeho výsledky vo
filiálkach firmy Bongrain v Novom Meste nad Váhom a v Liptovskom Mikuláši.
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
rok 2008 (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F1: 0
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za
celú dobu riešenia (končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F2:
- monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, BAA, BAB, BBA, BBB) :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
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) ( BDC, BDD, BDE, BDF) : 0
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
(AFC, AFD, AFG, AFH, AFK, AFL, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB) 0
- vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF) : 0
- nepublikované prijaté prednášky: 1
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TEREK, M. – MUCHOVÁ, E.: The basic Components of Macroeconomic-Social Framework
– The Slovak republic, 2006, nepublikované, prezentované na stretnutí výskumného
kolektívu v Paríži 2006.
GAI – Výskumné štúdie a priebežné správy: 1
Rapport intermédiaire (výskumná správa) pour la DARES 31 octobre 2007. Equipe
coordonnée par V. Delteil (Université Paris 3). Rapport rédigé par V. Delteil et P. Dieuaide
Avec L. Berko, P. Dieuaide, M-A. Dujarier, G. Groux, J. Koltai, E. Muchova, P. Lénel, X.
Richet, I. Stegariou, L. Tanase, M. Terek.: Les pratiques sociales des entreprises françaises à
l’Est : exportatrices de pratiques sociales, vecteurs de dialogue social ? une analyse à la
croisée de la sociologie et de l’économie. 40 s.
ÚPLNÝ ZOZNAM VÝSTUPOV – PRÍLOHA F1 (rok 2008)
ADF Vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch – nekarentované, domáce (1)
KICOVÁ, M.: Prezentovanie informácií o ústrednom vládnom sektore v účtovnej
závierke
subjektov verejného sektora. In: Ekonomika a informatika, č. 1/2008, s. 21 – 36. ISSN: 13363514.
BDF Odborné štúdie v odborných časopisoch – nerecenzované, domáce (5)
KICOVÁ, M.: Prezentovanie informácií o rozpočte v účtovnej závierke subjektov verejného
sektora. In: Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 2/2008, Bratislava: IURA EDITION, 2008,
s. 11 – 15. ISSN 1337-0197.
KICOVÁ, M.: Rezervy a opravné položky v účtovníctve subjektov verejnej správy. In:
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 3/2008. Bratislava: IURA EDITION, 2008, s. 8 – 13.
ISSN 1337-0197.
KICOVÁ, M.: Zásoby v účtovníctve rozpočtových, príspevkových organizácií a obcí. (I.). In:
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 6/2008. Bratislava: IURA EDITION, 2008, s. 6 –11.
ISSN 1337-0197.
KICOVÁ, M.: Zásoby v účtovníctve rozpočtových, príspevkových organizácií a obcí. (II.).
In: Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 7-8/2008. Bratislava: IURA EDITION, 2008, s. 6 –
11. ISSN 1337-0197.
KICOVÁ, M.: Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v účtovníctve ROPO a obcí. In:
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 11/2008. Bratislava: IURA EDITION, 2008, s. 15 – 20.
ISSN 1337-0197.
AFC príspevky v zborníkoch z konferencií - v zahraničí (2)
GÖGHOVÁ, T. – TUŽINSKÝ, M.: Vplyv odloženej dane na vykazovanie goodwillu
v účtovnej závierke podľa IAS/IFRS. In: 4. ročník mezinárodní Baťovy konference pro
doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Recenzovaný sborník abstraktů. Zlín : Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-663-0. CD s recenzovanými příspěvky –
ISBN 978-80-7318-664-7.
TUŽINSKÝ, M. - GÖGHOVÁ, T.: Goodwill v kontexte IFRS/IAS. In: Sborník
s mezinárodní vědecké konference : Účetnictví v procesu světové harmonizace. Přínosy
a náklady implementace IFRS v České republice a ve Slovenské republice. Horní Bezděkov
9. – 11. september 2008. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství
Oeconomica, 2008, s. 237 – 241. ISBN 978-80-245-1393-5.
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AFD Príspevky v zborníkoch z konferencií - medzinárodné domáce (5)
KICOVÁ, M.: Rezervy v účtovníctve verejnej správy. In: Teória a prax v účtovníctve a v
audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky : zborník
príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti
Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava, 29. apríl 2008. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2008, s. 46 – 47. ISBN 978-80-225-2544-2.
FEKETEOVÁ, R.: Klasifikácia bilančných teórií v teórii účtovníctva. In: Teória a prax v
účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej
ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava, 29. apríl 2008.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, s. 28 -29. ISBN 978-80-225-2544-2.
TUŽINSKÝ, M.: Vykazovanie odloženej dane v účtovnej závierke podľa slovenskej právnej
úpravy. In: Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom
prvky vedomostnej ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k
výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava, 29.
apríl 2008. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, s. 86 – 87. ISBN 978-80-225-25442.
IVANČÍKOVÁ, J. - KICOVÁ, M.: Zmeny v účtovnom zobrazení rezerv v účtovníctve
podnikateľov a vymedzených subjektov verejnej správy. In: AIESA - Budovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach. Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti
40. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. Bratislava : EKONÓM, 2008. ISBN
978-80-8078-233-7.
TUŽINSKÝ, M. - GÖGHOVÁ, T.: Preceňovanie a zmena hodnoty aktív a záväzkov podľa
IAS/IFRS a ich vplyv na odloženú daň. In: AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na
vedomostiach. Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia
založenia Fakulty hospodárskej informatiky. Bratislava : EKONÓM, 2008. ISBN 978-808078-233-7.
- prijaté prednášky (7)
GÖGHOVÁ, T. – TUŽINSKÝ, M.: Vplyv odloženej dane na vykazovanie goodwillu
v účtovnej závierke podľa IAS/IFRS. In: 4. ročník mezinárodní Baťovy konference pro
doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Recenzovaný sborník abstraktů. Zlín : Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-663-0. CD s recenzovanými příspěvky –
ISBN 978-80-7318-664-7.
TUŽINSKÝ, M. – GÖGHOVÁ, T.: Goodwill v kontexte IFRS/IAS. In: Sborník
s mezinárodní vědecké konference : Účetnictví v procesu světové harmonizace. Přínosy
a náklady implementace IFRS v České republice a ve Slovenské republice. Horní Bezděkov
9. – 11. september 2008. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství
Oeconomica, 2008, s. 237. – 241. ISBN 978-80-245-1393-5.
KICOVÁ, M.: Rezervy v účtovníctve verejnej správy. In: Teória a prax v účtovníctve a v
audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky : zborník
príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti
Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava, 29. apríl 2008. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2008, s. 46 – 47. ISBN 978-80-225-2544-2.
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FEKETEOVÁ, R.: Klasifikácia bilančných teórií v teórii účtovníctva. In: Teória a prax v
účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej
ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava, 29. apríl 2008.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, s. 28 -29. ISBN 978-80-225-2544-2.
TUŽINSKÝ, M.: Vykazovanie odloženej dane v účtovnej závierke podľa slovenskej právnej
úpravy In: Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom
prvky vedomostnej ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k
výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava, 29.
apríl 2008. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, s. 86 - 87. ISBN 978-80-225-25442.
IVANČÍKOVÁ, J. – KICOVÁ, M.: Zmeny v účtovnom zobrazení rezerv v účtovníctve
podnikateľov a vymedzených subjektov verejnej správy. In: AIESA - Budovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach. Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti
40. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. Bratislava : EKONÓM, 2008. ISBN
978-80-8078-233-7.
TUŽINSKÝ, M. – GÖGHOVÁ, T.: Preceňovanie a zmena hodnoty aktív a záväzkov podľa
IAS/IFRS a ich vplyv na odloženú daň. In: AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na
vedomostiach. Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia
založenia Fakulty hospodárskej informatiky. Bratislava : EKONÓM, 2008. ISBN 978-808078-233-7.
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FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
Projekty VEGA (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/3828/06
Názov projektu: Neziskové organizácie ako integrálna súčasť ekonomického systému krajiny
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Helena Majdúchová , CSc
Spoluriešitelia: Ing. Gabriela Dubcová, PhD., doc. Ing. Elena Šubertová, PhD., Ing. Rastislav
Bielik (rok 2006,2007), Ing. Ľudovít Hajdúch (rok 2006,2007)
Doba riešenia: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Finančné prostriedky: BV: 70 000,Dosiahnuté výsledky – RESUMÉ:
- analýza poznatkov z oblasti neziskových organizácií /ďalej NZO/
- rozpracovanie poznatkov o NZO doma a v zahraničí
- vykonanie viacerých analýz v podnikovej sfére, najmä prostredníctvom dizertačných prác
doktorandov zúčastnených na projekte, ako aj prostredníctvom diplomových prác
vedených členmi riešiteľského kolektívu.
Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
HESKOVÁ, M. – PÍCHA, K. – ŠÚBERTOVÁ, E.: Evropská družstva : vzdělávání a výchova
[elektronický zdroj]. Zeleneč : Profess Consulting, 2008. CD-ROM, [156] s. ISBN 978-807259-041-4.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
MAJDÚCHOVÁ, H. – NEUMANNOVÁ, A.: Podnikové hospodárstvo pre manažérov.
Bratislava : Iura Edition, 2008. 244 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-200-9.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
MAJDÚCHOVÁ, H. – NEUMANNOVÁ, A.: Podnik a podnikanie. Bratislava : Sprint, 2006.
227 s. ISBN 80-89085-69-5.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných vedeckých časopisech
ŠÚBERTOVÁ, E.: Enterpreneurship and cooperation in small and medium-sized enterprises
in Slovakia. In VADYBA Management. ISSN 1822-3133. Nr. 1(9) (2005), s. 106-108.
ŠÚBERTOVÁ, E.: Postavenie družstiev a ich kooperácia v SR. In Acta academica
karviniensia. ISSN 1212-415X. Č. 2 (2006), s. 129-133.
ŠÚBERTOVÁ, E.: Current situation in co-operative entrepreneurship in Slovakia. In
VADYBA management. ISSN 1822-3133. Nr. 1 (2007), s. 68-74.
ADF Vedecké práce v nekarentovaných domácich vedeckých časopisech
ŠÚBERTOVÁ, E.: Štruktúra podnikateľských subjektov v slovenskom poľnohospodárstve.
In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business
Management, University of Economics, Bratislava. ISSN 1336-3301. Roč. 3, č. 1 (2006), s.
64-75.
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MAJDÚCHOVÁ, H. – BIELIK, R.: Spoločenská zodpovednosť firiem ako predpoklad
dlhodobej prosperity podnikov. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy :
odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave.
ISSN 1337-0510. Roč. 2, č. 2 (2007), s. 44-56.
AED Vedecké práce v recenzovaných zahraničných vedeckých zborníkoch
ŠÚBERTOVÁ, E.: Zhodnotenie východiskovej úrovne a zmien podnikateľského prostredia v
Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej únie : kapitola 1.1. In ŠÚBERTOVÁ, Elena.
Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky II. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
ISBN 80-225-2155-8. S. 7-38.
ŠÚBERTOVÁ, E.: Zmeny v manažmente a v marketingu v slovenských podnikoch po vstupe
SR do EÚ. In Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky III. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2007. ISBN 80-225-2308-9. S. 7-22.
ŠÚBERTOVÁ, E.: Podnikateľské prostredie na Slovensku - regionálne rozdiely
pri
podnikaní. In Veda a výskum pre prax : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2617-3, s. 83-92. VEGA 1/0330/08.
MAJDÚCHOVÁ, H.: Podnikateľský zámer ako jeden z východiskových parametrov
stanovenia všeobecnej hodnoty podniku podnikateľskou metódou. In Stanovenie všeobecnej
hodnoty akcií v podmienkach nových legislatívnych úprav s dôrazom na právny úkon
squeeze-out a fúzie : vedecký zborník prednášok z odborných školení znalcov. - Žilina :
Žilinská univerzita v EDIS - vydavateľstve ŽU, 2008. ISBN 978-80-8070-897-9, s. 45-56.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
BIELIK, R.: Je spoločensky zodpovedné podnikanie iba módny výstrelok?. In Česká
ekonomika v procesu globalizace : 2. sekce: Role a problémy veřejného sektoru v moderním
sociálním státě: Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference, Ekonomickosprávní fakulta Masarykovy university 13.9. - 14.9.2006. Brno : Masarykova univerzita,
2006. ISBN 80-210-4086-6. S. 7-9.
DUBCOVÁ, G.: Význam etického kódexu pre podnikateľskú sféru. In Nová teorie
ekonomiky a managementu organizací: 1. díl : sborník z mezinárodní vědecké konference,
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra podnikové
ekonomiky. říjen 2006. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2006. ISBN 80245-1091-X. S. 215-224.
HAJDUCH, Ľ.: Zdieľaný marketing - spoločný marketing ziskového a neziskového sektora.
In Česká ekonomika v procesu globalizace : 2. sekce: Role a problémy veřejného sektoru v
moderním sociálním státě: sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 13.9.-14.9.2006. Brno : Masarykova
univerzita, 2006. ISBN 80-210-4086-6. S. 53-57.
MAJDÚCHOVÁ, H.: Spoločenská zodpovednosť firiem. In Česká ekonomika v procesu
globalizace : 2. sekce: Role a problémy veřejného sektoru v moderním sociálním státě:
sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Ekonomicko-správní fakulta
Masarykovy univerzity 13.9.-14.9.2006. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-2104086-6. S. 84-88.
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MAJDÚCHOVÁ, H.: Využitie ohodnocovacích metód v neziskových organizáciách. In Nová
teorie ekonomiky a managementu organizací : 2. díl : sborník z mezinárodní vědecké
konference, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra
podnikové ekonomiky. říjen 2006. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2006.
