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Prehľad projektov ukončených v r. 2009  
 
 
Národohospodárska fakulta 
 
Projekty VEGA 
 
 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 

Číslo projektu:   VEGA , EČ MŠ SR: 1/4653/07 
Názov projektu: Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky       
                             ku eurozóne 
Vedúci projektu: doc. Ing. Eva Muchová, PhD. 
Spoluriešitelia:   Brinčíková, Zuzana, Ing., PhD. 

 Černáková, Ivana, Ing. –   riešiteľ v r. 2007 
 Gonda, Vladimír, doc., Ing., PhD. 

     Hontyová, Kajetana, prof., Ing., PhD. 
 Lisý, Ján, prof.,Ing., PhD. 
 Martincová, Marta, doc., Ing., PhD. 
 Matoušková, Eleonóra, Ing., PhD. 
 Muchová, Eva, doc., Ing., PhD. 
 Novák, Marcel, Ing., PhD. 
 Piovarčiová, Veronika,  doc., Ing., CSc. 
 Rozborilová, Daria, doc. Ing. CSc. 
 Táncošová, Judita, doc., Ing., CSc. – riešiteľ v r.2007 
 Trnovský, Karol, Ing., PhD. 
 Vongrej, Marián, Ing., PhD. 

Doba riešenia: 2007-2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009:  18.887,- 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Výsledkom vedeckého projektu je analýza a zhodnotenie procesu  približovania ekonomickej úrovne  
slovenskej ekonomík ku členským krajinám eurozóny.  Na základe  analýzy nominálnej a reálnej 
konvergencie sa zhodnotili predpoklady SR pre úspešné fungovanie v menovej zóne. Analýza kritérií 
optimálnej menovej oblasti preukázala, že SR zatiaľ jednoznačne plní len dve kritéria a to sú: 
integrácia finančných trhov a otvorenosť ekonomiky, z toho vyplýva, že netvorí optimálnu menovú 
oblasť s členskými krajinami eurozóny (podobný stav je aj u EU-11). Plnenie maastrichtských kritérií 
t.j. nominálnej konvergencie nie je v prípade SR a nových členských krajín (NČŠ) v  protirečení 
s procesom reálnej konvergencie. Dodržiavanie fiškálnej disciplíny môže viesť  k vyšším mieram 
ekonomického rastu, k zrýchleniu procesu reálnej konvergencie SR a dobiehajúcich ekonomík. 
Výsledky výskumu dokazujú, že pre zredukovanie nákladov členstva v menovej únii je potrebné 
venovať oveľa väčšiu pozornosť  zvýšeniu mobility faktorov, pružnému trhu práce, synchronizácii 
hospodárskeho cyklu,  zvýšeniu konkurencieschopnosti ekonomiky s dôrazom na ľudský kapitál, 
inovácie a IT ako faktormi ekonomického rastu. Riešitelia z empirických analýz vyvodzujú, že v rámci 
EÚ-15 hypotézu absolútnej konvergencie možno zamietnuť, na rozdiel od NČŠ, kde táto hypotéza je 
dostatočne relevantná. Výsledky výskumnej činnosti  jednotliví riešitelia publikovali v domácich 
a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a prezentovali vo vystúpeniach na domácich 
a zahraničných vedeckých konferenciách.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
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AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 

MUCHOVÁ, Eva: Fiškálna politika v Hospodárskej a menovej únii / Eva Muchová, Peter Lisý. - 
Bratislava : Iura Edition, 2009. - 157 s. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-246-7 [... LISÝ, Peter - 
IŠA, Ján (rec.) - BRINČÍKOVÁ, Zuzana (rec.)] 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
HONTYOVÁ, Kajetana, LISÝ, Ján: Základy ekonómie a ekonomiky / Kajetana Hontyová, Ján Lisý, 
Helena Majdúchová, grafy: Viliam Búr. - 6. aktualiz. a preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. - 196 s. : grafy, tab. - ISBN 978-80-225-2694-4 [... LISÝ, Ján - MAJDÚCHOVÁ, 
Helena - BÚR, Viliam - KORČMÁROŠ, Ján (rec.) - NEUMANNOVÁ, Anna (rec.)] 
Hontyová: 3,777 AH, podiel 35% 
Lisý: 4,11 AH, podiel 39% 
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...) 
 
Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický 
zdroj] : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. 
november 2009 / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : 
Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. - CD-ROM. - ISBN 978-80-225-2822-1 [... NOVÁK, Martin 
(zost.) - NOVÁK, Marcel (zost.)] 
 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
MUCHOVÁ, Eva: Príspevok Paula Krugmana k rozvoju ekonomickej vedy / Eva Muchová. - VEGA 
1/4653/07. In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, 
spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and 
economic forecasting = Journal of economics. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky 
SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. - ISSN 0013-3035. - Roč. 57, č. 5 (2009), s. 475-491. 1,179 AH 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
LISÝ, Ján: Neoliberálny systém sociálneho trhového hospodárstva / Ján Lisý. - VEGA 1/0561/09. 
In: Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v 
Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal = 
The New economy. - Bratislava : EKONÓM, 2009. - ISSN 1336-1732. - Roč. 2, č. 1 (Marec 2009), s. 
70-78 
 
MATOUŠKOVÁ, Eleonóra: Teórie hospodárskeho cyklu od 30. rokov 20. storočia / Eleonóra 
Matoušková. - VEGA 1/0478/08. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v 
Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - 
Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. - ISSN 0323-262X. - Roč. 38, č. 1 (2009), s. 
103-113 
 
MATOUŠKOVÁ, Eleonóra: Východiská a dopady súčasnej globálnej hospodárskej krízy v odvetví 
agropotravinárstva / Eleonóra Matoušková. - VEGA 1/4653/07. 
In: Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v 
Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal = 
The New economy. - Bratislava : EKONÓM, 2009. - ISSN 1336-1732. - Roč. 2, č. 2 (June 2009), s. 48-
56 
 
MUCHOVÁ, Eva, Chrenková, Jana: Opodstatnenosť fiškálnych kritérií pre konvergujúce ekonomiky / 
Jana Chrenková, Eva Muchová. - VEGA 1/4653/07. 
In: Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v 
Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal = 
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The New economy. - Bratislava : EKONÓM, 2009. - ISSN 1336-1732. - Roč. 2, č. 1 (Marec 2009), s. 
25-34 [... MUCHOVÁ, Eva] 
 
NOVÁK, Marcel: Faktory prílevu priamych zahraničných investícií do vybraných tranzitívnych ekonomík 
/ Marcel Novák, Martin Šustr. 
In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = 
quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v 
Bratislave, 2009. - ISSN 0323-262X. - Roč. 38, č. 1 (2009), s. 70-80. [... ŠUSTR, Martin] 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
GONDA, Vladimír: Strany V4 i evro. 2.1. / Vladimír Gonda. - VEGA 1/4653/07. 
In: Sociaľno-ekonomičeskoe razvitie Ukrajiny i ee regionov: problemy nauki i praktiki. - Charkov : 
INŽEK, 2009. - ISBN 978-966-8177-50-7. - S. 86-92 
 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
GONDA, Vladimír: Slovak Republic on its way from crown to euro / Vladimír Gonda. - VEGA 
1/3837/06. In: Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego 
krajów postsocjalistycznych. nr 4. - Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
2009. - ISBN 978-83-7252-444-7. - S. 195-202 
 
MUCHOVÁ, Eva, LISÝ, Ján: Theoretical views on an Economic and monetary union / Eva Muchová, 
Ján  Lisý. In: Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego 
krajów postsocjalistycznych. nr 4. - Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
2009. - ISBN 978-83-7252-444-7. - S. 185-194 [... LISÝ, Ján] 
 