ISBN 80-245-1091-X. S. 891-900.
ŠÚBERTOVÁ, E. – CÁPOVÁ, H.: Education of co-operative managers, members and
employees in the Slovak Republic. In Education and further training in co-operatives :
proceedings of the international conference, Prague 28th April 2006. České Budějovice :
University of South Bohemia, Faculty of Agriculture, 2006. ISBN 80-7040-853-7. S. 27-33.
MAJDÚCHOVÁ, Helena. Spoločenská zodpovednosť podnikov – teoretické vymedzenie a
praktická aplikácia v podmienkach slovenskej ekonomiky. In Svět práce a kvalita života v
globalizované ekonomice : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference
[elektronický zdroj]. Praha : VŠE Praha, 2007. Názov z titulnej obrazovky
ŠÚBERTOVÁ, E.: Špecifické formy podnikania a ich aktivity na Slovensku. In Festive
scientific conference on the occasion of 15th anniversary of the establishment of Faculty of
Business and Management Brno University of Technology : international conference, Brno,
12.-14. September 2007 [elektronický zdroj]. Brno : Brno University of Technology, 2007.
MAJDÚCHOVÁ, H.: Vybrané problémy ohodnocovania podnikov pri procesoch zlúčenia a
splynutia podnikov. In Konkurenceschopnosť podniků : sborník příspěvků z mezinárodní
konference konané ve dnech 5. - 6. února 2008, Brno. - Brno : Masarykova univerzita,
Ekonomicko-správní fakulta, 2008. ISBN 978-80-210-4521-7, s. 375-385.
ŠÚBERTOVÁ, E.: Nové formy družstiev po vstupe do EÚ - aktuálne trendy a perspektívy. In
Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy
pro národní a regionální trhy práce : mezinárodní vědecká konference, Karviná, 14.-16.
května 2008. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v
Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-484-3, s. 760-764.
AFD Publikované výsledky na domácich vedeckých konferenciách
HAJDUCH, Ľ.: Programové stanovenie ceny v malých neziskových organizáciách. In
Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X. S. 51-54.
MAJDÚCHOVÁ, H.: Spoločenská zodpovednosť firiem - firemná investícia. In
Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X. S. 253-257.
ŠÚBERTOVÁ, E.: Vplyv podnikateľského prostredia na činnosť družstiev v SR. In
Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X. S. 136-139.
BIELIK, R.: Stúpenci a odporcovia spoločenskej zodpovednosti firiem. In Podnikateľské
prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X. S. 184-188.
DUBCOVÁ, G.: Problémy podnikateľskej sféry v etape globalizácie. In Globalizácia a jej
sociálno-ekonomické dôsledky ´06 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie, 4.-5. október 2006, Žilina. Žilina : Žilinská univerzita - EDIS, 2006. ISBN 808070-597-6. S. 47-51.
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MAJDÚCHOVÁ, H.: Osobitosti znaleckej činnosti v neziskových podnikoch a
organizáciách. In Manažment hodnoty podniku 2006 : 1. medzinárodná vedecká konferencia
27.-28. apríla 2006 [elektronický zdroj]. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2006.
MAJDÚCHOVÁ, H.: Znalecká činnosť a využitie ohodnocovacích metód v neziskových
organizáciách. In Znalecká činnosť v znalostnej ekonomike : zborník prednášok a príspevkov
z 1. medzinárodného vedecko-pracovného semináru pod záštitou prof. Ing. Jána Bujňáka,
CSc., rektora Žilinskej univerzity v Žiline [elektronický zdroj]. Žilina : EDIS-vydavateľstvo
Žilinskej univerzity, 2007.
MAJDÚCHOVÁ, H.: Znalecká činnosť a využitie ohodnocovacích metód v neziskových
organizáciách. In Počítačová podpora pre ohodnocovanie podniku s využitím výnosových
metód : medzinárodný vedecký seminár. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-225-2332-5. S. 66-73.
MAJDÚCHOVÁ, H.: Spoločenská zodpovednosť podnikov - praktické využitie v
slovenských podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007 : zborník
vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU v Bratislave pod
záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.
[elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. Názov z
titulnej obrazovky
MAJDÚCHOVÁ, H.: Sociálne podniky-koncept a skutočnosť. In Podnikanie a podnikateľské
prostredie v SR. Vedecká konferencia. Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník
z vedeckej konferencie. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-2252364-6, s. 60-63.
MAJDÚCHOVÁ, H.: Zákon o spolkoch - prínosy a negatíva. In Podnikanie a
konkurencieschopnosť firiem : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava :
Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2008. ISBN 978-80-225-2552-7, s. 264-268.
MAJDÚCHOVÁ, H.: Podnikateľský zámer virtuálneho podniku - strategická analýza. In
Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií v podmienkach nových legislatívnych úprav s dôrazom
na právny úkon squeez-out a fúzie : 2. medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou
Dr.h.c. Prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Centrum ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-225-2561-9.
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Družstevné podnikanie vo vybraných krajinách Európy. In Podnikanie
a inovácie podnikateľských aktivít II. : 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, Vysoká
škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. - Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2007. ISBN 978-80-7165-625-8, s. 259-263.
ŠÚBERTOVÁ, E.: Vybrané problémy vytvorenia systému zdokonaľovania kvality vedeckej
práce. In Ekonomika, financie a manažment podniku I. : vedecká konferencia doktorandov. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. ISBN 978-80-225-2417-9.
BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách
ŠÚBERTOVÁ, E.: Co-operative movement in Slovakia : chapter 4. In Encyclopaedia of cooperative Movement : Volume 1. Bratislava : Kartprint, 2006. ISBN 80-88870-53-4. S. 53-91.
BDF Odborné práce v nekarentovaných odborných časopisech
MAJDÚCHOVÁ, H.: Manažment dobrovoľníkov. In Efekt : dvojmesačník pre efektívne
riadenie MVO. ISSN 1336-3344. Roč. 4, č. 2 (marec 2006), s. 18-19.
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MAJDÚCHOVÁ, H.: Manažment dobrovoľníkov. In Efekt : dvojmesačník pre efektívne
riadenie MVO. Roč. 4. január 2006 č. 1, s. 34-35.
MAJDÚCHOVÁ, H.: Manažment dobrovoľníkov. In Efekt : dvojmesačník pre efektívne
riadenie MVO. Roč. 4, máj 2006, č. 3, s. 20-21.
HAJDUCH, Ľ.: 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.
MAJDÚCHOVÁ, H.: V zdravotníctve je priestor pre všetky typy vlastníctva. In Zdravotnícke
noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu. ISSN 1335-4477.
Roč. XII/LVI, č. 9 (1.3.2007), s. 9.
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Procesy internacionalizace v evropském družstevnictví. In
Encyklopedie družstevnictví : svazek 2. Bratislava : KARTPRINT, 2006. ISBN 80-88870-615. S. 16-20.
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Projekty KEGA (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 3/4237/06
Názov projektu: Spoločenská zodpovednosť firiem (CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY)
Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. (Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
TnUAD), doc. Ing. Jana Sršňová, CSc. (Fakulta podnikového manažmentu
EU)
Doba riešenia: 2006-2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008:
a) 96 000 Sk Ekonomická univerzita v Bratislave
b) 24 000 Sk Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt) - netýka sa projektu CĎV EU
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie
PORVAZNÍK, J. a kol.: Celostný manažment, Piliere kompetentnosti v manažmente; 3.
prepracované a doplnené vydanie, Bratislavská vysoká škola práva, 2007, ISBN 978-8088931-73-7; 540 strán, v monografii samostatná 7. kapitola – Spoločenská zodpovednosť
organizácií, str. 140-148.
PORVAZNÍK, J. and col: Holistic management, Bratislava, Vydavateľstvo PhDr. Milan
Štefanko - IRIS Bratislava, 2008, ISBN 978-80-89256-11-2; publikácia vydaná v anglickom
jazyku
- učebnice a učebné texty
PORVAZNÍK, J. a kol.: Spoločenská zodpovednosť organizácii – CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY, vydavateľstvo EKONˇOM, 2008
PORVAZNÍK, J. a kol.: Management I. 1. diel, 1. vydanie, Zlín, Vydavateľstvo Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíne, 2008, ISBN 978-80-7318-692-0; skriptá vydané v českom jazyku
Porvazník, J. a kol.: Management I. 2. diel, 1. vydanie, Zlín, Vydavateľstvo Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíne, 2008, ISBN 978-80-7318-693-7; skriptá vydané v českom jazyku
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
PORVAZNÍK, J. – RAJOŠOVÁ, V.: Spoločenská zodpovednosť firiem – nové trend
v podnikaní a manažmente, IN Dialógy o ekonomike a riadení, č. 24/2006, ročník VIII.,
odborno-informačný časopis, Klub ekonómov EU, Bratislava, ISBN 1335-4582, str. 8-13
Porvazník, J.: Predslov v rozsahu 1 strany v časopise Manažment podnikania a vecí
verejných č.2/2007, II. ročník, marec 2007, ISSN 1337-0510
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PORVAZNÍK, J. – LADOVÁ, J. – RAJOŠOVÁ, V.: Trendy rozvoja manažmentu ostatných
25 rokov, príspevok v rozsahu 11 strán v časopise Manažment podnikania a vecí verejných
č.3/2007, II .ročník, jún 2007, ISSN 1337-0510
PORVAZNÍK, J.: K problémom spoločenskej zodpovednosti (nielen) podnikov, IN „Aktuálne
problémy v ekonómii a v podnikateľskej činnosti v kontexte Európskej únie“, medzinárodná
vedecká konferencia, Bratislava, 2008, Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta ekonómie
a podnikania, ISSN 978-80-969320-3
Spoluriešitelia z TnUAD
MEČÁR, M. – ŠTEFKOVÁ, N. – KORDOŠ, M.: Spoločenská zodpovednosť Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka v Trenčíne za rozvoj Trenčianskeho regiónu, In: Sociálno-ekonomická
revue: – vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka, Roč. 5, č. 2(15) (2007), FSEV TnUAD, Trenčín. 2007. s. 128-131. ISSN
1336-3727
MEČÁR, M. – KORDOŠ, M. – ŠTEFKOVÁ, N.: Úloha spoločenskej zodpovednosti firiem v
rámci konkurencieschopnosti, In: Sociálno-ekonomická revue: – vedecký časopis Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 2008 v tlači.
Mečár, M., Štefková, N.: "K niektorym aspektom boja s klimatickou zmenou v EÚ
v kontexte uplatňovania spoločenskej zodpovednosti", In: Sociálno-ekonomická revue: –
vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka, 2008, v tlači.
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
- zborníky v printovej podobe
PORVAZNÍK, J.: Predpokladaný rozvoj manažmentu v budúcnosti a požiadavky na prípravu
manažérov, IN Sborník příspevkú z mezinárodní ekonomické konference – Česká ekonomika
v procesu globalizácie, 13. – 14. 9. 2006, Masarykova univerzita Brno, ČR, ISBN 80-2104089-1, Str. 154-159
PORVAZNÍK, J. – RAJOŠOVÁ, V. – LADOVÁ, J.: Celostný prístup k príprave študentov –
a štúdiu predmetu Manažment na vysokých školách, IN Zborník – EDMAN 06 – „Education
for Management“, Sixth International Conference, Brno, September 7-8, 2006, ISBN 8086596-80-X, Str. 285-291
MOSNÁ, J.: Význam a aspekty modernej komunikácie po roku 2000, vystúpenie na
webkonferencii „Moderný svet komunikácie“ – 13.11.2006, Bratislava (Podujatie
cezhraničnej spolupráce – projekt „Frauen und zeny“ v spolupráci s Rakúskou spoločnosťou
Symphony Consulting,Wien)
PORVAZNÍK, J.: Požiadavky na celostnú kompetentnosť manažérov, Konferencia: „Sociálna
práca v globalizácii“, Vysoká škola v Sládkovičove, 23.11.2006, vystúpenie na konferencii
PORVAZNÍK, J.: Požiadavky na kompetentnosť manažérov verejnej správy, Konferencia:
„Ekonomický a sociálny rozvoj regiónov“, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave, 24.11.2006, vystúpenie na konferencii
MOSNÁ, J.: Harmonizácia práce ako súčasť spoločenskej zodpovednosti firmy, online
časopis Manažment v teórii a praxi č. 3/2006, online odborný časopis o nových trendoch
v manažmente. Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
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PORVAZNÍK, J.: Kompetentný manažér a jeho príprava na vysokej škole, vyzvané
vystúpenie na Medzinárodnú konferenciu Znalostní ekonomika, trendy rozvoje vzdělávání,
vědy a praxe, Univerzita Tomáše Bati v Zlíně, Luhačovice, 29. novembra 2007. Príspevok
zaslaný na zverejnenie v zborníku v rozsahu 11 strán.
PORVAZNÍK, J.: Vystúpenie na Medzinárodnej vedeckej konferencii na Vysokej škole
v Sládkovičove, zameranie: Výzvy pre ďalšie vzdelávanie v znalostnej spoločnosti, príspevok
v rozsahu 7 strán na tému História a perspektívy ďalšieho vzdelávania ekonómov
a manažérov, konferencia konaná dňa 13. apríla 2007
PORVAZNÍK, J.: Vystúpenie na Medzinárodnej konferencii Podnikanie a podnikateľské
prostredie v SR, Modra-Harmónia 10.5-11.5.2007 Katedry podnikového hospodárstva FPM,
EU, príspevok v rozsahu 4 strán zverejnený v zborníku z konferencie, ISBN 978-80-2252364-6 s názvom „K problémom akademickej kultúry na vysokých školách“.