MUCHOVÁ, Eva: The role of higher education from the perspectives of knowledge-based economy / 
Eva Muchová. - VEGA 1/4653/07. In: 3rd international conference on innovation, technology and 
knowledge economics [elektronický zdroj] : Ankara, 24th-26th june 2009. - Ankara : [METU - 
TEKPOL], 2009. - 13 s 
 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
BRINČÍKOVÁ, Zuzana: Synchronizácia hospodárskeho vývoja členských krajín v podmienkach 
menovej integrácie / Zuzana Brinčíková. - VEGA 1/4653/07. 
In: Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne 
[elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 
Bratislava, 5.-6. november 2009 / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák. - Bratislava : Katedra 
ekonomickej teórie NHF EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2822-1 
 
GONDA, Vladimír: Európska politika susedstva: východný vektor / Vladimír Gonda. - VEGA 1/4653/07. 
In: Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne 
[elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 
Bratislava, 5.-6. november 2009 / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák. - Bratislava : Katedra 
ekonomickej teórie NHF EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2822-1 
 
HONTYOVÁ, Kajetana, BARTÁNUSOVÁ, Milada: Globalizácia a jej vplyv na integračné procesy / 
Kajetana Hontyová, Milada Bartánusová. In: Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky 
Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009 / spracovali: Martin Novák, 
Marcel Novák. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2822-1 [... 
BARTÁNUSOVÁ, Milada] 
 
MARTINCOVÁ, Marta: Mobilita pracovných síl v kontexte globalizácie / Marta Martincová. 
In: Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj] : elektronický zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009 / spracoval: Martin 
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Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-
225-2701-9 
 
PIOVARČIOVÁ, Veronika: Sociálny štát v podmienkach globalizácie / Veronika Piovarčiová. 
In: Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj] : elektronický zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009 / spracoval: Martin 
Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-
225-2701-9 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
BRINČÍKOVÁ, Zuzana: Opatrenia na podporu mobility pracovných síl v SR / Zuzana Brinčíková. 
In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 
5. ročník : Zlín, 2. dubna 2009 : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, 2009. - ISBN 978-80-7318-812-2 
 
MARTINCOVÁ, Marta: Flexibilita pracovnej sily - fenomén novej ekonomiky / Marta Martincová. - 
VEGA 1/4653/07. - Spôsob prístupu: http://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/katedry-a-
pracoviste/katedra-aplikovane-ekonomie/konference-kae. - Popis urobený: 21.10.2009. - Názov 
z titulnej  obrazovky. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi [elektronický zdroj] : publikace vzešla z 
tematické mezinárodní vědecké konference v Olomouci dne 9.-10.9.2009 / kolektiv autorů ; editor 
Jaroslava Kubátová. - Olomouc : Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci, 2009. - ISBN 978-80-87273-02-9. - S. 235-240 
 
NOVÁK, Marcel: Ekonomický rast a priame zahraničné investície v podmienkach Slovenskej republiky / 
Marcel Novák. - VEGA 1/4653/07. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé 
vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 5. ročník : Zlín, 2. dubna 2009 : CD s recenzovanými 
příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. - ISBN 978-80-7318-812-2 
 
TRNOVSKÝ, Karol: Výmenné relácie a zahraničný obchod SR / Karol Trnovský. - VEGA 1/4653/07. 
In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 
5. ročník : Zlín, 2. dubna 2009 : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, 2009. - ISBN 978-80-7318-812-2 
 
VONGREJ, Marián: Alternatívny pohľad na miesto vedy v spoločnosti / Marián Vongrej. - KEGA G-480. 
In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 
5. ročník : Zlín, 2. dubna 2009 : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, 2009. - ISBN 978-80-7318-812-2 
 
VONGREJ, Marián: Problematika falšovania EURA po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny / 
Marián Vongrej. - VEGA 1/4653/07. 
In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 
5. ročník : Zlín, 2. dubna 2009 : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, 2009. - ISBN 978-80-7318-812-2 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
MUCHOVÁ, Eva, Lisý Peter: Pakt stability a rastu z pohľadu nových členských krajín EÚ / Eva 
Muchová, Peter Lisý. - VEGA 1/4653/07. 
In: Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ [elektronický zdroj] : medzinárodná 
vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009 / spracoval: Martin Novák, Elena Fifeková, Stanislav 
Karabínoš. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2742-2 [... 
LISÝ, Peter] 
 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 
 



 6

MARTINCOVÁ, Marta: Mutual relationships between human capital and workforce flexibility in the 
context of knowledge based economy / Marta Martincová. 
In: ICABR 2009 [elektronický zdroj] : abstracts [of] V. International Conference on Applied Business 
Research : september 21-25, 2009. - Brno : Mendel University in Brno, 2009. - ISBN 978-80-7375-
324-5. - S. 130 
 
MUCHOVÁ, Eva: Single currency and convergence from the perspective of the new member states / 
Eva Muchová. In: ICABR 2009 [elektronický zdroj] : abstracts [of] V. International Conference on 
Applied Business Research : september 21-25, 2009. - Brno : Mendel University in Brno, 2009. - ISBN 
978-80-7375-324-5. - S. 146 
 
PIOVARČIOVÁ, Veronika: Financial literacy - condition for the development of the capital market / 
Veronika Piovarčiová. In: ICABR 2009 [elektronický zdroj] : abstracts [of] V. International Conference 
on Applied Business Research : september 21-25, 2009. - Brno : Mendel University in Brno, 2009. - 
ISBN 978-80-7375-324-5. - S. 160 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií LISÝ, Ján: The role of the stability and growth 
pact in the economic and monetary union / Ján Lisý. 
In: ICABR 2009 [elektronický zdroj] : abstracts [of] V. International Conference on Applied Business 
Research : september 21-25, 2009. - Brno : Mendel University in Brno, 2009. - ISBN 978-80-7375-
324-5. - S. 127 
 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu: 1/4629/07 
Názov projektu: Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných rizík. 
Vedúci projektu: Majtánová Anna, Prof. Ing., PhD. 
Spoluriešitelia:  Littvová Zuzana, Ing. PhD. 

Marko Peter, Ing. PhD. 
Vachálková Ingrid, Ing. PhD. 
Bláhová Mária, PhDr. 
Dlábiková Hana, Ing. 
Serínová Katarína, Ing. 
Kafková Eva, Ing. PhD. 
Paľková Helenka, THP pracovník 

Doba riešenia: 01. január 2007 - 31. december 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009:  5 344  € (bežné výdavky) 
      1 992 € ( kapitálové výdavky) 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Hlavným cieľom výskumného projektu „Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných 
rizík“, ktorý sa riešil v období rokov 2007 – 2009 bolo získať nové, originálne poznatky získané 
analýzou vývoja slovenského a svetového poisťovníctva so zámerom ich aplikácie v spoločenskej 
praxi. Vzhľadom na to, že stupeň rozvoja ekonomiky sa premieta aj do úrovne a rozvoja poisťovníctva 
bolo nutné identifikovať a analyzovať relevantné pozitívne a negatívne dôsledky globalizácie na riziká 
v poisťovníctve a na ich efektívne riadenie. Originálne výsledky v rámci uvedeného výskumného  
projektu boli dosiahnuté v analýze štrukturálnych zmien na globálnom trhu životného a neživotného 
poistenia a faktorov ziskovosti poisťovateľov s osobitným zreteľom na pôsobenie tzv. low-cost 
poisťovateľov z hľadiska ich výhod a nevýhod. Výsledky riešenia projektu obohatili komplexný rozvoj 
poistnej vedy originálnymi teoretickými vymedzeniami a zároveň metodický a aplikačné rozpracovali 
poistné vzťahy v národnom hospodárstve. 
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Realizácia projektu viedla k získaniu originálnych poznatkov, ktoré boli využité a využívajú sa pri 
komplexnom spracovaní problematiky sektoru poisťovníctva. Poznatky z oblasti identifikácie riadenia 
rizík sú aktuálne využiteľné pri zavádzaní projektu Solventnosť II a poisťovne ich aktívne využívajú. 
Identifikovanie nových rizík spolu s analýzou dopadov na komerčné poisťovne i celé hospodárstvo 
poskytuje podnetné informácie a tvoria vedecký základ pre efektívne spoločenské riešenia.( napr. 
spôsob odškodnenia v prípade katastrofických udalostí). Podrobná analýza využitia klasických 
a alternatívnych spôsobov transferu rizika, sekuritizácia rizík a využitie geografických informačných 
systémov v poisťovníctve, ponuka riešenia  problematiky manažmentu škôd nielen pri katastrofických 
udalostiach. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
AAB - Publikované v domácich vydavateľstvách 