Spoluriešitelia z TnUAD
KARDOŠ, M.: Komparácia ponímania spoločenskej zodpovednosti firiem v krajinách EÚ
a USA Konferencia: „Ekonomický a sociálny rozvoj regiónov“, Vysoká škola ekonómie
a manažmentu verejnej správy, Bratislava, 24.11.2006, vystúpenie na konferencii
MEČÁR, M. – KORDOŠ, M. – ŠTEFKOVÁ, N.: K niektorým aspektom spoločenskej
zodpovednosti firiem. In: Verejná správa a regionálny rozvoj – vedecký časopis Vysokej
školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Medzinárodná vedecká
konferencia „Ekonomický a sociálny rozvoj regiónov 24.11.2006.“, Bratislava, 2007. MK
S 3669/2006, ISSN 1337-2955
MEČÁR, M. – KORDOŠ, M. – ŠTEFKOVÁ, N. – KOVÁČOVÁ, K..: Spoločenská
zodpovednosť firiem, a vysokých škôl za rozvoj regiónov. In: Sborník z III. Mezinárodní
vědecké konference 2007, Sborník „Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti
a regiónu, Kunovice, Česká republika, 2007, ISBN 80-7314-107-8
MEČÁR, M. – KORDOŠ, M. – ŠTEFKOVÁ, N.: Úloha spoločenskej zodpovednosti firiem
v práci konkurencieschopnosti, Medzinárodná vedecká konferencia, Ekonomická fakulta
VŠB-TU Ostrava, Česká republika, 2007,
MEČÁR, M. – KORDOŠ, M. – ŠTEFKOVÁ, N.: Význam spoločenskej zodpovednosti firiem
a univerzít v rámci realizácie vzdelávacieho procesu na vysokých školách a v praxi,
Medzinárodná vedecká konferencia, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave, 2007,
MEČÁR, M. – KORDOŠ, M. – ŠTEFKOVÁ, N.: K niektorým aspektom spoločenskej
zodpovednosti firiem. In: Verenná správa a regionálny rozvoj – vedecký časopis Vysokej
školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Medzinárodná vedecká
konferencia „Ekonomický a sociálny rozvoj regiónov 24.11.2006.“, Bratislava, 2007. MK
S 3669/2006, ISSN 1337-2955.
MEČÁR, M. – KORDOŠ, M. – ŠTEFKOVÁ, N.: Spoločenská zodpovednosť Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a za rozvoj trenčianskeho regiónu, In: Zborník príspevkov
z vedeckého seminára „Ako učiť ekonómiu verejnej správy“. Vysoká škola ekonómie
a manažmentu verejnej správy, Bratislava, 2007. ISBN 978-80-89143-61-0.
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- zborníky v elektronickej podobe
PORVAZNÍK, J.: Vystúpenie na konferencii Hľadanie novej Európy, 2.ročník
medzinárodnej konferencie, Bratislava 15.-16.5.2007, príspevok v rozsahu 6 strán na tému
Pozitívne a negatívne prejavy lobizmu v manažmente vysokých škôl. Príspevok je zverejnený
na CD nosiči z danej konferencie, vydal PTK – člen skupiny Group PTK-ECHO, e-mail:
ptk@ptkecho.sk
Spoluriešitelia z TnUAD
KORDOŠ, M.: Úloha štátu v spoločnosti a hospodárstve. (vyšlo aj ako abstrakt v Trendy
hospodárskeho a sociálneho rozvoja v krajinách EÚ. ISBN 80-8075-186-2. Trenčín, TnUAD,
2007. s. 27-28.). In: Trendy hospodárskeho a sociálneho rozvoja v krajinách EÚ.
Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. FSEV TnUAD,
Trenčín. 2007. ISBN 80-8075-187-0 (CD nosič)
- vyžiadané prednášky na konferenciách
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Projekty aplikovaného výskumu (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: AV 4/0109/06
Názov projektu: Technickoekonomická optimalizácia zhodnocovania biomasy
v podnikateľskej
sfére
a samospráve
v podmienkach
Košického
a Prešovského samosprávneho kraja
Vedúci projektu: doc. Ing. Matej Polák, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Jana Czillingová, doc. Ing.Vanda Lieskovská, PhD., doc. Ing. Mária
Farkašovská, CSc., Dr.h.c.prof.RNDr.Michal Tkáč, CSc., Ing. Dana
Urblíková, PhD.
Doba riešenia: 2006 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 1520 tis. Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
- Príprava a realizácia výberových konaní na dodávk strojov a zariadení pre VV a IC.
- Zahájenie a realizácia rekonštrukcie budovy pre účely VV a IC.
- Inštalácia a skúšanie kogeneračnej jednotky TEDOM T – 18 a (zábeh). Inštalácia
a skúšanie slnečných kolektorov a fotovoltaik, inštalácia a odskúšanie separátora.
- Výskum trojstupňovej pece na spaľovanie biomasy realizuje TU – Košice.
- Organizácia medzinárodnej konferencie „Energeticko – politické smerovanie krajín
východnej a strednej Európy vo využívaní bioenergie.
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia 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): 9
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Zoznam výstupov
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
POLÁK, M. – KOCÁK, V.: Multiplikačný efekt z využitia (biomasy) (bioenergie) OZE. In:
Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej
Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice :
Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
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URBLÍKOVÁ, D.: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. . In:
Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej
Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice :
Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
URBLÍKOVÁ, D.: Obnoviteľné zdroje energie – slnečná energia. In : Výskumno-vedecké
aktivity katedier zameraných na marketing a obchod s dôrazom na obnoviteľné zdroje
energie – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Starý Smokovec, PHF KE, 2008,
ISBN 978-80-225-2580-0
URBLÍKOVÁ, D. – GAJDOŠ, J.: Znečisťovanie ovzdušia v meste Košice – vybrané aspekty.
In: Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 16. – 18. 9. 2008. Košice :
Dunadan s.r.o., 2008 ISBN 978-80-225-2662-3
CZILINGOVÁ, J.: Finančné nástroje ako dôležitý faktor rozvoja využívania obnoviteľných
zdrojov energie. . In: Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách
strednej a východnej Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska
Šírava 5.-7.12. Košice : Dunadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
LIESKOVSKÁ, V. – NIMRICHTEROVÁ, J: Potenciál vzniku nových študijných odborov –
obnoviteľné zdroje energie. . In: Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE
v krajinách strednej a východnej Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice : Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
GAJDOŠ, J.: Obnoviteľné zdroje energie – vybrané ekonomické a logistické problémy. . In:
Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej
Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice :
Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
GAJDOŠ, J. – BOSAKOVÁ, M.: Obnoviteľné zdroje energie – ekonomické aspekty. In:
Výskumno-vedecké aktivity katedier zameraných na marketing a obchod s dôrazom na
obnoviteľné zdroje energie – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Starý
Smokovec, PHF KE, 2008, ISBN 978-80-225-2580-0
BOSÁKOVÁ, M. – GAJDOŠ. J.: Priority v time-managemente. In: Ekonomické aspekty
globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Zemplínska Šírava 16. – 18. 9. 2008. Košice : Dunadan s.r.o., 2008 ISBN 97880-225-2662-3
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 6
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 15
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o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Zoznam výstupov:
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
POLÁK, M.: Koncepcia rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy
v Prešovskom a Košickom kraji. In: Obnoviteľné zdroje surovín a energie - šanca pre
znevýhodnené regióny : zborník referátov z medzinárodného workshopu a prezentácie na CD
: Bardejovské kúpele 19.-21.10.2006 : Zemplínska šírava 9.-11.11.2006. - Košice : Dúnadan
s.r.o., 2006. - ISBN 80-225-2276-7
TKÁČ, M. – LYOCSA, Š.: Nástroje trvalo udržateľného rozvoja. In: Obnoviteľné zdroje
surovín a energie - šanca pre znevýhodnené regióny : zborník referátov z medzinárodného
workshopu a prezentácie na CD : Bardejovské kúpele 19.-21.10.2006 : Zemplínska šírava 9.11.11.2006. - Košice : Dúnadan s.r.o., 2006. ISBN 80-225-2276-7
FARKAŠOVSKÁ, M.: Sociálnoekonomické aspekty využitia obnoviteľných zdrojov surovín
a energie. In: Obnoviteľné zdroje surovín a energie - šanca pre znevýhodnené regióny :
zborník referátov z medzinárodného workshopu a prezentácie na CD : Bardejovské kúpele
19.-21.10.2006 : Zemplínska šírava 9.-11.11.2006. - Košice : Dúnadan s.r.o., 2006. ISBN 80225-2276-7
URBLÍKOVÁ, D.: Obnoviteľné zdroje energie a podporné nástroje ich využívania v SR. In:
Obnoviteľné zdroje surovín a energie - šanca pre znevýhodnené regióny : zborník referátov z
medzinárodného workshopu a prezentácie na CD : Bardejovské kúpele 19.-21.10.2006 :
Zemplínska šírava 9.-11.11.2006. - Košice : Dúnadan s.r.o., 2006. ISBN 80-225-2276-7
POLÁK, M. – KOCÁK, V.: Multiplikačný efekt z využitia (biomasy) (bioenergie) OZE. In:
Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej
Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice :
Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
URBLÍKOVÁ, D.: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. . In:
Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej
Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice :
Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
URBLÍKOVÁ, D.: Obnoviteľné zdroje energie – slnečná energia. In : Výskumno-vedecké
aktivity katedier zameraných na marketing a obchod s dôrazom na obnoviteľné zdroje
energie – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Starý Smokovec, PHF KE, 2008,
ISBN 978-80-225-2580-0
URBLÍKOVÁ, D. – GAJDOŠ, J.: Znečisťovanie ovzdušia v meste Košice – vybrané aspekty.
In: Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 16. – 18. 9. 2008. Košice :
Dunadan s.r.o., 2008 ISBN 978-80-225-2662-3
CZILINGOVÁ, J.: Finančné nástroje ako dôležitý faktor rozvoja využívania obnoviteľných
zdrojov energie. . In: Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách
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strednej a východnej Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska
Šírava 5.-7.12. Košice : Dunadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
LIESKOVSKÁ, V. – NIMRICHTEROVÁ, J: Potenciál vzniku nových študijných odborov –
obnoviteľné zdroje energie. . In: Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE
v krajinách strednej a východnej Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice : Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
GAJDOŠ, J.: Obnoviteľné zdroje energie – vybrané ekonomické a logistické problémy. . In:
Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej
Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice :
Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
GAJDOŠ, J. – BOSAKOVÁ, M.: Obnoviteľné zdroje energie – ekonomické aspekty. In:
Výskumno-vedecké aktivity katedier zameraných na marketing a obchod s dôrazom na
obnoviteľné zdroje energie – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Starý
Smokovec, PHF KE, 2008, ISBN 978-80-225-2580-0
BOSÁKOVÁ, M. – GAJDOŠ. J.: Priority v time-managemente. In: Ekonomické aspekty
globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Zemplínska Šírava 16. – 18. 9. 2008. Košice : Dunadan s.r.o., 2008 ISBN 97880-225-2662-3
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
POLÁK, M.: Biomasa zdroj energie a šanca pre znevýhodnené regióny. In: Naukovyj vestník
Zakarpatskogo deržavnogo universitetu. Ministerstvo Užhorod. 2006. BBK 72,4 (4 UKR) H
34
POLÁK, M.: Marketing agropotravinárskej firmy Mecom Humenné. In : Ekonomie
a manažment. Technická univerzita v Liberci. Roč. 9. 2/2006. s. 143-155. ISSN 1212-3609
POLÁK, M. – PRIVIDIOVÁ, E.: Peasant in the role of a producer and energy distributor.
In: Transfer wiedzy i dzialaň innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Wyadawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskego. Rzeszow, 2007. s. 505-511. ISBN 978-83-7338-319-7
POLÁK, M.: Biomasa. In: Problemy rozrobky nacionalnych system kvalifikacii
v europejskomu prostoru vyššoj osvity. Wydawnictvo Gražda, Užhorod. 2007, s. 191-202.
ISBN 978-966-8924-32-3
POLÁK, M.: Znovuobjavenie obnoviteľných zdrojov energie. In: Problemy rozrobky
nacionalnych system kvalifikacii v europejskomu prostoru vyššoj osvity. Wydawnictvo
Gražda, Užhorod. 2007, s. 212-215. ISBN 978-966-8924-32-3
POLÁK, M.: Economical and environmental aspects of the utilization of the renewable
energy. In: Acta mechanica Slovaca. Strojnícka fakulta Košice. Roč. 11. 2007. s. 489-495.
ISSN 1335-2393
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Projekty mladých vedeckých pracovníkov – kategória A (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 159/2006
Názov projektu: Ekonomika a manažment neziskových organizácií
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Andrej Kovaľov, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Rastislav Bielik, PhD., Ing. Ľudovít Hajdúch, PhD., Ing. Tomáš Ďuriš,
PhD., Ing. Vladimír Jakubec, PhD.
Doba riešenia: 1. 1. 2006 – 31. 12 2008
Finančné prostriedky: BV: 24 000,Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
- porovnanie úrovne rozvoja neziskového sektora v podmienkach Slovenskej republiky
a USA, selekcia špecifických rozdielov a hľadanie možností uplatnenia princípov
a skúseností nadačnej činnosti v USA v teórii a praxi činnosti nadácií v SR,
- určené špecifiká marketingu NZO, ich uplatnenie v činnosti NZO, analýza hodnotových
nástrojov marketingového mixu,
- analýza postavenia sociálnych družstiev a ich rozvoj neziskovou stratégiou po prijatí
novej legislatívy aj dôsledky na ekonomickú situáciu sociálnych družstiev,
- synergický efekt spolupráce malých a stredných podnikov s neziskovým sektorom.
Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu:
AFD
BIELIK, R.: Public Relations a ich využívanie na Slovensku. In: Podnikanie a podnikateľské
prostredie v Slovenskej republike: Zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 19.5.2005 /
EU FPM Katedra podnikovohospodárska. – Bratislava : EKONÓM, 2005. – S. 7-9. ISBN 80225-2048-9
BIELIK, R.: Absolventi vysokých škôl – zdroj ekonomického rastu spoločností. In:
Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2005: Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU, Bratislava 24.11. – 25.11.2005 /
FPM EU v Bratislave. – Bratislava : FPM EU, 2005. – S. 383-385. ISBN 80-225-2107-8
BCJ
NEUMANNOVÁ, A. – BIELIK, R. – CENKOVÁ, M. – DUBCOVÁ, G. – GRANČIČOVÁ,
K. – HAJDUCH, Ľ. – HRUŠOVSKÁ, D. – KARDOŠ, P. – KOVÁČ, V. – KOVÁČOVÁ, E.
– KUBICA, M. – MAJDÚCHOVÁ, H. – MATUŠOVIČ, M. – POKRÍFKOVÁ, J. –
RYBÁROVÁ, D. - ŠČEPKOVÁ, J. – TÓTH, M. – VARGOVÁ, A.: Podnik a podnikanie :
praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 151 s. ISBN 80-225-2062-4.
BDF
BIELIK, R.: Budúcnosť papierového vzdelávania. In Dialógy o ekonomike a riadení :
odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej
absolventov. ISSN 1335-4582. Roč. 7, č. 21 (marec 2005), s. 41-43.
AFD01
BIELIK, R.: 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.
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AFC01
BIELIK, R.: Je spoločensky zodpovedné podnikanie iba módny výstrelok?. In Česká
ekonomika v procesu globalizace : 2. sekce: Role a problémy veřejného sektoru v moderním
sociálním státě: Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference, Ekonomickosprávní fakulta Masarykovy university 13.9. - 14.9.2006. Brno : Masarykova univerzita,
2006. ISBN 80-210-4086-6. S. 7-9.
ADF
MAJDÚCHOVÁ, H. – BIELIK, R.: Spoločenská zodpovednosť firiem ako predpoklad
dlhodobej prosperity podnikov. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy :
odborno-vedecký časopis Slovenskej akadémie manažmentu - klubu manažérov v Bratislave.
ISSN 1337-0510. Roč. 2, č. 2 (2007), s. 44-56.
BIELIK, R.: Metódy benchmarkingu spoločenskej zodpovednosti. In Podnikanie
a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej konferencie. [Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM], 2007. 300 s. ISBN 978-80-225-2364-6. S. 80-82.
Ing. Tomáš Ďuriš
AFD17
ĎURIŠ, T.: Obchod s emisiami a možnosti jeho využitia slovenskými podnikmi. In :
Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2005: Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU, Bratislava 24.11. – 25.11.2005 /
FPM EU v Bratislave. – Bratislava : FPM EU, 2005. – S. 64-67. ISBN 80-225-2107-8
ADE
ĎURIŠ, T. - ŠUBJAK, J.: Ekonomické prostredie SR a postavenie malých a stredných
podnikov na Slovensku. In Acta academica karviniensia. ISSN 1212-415X. Č. 2 (2006), s.
31-40.
ADF
ĎURIŠ, T.: Integrácia malých a stredných podnikov do Európskej únie. In Vedecké listy
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Katedry manažmentu. ISSN 1336-815X. Roč. II, 02(04) (2006), s. 147-153.
AFD
ĎURIŠ, T.: Bariéry rozvoja podnikateľských subjektov a možnosti ich riešenia. In
Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X. S. 38-42.
ĎURIŠ, T.: Podnikanie v malých a stredných podnikoch. In Podnikanie a inovácie
podnikateľských aktivít : 1. ročník medzinárodného vedeckého seminára organizovaného
Vysokou školou medzinárodného podnikania v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2006. ISBN 80-7165-593-7. S. 37-40.
ĎURIŠ, T.: Personálny manažment : (úloha psychológa v PM a vybrané procesy PM). In
Manažment - teória, výučba a prax 2006 : zborník príspevkov z vedecko-odbornej
konferencie, 28. - 29. septembra 2006, Liptovský Mikuláš. Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, 2006. ISBN 978-80-8040-299-0. S. 93-100.
ĎURIŠ, T.: 2.1 Hodnotenie podnikateľského prostredia SR na základe indexov CGI a WCY.
In: Šúbertová, Elena et al.: Integrácia do európskej únie a jej dôsledky III. Bratislava:
EKONÓM, 2006. S. 75-80. ISBN 80-225-2308-9
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ĎURIŠ, T. − HUDÁKOVÁ, M.: Európska únia a nová definícia malých a stredných
podnikov. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej konferencie.
Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2364-6. S. 92-95.
ĎURIŠ, T. − HUDÁKOVÁ, M.: Komparácia podnikateľského prostredia Slovenskej
republiky a Spojených štátov na základe materiálu Svetovej banky. In Ekonomika, financie a
manažment podniku I. : vedecká konferencia doktorandov [elektronický zdroj]. Bratislava :
Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007.
AFC
UHLIAR, M. − ĎURIŠ, T.: 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.
Ing. Ľudovít Hajduch
AFD
HAJDUCH, Ľ.: Úloha ceny v činnosti neziskovej
organizácie. In : Podnikanie
a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike: Zborník z vedeckej konferencie,
Bratislava 19.5.2005 / EU FPM Katedra podnikovohospodárska. – Bratislava : EKONÓM,
2005. – S. 44-47. ISBN 80-225-2048-9
HAJDUCH, Ľ.: Využitie nástrojov marketingového mixu v neziskových organizáciách. In :
Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2005: Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU, Bratislava 24.11. – 25.11.2005 /
FPM EU v Bratislave. – Bratislava : FPM EU, 2005. – S. 355-358. ISBN 80-225-2107-8
HAJDUCH, Ľ.: Programové stanovenie ceny v malých neziskových organizáciách. In
Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X. S. 51-54.
AFC
HAJDUCH, Ľ.: Zdieľaný marketing - spoločný marketing ziskového a neziskového sektora.
In Česká ekonomika v procesu globalizace : 2. sekce: Role a problémy veřejného sektoru
v moderním sociálním státě: sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 13.9.-14.9.2006. Brno : Masarykova
univerzita, 2006. ISBN 80-210-4086-6. S. 53-57.
BDF01
HAJDUCH, Ľ.: 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.
HAJDUCH, Ľ.: CRM aktivity/spoločný alebo zdieľaný marketing ziskového a neziskového
sektora. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej konferencie.
Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2364-6. S. 257-261.
Ing. Vladimír Jakubec
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AFD
JAKUBEC, V.: Predpoklady kvality v podnikovom plánovaní. In : Ekonomika, financie
a manažment podniku – rok 2005: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Fakulty podnikového manažmentu EU, Bratislava 24.11. – 25.11.2005 / FPM EU
v Bratislave. – Bratislava : FPM EU, 2005. – S. 107-109. ISBN 80-225-2107-8
JAKUBEC, V.: Spoločensky zodpovedné podnikanie v podmienkach jednotného európskeho
trhu. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X. S. 225-228.
JAKUBEC, V.: Strategický prístup malých a stredných podnikov v podmienkach fungovania
jednotného európskeho trhu. In Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít : 1. ročník
medzinárodného vedeckého seminára organizovaného Vysokou školou medzinárodného
podnikania v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. ISBN 80-7165-593-7.
S. 55-57.
JAKUBEC, V. – SOLÍK, J.: Bariéry rozvoja podnikateľského prostredia v Slovenskej
republike. In Vedecké listy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, Katedry manažmentu. ISSN 1336-815X. Roč. 2, č. 3
(2006), s. 14-21.
JAKUBEC, V.: Small and medium enterprises strategic orientation in the European business
environment. In ŠÚBERTOVÁ, Elena. Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky II.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2155-8. S. 121-125.
JAKUBEC, V. – SOLÍK, J.: Vplyv legislatívneho prostredia na podnikateľskú sféru v SR. In
Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej konferencie. [Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM], 300 s. ISBN 978-80-225-2364-6. S. 111-116.
JAKUBEC, V. – SOLÍK, J.: 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, V.: 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.
AFC
SOLÍK, J. - JAKUBEC, V.: 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 978-80-7040-969-5. S.142-155.
JAKUBEC, V.: Finančné riadenie malých a stredných podnikov. In Mladá věda '06 : sborník
z mezinárodní konference studentů doktorského studia [elektronický zdroj]. Praha : Vysoká
škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. S. 502-508.
JAKUBEC, V.: 1.5 Význam kooperácie MSP v podmienkach jednotného európskeho trhu.
In: Šúbertová, Elena et al.: Integrácia do európskej únie a jej dôsledky III. Bratislava:
EKONÓM, 2006. S. 45-50. ISBN 80-225-2308-9
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ADF
JAKUBEC, V. – SOLÍK, J.: 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.
BDF
SOLÍK, J. – JAKUBEC, V.: Skôr než začnete tvoriť biznis plán : (niekoľko rád na začiatok).
In Podnikanie : všetko, čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ. Roč.1., č.12 (2007),
s.10.
SOLÍK, J. – JAKUBEC, V.: Koľko verzií podnikateľských plánov má mať začínajúci
podnikateľ. In Podnikanie : všetko, čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ. Roč.1.,
č.11 (2007), s.9.
SOLÍK, J. – JAKUBEC, V.: Potrebuje malý podnikateľ biznis plán?. In Podnikanie : všetko,
čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ. Roč.1., č.10 (2007), s.10.
Ing. Andrej Kovaľov
AFD
KOVAĽOV, A.: Vplyv vstupu do EÚ na podnikateľské prostredie malých a stredných
podnikov na Slovensku. In : Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2005: Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU,
Bratislava 24.11. – 25.11.2005 / FPM EU v Bratislave. – Bratislava : FPM EU, 2005. – S.
370-374. ISBN 80-225-2107-8
KOVAĽOV, A.: Zahraničné obchodné reťazce vs. spotrebné družstvá : kapitola 1.5.: In
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky II. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2155-8. S. 54-59.
KOVAĽOV, A.: Základné charakteristiky systémov štátnej a verejnej podpory a rozvoja
malého a stredného podnikania v členských krajinách „G8“. In: Podnikateľské prostredie
a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2006. ISBN 80-225-2199-X. S. 90-97.
KOVAĽOV, A.: Prenikanie slovenských malých a stredných podnikov na východný trh. In
Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít : 1. ročník medzinárodného vedeckého
seminára organizovaného Vysokou školou medzinárodného podnikania v Prešove. Prešov :
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. ISBN 80-7165-593-7. S. 81-85.
KOVAĽOV, A.: Typológia a monitoring podnikateľského prostredia. In Podnikanie a
podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : [Vydavateľstvo
EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2364-6. S. 127-130.
KOVAĽOV, A.: Vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia. In Ekonomika, financie
a manažment podniku I. : vedecká konferencia doktorandov [elektronický zdroj]. Bratislava :
Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007.
KOVAĽOV, A.: Tvorba stratégie malých a stredných podnikov v závislosti od zmien
podnikateľského prostredia. In Economic theory and practice II. : proceedings of articles
from international conference [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Faculty of Economics,
Matej Bel University, 2007. S. 1-9.
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ADF
KOVAĽOV, A.: Stakeholderi a mocenské vzťahy v strategickom procese. In Vedecké listy
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Katedry manažmentu. ISSN 1336-815X. Roč. 2, č. 3 (2006), s. 23-27.
AED
KOVAĽOV, A.: Zahraničné obchodné reťazce vs. spotrebné družstvá : kapitola 1.5. In
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky II. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2155-8. S. 54-59.
FAI
ŠÚBERTOVÁ, E. (vedec. red.) – KOVAĽOV, A. (vedec. red.) – ŠAGÁTOVÁ, S. (vedec.
red.). Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 311 s. ISBN 80-225-2199-X.
ŠÚBERTOVÁ, E. (zost.) – KOVAĽOV, A. (zost.). Podnikanie a podnikateľské prostredie
v SR : zborník z vedeckej konferencie. [Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. 300 s.
grafy, tab. ISBN 978-80-225-2364-6.
AED
KOVAĽOV, A.: 1.10 Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. In:
Šúbertová, Elena et al.: Integrácia do európskej únie a jej dôsledky III. Bratislava:
EKONÓM, 2006. S. 71-74. ISBN 80-225-2308-9
AFC
KOVAĽOV, A. – KYRBASHOV, B.: 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.
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PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA V KOŠICIACH
Projekty VEGA (2)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA č. 1/3809/06
Názov projektu: Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby
strategického riadenia
Vedúci projektu: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Martin Vološin, PhD., doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.,
doc. Ing. Ján Marušin, CSc., Ing.Eva Manová (Gazdagová), Ing. Milan
Polončák, PhD.,
Ing. Jana Simonidesová, PhD., Ing. Lenka Dubovická,
PhD., Ing. Jana Gallová, PhD., Ing. Henrich Kriško, Ing.Michaela Vasilová,
PhD., Ing. Zuzana Schwartzová
Doba riešenia: 2006 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008:
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia výstupov:
- monografie 1
- učebnice a učebné texty
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 2
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) 1
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe 3
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Zoznam výstupov:
- monografie
AAB01
VARCHOLOVÁ, T. - DUBOVICKÁ, L.: Nový manažment rizika. Bratislava: IURA
EDITION, 2008. 196 s. ISBN 978-80-8078-191-0
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch
ADF01
GALLOVÁ, J.: Je ekonomická pridaná hodnota pravým meradlom
tvorby
Shareholder value? Ekonomické rozhľady č. 4, XXXVI, 2007.
Bratislava: EU, s.