Majtánová, A., Vachálková, I:(50%, 50%): Solventnosť – nové trendy v riadení poisťovní. IURA 
EDITION, Bratislava, 2009, 139 s., ISBN 978-80-8078-261-0 
 
ABD – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

Ducháčková, E., Lejková, Z., Kafková, E., Majtánová, A., Meheš, M., Szkarlat, A., Vološinová, D.: 
Vývoj poistného trhu krajín Vyšehradskej štvorky v období 1995 – 2007. Vyd. Ekonóm 2009, 152 s. 
ISBN 978-80-225-2677-7 
 
ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

Majtánová, A. a kol.: Poisťovníctvo. IURA EDITION, s.r.o. Bratislava, 2009, 327 strán, ISBN978-80-
8078-260-3 
 
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
Bláhová, M., Majtánová, A. (50%,50%): Technical reserves in the insurance services – comparison of 
national limits in the selected EU countries. In: Acta scientiarum polonorum – Oeconomia, 8 (1) 2009, 
wyd. SGGW, Warszawa, ISSN 1644-5707 
 
AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Majtánová, A.: Vývojové trendy v krytí rizík cestovných kancelárií. In: Zborník (CD) z medzinárodnej 
vedeckej konferencie Vývojové trendy v poisťovníctve III., Senec, október 2009, ISBN 978-80-225-
2754-5 
 
LITTVOVÁ, Z. Postavenie poisťovníctva v globálnej informačnej spoločnosti. In: Zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie „Vývojové trendy v poisťovníctve III.,“ Senec, 2009. Plný text na 
CD. ISBN 978-80-225-2754-5. 
 
PALACKOVÁ, Dana. Vplyv vybraných trendov na vývoj neživotného poistenia na Slovensku. In 
Vývojové trendy v poisťovníctve III. : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
konanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, 
PhD. a dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD. 22. októbra 2009 v Senci 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra poisťovníctva NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2754-5. 
  
MARKO, Peter. Finančné krytie katastrofických rizík v súkromnom a verejnom sektore. In Financie a 
riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = proceedings of the 
10th international scientific conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-
225-2745-3, s. 363-367. VEGA 1/4629/07. 
 
MARKO, Peter. Využitie  Pareto modelu pri modelovaní katastofických rizík. In Vývojové trendy v 
poisťovníctve III. : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou 
rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana 
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Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD. 22. októbra 2009 v Senci [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Katedra poisťovníctva NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2754-5, s.. 
 
M. Bláhová: Interkultúrna komunikácia v poisťovníctve. Medzinárodná vedecká konferencia Vývojové 
trendy v poisťovníctve III,  Senec, október 2009  
 

VACHÁLKOVÁ, I.: Controlling v poisťovníctve. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Vývojové trendy v poisťovníctve III.,“ Senec, 2009. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2754-5.   
 
AFG – Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

LITTVOVÁ, Z. Elektronické poisťovníctvo ako súčasť finančných služieb. In: Zborník abstraktov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie „Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize – výzvy 
budoucnosti,“ Ostrava – Trojanovice, 2009. ISBN 978-80-248-2023-1. 
 
BCI – Skriptá a učebné texty 

LITTVOVÁ, Z., KRÁTKA, Z. (49%, 51%) Životné poistenie. Bratislava: Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-
225-2644-9. Podiel: LITTVOVÁ, Z. Kapitola 2, podkapitoly 4.3, 5.1.4.1, 5.3, 5.4, 5.5, kapitola 6.  
 
BEC – Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
 
Majtánová, A., Bláhová, M. (50%,50%): Odborná angličtina v podmienkach poisťovníctva. In: Zborník 
prác z medzinárodnej konferencie  Odborný jazyk na vysokých školách V., ČZU Praha, 11. 2. 2009, 
ISBN 978-80-213-1901-1 
 
FAI – Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 

LITTVOVÁ, Z. (zost.) – MARKO, P. (zost.) – ČERNĚNKO, T. (zost.). Vývojové trendy v poisťovníctve 
III: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zborník]. Bratislava: 
Národohospodárska fakulta EU, 2009. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2754-5. 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu: 1/4642/07 
Názov projektu: Reforma systémov korporátnych daní v EÚ ako jeden z predpokladov dosiahnutia                       
                         novej Lisabonskej stratégie 
Vedúci projektu: KUBICOVÁ Jana Ing., PhD., MBA, 
Spoluriešitelia:   BORODOVČÁK, Michal Ing., PhD. 

 HOLCZEROVÁ, Judita Ing. 
 KERUĽ Tomáš, Ing. (D) 
 NEKANOVIČ, Miloslav Ing. 
 RABATINOVÁ, Marcela Ing. PhD. 
 ROMANČÍKOVÁ, Eva doc. Ing., CSc., 
 ŠABÍKOVÁ, Ingrid Ing. Phd. 

Doba riešenia: január 2007 – december 2009 
Finančné prostriedky pridelené za rok 2009: 1 460, - Eur (bežná dotácia) 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): Predmetom výskumu boli 
pravidlá zdanenia korporátnou daňou, ich súčasný stav a dôsledky pre využitie vnútorného trhu EÚ, 
ako i možnosti reformy pravidiel zdanenia korporátnou daňou. V roku 2008 sme sa zúčastnili 
celosvetovej medzinárodnej vedeckej konferencie v Rakúsku, ktorá bola venovaná histórii 
medzinárodných daňových zmlúv, a prezentovali sme tam históriu daňových zmlúv na území SR. 
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Riešením projektu sme vytypovali základné elementy pravidiel zdanenia príjmov korporátnou daňou, 
ich vznik a princípy, porovnali sme jednostranné pravidlá a pravidlá zmluvné. Poukázali sme na to, že 
EÚ je založená na akceptovaní určitých spoločných princípov a fundamentálnych slobôd, a ukázali 
sme, že systém medzinárodnej daňovej spolupráce na úrovni koordinácie daňových systémov formou 
bilaterálnych daňových zmlúv tak ako ho sformovala OECD sa historicky vyčerpal najmä pod vplyvom 
globalizácie. Taktiež z hľadiska uplatňovania princípov EÚ je nevyhovujúci, a žiada si historické 
prispôsobenie novým podmienkam. Poukázali sme na to, že spoločné pravidlá určenia daňového 
základu by priniesli odbúranie daňových bariér, ale je pravdepodobné, že spôsobia vznik nových 
distorzií. Nadviazali sme zahraničnú spoluprácu.  

K výstupom patrí:  
[1] Kubicová, J – Holtzerová, J.: The history of tax treaties in Slovakia. In: Reumer, E. (ed.): The  
     History of Double Taxation Conventions Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. – s.  
     458  
 
[2] Kubicová, J.: Medzinárodné zdaňovanie. Prvá časť. Bratislava: EKONÓM, 2009. ISBN 978-80- 
      225-2664-7.  
 
[3] Kubicová, J. - Holczerová, J.: EU Tax. In: Lang. M. (ed.): EU-Tax. Wien: Linde Verlag, 2008. –  
     ISBN 978-3-7073-1322-2.  
 
[4] Kubicová, J. et al.: The EU and third countries: direct taxation. National report Slovakia. In:  
      Lang, M.: The EU and third countries: direct taxation. - Wien: Linde Verlag Wien, 2007. - ISBN  
      978-3-7073-0932-4. - s. 540-570.  
 