534-541. ISSN 0323-262X (vyšlo v r. 2008)
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AED01
VARCHOLOVÁ, T., VASILOVÁ, M.: Absolútna a relatívna miera averzie k riziku.
In: Aktuálne otázky výskumu v ekonómii a manažmente. Zborník vedeckých statí.
Bratislava: EKONÓM 2008, EU Ústav ekonómie a manažmentu, s. 215-224. ISBN 97880-225-2619-7
- odborné štúdie v odborných časopisoch
BDF01
MARUŠIN, J., POLONČÁK, M., SCHWARTZOVÁ, Z.: Vplyv dane z príjmov na
investičnú hodnotu hmotnej investície. In: Finančný manažment a controlling v praxi.
3/2008, Bratislava: IURA EDITION, s. 182-184. ISSN 1337-7574
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v elektronickej podobe
AFD01
SIMONIDESOVÁ, J.: Možnosti uplatňovania systému One-Stop pri DPH v daňovej
legislatíve a v krajinách
EÚ. In: Ekonomika firiem 2007. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Košice, 2007, s. 703-707, ISBN 978-80-225-2482-7 (CD nosič) (vyšlo
v r. 2008)
AFD02
VARCHOLOVÁ, T.: Paradigmy súčasných koncepcií manažmentu rizika v kontexte
príspevku k finančnej výkonnosti podnikov. In: Ekonomika firiem 2007. Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Podnikovohospodárskej fakulty so
sídlom v Košiciach ekonomickej univerzity v Bratislave. Košice, 2007, s. 893-897. ISBN
978-80-225-2482-7 (CD nosič) (vyšlo v r. 2008)
AFD03
VASILOVÁ, M.: Model merania strategického
rizika podniku. In: Ekonomika
firiem 2007. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 2007, s. 898-910. ISBN
978-80-225-2482-7 (CD nosič) (vyšlo v r. 2008)
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie 2
- učebnice a učebné texty
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 8
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) 1
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe 7
o zborníky v elektronickej podobe 4
- vyžiadané prednášky na konferenciách 1
Zoznam výstupov:
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- monografie
AAB01
VARCHOLOVÁ, T. a kol.: Meranie výkonnosti podnikov. Bratislava: Ekonóm, 2007. 160 s.
ISBN 978-80-225-2421-6. (Podiel: VARCHOLOVÁ, T.: úvod, kap. 2, kap. 3, VOLOSIN,
M: kap.4, KRIŠKO, H.: čl. 1.2.)
AAB02
VARCHOLOVÁ, T. – DUBOVICKÁ, L.: Nový manažment rizika. Bratislava: IURA
EDITION, 2008. 196 s. ISBN 978-80-8078-191-0
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
ADE01
SIMONIDESOVÁ, J. – ČUNTA, M. – ANDREJKOVIČ, M.: Dopady zmien minimálnej
mzdy na ekonomické subjekty v SR. In: Acta academica Carviniensia, 1/2006. Karviná:
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, str. 178-185, ISSN
1212-415X (podiel 33%)
ADE02
VARCHOLOVÁ, T. – DUBOVICKÁ, L.: Trendy vo vývoji manažmentu rizika
nefinančných podnikov. In: Acta Academica Karviniensia 1/2006. Karviná: SU OPF
Karviná, 2006. s. 241-248 ISSN 1212-415X Podiel: 50%
ADF01
DUBOVICKÁ, L.: Enterprise Performance Measurement in the Context of Strategic
Management. In: Acta Oeconomica Cassoviensia N°10. Košice: PHF EU, 2006. s. 209-219
ISBN 80-225-2200-7
ADF02
VARCHOLOVÁ, T. – VASILOVA, M.: Prístupy k modelovaniu inovačných procesov.
Podniková revue, r. V, č. 9, 2006, s.7-19. ISSN 1335-9747. Podiel 50 %.
ADF03
GALLOVÁ, J.: Je Ekonomická pridaná hodnota pravým meradlom tvorby Shareholder
Value? Ekonomické rozhľady, 2007, r. XXXVI, č. 4, s. 534-541.
AED01
VASILOVÁ, M. – BAČO, T.: Vplyv vnímania rizika na marketingové rozhodovanie, In:
Ekonomika a manažment podniku, 2007, r.5, č. 1, s. 22 – 30. ISSN 1336-4103 (podiel 50 %)
AED02
VASILOVÁ, M., BAČO, T.: Rozprava o implementácii
finančných
modelov do
procesu segmentácie zákazníkov. In: Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. Zborník
vedeckých prác EU PHF. Košice: Ekonóm, 2007, s. 352-360. ISBN 978-80-225-2472-8
(podiel 50 %)
AED03
VARCHOLOVÁ, T. – VASILOVÁ, M.: Absolútna a relatívna miera averzie k riziku.
In: Aktuálne otázky výskumu v ekonómii a manažmente. Zborník vedeckých statí.
Bratislava: EKONÓM 2008, EU Ústav ekonómie a manažmentu, s. 215-224. ISBN 97880-225-2619-7
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- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované, zahraničné/domáce)
BDF01
MARUŠIN, J. – NEUFELD, J.: Závislosť nákladov od vyťaženosti výrobnej kapacity. In:
Dane a účtovníctvo v praxi 6/2007, Bratislava: Iura Edition, 2007 ISSN 1335-7034 (podiel 50
%)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
AFC01
VARCHOLOVÁ, T.: Veda a inovácie v Európskej únie a Slovenskej republike. In: Theory
and Practice of European Integration Processes Higher Education and Science. The
Scientific Herald Special Issue – Transcarpathian state University. Uzhgorod 2006, s. 254260. ISBN 966-2921-07-9.
AFC02
DUBOVICKÁ, L.: The strategy of the firm internacionalism. In: Theory and Practice of
European Integration Processes in Higher Education and Science. The Scientific Herald.
Special Issue. Uzhgorod: Transcarpathian State University, 2006. s. 80-86 ISBN 966-292107-9
AFC03
DUBOVICKÁ, L.: Vplyv vzdelania na rast ekonomickej výkonnosti. In: Professional’s
Training within National Education Innovation Improvement. Materials of International
Scientific Conference. Uzhgorod: Transcarpathian State University, 2006. s. 75-82 ISBN
966-8924-20-7
AFD01
DUBOVICKÁ, L.: Case Studies in the Strategic Management Drills – the interactive way of
teaching. In: Modern informational technologies and innovative methods of training of wellqualified specialists at the international market of higher education. International Scientific
Bulletin. Uzhgorod: Lira, 2007. s. 209-212 ISBN 978-966-8266-75-1
AFD02
GALLOVÁ, J.: Výpočet ekonomickej pridanej hodnoty metodikou MPO ČR. Recenzovaný
sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference 2007. Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně. 12. 4. 2007 ISBN 978-80-7318-529-9
AFD03
POLONČÁK, M. - POLONČÁK, M. ml. – SCHWARTZOVÁ, Z.: Stratégia vzdelávania
v podmienkach Slovenskej komory audítorov. In: Nové podmienky na výkon auditu po
implementácii 8. Smernice. Medzinárodná konferencia, September, 17-18. 2007, Vysoké
Tatry, Slovenská republika. Bratislava: EU FHI, 2007. s. 59-60
BED01
DUBOVICKÁ, L.: Modelovanie výkonnosti pre potreby strategického manažmentu. In:
Manažment ’06. Sympózium. Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline,
2006. s. 44-51. ISBN 80-8070-572-0
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o

zborníky v elektronickej podobe

AFD01
DUBOVICKÁ, L.: Strategické finančné riadenie podnikov. In: Finančné riadenie
a výkonnosť podnikov. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára,
Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach ekonomickej univerzity v Bratislave.
Košice, 2007, CD ISBN 978-80-225-2343-1
AFD02
VARCHOLOVÁ, T.: Aplikačné možnosti manažmentu rizika vo finančnom riadení
podnikov. In: Finančné riadenie a výkonnosť podnikov. Zborník príspevkov
z medzinárodného vedeckého seminára, Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom
v Košiciach ekonomickej univerzity v Bratislave. Košice, 2007, ISBN 978-80-225-2343-1
(CD nosič)
AFD03
VARCHOLOVÁ, T.: Paradigmy súčasných koncepcií manažmentu rizika v kontexte
príspevku k finančnej výkonnosti podnikov. In: Ekonomika firiem 2007. Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie, Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom
v Košiciach ekonomickej univerzity v Bratislave. Košice, 2007. ISBN 978-80-225-2482-7
(CD nosič)
AFD04
POLONČÁK, M. – SCHWARTZOVÁ, Z.: Ako vykonávať znaleckú činnosť v neziskových
podnikoch a organizáciách. In: Finančné riadenie a výkonnosť podnikov. Zborník z vedeckej
konferencie konanej pri príležitosti 15. výročia vzniku PHF EU Košice 14.9.2007 – Košice:
Katedra ÚaF EU PHF, s. 8. ISBN 978-80-225-2343-1 (CD nosič)
- vyžiadané prednášky na konferenciách
AFA01
VARCHOLOVÁ, T.: Celopodnikové koncepcie manažmentu rizika v novej ekonomike. In:
Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Medzinárodná vedecká konferencia.
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3. diel. VŠE Praha, Fakulta
podnokohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky. Praha, 2006. s. 1599-1607. ISBN 80245-1091-X.
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA č. 1/4604/07
Názov projektu: Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických
subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika
Vedúci projektu: Ing. Tomáš Výrost, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Z. Lejková, PhD., doc. Ing. V. Gazda, PhD., Ing. T. Bačo, PhD., Ing.
Mgr. T. Meteňko, Ing. M. Mikulský, RNDr. V. Munka
Doba riešenia: 2007 – 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 35 tis. Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
V riešenom projekte sa riešiteľský kolektív zaoberal skúmaním rozhodovania sa
subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Jedným z tradičných nástrojov v tejto oblasti
predstavuje teória hier. V našom výskume sme sa zaoberali modelovaním rozhodovania v
spojitosti s využitím experimentálnej ekonómie, ktorá umožňuje verifikovať jej predikcie.
Výskum bol zameraný do troch oblastí. Základom skúmania bola systematizácia metodológie
realizácie ekonomických experimentov. Druhou oblasťou bolo skúmanie teoretických
prístupov k modelovaniu rozhodovania pri rozšírení chápania racionality o nemonetárne
faktory, ktoré by vysvetľovali empiricky pozorovaný nesúlad medzi závermi teórie a reálnym
správaním sa subjektov. Tretím smerom výskumu bola aplikácia modelovania vo vybraných
rozhodovacích situáciách, zahŕňajúcich modelovanie obstarávania verejného statku v prípade
športového klubu, rozhodovania o lokalizácii pri existencii neformálnych sietí, analýzu
sociálnych sietí a investičného rozhodovania. Skúsenosti z dvojročného výskumu boli
zhrnuté v publikovanej monografii a článku v karentovanom časopise, na zorganizovanom
workshope a pri účasti na vedeckých konferenciách.
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia výstupov:
- monografie 5
- učebnice a učebné texty
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 1
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 7
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BAČO, T. Analýzy stimulov finančnej podpory športového klubu zo strany interných
klientov a sponzorov. In: VÝROST, T. – LEJKOVÁ, Z. (ed.): Modelovanie rozhodovania
ekonomických subjektov. Košice : Elfa, 2009, s. 94–112 (1,4 AH). ISBN 978-80-8086-102-5
– podiel na projekte Vega (100 %)
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GAZDA, V. Možnosti analýzy sociálnych sietí – aplikácia programu UCINET
v podmienkach vybranej sociálnej siete obchodných spoločností. In: VÝROST, T. –
LEJKOVÁ, Z. (ed.): Modelovanie rozhodovania ekonomických subjektov. Košice : Elfa,
2009, s. 138–162 (1 AH). ISBN 978-80-8086-102-5 – podiel na projekte Vega (100 %)
LEJKOVÁ, Z. Vybrané možnosti aplikácie experimentov pri modelovaní rozhodovania sa
ekonomických subjektov. In: VÝROST, T. – LEJKOVÁ, Z. (ed.): Modelovanie
rozhodovania ekonomických subjektov. Košice : Elfa, 2009, s. 9–37 (2 AH). ISBN 978-808086-102-5– podiel na projekte Vega (100 %)
METEŇKO, A. Spotrebiteľské logistika a neformálne siete spotrebiteľov. In: VÝROST, T. –
LEJKOVÁ, Z. (ed.): Modelovanie rozhodovania ekonomických subjektov. Košice : Elfa,
2009, s. 113–137 (1,5 AH). ISBN 978-80-8086-102-5 – podiel na projekte Vega (100 %)
VÝROST, T. Experimentálne a teoretické prístupy k modelovaniu rozhodovania vo
vyjednávacích hrách. In: VÝROST, T. – LEJKOVÁ, Z. (ed.): Modelovanie rozhodovania
ekonomických subjektov. Košice : Elfa, 2009, s. 38–69 (2 AH). ISBN 978-80-8086-102-5 –
podiel na projekte Vega (100 %)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
BAČO, T. – GAZDA, V. – HORVÁTHOVÁ, L.: Správanie spotrebiteľov pri obstarávaní
skupinového statku. In: Ekonomický časopis, roč. 56, 2008, č. 6. s. 551–564. ISSN 0013-3035
– podiel na projekte Vega (100 %)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
METEŇKO, A.: Spotrebiteľské preferencie pri výbere nákupného miesta v zložitej štruktúre
mestského typu. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi : Sborník příspěvku z Medzinárodní
vědecké konference konanej dňa 11.09.2008. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci –
Filozofická fakulta – Katedra aplikované ekonomie, 2008, s. 395–404. ISBN 978-80-8727300-5 – podiel na projekte Vega (100 %)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
VÝROST, T.: Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4. In:
Národná a regionálna ekonomika VII : Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie konanej v učebno-výcvikovom zariadení TU v Herľanoch v dňoch 01.03.10.2008. Košice: Technická univerzita Košice – Ekonomická fakulta, 2008, s. 946–952.
ISBN 978-80-553-0084-9 – podiel na projekte Vega (100 %)
BAČO, T.: Základy a aplikácie kvantitatívneho marketingu. In: Kvantitatívne prístupy
k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika :
Recenzovaný zborník príspevkov z workshopu organizovaného ako súčasť výstupov projektu
Vega č. 1/4604/07 konaného dňa 12.12.2008. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave –
Podnikovohospodárska
fakulta
so
sídlom
v Košiciach,
2008,
s.
55–62.
ISBN 978-80-225-2665-4 – podiel na projekte Vega (100 %)
GAZDA, V.: Aplikácia metód SNA na geografickú lokalizáciu krajín Európskej únie. In:
Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach
neurčitosti a rizika : Recenzovaný zborník príspevkov z workshopu organizovaného ako
súčasť výstupov projektu Vega č. 1/4604/07 konaného dňa 12.12.2008. Košice: Ekonomická
univerzita v Bratislave – Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2008, s. 40–
54. ISBN 978-80-225-2665-4 – podiel na projekte Vega (100 %)
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LEJKOVÁ, Z.: Riešenie vybraných problémov experimentálnej ekonómie v praxi. In:
Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach
neurčitosti a rizika : Recenzovaný zborník príspevkov z workshopu organizovaného ako
súčasť výstupov projektu Vega č. 1/4604/07 konaného dňa 12.12.2008. Košice: Ekonomická
univerzita v Bratislave – Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2008, s. 17–
27. ISBN 978-80-225-2665-4 – podiel na projekte Vega (100 %)
METEŇKO, A.: Rozhodovanie retail managementu a spotrebiteľov v podmienkach globálnej
konkurencie – spotrebiteľské správanie vo vybranej lokalite. In: Kvantitatívne prístupy
k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika :
Recenzovaný zborník príspevkov z workshopu organizovaného ako súčasť výstupov projektu
Vega č. 1/4604/07 konaného dňa 12.12.2008. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave –
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2008, s. 63–81. ISBN 978-80-2252665-4 – podiel na projekte Vega (100 %)
VÝROST, T.: Experimentálna ekonómia a hra o vyjednávaní. In: Kvantitatívne prístupy
k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika :
Recenzovaný zborník príspevkov z workshopu organizovaného ako súčasť výstupov projektu
Vega č. 1/4604/07 konaného dňa 12.12.2008. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave –
Podnikovohospodárska
fakulta
so
sídlom
v Košiciach,
2008,
s.
28–34.
ISBN 978-80-225-2665-4 – podiel na projekte Vega (100 %)
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie 5
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 1
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 7
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BAČO, T. Analýzy stimulov finančnej podpory športového klubu zo strany interných
klientov a sponzorov. In: VÝROST, T. – LEJKOVÁ, Z. (ed.): Modelovanie rozhodovania
ekonomických subjektov. Košice : Elfa, 2009, s. 94–112 (1,4 AH). ISBN 978-80-8086-102-5
– podiel na projekte Vega (100 %)
GAZDA, V. Možnosti analýzy sociálnych sietí – aplikácia programu UCINET
v podmienkach vybranej sociálnej siete obchodných spoločností. In: VÝROST, T. –
LEJKOVÁ, Z. (ed.): Modelovanie rozhodovania ekonomických subjektov. Košice : Elfa,
2009, s. 138–162 (1 AH). ISBN 978-80-8086-102-5 – podiel na projekte Vega (100 %)
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LEJKOVÁ, Z. Vybrané možnosti aplikácie experimentov pri modelovaní rozhodovania sa
ekonomických subjektov. In: VÝROST, T. – LEJKOVÁ, Z. (ed.): Modelovanie
rozhodovania ekonomických subjektov. Košice : Elfa, 2009, s. 9–37 (2 AH). ISBN 978-808086-102-5– podiel na projekte Vega (100 %)
METEŇKO, A. Spotrebiteľské logistika a neformálne siete spotrebiteľov. In: VÝROST, T. –
LEJKOVÁ, Z. (ed.): Modelovanie rozhodovania ekonomických subjektov. Košice : Elfa,
2009, s. 113–137 (1,5 AH). ISBN 978-80-8086-102-5 – podiel na projekte Vega (100 %)
VÝROST, T. Experimentálne a teoretické prístupy k modelovaniu rozhodovania vo
vyjednávacích hrách. In: VÝROST, T. – LEJKOVÁ, Z. (ed.): Modelovanie rozhodovania
ekonomických subjektov. Košice : Elfa, 2009, s. 38–69 (2 AH). ISBN 978-80-8086-102-5 –
podiel na projekte Vega (100 %)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
BAČO, T. – GAZDA, V. – HORVÁTHOVÁ, L.: Správanie spotrebiteľov pri obstarávaní
skupinového statku. In: Ekonomický časopis, roč. 56, 2008, č. 6. s. 551–564. ISSN 0013-3035
– podiel na projekte Vega (100 %)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
METEŇKO, A.: Spotrebiteľské preferencie pri výbere nákupného miesta v zložitej štruktúre
mestského typu. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi : Sborník příspěvku z Medzinárodní
vědecké konference konanej dňa 11.09.2008. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci –
Filozofická fakulta – Katedra aplikované ekonomie, 2008, s. 395–404. ISBN 978-80-8727300-5 – podiel na projekte Vega (100 %)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
VÝROST, T.: Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4. In:
Národná a regionálna ekonomika VII : Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie konanej v učebno-výcvikovom zariadení TU v Herľanoch v dňoch 01.03.10.2008. Košice: Technická univerzita Košice – Ekonomická fakulta, 2008, s. 946–952.
ISBN 978-80-553-0084-9 – podiel na projekte Vega (100 %)
BAČO, T.: Základy a aplikácie kvantitatívneho marketingu. In: Kvantitatívne prístupy
k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika :
Recenzovaný zborník príspevkov z workshopu organizovaného ako súčasť výstupov projektu
Vega č. 1/4604/07 konaného dňa 12.12.2008. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave –
Podnikovohospodárska
fakulta
so
sídlom
v Košiciach,
2008,
s.
55–62.
ISBN 978-80-225-2665-4 – podiel na projekte Vega (100 %)
GAZDA, V.: Aplikácia metód SNA na geografickú lokalizáciu krajín Európskej únie. In:
Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach
neurčitosti a rizika : Recenzovaný zborník príspevkov z workshopu organizovaného ako
súčasť výstupov projektu Vega č. 1/4604/07 konaného dňa 12.12.2008. Košice: Ekonomická
univerzita v Bratislave – Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2008, s. 40–
54. ISBN 978-80-225-2665-4 – podiel na projekte Vega (100 %)
LEJKOVÁ, Z.: Riešenie vybraných problémov experimentálnej ekonómie v praxi. In:
Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach
neurčitosti a rizika : Recenzovaný zborník príspevkov z workshopu organizovaného ako
súčasť výstupov projektu Vega č. 1/4604/07 konaného dňa 12.12.2008. Košice: Ekonomická
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univerzita v Bratislave – Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2008, s. 17–
27. ISBN 978-80-225-2665-4 – podiel na projekte Vega (100 %)
METEŇKO, A.: Rozhodovanie retail managementu a spotrebiteľov v podmienkach globálnej
konkurencie – spotrebiteľské správanie vo vybranej lokalite. In: Kvantitatívne prístupy
k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika :
Recenzovaný zborník príspevkov z workshopu organizovaného ako súčasť výstupov projektu
Vega č. 1/4604/07 konaného dňa 12.12.2008. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave –
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2008, s. 63–81. ISBN 978-80-2252665-4 – podiel na projekte Vega (100 %)
VÝROST, T.: Experimentálna ekonómia a hra o vyjednávaní. In: Kvantitatívne prístupy
k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika :
Recenzovaný zborník príspevkov z workshopu organizovaného ako súčasť výstupov projektu
Vega č. 1/4604/07 konaného dňa 12.12.2008. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave –
Podnikovohospodárska
fakulta
so
sídlom
v Košiciach,
2008,
s.
28–34.
ISBN 978-80-225-2665-4 – podiel na projekte Vega (100 %)
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Projekty KEGA (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: KEGA č. 3/4121/06
Názov projektu: Vzdelávací web portál nástrojov, metód a prípadových štúdií manažérstva
kvality
Vedúci projektu: prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. (Fakulta mechatroniky TnUAD)
Spoluriešitelia: doc. Ing. Martin Mizla, PhD.
Doba riešenia: 2006 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 23 tis. Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 1
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe 1
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Zoznam výstupov:
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
AED
MIZLA, M. – ZGODAVOVÁ, K. – VIRČÍKOVÁ, E.: Webovský portál ako generátor
prípadových štúdií, Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a
ekonomických disciplín, *vedecký zborník – neperiodický, *Vydavateľstvo* *VÚSI,
spol.s.r.o. : Košice, 2008. s. 19-32, ISBN 978-80-89338-30-0. (0,9 AH, 50/25/25).
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v elektronickej podobe
AFD
ZGODAVOVÁ, K. – VIRČÍKOVÁ, E. – MIZLA, M.: Educational Web Portal for Tools,
Methods, and Case Studies in Quality Improvement. HUBA, M. (ed.): Virtual University.
STU : Bratislava, 2008, ISBN 978-8089316-10-6. (0,85 AH, 50/25/025)
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
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vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) 1
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe 1
- vyžiadané prednášky na konferenciách
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
AED
MIZLA, M. – ZGODAVOVÁ, K. – VIRČÍKOVÁ, E.: Webovský portál ako generátor
prípadových štúdií, Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a
ekonomických disciplín, *vedecký zborník – neperiodický, *Vydavateľstvo* *VÚSI,
spol.s.r.o. : Košice, 2008. s. 19-32, ISBN 978-80-89338-30-0. (0,9 AH, 50/25/25).
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce
a ostatné):
o zborníky v elektronickej podobe
AFD
ZGODAVOVÁ, K. – VIRČÍKOVÁ, E. – MIZLA, M.: Educational Web Portal for Tools,
Methods, and Case Studies in Quality Improvement. HUBA, M. (ed.): Virtual University.
STU : Bratislava, 2008, ISBN 978-8089316-10-6. (0,85 AH, 50/25/025)

-
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Projekty aplikovaného výskumu (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: AV 4/0109/06
Názov projektu: Výskumno-vývojové a informačné a vzdelávacie centrum bioenergie
Vedúci projektu: doc. Ing. Matej Polák, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Jana Czillingová. doc. Ing.Vanda Lieskovská, PhD., doc. Ing. Mária
Farkašovská, CSc., Dr.h.c.prof.RNDr.Michal Tkáč, CSc., Ing. Dana
Urblíková, PhD.
Doba riešenia: 2006 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 1520 tis. Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
- príprava a realizácia výberových konaní na dodávku strojov a zariadení pre VV a IC.
- zahájenie a realizácia rekonštrukcie budovy pre účely VV a IC.
- inštalácia a skúšanie kogeneračnej jednotky TEDOM T – 18 a (zábeh), inštalácia
a skúšanie slnečných kolektorov a fotovoltaik, inštalácia a odskúšanie separátora.
- výskum trojstupňovej pece na spaľovanie biomasy realizuje TU – Košice.
- organizácia medzinárodnej konferencie „Energeticko – politické smerovanie krajín
východnej a strednej Európy vo využívaní bioenergie.
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia 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): 9
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Zoznam výstupov:
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné):
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
POLÁK, M. – KOCÁK, V.: Multiplikačný efekt z využitia (biomasy) (bioenergie) OZE. In:
Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej
Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice :
Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
URBLÍKOVÁ, D.: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. . In:
Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej
Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice :
Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
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URBLÍKOVÁ, D.: Obnoviteľné zdroje energie – slnečná energia. In : Výskumno-vedecké
aktivity katedier zameraných na marketing a obchod s dôrazom na obnoviteľné zdroje
energie – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Starý Smokovec, PHF KE, 2008,
ISBN 978-80-225-2580-0
URBLÍKOVÁ, D. – GAJDOŠ, J.: Znečisťovanie ovzdušia v meste Košice – vybrané aspekty.