[5] Kubicová, J. et al: Fiscal measures for research, development and innovation: cases of  
      Slovenia, Slovakia and Belarus In: Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu a  
      hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie - ISSN 0013- 3035. - Roč. 57, č.  
      3 (2009), s. 263-277  
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (končiaci projuekt) 

 
SKUPINA A1 

 
KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE CHARAKTERU VEDECKEJ MONOGRAFIE (AAA,AAB, ABA, ABB) 

 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 
Počet záznamov: 1 

 
Daňovníctvo: daňová teória a politika. Schultzová, A. et al. [BORODOVČÁK, M. 35%]. 
Bratislava: Iura Edition, 2009. - 238 s. - ISBN 978-80-8078-264-1 

 
SKUPINA A2 

 
OSTATNÉ KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI) 

 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

 
Počet záznamov: 2 

 
Verejné financie / Rudolf Sivák a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 311 s. : pozn., sch., tab. 
- (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-094-4. [KUBICOVÁ, J.: 14,28%; BORODOVĆÁK, M.: 11,55%] 

 
Financie a mena / Elena Beňová et al. Bratislava : Iura Edition, 2007. - 391 s. - ISBN 978-80-8078-
142-2 [ROMANČÍKOVÁ, E..: 20%] 

 
BCI Skriptá a učebné texty 



 10

 
Počet záznamov: 5 

 
Medzinárodné zdaňovanie. Prvá časť. / KUBICOVÁ, J. 100% - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. - 273 s. - ISBN 978-80-225-2664-7 

 
Daňovníctvo – daňová teória a politika : praktikum / KUBICOVÁ, J. 15,6%, RABATINOVÁ, M. 6,0%, 
NEKANOVIČ, M. 15,6% ....[et al.]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - 115 s. - ISBN 978-80-8078-265-
8 

 
Dane zo spotreby / Schultzová, A., RABATINOVÁ, M. 70%. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 
2008. - 197 s. - ISBN 978-80-225-2643-2 

 
Verejné financie : praktikum / Erika Neubauerová, Alena Zubaľová et al., RABATINOVÁ, M. 12%, 
ČIERNIK, A. 10% Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 177 s. - ISBN 978-80-225-2711-8 

 
Daňovníctvo : daňová teória a politika : praktikum. / Kolektív. MACKOVÝCH, J. 10% 
- Bratislava : Iura Edition, 2007. - 88 s. : pozn., tab. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-162-0 

 
SKUPINA B 

 
PUBLIKÁCIE V KARENTOVANÝCH VEDECKÝCH ČASOPISOCH A AUTORSKÉ OSVEDČENIA, PATENTY A 
OBJAVY (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ) 

 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

 
Počet záznamov: 1 

 
Fiscal measures for research, development and innovation: cases of Slovenia, Slovakia and Belarus / 
Lidija Hauptman, JANA KUBICOVÁ 45%, Matjaž Mulej, Kiryl Rudy. 
In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-
ekonomické prognózovanie - ISSN 0013-3035. - Roč. 57, č. 3 (2009), s. 263-277 
 
SKUPINA C 
 
OSTATNÉ RECENZOVANÉ PUBLIKÁCIE (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, 
AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, 
CDF) 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
Počet záznamov: 1 
 
Economic reasons for non-effective automatic exchange of information for tax purposes / JANA 
KUBICOVÁ 99%, Lidija Hauptman. In: Naše gospodarstvo = revija za aktualna gospodarska 
vprašanja. - Maribor, 2009. - ISSN 0547-3101. - Vol. 55, no. 3-4 (2009) s. 104-114 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Počet záznamov: 5 
 
Špecifické pravidlá proti medzinárodnému vyhýbaniu sa daní a možnosti ich uplatnenia v členských 
štátoch EÚ / JANA KUBICOVÁ 100%. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej 
univerzity v Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of Economics 
Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. - ISSN 0323-262X. - Roč. 38, č. 1 
(2009), s. 81-90 
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Nevyhnutonosť revízie pravidiel odpisovania na účely spoločného konsolidovaného základu dane  
z príjmov korporácií / MARCELA RABATINOVÁ 100% . In: Nová ekonomika : vedecký časopis 
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2009. - ISSN 
1336-1732. - Roč. 2, č. 2 (June 2009), s. 98-108 
 
Environmentálne dane a obchody s emisiami ako nástroje ochrany životného prostredia / 
BORODOVČÁK, M. 20%, ROMANČÍKOVÁ, E. 80% In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis 
Ekonomickej univerzity v Bratislave - ISSN 0323-262X. roč. 36, č. 2 (2007), s. 264-275 
 
Zdroje finančnej pomoci Európskej únie ako významný nástroj podpory rozvoja regiónov na Slovensku 
/ ANTON ČIERNIK 50%, INGRID ŠABÍKOVÁ 50%. In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis 
Ekonomickej univerzity v Bratislave - ISSN 0323-262X. - Roč. 36, č. 4 (2007), s. 525-533 
 
Verejno-súkromné partnerstvá-nástroj efektívnej alokácie verejných zdrojov / ANTON ČIERNIK 100% 
In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave - ISSN 0323-262X. - 
Roč. 36, č. 2 (2007), s. 306-307 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

 
Počet záznamov: 3 
 
The history of tax treaties in Slovakia. / JANA KUBICOVÁ 80%, JUDITA HOLCZEROVÁ 20%. 
In: REIMER, E. (ed.): The History of Double Taxation Conventions Heidelberg : Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg. – s. 458. [Kubicová, J. – Holczerová, J. – s. 1 - 37]. 
 
EU Tax. National report Slovakia. . / KUBICOVÁ, J. 80 %, Holczerová, J. 20% In: Lang, M. (editor): 
EU-Tax. Wien : Linde Verlag, 2008. - ISBN 978-3-7073-1322-2. - S. 457-484 
 
The EU and third countries: direct taxation. National report Slovakia. / KUBICOVÁ, J. 95%, 
ROMANČÍKOVÁ, E. 4%, BORODOVČÁK, M. 1% In: The EU and third countries: direct taxation. - Wien 
: Linde Verlag Wien, 2007. - ISBN 978-3-7073-0932-4. - S. 540-570 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 9 
 
Zmena efektívneho zdanenia práce po vstupe SR do EÚ / MARCELA RABATINOVÁ 30%, Katarína 
Belanová. In: Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie. Zborník príspevkov 
z IX. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, 13. december 2007. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2583-1. - s. 351-356 
 
Daňová sústava na Slovensku a jej dopady na podnikateľskú sféru. / ŠABÍKOVÁ INGRID. 100% 
In: Evropské finanční systémy 2008: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno, 25. 
6. - 26. 6. 2008. - Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, 2008. - 
ISBN 978-80- 210-4628-3. 
 
Zdaňovanie pohonných hmôt v EÚ a zavedenie osobitného daňového režimu pre plynový olej (naftu) 
ako ďalší krok k daňovej harmonizácii v oblasti spotrebných daní / MARCELA RABATINOVÁ 100% In: 
Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi [elektronický zdroj] : sborník příspěvků 
z mezinárodní vědecké konference konané pod záštitou děkanky doc. Dr. Drahomíry Pavelkové : Zlín 
23.-24. dubna 2009. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. - ISBN 978-80-7318-798-9 
 
Prekážky v podnikateľskom prostredí na Slovensku/ INGRID ŠABÍKOVÁ. 100% 
In: Evropské finanční systémy 2009. Sborník příspěvků z medzinárodní veděcké konference. 25.6. -
26.6. 2009, Brno, s. 47-51. ISBN 978-80-210-4882-9. 
 