In: Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 16. – 18. 9. 2008. Košice :
Dunadan s.r.o., 2008 ISBN 978-80-225-2662-3
CZILINGOVÁ, J.: Finančné nástroje ako dôležitý faktor rozvoja využívania obnoviteľných
zdrojov energie. . In: Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách
strednej a východnej Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska
Šírava 5.-7.12. Košice : Dunadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
LIESKOVSKÁ, V. – NIMRICHTEROVÁ, J: Potenciál vzniku nových študijných odborov –
obnoviteľné zdroje energie. . In: Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE
v krajinách strednej a východnej Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice : Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
GAJDOŠ, J.: Obnoviteľné zdroje energie – vybrané ekonomické a logistické problémy. . In:
Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej
Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice :
Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
GAJDOŠ, J. – BOSAKOVÁ, M.: Obnoviteľné zdroje energie – ekonomické aspekty. In:
Výskumno-vedecké aktivity katedier zameraných na marketing a obchod s dôrazom na
obnoviteľné zdroje energie – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Starý
Smokovec, PHF KE, 2008, ISBN 978-80-225-2580-0
BOSÁKOVÁ, M. – GAJDOŠ. J.: Priority v time-managemente. In: Ekonomické aspekty
globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Zemplínska Šírava 16. – 18. 9. 2008. Košice : Dunadan s.r.o., 2008 ISBN 97880-225-2662-3
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 6
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 15
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Zoznam výstupov:
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- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
POLÁK, M.: Koncepcia rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy
v Prešovskom a Košickom kraji. In: Obnoviteľné zdroje surovín a energie - šanca pre
znevýhodnené regióny : zborník referátov z medzinárodného workshopu a prezentácie na CD
: Bardejovské kúpele 19.-21.10.2006 : Zemplínska šírava 9.-11.11.2006. - Košice : Dúnadan
s.r.o., 2006. - ISBN 80-225-2276-7
TKÁČ, M. – LYOCSA, Š.: Nástroje trvalo udržateľného rozvoja. In: Obnoviteľné zdroje
surovín a energie - šanca pre znevýhodnené regióny : zborník referátov z medzinárodného
workshopu a prezentácie na CD : Bardejovské kúpele 19.-21.10.2006 : Zemplínska šírava 9.11.11.2006. - Košice : Dúnadan s.r.o., 2006. ISBN 80-225-2276-7
FARKAŠOVSKÁ, M.: Sociálnoekonomické aspekty využitia obnoviteľných zdrojov surovín
a energie. In: Obnoviteľné zdroje surovín a energie - šanca pre znevýhodnené regióny :
zborník referátov z medzinárodného workshopu a prezentácie na CD : Bardejovské kúpele
19.-21.10.2006 : Zemplínska šírava 9.-11.11.2006. - Košice : Dúnadan s.r.o., 2006. ISBN 80225-2276-7
URBLÍKOVÁ, D.: Obnoviteľné zdroje energie a podporné nástroje ich využívania v SR. In:
Obnoviteľné zdroje surovín a energie - šanca pre znevýhodnené regióny : zborník referátov z
medzinárodného workshopu a prezentácie na CD : Bardejovské kúpele 19.-21.10.2006 :
Zemplínska šírava 9.-11.11.2006. - Košice : Dúnadan s.r.o., 2006. ISBN 80-225-2276-7
POLÁK, M. – KOCÁK, V.: Multiplikačný efekt z využitia (biomasy) (bioenergie) OZE. In:
Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej
Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice :
Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
URBLÍKOVÁ, D.: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. . In:
Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej
Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice :
Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
URBLÍKOVÁ, D.: Obnoviteľné zdroje energie – slnečná energia. In : Výskumno-vedecké
aktivity katedier zameraných na marketing a obchod s dôrazom na obnoviteľné zdroje
energie – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Starý Smokovec, PHF KE, 2008,
ISBN 978-80-225-2580-0
URBLÍKOVÁ, D. – GAJDOŠ, J.: Znečisťovanie ovzdušia v meste Košice – vybrané aspekty.
In: Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 16. – 18. 9. 2008. Košice :
Dunadan s.r.o., 2008 ISBN 978-80-225-2662-3
CZILINGOVÁ, J.: Finančné nástroje ako dôležitý faktor rozvoja využívania obnoviteľných
zdrojov energie. . In: Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách
strednej a východnej Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska
Šírava 5.-7.12. Košice : Dunadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
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LIESKOVSKÁ, V. – NIMRICHTEROVÁ, J: Potenciál vzniku nových študijných odborov –
obnoviteľné zdroje energie. . In: Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE
v krajinách strednej a východnej Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice : Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
GAJDOŠ, J.: Obnoviteľné zdroje energie – vybrané ekonomické a logistické problémy. . In:
Energeticko-politické smerovanie vo využívaní OZE v krajinách strednej a východnej
Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zemplínska Šírava 5.-7.12. Košice :
Dúnadan s.r.o., 2008. ISBN 978-80-225-2496-4
GAJDOŠ, J. – BOSAKOVÁ, M.: Obnoviteľné zdroje energie – ekonomické aspekty. In:
Výskumno-vedecké aktivity katedier zameraných na marketing a obchod s dôrazom na
obnoviteľné zdroje energie – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Starý
Smokovec, PHF KE, 2008, ISBN 978-80-225-2580-0
BOSÁKOVÁ, M. – GAJDOŠ. J.: Priority v time-managemente. In: Ekonomické aspekty
globalizácie z pohľadu znevýhodnených regiónov. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Zemplínska Šírava 16. – 18. 9. 2008. Košice : Dunadan s.r.o., 2008 ISBN 97880-225-2662-3
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
POLÁK, M.: Biomasa zdroj energie a šanca pre znevýhodnené regióny. In: Naukovyj vestník
Zakarpatskogo deržavnogo universitetu. Ministerstvo Užhorod. 2006. BBK 72,4 (4 UKR) H
34
POLÁK, M.: Marketing agropotravinárskej firmy Mecom Humenné. In : Ekonomie
a manažment. Technická univerzita v Liberci. Roč. 9. 2/2006. s. 143-155. ISSN 1212-3609
POLÁK, M. – PRIVIDIOVÁ, E.: Peasant in the role of a producer and energy distributor.
In: Transfer wiedzy i dzialaň innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Wyadawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskego. Rzeszow, 2007. s. 505-511. ISBN 978-83-7338-319-7
POLÁK, M.: Biomasa. In: Problemy rozrobky nacionalnych system kvalifikacii
v europejskomu prostoru vyššoj osvity. Wydawnictvo Gražda, Užhorod. 2007, s. 191-202.
ISBN 978-966-8924-32-3
POLÁK, M.: Znovuobjavenie obnoviteľných zdrojov energie. In: Problemy rozrobky
nacionalnych system kvalifikacii v europejskomu prostoru vyššoj osvity. Wydawnictvo
Gražda, Užhorod. 2007, s. 212-215. ISBN 978-966-8924-32-3
POLÁK, M.: Economical and environmental aspects of the utilization of the renewable
energy. In: Acta mechanica Slovaca. Strojnícka fakulta Košice. Roč. 11. 2007. s. 489-495.
ISSN 1335-2393
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Projekty mladých vedeckých pracovníkov – kategória B (2)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 2330254/07
Názov projektu: Modelovanie strategickej výkonnosti v podmienkach SR
Vedúci projektu: Ing. Lenka Dubovická, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Eduard Baumöhl, Ing. Štefan Lyócsa, PhD., Ing. Zuzana Schwartzová,
Ing. Magdaléna Freňáková (rod. Karchová), PhD., Ing. Michaela Vasilová,
PhD., Ing. Jana Gallová, PhD., Ing. Ľudmila Karabašová (rod. Lipovská), Ing.
Zora Šafranová (v roku 2007 zanechala doktorandské štúdium)
Doba riešenia: 2007-2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 43 tis. Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia výstupov:
- monografie 1
- učebnice a učebné texty 0
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 4
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) 0
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 2
o zborníky v printovej podobe 2
o zborníky v elektronickej podobe 0
- vyžiadané prednášky na konferenciách 0
- dizertačné práce 3
Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu za rok 2008:
- monografie
ABD01
VAVRINČÍK, P. a kol.: Inovačný proces a reinžiniering v SR. 1. Výd. Bratislava: Ekonóm,
2008, 142 s. ISBN 978-80-225-2503-9. (FREŇÁKOVÁ, M.: kap. 4, VASILOVÁ, M.: čl.
3.1)
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované, zahraničné /
domáce)
ADE01
LYÓCSA, Š.: Increased uncertainty of project`s costs in a sequential project. In: Science &
Military, 02/2008. ISSN 1336-8885
ADE02
DUBOVICKÁ, L.-VARCHOLOVÁ, T.: Insight into the strategic performance management
approaches in slovak enerprises. In: Economy & Business. Science Journal. Vol. 2, Part 1.
Published by Info Invest, Bulgaria 2008, ISSN 1313-2555. s. 489-498. Podiel 80 %
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ADF01
FREŇÁKOVÁ, M.: Skúmanie vybraných charakteristík malých a stredných podnikov
financovaných rizikovým kapitálom v Slovenskej republike. In: Podniková revue, r. VII, č.
13-14,. Košice PHF EU, 2008, s. 67-81, ISSN 1335-9746
AED01
FREŇÁKOVÁ, M.: Nedostatky na trhu rizikového kapitálu v oblasti financovania MSP
v podmienkach EÚ a SR. In: Zborník vedeckých statí doktorandov. Ekonomické vedné
disciplíny v znalostnej spoločnosti. Bratislava : Ekonóm, 2008, s. 6–19. ISBN 978-80-2252618-0
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
AFD01
LYÓCSA, Š.: The Effect of Contaminated Customer Expectation on Investment Decisions.
In: Zborník príspevkov z konferencie Národná a regionálna Ekonomika VII, október 2008 –
TU Herľany, ISBN 978-80-553-0084-9
AFC02
DUBOVICKÁ, L.: Open strategic innovations. In: Innovations in educational process of high
schools: International and national experience. International Scientific Bulletin. Uzhgorod:
Lira, 2008. s. 160-165 ISBN 978-966-2195-06-4
- dizertačné práce
DAI01
FREŇÁKOVÁ, M.: Rizikový kapitál jako špecifický zdroj financovania malých a stredných
podnikov v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách Európskej únie. Dizertačná práca.
Košice: EU PHF, 2008. 260 s. (školiteľ: doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.)
DAI02
LYÓCSA, Š.: Aktívny manažment projektov six sigma. Dizertačná práca. Košice: EU PHF,
2008. 160s. (školiteľ: prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.)
DAI03
VASILOVÁ, M.: Teórie rizika a ich aplikácia v riadení podniku. Dizertačná práca. Košice:
EU PHF, 2008. 110 s. (školiteľ: prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.)
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie 2
- učebnice a učebné texty 0
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 13
- odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) 1
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 9
o zborníky v printovej podobe 6
o zborníky v elektronickej podobe 3
- vyžiadané prednášky na konferenciách 1
- dizertačné práce 5
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Zoznam výstupov za celú dobu riešenia:
- monografie
ABD01
VARCHOLOVÁ, T. a kol.: Meranie výkonnosti podnikov. Bratislava: Ekonóm, 2007. ISBN
978-80-225-2421-6. (DUBOVICKÁ, L.: čl. 1.1, 1.3, 1.4, kap. 8, SCHWARTZOVÁ, Z.: kap.
5, VASILOVÁ, M.: kap. 7, kap. 8 )
ABD02
VAVRINČÍK, P. a kol.: Inovačný proces a reinžiniering v SR. 1. Výd. Bratislava: Ekonóm,
2008, 142 s. ISBN 978-80-225-2503-9. (FREŇÁKOVÁ, M.: kap. 4, VASILOVÁ, M.: čl.
3.1)
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované, zahraničné /
domáce)
AEC01
BAUMÖHL, E.: Aplikačné možnosti voľných peňažných trhov pre vlastníkov - FCFE. In:
Mladá věda ‘06 – Sborník doktorských statí. Praha : Oeconomica VŠE Praha, 2007. ISBN
978-80-245-13118-8 [CDROM].
AEC02
DUBOVICKÁ, L.: Meranie výkonnosti v podnikov Východného Slovenska. In: Mladá věda
‘06 – Sborník doktorských statí. Praha : Oeconomica VŠE Praha, 2007. ISBN 978-80-24513118-8 [CDROM].
AEC03
GALLOVÁ, J.: Výpočet ukazovateľa EVA v podnikoch strojárskeho priemyslu v
podmienkach SR. In: In: Mladá věda ‘06 – Sborník doktorských statí. Praha : Oeconomica
VŠE Praha, 2007. ISBN 978-80-245-13118-8 [CDROM].
AEC05
SCHWARTZOVÁ, Z.: Využitie peňažných tokov ako súčasti finančného výkazníctva pri
meraní výkonnosti podniku. In: Mladá věda ‘06 – Sborník doktorských statí. Praha :
Oeconomica VŠE Praha, 2007. ISBN 978-80-245-13118-8 [CDROM].
AEC06
VASILOVÁ, M.: Riziko podniku z pohľadu teórii strategického riadenia. In: Mladá věda ‘06
– Sborník doktorských statí. Praha : Oeconomica VŠE Praha, 2007. ISBN 978-80-245-131188 [CDROM].
AEC07
FREŇÁKOVÁ, M. Hodnotenie efektívnosti investície rizikového kapitálu. In: In: Mladá
věda ‘06 – Sborník doktorských statí. Praha : Oeconomica VŠE Praha, 2007. ISBN 978-80245-13118-8 [CDROM].
ADE01
LYÓCSA, Š.: Increased uncertainty of project`s costs in a sequential project. In: Science &
Military, 02/2008. ISSN 1336-8885
AED01
LYÓCSA, Š. - KICÁKOVÁ, K.: Integrating Real Options Into Six Sigma Project Benefit
Measurement. In: Acta Avionica, č. 13, ročník IX. Košice 2007.
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AED02
DEMJANOVÁ, L. – FREŇÁKOVÁ, M.: Prístup k finančným zdrojom ako jeden
z faktorov podnikateľského prostredia na Slovensku. In: Zborník vedeckých prác
Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV,. Košice: PHF EU 2007, s. 54-62 ISBN 97880-225-2472-8. Podiel 50 %. [CDROM].
AFH01
DUBOVICKÁ, L.: Výkonnosť strategických podnikov. In: Ekonomika firiem 2007. Zborník
abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom
v Košiciach ekonomickej univerzity v Bratislave. Košice, 2007, ISBN 978-80-225-2392-9
ADE01
DUBOVICKÁ, L.-VARCHOLOVÁ, T.: Insight into the strategic performance management
approaches in slovak enerprises. In: Economy & Business. Science Journal. Vol. 2, Part 1.
Published by Info Invest, Bulgaria 2008, ISSN 1313-2555. s. 489-498. Podiel 80 %
ADF01
FREŇÁKOVÁ, M.: Skúmanie vybraných charakteristík malých a stredných podnikov
financovaných rizikovým kapitálom v Slovenskej republike. In: Podniková revue, r. VII, č.