Štrukturálne fondy ako nástroj verejnej politiky v Slovenskej republike ANTON ČIERNIK 100% 
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In: Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru 
[elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Katedrou 
veřejné ekonomie : Šlapanice, 24.-25. ledna 2008 / Brno : Tribun EU, 2008 
 
Implementácia akruálneho účtovníctva vo verejnej správe ako súčasť reformy riadenia verejných 
financií na Slovensku / INGRID ŠABÍKOVÁ. 100% In: Teoretické a praktické aspekty veřejných 
financí: XIII. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 11. - 12. 4. 2008 - Praha : Vysoká škola 
ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2008. – ISBN 978-80-245-1378-2A 
 
Aktuálne otázky štátneho účtovníctva a výkazníctva na Slovensku / INGRID ŠABÍKOVÁ. 100% 
In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [elektronický zdroj] : XIV. ročník mezinárodní 
odborné konference, 3.- 4. dubna 2009. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-
245-1513-7 
 
Environmentálne riziká v SR a možnosti ich financovania / EVA ROMANČÍKOVÁ 100% 
In: Řízení a modelování finančních rizik = Managing and modelling of financial risk : sborník příspěvků 
ze 4. mezinárodní vědecké konference. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava, 2008. - ISBN 978-80-248-1846-7. - S. 231-237 
 
Porovnávacia reklama a prostriedky jej právnej ochrany / Petronela Luprichová, MICHAL 
BORODOVČÁK 50%. In: Právo v podnikání v nových členských státech EU : sborník : mezinárodní 
vědecká konference, 18.-19. září 2007, Karviná. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně 
podnikatelská fakulta v Karviné, 2007. - ISBN 978-80-7248-435-5. - S. 86-91 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 19  
 
Moderná definícia medzinárodného zdaňovania a pravidlá zdanenia úrokov pri cezhraničných 
transakciách združených spoločností EÚ / KUBICOVÁ, J. 100% . In: Mena, bankovníctvo, finančné 
trhy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - 
ISBN 978-80-225-2422-3. - S. 229-244 
 
Daňové prekážky plného využitia možností podnikať na jednotnom trhu Európskej únie / KUBICOVÁ, 
J. 100% . In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho 
vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 
13. september 2007 Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-225-2350-9 
 
International tax co-operation via exchange of information - the transatlantic point of view. / 
KUBICOVÁ, J. 100%. In: Ekonomika firiem 2007. Košice, 19. - 21. 9. 2007. Košice : 
Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-225-2482-7. s. 442-451 
 
Komparatívna analýza pravidiel proti medzinárodnému vyhýbaniu sa daniam prostredníctvom 
kontrolovaných zahraničných spoločností / KUBICOVÁ, J. 100% . In: National and regional economics 
VII. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2008. - ISSN 978-80-553-0084-9. - S. 481-489  
 
Daňová harmonizácia z pohľadu modelov teórie hier a experimentálnej ekonómie / TOMÁŠ KERUĽ 
100% In: Financie a riziko: zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2745-3. - S. 699-703 
 
Zmena efektívneho zdanenia práce po vstupe SR do EÚ / MARCELA RABATINOVÁ 80%, Katarína 
Belanová. In: Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie: zborník príspevkov 
z IX. medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-
80-225-2583- 1. - S. 351-356 
 
Transformácia účtovného výsledku hospodárenia podniku na základ dane / ŠABÍKOVÁ, I. 100% 
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In: Význam a úlohy účtovníctva a financií v riadení malých a stredných podnikov v 
poľnohospodárstve. Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou 16.11.2007 Nitra. ISBN 
978-80-8069-967-3. s.83- 88. 
 
Ukazovatele verejných financií pri posudzovaní rovnomernosti rozdelenia dôchodkov v spoločnosti / 
JANA KUBICOVÁ 80%, INGRID ŠABÍKOVÁ 20%. In: FOR FIN 2008 : zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe. Smolenice, 11.-12.6.2008 
Bratislava: NHF EU, 2008. - ISBN 978-80-225-2573-2. - s. 182-200 
 
Využitie daní pri ochrane životného prostredia v SR s vplyvom tendencií v EÚ./ NEKANOVIČ, M. 100% 
In: Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie. Zborník príspevkov z IX. 
medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-
2583-1.  
 
Identifikácia území EÚ z hľadiska uplatňovania daní zo spotreby v EÚ / MARCELA RABATINOVÁ 100% 
In: Financie a riziko = Finance and risk : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2745-3. - S. 528-533  
 
Environmentálne dane a konkurencieschopnosť / EVA ROMANČÍKOVÁ. 100% In: National and 
regional economics VII [elektronický zdroj] : international conference proceedings : 1th-3th 
october, 2008 : Herľany, Slovak Republic / proceedings editor Vincent Šoltés. - Košice : Technická 
univerzita v Košiciach, 2008. - ISSN 978-80-553-0084-9. - S. 761-767 
 
Government Governance ako faktor trvalého zlepšovania finančného riadenia verejných prostriedkov 
v SR pri realizácii cieľov finančnej pomoci Európskej únie / ANTON ČIERNIK 100% 
In: Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie. Zborník príspevkov z IX. 
medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-
2583-1. - S. 99-103 
 
Banky a ich priestor v procese financovania projektov zo zdrojov Európskej únie / EVA ROMANČÍKOVÁ 
50%, Matúš Rakovský 50%. In: Mena, bankovníctvo, finančné trhy : zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2422-3. - S. 
340-345 
 
Environmentálne riziká a proces ich transponovania do slovenskej ekonomiky / EVA ROMANČÍKOVÁ. 
100% In: Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikateľské financie: zborník príspevkov 
z IX. medzinárodnej vedeckej konferencie: Bratislava, 13. december 2007 / - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2583-1. - S. 380-386 
 
Trvalo udržateľný rozvoj a ekonomické nástroje jeho zabezpečenia v procese globalizácie / EVA 
ROMANČÍKOVÁ. 100% . In: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť 
perspektívneho vývoja [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
: Bratislava, 13. september 2007 - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. - ISBN 978-80-
225-2350-9 
 
Harmonizácie dopravného trhu v makroekonomických súvislostiach a nástroje jeho zabezpečenia / 
EVA ROMANČÍKOVÁ. 100%  In: Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických 
zmien [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava : 
Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 978-80-225- 2620-3 
 
Inovatívne finančné nástroje ako základná programová stratégia financovania projektov 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu / Matúš Rakovský, EVA ROMANČÍKOVÁ. 50% 
In: SEMAFOR 2007 ; Ekonomika firiem 2007 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia 
: Košice, 19.-21.9.2007. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2007. – 
ISBN 978-80-225-2482-7. - S. 653-671 
 
Alternatívny prístup k poisteniu environmentálnych rizík / EVA ROMANČÍKOVÁ. 100% 
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In: Financie a riziko: zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava 
: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2745-3. - S. 554-560 
 
Pôsobenie daní na podnikateľské subjekty na Slovensku / INGRID ŠABÍKOVÁ. 100% 
In: Financie a riziko. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií NHF na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave dňa 30.11. 2009. – Bratislava, Národohospodárska fakulta, 
Ekonomická univerzita v Bratislava. 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
Počet záznamov: 2 
 
Tax problems connected with doing business under Societas Europea legal framework / JANA 
KUBICOVÁ 80%, MILOSLAV NEKANOVIČ 10%, EVA ROMANČÍKOVÁ 10%. In: Theoretical and 
practical aspects of public finance : the XIIth international conference, University of Economics 
Prague, 13.-14.4.2007. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. - S. 32 
 
Majú dane zohľadňovať sociálny aspekt? (Vybrané problémy daňovej politiky SR) / BORODOVČÁK, M. 
20%, Zubaľová, Alena 80% In: Theoretical and practical aspects of public finance : the XIIth 
international conference [zborník abstraktov] - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Nakladatelství Oeconomica, 2007. - ISBN 978-80-245-1188-7. – s. 14 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Počet záznamov: 2 
 
Zmeny platné od júla 2008 vo vzorovej zmluve OECD a v Komentári k nej / KUBICOVÁ, J. 100% 
In: Dane a účtovníctvo v praxi, roč. 13, č. 11 (2008), s. 8 – 13  
 
Aké zmeny v zákone o dani z príjmov priniesol zákon č. 688/2006 Z.z. ? / BORODOVČÁK, M. 100% 
In: Dane a účtovníctvo v praxi Bratislava: IURA EDITION, 2007. - ISSN 1335-7034. Roč. 12, č. 3 
(2007), s. 8-12 

 
 

 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu: VEGA 1/4644/07 
Názov projektu: Možnosti inštitútu PPP v regionálnej politike územnej samosprávy 
Vedúci projektu: prof. Ing. Elena Žárska, CSc. 
Spoluriešitelia:  NHF Bratislava:  

    Ing. Dusan Kozovský, PhD,  
Ing. Mgr. Tomáš Černěnko,  
Ing. Stanislava Pirmanová, PhD.,  
Ing. Jana Parízková,  
Ing. Michal Štofko 
IKRR TUKE Košice:  
Ing. Anna Bílá, PhD. (zástupca), 
Ing. Gabriela Koľveková, PhD., 
Ing. Miriam Šebová, PhD.,  
Ing. Zuzana Kmecová 
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Doba riešenia: 1.1. 2007 – 31.12.2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 3 187 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
PPP umožňuje kumulovať verejné a súkromné zdroje, ich efektívnejšie využívanie oproti tradičnému 
obstarávaniu verejných statkov, rozloženie rizík a účinnejšiu kontrolu využívania zdrojov. Širšie 
využívanie má potenciál prispieť k eliminácii  regionálnych disparít a môže byť účinným nástrojom  
regionálnej politiky. V podmienkach SR je jeho využívanie spájané na národnej a regionálnej úrovni 
predovšetkým s  budovaním dopravnej infraštruktúry (diaľnice, regionálne cesty), tiež (ale menej) s 
výstavbou a rekonštrukcia kultúrnych, historických, zdravotníckych, školských  budov a na miestnej 
úrovni v oblasti zabezpečovania verejných technických služieb. Inštitút PPP nie je však dostatočne 
využívaný – prekážkami sa javia: náročnosť prípravy projektov, dopad finančnej krízy, limitovaná 
možnosť tvorby vlastných zdrojov územnou samosprávou. Absentujú tiež štúdie realizovateľnosti 
projektov, kvantifikácia vplyvov na rozpočet komparátorom PSC a budovanie formálnych sociálnych 
sietí ako potenciálu tvorby PPP.  
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
ADF vedecké práce v nekarentovaných domácich časopisoch 
 
Šebová, M., Šebo. J., 2009: Nástroje miestnej samosprávy na ovplyvňovanie lokálneho 
podnikateľského prostredia. Verejná správa a spoločnosť 1/2009, ročník X., ISSN 1335-7182, s.102-
111. (0,5) 
 
Žárska, E. 2009 : Kvalita a efektívnosť výkonu územnej samosprávy v SR. In: Verejná správa  
a spoločnosť. Ročník X. č.1/2009. UPJŠ Košice. ISSN 1335-7182. s. 87-92 (1) 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
 
Žárska, E.  2009: Dichotómia: decentralizácia a fragmentácia – pojednanie o stave a zmene. In: 
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava:  
VŠB-TU, 2009. ISBN 978-80-248-2103-1 (1,0) 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
 
Bilá, A., 2009: Prínosy a identifikácia prekážok širšieho uplatnenia PPP pri realizácii verejných 
projektov v regiónoch Slovenska. Medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana 
Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD., In: CD zborník: Regionálna a miestna 
samospráva  v znalostnej ekonomike, Bratislava, 26.11.2009. ISBN 978-80-225-2844-3 (1,0) 
 
Koľveková, G., 2009: Formálne siete v podmienkach SR podľa prístupu Fabia Sabatiniho. 
Medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana Národohospodárskej fakulty prof. 
Ing. Jána Lisého, PhD., In: CD zborník: Regionálna a miestna samospráva  v znalostnej ekonomike, 
Bratislava, 26.11.2009. ISBN 978-80-225-2844-3 (1,0) 
 
Kozovský, D., 2009. Manažment znalostí a procesné riadenie v znalostnej ekonomike na úrovni 
územnej samosprávy. In Ekonomická univerzita v Bratislave. Regionálna a miestna verejná správa 
v znalostnej ekonomike. Recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, 
26. 11. 2009. 1 CD-ROM, s. [1-14] . ISBN 978-80-225-2844-3. (1,0) 
 
Maštalír, M., 2009:  Dôvody presunu výkonných koorporácií v rámci regiónov Slovenska a ich vplyv na 
regióny.  In Ekonomická univerzita v Bratislave. Regionálna a miestna verejná správa v znalostnej 
ekonomike. Recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, 26. 11. 
2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2844-3. (1,0) 
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Šebová, M., 2009: Benchmarking v hodnotení efektívnosti samosprávy v znalostnej ekonomike. 
Medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana Národohospodárskej fakulty prof. 
Ing. Jána Lisého, PhD., In: CD zborník: Regionálna a miestna samospráva  v znalostnej ekonomike, 
Bratislava, 26.11.2009. ISBN 978-80-225-2844-3 (1,0) 
 
Žárska, E., 2009:  Územná verejná správa versus znalostná ekonomika.  In Ekonomická univerzita 
v Bratislave. Regionálna a miestna verejná správa v znalostnej ekonomike. Recenzovaný zborník prác 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, 26. 11. 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2844-3. 
(1,0) 
 
AEE  - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
Černěnko, T. 2009: Čas pre verejnú správu 2.0?.In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 
konference Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava:  VŠB-TU, 2009. ISBN 978-80-248-2103-0. 
(1,0) 
 
AFK – Postery zo zahraničných konferencií 
 
Černěnko, T.: 2009 Čas pre verejnú správu 2.0?.In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 
konference Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava:  VŠB-TU, 2009. ISBN 978-80-248-2103-0. 
(1,0) 
 
 
BEC – Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  
 
Žárska, E. 2009 : Finančná kapacita obce ako determinant rozvoja. In: CD zborník Teoretické 
a praktické aspekty verejných financií. Medzinárodná odborná konferencia, VŠE Praha 3. – 4. apríla 
2009. ISBN 978-80-245-1513-7. (1,0) 
 
DAI – dizertačné a habilitačné práce 
 
Pirmanová, S. 2009:  Vplyv veľkostnej štruktúry sídiel na zabezpečovanie verejných služieb miestnou 
samosprávou (komparácia slovenského a českého modelu).  Doktorandská dizertačná práca. 
Národohospodárska fakulta. Ekonomická univerzita v Bratislave 2009. (1,0) 
 
FAI – Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
 
Žárska, E. – Vlčková, V. – Černěnko, T. (editori)  2009: Regionálna a miestna verejná správa 
v znalostnej ekonomike. Recenzovaný  zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: 
KVSaRR, NHF EUBA, 2009. ISBN 978-80-225-2844-3. (0,33 +0,33) 
 
Typ PC: GHG 
 
KOZOVSKÝ, D. 2009. Miera alokovaného rizika v rámci verejno-súkromného partnerstva. In: Stavebné 
fórum, 2009. Dostupné na internete [cit. 2009-12-02 http://www.stavebne-
forum.sk/sk/article/12367/miera-alokovaneho-rizika-v-ramci-verejno-sukromneho-partnerstva/](1,0) 
 

 
 
 
 IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 

Číslo projektu:1/4682/07 
Názov projektu:Sociálne systémy v Európe v kontexte protirečení doby... 
Vedúci projektu:Stanek Vojtech, prof. Ing. PhD. 
Spoluriešitelia:  Dudová Iveta, doc. Ing. 
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Ošková Silvia, Ing. PhD. 
Husáková Mária, Ing. CSc. 
Antalová Mária, PhDr. PhD. 
Koóšová Miriam, Ing. PhD. 