13-14,. Košice PHF EU, 2008, s. 67-81, ISSN 1335-9746
AED01
FREŇÁKOVÁ, M.: Nedostatky na trhu rizikového kapitálu v oblasti financovania MSP
v podmienkach EÚ a SR. In: Zborník vedeckých statí doktorandov. Ekonomické vedné
disciplíny v znalostnej spoločnosti. Bratislava : Ekonóm, 2008, s. 6–19. ISBN 978-80-2252618-0
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce)
BDF01
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
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
AFD01
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 978-80-88954-43-9
AFD02
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.
AFD03
GALLOVÁ, J.: Aplikácia ukazovateľa ekonomická pridaná hodnota v podmienkach SR.
Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA, Nové Zámky 2007.
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AFD04
LYÓCSA, Š.: Predpoklady modelu merania návratnosti z investícií do projektov zlepšovania
Six Sigma. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR 2007, [CDROM].
Dostupné v: Podnikovohospodárska fakulta EU, Košice.
AFD05
LYÓCSA, Š.: The Effect of Contaminated Customer Expectation on Investment Decisions.
In: Zborník príspevkov z konferencie Národná a regionálna Ekonomika VII, október 2008 –
TU Herľany, ISBN 978-80-553-0084-9
AFD06
FREŇÁKOVÁ, M. : Rizikový a rozvojový kapitál v krajinách strednej a východnej
Európy v rokoch 2003-2005. In: Zborník prác doktorandov, 10. medzinárodná vedecká
konferencia EDAMBA 2007 v Nových Zámkoch. 20. apríl 2007. SECOS : Bratislava, 2007,
s. 49–57, ISBN 978-80-225-2380-6.
AFD07
FREŇÁKOVÁ, M.:
Ponuka a dopyt na trhu rizikového kapitálu v SR. In: Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomika firiem 2007“. Košice: 19. – 21. 9. 2007,
s. 167-175, ISBN 978-80-225-2482-7 [CDROM]
AFD08
DUBOVICKÁ, L.: Výkonnosť strategických podnikov. In: Ekonomika firiem 2007. Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom
v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave. Košice, 2007, [CDROM]
AFC01
DUBOVICKÁ, L.: Open strategic innovations. In: Innovations in educational process of high
schools: International and national experience. International Scientific Bulletin. Uzhgorod:
Lira, 2008. s. 160-165 ISBN 978-966-2195-06-4
- vyžiadané prednášky
AFA01
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
- dizertačné práce
DAI01
DUBOVICKÁ, L.: Modelové prístupy k meraniu strategickej výkonnosti podnikov.
Dizertačná práca. Košice: EU PHF 2007. 137 s. (školiteľ: doc. Ing. Martin Vološin, PhD.)
DAI02
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.)
DAI03
FREŇÁKOVÁ, M.: Rizikový kapitál jako špecifický zdroj financovania malých a stredných
podnikov v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách Európskej únie. Dizertačná práca.
Košice: EU PHF, 2008. 260 s. (školiteľ: doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.)
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DAI04
LYÓCSA, Š.: Aktívny manažment projektov six sigma. Dizertačná práca. Košice: EU PHF,
2008. 160 s. (školiteľ: prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.)
DAI05
VASILOVÁ, M.: Teórie rizika a ich aplikácia v riadení podniku. Dizertačná práca. Košice:
EU PHF, 2008. 110 s. (školiteľ: prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.)
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 2330257/07
Názov projektu: EuroPedago-vzdelávanie vysokoškolských študentov o najnovších
ekonomických aspektoch vstupu Slovenska do Európskej únie formou
moderných simulačných hier
Vedúci projektu: Mgr. Patrycja Pudlo
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD., Ing. Katarína Petrovčíková, PhD., Ing.
Marek Meheš
Doba riešenia: 2007 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 43 tis. Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
V rámci projektu boli vytvorené 3 herné moduly: Mikroekonomická hra, Tímovotvorivá hra, Argumentačno-vyjednávacia hra. Herné moduly boli odskúšané v predmetoch
Manažérska diagnostika, Teória obchodu, Sociológia a Podnikateľská etika. Uskutočnil sa
workshop na tému využívania alternatívnych metód vo vzdelávaní.
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) 1
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 8
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Zoznam výstupov:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
PUDŁO, P.: Wpływ gier symulacyjnych na jakość nauczania w szkolnictwie wyższym, in
International Scientific Herald Lisbon Strategy as a Determinant Factor of European
Integration in the Sphere of Education and Science, Uzhhorod, Lira 2008, 221-233 s., ISBN:
978-966-2195-32-3
VARCHOLOVÁ, T. – PUDŁO, P.: Cluster approach to integration in education, science and
innovation. in International Scientific Herald Lisbon Strategy as a Determinant Factor of
European Integration in the Sphere of Education and Scienc. Užhorod 2008 v tlači
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
PUDŁO, P.: Rozwijanie kreatywności na PHF w Koszycach – przykład wykorzystania
techniki sześciu myślących kapeluszy na zajęciach z diagnostyki menadżerskiej. In:
Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín, Košice:
PHF EU, 2008, ISBN 978-80-89338-30-0
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MEHEŠ, M.: Súčasný stav a perspektívy vzdelávania v podmienkach Slovenskej Republiky.
In: Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín,
Košice: PHF EU, 2008, ISBN 978-80-89338-30-0
MIZLA, M. – ZGODAVOVÁ, K. – VIRČÍKOVÁ, E.: Webovský portál ako generátor
prípadových štúdií. In: Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych
a ekonomických disciplín, Košice: PHF EU, 2008, ISBN 978-80-89338-30-0
BAŠISTOVÁ, A.: Vzdelávacie metódy najvyššieho inovačného stupňa. In: Uplatnenie
inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín, Košice: PHF EU,
2008, ISBN 978-80-89338-30-0
BAŠISTOVÁ, A. – HALAGOVÁ, L.: Využite kreatívnych vzdelávacích metód
v pedagogickom procese. In: Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych
a ekonomických disciplín, Košice: PHF EU, 2008, ISBN 978-80-89338-30-0
FERENCOVÁ, M.: Význam hry v pedagogickom procese. In: Uplatnenie inovatívnych
metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín, Košice: PHF EU, 2008, ISBN
978-80-89338-30-0
- BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných a
nekonferenčných)
PUDŁO, P.: Innovative approaches in students education. In: Uplatnenie inovatívnych
pracovných technológií v praxi. zborník príspevkov z dobornej konferencie. Košice : VÚSI,
ISBN 978-80-89383016125-134
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce)
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) 1
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 13
o zborníky v printovej podobe
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
Zoznam výstupov:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
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 978-80-24811458-2
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PUDŁO, P.: Wpływ gier symulacyjnych na jakość nauczania w szkolnictwie wyższym, in
International Scientific Herald Lisbon Strategy as a Determinant Factor of European
Integration in the Sphere of Education and Science, Uzhhorod, Lira 2008, 221-233 s., ISBN:
978-966-2195-32-3
VARCHOLOVÁ, T. – PUDŁO, P.: Cluster approach to integration in education, science and
innovation. in International Scientific Herald Lisbon Strategy as a Determinant Factor of
European Integration in the Sphere of Education and Scienc. v tlači
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
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
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
BAŠISTOVÁ, A. – FERENCOVÁ, M.: Metódy vzdelávania na Ekonomickej univerzite v
Bratislave, Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom Košiciach. In: MESÁROŠ P. 2007.
Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV. Zborník vedeckých prác. Košice : PHF EU, s.
62-66, ISBN978-80-225-2472-8
PUDŁO, P.: Rozwijanie kreatywności na PHF w Koszycach – przykład wykorzystania
techniki sześciu myślących kapeluszy na zajęciach z diagnostyki menadżerskiej. In:
Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín, Košice:
PHF EU, 2008, ISBN 978-80-89338-30-0
MEHEŠ, M.: Súčasný stav a perspektívy vzdelávania v podmienkach Slovenskej Republiky.
In: Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín,
Košice: PHF EU, 2008, ISBN 978-80-89338-30-0
MIZLA, M. – ZGODAVOVÁ, K. – VIRČÍKOVÁ, E.: Webovský portál ako generátor
prípadových štúdií. In: Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych
a ekonomických disciplín, Košice: PHF EU, 2008, ISBN 978-80-89338-30-0
BAŠISTOVÁ, A.: Vzdelávacie metódy najvyššieho inovačného stupňa. In: Uplatnenie
inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín, Košice: PHF EU,
2008, ISBN 978-80-89338-30-0
BAŠISTOVÁ, A. – HALAGOVÁ, L.: Využite kreatívnych vzdelávacích metód
v pedagogickom procese. In: Uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych
a ekonomických disciplín, Košice: PHF EU, 2008, ISBN 978-80-89338-30-0
FERENCOVÁ, M.: Význam hry v pedagogickom procese. In: Uplatnenie inovatívnych
metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín, Košice: PHF EU, 2008, ISBN
978-80-89338-30-0
- BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných a
nekonferenčných)
PUDŁO, P.: Innovative approaches in students education. In: Uplatnenie inovatívnych
pracovných technológií v praxi. zborník príspevkov z dobornej konferencie. Košice : VÚSI,
ISBN 978-80-89383016125-134
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Projekty hospodárskej praxe (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 119/2008-3100-3220
Názov projektu: Predikcia vývoja základných ukazovateľov priemyselnej výroby SR a jej
jednotlivých odvetví na základe doterajšireho vývoja
Vedúci projektu: Ing. Magdaléna Freňáková, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Jana Jasovská
Doba riešenia: 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 95 tis. Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia 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
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia 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
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Iné projekty (5)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA č. 1/3766/06
Názov projektu: Modelovanie dopadov agrárnej politiky EÚ na ekonomickú situáciu
poľnohospodárskych podnikov
Vedúci projektu: prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. – SPU Nitra
Spoluriešitelia: Ing. Zlata Kropková, PhD.
Doba riešenia: 2006 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008:
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia 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
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia 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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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: KEGA č. 3/4276/06
Názov projektu: Integrovaný manažérsky systém (vysokoškolská učebnica)
Vedúci projektu: prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.- MF SPU Nitra
Spoluriešitelia: Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Doba riešenia: 2006 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008:
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia 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
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia 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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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 59s1
Názov projektu: Multidisciplinärer Zugriff zur Analyse von Tätigkeiten in Marketing und
Handel – Einführung der Erfahrungen des österreichischen Partners im Rahmen von neuem
Studienfachgebiet - II.
Vedúci projektu: doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Silvia Megyesiová, PhD.
Doba riešenia: 2007 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008:
Dosiahnuté výsledky riešenia:
- prednáškový pobyt rakúskych partnerov pre poslucháčov odboru obchodné podnikanie na
PHF EU v Košiciach
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia 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
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia 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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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 231606/07
Názov projektu: Efekty budovania poznatkov ekonomiky na Slovensku v oblasti
služieb
Vedúci projektu: Ing. Ladislav Bažó (OF EU Bratislava)
Spoluriešitelia: Ing. Cecília Olexová, PhD.
Doba riešenia: 2007 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 0,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia 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
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia 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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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: SK/06/B/F/PP-177450
Názov projektu: Projekt LEONARDO EQVALL – Education Quality Evaluation of LongLife Learning
Vedúci projektu: doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc. (EU OF Bratislava)
Spoluriešitelia: doc. Ing. Martin Mizla, PhD.
Doba riešenia: 2007 - 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 0 Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2008 (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia výstupov: zadané do tlače
- 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
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov: zadané do tlače
- 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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FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
Projekty VEGA (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/3773/06
Názov projektu: Progresívne tendencie vývoja stratégií medzinárodného marketingu
Vedúci projektu: Ing. Martin Grešš, PhD.
Spoluriešitelia:
Doba riešenia: 2006 – 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 70 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie: 3
- učebnice a učebné texty: 0
- vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce): 5
- 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: 11
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
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Projekty aplikovaného výskumu (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: AV/4/011/06
Názov projektu: Politicko-právne, ekonomické a bezpečnostné aspekty fungovania
zastupiteľského úradu SR.
Vedúci projektu: JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Spoluriešitelia: prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc., prof. Ing. Ján Porvazník, CSC., doc.
PhDr.František Škvrnda, CSc., mim. prof., doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.,
doc. Milan Kurucz, CSc., doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc., Ing. Marek
Csabay, PhD, PhDr. Erik Pajtinka, PhD., Mgr. Boris Mattoš
Doba riešenia: 2006 – 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 100 000. Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia:
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného
grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie
- učebnice a učebné texty 1
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce) 10
- odborné
štúdie
v odborných
časopisoch
(recenzované/nerecenzované,
zahraničné/domáce) 3
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 18
o zborníky v printovej podobe 2
o zborníky v elektronickej podobe
- vyžiadané prednášky na konferenciách
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Projekty mladých vedeckých pracovníkov – kategória A (1)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 2319204/08
Názov projektu: Vybrané sociálno-ekonomické aspekty trvalo udržateľného rozvoja v
integrujúcom sa svetovom hospodárstve v procese plnenia cieľov Summitu
Zeme
Vedúci projektu: Ing. Miroslav Mojžiš
Spoluriešitelia: Ing. Lucia Gálova, Ing. Zuzana Kálmanová, Ing. Radoslav Mizera, Ing.
Branislav Žúdel
Doba riešenia: január 2008 – december 2008
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: 15 000,- Sk
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ:
a) za rok 2008. (pokračujúci projekt). Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu.
Kvantifikácia výstupov:
- monografie: 0
- učebnice a učebné texty: 0
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
(karentované/nekarentované,
zahraničné/domáce): 5
- 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: 7
o zborníky v elektronickej podobe: 0
- vyžiadané prednášky na konferenciách
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