Doba riešenia:01/2007 – 12/2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: bežné výdavky:       1 660 € 

       Kapitálové výdavky:       0 €        
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Rozvoj trhového hospodárstva zvýšil význam hodnotovej orientácie občanov na zisk, majetok, 
bohatstvo. Tieto parametre sa musia postupne zlaďovať so sociálnou ohľaduplnosťou systému. 
Posilniť sa musí participácia občanov na individuálnom zabezpečení prostredníctvom účasti na trhu 
práce. Nerovnováhy a konflikty, ktoré nás sprevádzajú možno prekonávať internalizáciou externalít 
Systém sociálnej ochrany je vyjadrením stratifikácie radom inštitucionalizovaných kompromisov a 
vyjadrením sekvencií sociálnych a politických bojov z hľadiska inštitucionalizácie sociálnych práv. 
Systém sociálnej ochrany v uplatňovanom sociálnom modeli bude životaschopný za podmienky 
postavenia prchavosti podpory trhu práce proti stabilite  pravidiel, ktoré riadia redistribúciu a 
zlučiteľnosti systému sociálnej ochrany s existujúcim spôsobom regulácie a režimom ekonomického 
rastu. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 

  
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 
Sociálna politika / Vojtech Stanek a kolektív. - Bratislava : Sprint dva, 2008. - 375 s. : grafy, sch., tab. 
- (Economics). - ISBN 978-80-89393-02-2 

 
ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
Európska sociálna politika / Iveta Dudová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 202 s. - 
ISBN 978-80-225-2817-7 
 
Ekonómia vzdelávania / Iveta Dudová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 167 s. : obr., 
tab. - VEGA 1/0501/09. - ISBN 978-80-225-2750-7 

 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Prístup flexiistoty podporujúcu znalostnú ekonomiku / Iveta Dudová. - VEGA 1/4628/07.In: Nová 
ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = 
Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal = The New 
economy. - Bratislava : EKONÓM, 2008. - ISSN 1336-1732. - Roč. 1, č. 3-4 (December 2008), s. 93-
100 
 
Formovanie charakteru sociálneho štátu v zmysle komparácie prístupov v Európe / Iveta Dudová, 
Silvia Ošková Vojtech Stanek.In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v 
Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - 
Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. - ISSN 0323-262X. - Roč. 37, č. 4 (2008), s. 
500-509 
 
Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskej republike smerom k učiacej sa spoločnosti (Teoreticko-
metodologický a implementačný rámec) / Mária Antalová. 
In: Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 
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Bystrici = the scientific journal of the Faculty of economics Matej Bel University Banská Bystrica = 
Journal of economics and social research. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2008. - ISSN 
1335-7069. - Roč. 9, č. 2 (2008), s. 127-137 
 
Demokratizácia vzťahov medzi mužmi a ženami v SR: ilúzia alebo realita? / Mária Antalová.In: 
Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne = Faculty of Social and Economic Relations, Alexander 
Dubček University of Trenčín Scientific journal = Social and economic revue. - Trenčín : Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. - ISSN 1336-3727. - Roč. 6, č. 1 (2008), s. 9-17 
 
Nezamestnanosť a aktívne opatrenia na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy /Eva 
Rievajová,Mária Husáková.In: Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory 
and praxis = Accounting - audit - taxation. - Bratislava : SÚVAHA, 2009. - ISSN 1335-2024. - Roč. 17, 
č. 9 (2009), s. 281-285 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty s osobitným dôrazom 
na problematiku celoživotného vzdelávania / Iveta Dudová. 
In: Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty – vybrané aspekty 
[elektronický zdroj] = The labour market analysis in The Slovak republic with respect to the 
integrated approach to flexicurity strategy – selected aspects / koordinátorka a editorka Kvetoslava 
Repková : priebežná výskumná správa VÚ č. 2134, zadávateľ MPSVR SR - Sekcia práce. - Bratislava : 
Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008. - S. 104-164 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Sociálne súvislosti znalostnej ekonomiky / Iveta Dudová, Vojtech Stanek.   In: Ekonomické znalosti 
pro tržní praxi [elektronický zdroj] : mezinárodní vědecká konference   : sborník příspěvků, Olomouc 
11.9.2008. / editor Jaroslava Kubátová. - Olomouc : Lešingrová   Romana, 2008. - ISBN 978-80-
87237-00-5. - S. 85-91 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Zdravotná politika v trhových podmienkach = Health policy in the market condition /Vojtech 
Stanek.In: Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj] : elektronický 
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009 / spracoval: 
Martin Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 
978-80-225-2701-9 
 
Vplyv krízy na oblasť zdravotného poistenia / Michaela Pechová, Vojtech Stanek.In: Vývojové trendy v 
poisťovníctve III. [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
konanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, 
PhD. a dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD. 22. októbra 2009 v Senci / 
editori: Zuzana Littvová, Peter Marko, Tomáš Černěnko. - Bratislava : Katedra poisťovníctva NHF EU, 
2009. - ISBN 978-80-225-2754-5 
 
Zodpovednosť ako etická zložka sociálneho rozvoja / Vojtech Stanek, Iveta Dudová, Silvia Ošková.In: 
Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká 
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konferencia, Bratislava 22. mája 2009 / spracoval: Martin Novák, Elena Fifeková, Stanislav Karabínoš. 
- Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2742-2 
 
Slabé miesta vzdelávacieho systému na Slovensku = Vulnerabilities of educational  system   in 
Slovakia / Miriam Koóšová.In: Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby   [elektronický 
zdroj] : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. 
máj 2009 / spracoval: Martin Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. - Bratislava : Národohospodárska 
fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2701-9 
 
Dopad ekonomického vývoja na poberateľov starobných dôchodkov na Slovensku / Miriam 
Koóšová.In: Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých 
vedeckých pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 
2008 / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : [Národohospodárska 
fakulta EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 1-6 
 
Profesijné kompetencie učiteľa v učiacej sa univerzite. Inšpiratívne námety / Mária Antalová.In: 
Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj] : elektronický zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009 / spracoval: Martin 
Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-
225-2701-9 
 
Profesijné kompetencie učiteľa v učiacej sa univerzite. Inšpiratívne námety / Mária Antalová.In: 
Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj] : elektronický zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009 / spracoval: Martin 
Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-
225-2701-9 
 
Formovanie systému sociálnych služieb pre seniorov = Creating of social services for seniors/Mária 
Husáková.In: Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj] : 
elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009 / 
spracoval: Martin Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. 
- ISBN 978-80-225-2701-9 
 
Problém chudoby a jej riešenie vo svete a v SR / Silvia Ošková. 
In: Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých 
pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 / 
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta 
EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 1-5 
 
Meranie chudoby a sociálnej exklúzie na základe štatistického zisťovania EU SILC = Measuring of 
poverty and social exclusion on the base of EU SILC / Silvia Ošková. 
In: Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj] : elektronický zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009 / spracoval: Martin 
Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-
225-2701-9 
 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
Zamestnanosť v SR v kontexte globálnej hospodárskej krízy / Eva Rievajová, Mária Husáková.In: 
Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize - výzvy budoucnosti : 7. mezinárodní vědecká 
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konference : Trojanovice,  16. - 18. září 2009 : mezinárodní konference při příležitosti 160. výročí 
založení VŠB-TUO. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. - ISBN 978-
80-248-2023-1. - S. 12 
 
Active inclusion - tool of prevent and eliminate of poverty and social exclusion / Silvia Ošková.In: 
Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize - výzvy budoucnosti : 7. mezinárodní vědecká 
konference : Trojanovice,  16. - 18. září 2009 : mezinárodní konference při příležitosti 160. výročí 
založení VŠB-TUO. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. - ISBN 978-
80-248-2023-1. - S. 10 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
Sociálne zabezpečenie : (aplikačné praktikum) / Silvia Ošková a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. - 125 s. : tab. - ISBN 978-80-225-2695-1 
 
Zdravotná politika : praktiká a semináre / Michaela Pechová, Vojtech Stanek. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 121 s. - ISBN 978-80-225-2705-7 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Profesijné kompetencie učiteľa v v učiacej sa organizácii - inšpiratívne a inovatívne námety / Mária 
Antalová. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer, Adobe Reader. - 
Spôsobprístupu:http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/1-2- 
08/Manazment%20v%20teorii%20a%20praxi%201-2_2008.pdf. - Popis urobený: 23.3. 2009.In: 
Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj] : online odborný časopis o nových trendoch v 
manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2008. - ISSN 1336-7137. - Roč. 4, č. 1-2 
(2008), s. 
 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 
 
Formovanie vysokoškolského vzdelávacieho priestoru v EÚ v komparácii s prístupmi na Slovensku/M. 
Koóšová. Dizertačná práca. Školiteľ: prof. Ing.V. Stanek, PhD., Bratislava 2009. Podiel 0,4 

 
 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 

Číslo projektu: 1/4643/07 
Názov projektu: Ľudské zdroje ako predpoklad konkurencieschopnosti regiónov 
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Viera Vlčková, CSc. 
Spoluriešitelia:  Buček Milan, prof, Ing,DrSc.,  

Ivaničková Alžbeta doc.RNDr.CSc,  
Tvrdoň Jozef, doc. Ing. CSc.,  
Žárska Elena, pof. Ing. CSc.,  
Belvončíková Eva, Ing. M.A.,  
Pástor Rudolg, Mgr. PhD.,  
Vehnerová Eva, PhDr. PhD.,  
Karvai Radovan, Ing.,  
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Mišúnová Ema, doc. RNDr. CSc.,  
Šeben Zoltán, Ing., 

Doba riešenia: 2007 -2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 2456 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
 Na základe súčasného stavu ľudských zdrojov na Slovensku bolo poukázané na existujúce disparity 
na základe analýzy dosiahnutej vzdelanostnej úrovne, vo vzťahu k ekonomicky aktívnemu 
obyvateľstvu v jednotlivých regiónoch i  rozmiestnenia najmä vysokých škôl. Stav disparít bol 
analyzovaný na základe regionálnych štatistických údajov. Sledovaná rozdiely vo kvalite  ľudských 
zdrojov sa odrážajú  v ekonomickej rozvoji  regiónu. Zistené príčiny  existujúceho stavu ľudských 
zdrojov v jednotlivých regiónoch slúžili na definovanie potrieb v oblasti riešenia celoživotného 
vzdelávania, ako celkovej potreby uplatnenia sa na trhu práce. Zvláštná pozornosť sa venovala 
vzdelanosti a nezamesnanosti rómskeho obyvateľstva. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
 
AAB  
 
Vlčková, V.:  Obyvateľstvo a urbánna dimenzia formovania ľudského kapitálu, Vydavateľstvo Ekonóm,  
2009 s 164, ISBN 978-80-225-2852-8 
 
ADF 
 
Šeben, Z.: Emocionálna  inteligencia v kontexte vybraných metód merania jej úrovne a možností jej 
rozvíjania. In: Technológia vzdelávania roč. XVII. 5/ 2009 vedecko – pedagogický časopis. 
AGI 
Tvrdoň, Jozef:  Socioekonomická štúdia rozvoja vymedzených území mesta Bratislavy v regionálnych 
a interregionálnych súvislostiach : socioekonomická a demografická štúdia,  Bratislava, 2009. - 94 s. 
 
AFC 
 
Tvrdoň, Jozef:  Rozvoj Bratislavy v regionálnych a interregionálnych súvislostiach. In: Zborník 
z medzinároenej vedeckej konferencie „Cities and Urban policy in the EU“, Mikulov, 15. – 16. október  
2009, Česká republika, v tlači  
 
AFH 
 
Mišúnová, E.: Mutual relations of knowledge based economy and tourism development strategy in the 
Slovak Republic  In: EUGEO 2009 congress : "challenges for the European geography in the 21st 
century" : second international congress on the geography of Europe, 13-16 August 2009, Bratislava. 
- Bratislava : Comenius University in Bratislava, Faculty of natural sciences, 2009. - ISBN 978-80-
970076-4-5. - S. B44 
 
AFD 
 
Vlčková, V.: Niekoľko poznámok k vývoju vzdelania na Slovensku, jeho vplyvu na rozvoj ľudských 
zdrojov a regionálne disparity. In: Regionálna a miestna verejná správa v znalostnej ekonomike ( 
elektronický zdroj): recenzovaný zborník z vedeckej konferencie usporiadanej  ako súčasť projektov 
VEGA č. 1/4643/07 Ľudské zdroje, ako predpoklad konkurencieschopnosti regiónov a č. 1/ 4644/07 
Možnosti inštitútu PPP v regionálnej politike  územnej samosprávy, Bratislava 26.11.2009 / editori: 
Žárska, E., Vlčková, V., Černěnko, T./ Katedra VSaRR- NHF, 2009. CD – ROM , ISBN 978-80-225-
2844-3 
 
Šeben, Z.: City marketing ako prostriedok motivácie k návšteve mesta . In: Špecifiká marketingu 
služieb a regionálneho marketingu, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 20-21.11.2008, 
Trnava 2009   
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AEF 
 
Vlčková, V. – Mišúnová, E.: Geografia a jej uplatnenie pri výchove odborníkov v oblasti verejnej 
správy a regionalistiky. In :  Regióny v Pohybe , priestor a čas ( elektronický zdroj): Zborník prác 
z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea Prof. Ing. Milana 
Bučeka, DrSc. Bratislava, 19.11.2009 / editori : Žárska, E., Vlčková, V., Tvrdoň, J. Černěnko, T./ CD –
ROM , ISBN 978-80-225-2842-9. 
 
AFL 
 
 Buček, M.: Disparity a rozvoj – alebo môže byť teória praktická? In: Regionální politika v ČR : Efekty 
a nové výzvy. Medzinárodná konferencia, Jihlava , 5.- 6. máj 2009.  
 
AFH 
 
Vlčková, V. – Ivaničokvá, A.: The quality of human management in knowledge processes. In: 3rd 
Central European conference in regional science - CERS : book of abstracts : October 7th - 9th, 2009, 
Košice, Slovak republic. - Košice : Technical University of Košice, 2009. - ISBN 978-80-553-0255-3. - 
S. 90 
 
FAI 
 
Regióny v Pohybe , priestor a čas ( elektronický zdroj): Zborník prác z medzinárodnej vedeckej 
konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea Prof. Ing. Milanan Bučeka, DrSc. Bratislava, 
19.11.2009 / editori : Žárska, E., Vlčková, V., Tvrdoň, J. Černěnko, T./ CD –ROM , ISBN 978-80-225-
2842-9 
 

 

Projekty KEGA 
  

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU KEGA 
Číslo projektu:   3/5122/07  
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Eva Horvátová, CSc. 
Názov projektu:  Investičné a hypotekárne bankovníctvo (vypracovanie      
                        vysokoškolskej učebnice). 
Spoluriešitelia:   Prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.,  

doc. Ing. Dana Tkáčová,  
Ing. Vovk Martin, PhD.,   
Ing. Viera Malacká, PhD.,  
Ing. Peter Trúchly. 

Doba riešenia:   1/2007 – 12/2009 
Finančné prostriedky pridelené za rok 2009:  8 096,-  EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia za rok 2009 (končiaci projekt).  
ANOTÁCIA PROJEKTU KEGA 3/5122/07 Investičné a hypotekárne bankovníctvo (vypracovanie 
vysokoškolskej učebnice) 
Tento výskumný projekt bol v roku 2009 ukončený. Kolektív autorov vydal učebnicu pod názvom 
Hypotekárne bankovníctvo – finančné nástroje na podporu bytovej výstavby. Učebnica pod názvom 
Investičné a hypotekárne bankovníctvo I vyšla v roku 2008. Ide o jedinečné publikácie v oblastiach, 
ktoré na Slovensku neboli spracované. Kolektív autorov okrem toho publikoval viaceré kvalitné 
monografie a články vo vedeckých a karentovaných časopisoch. Na základe pripomienok autorov boli 
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dosiahnuté niektoré pozitívne zmeny v legislatíve hypotekárneho bankovníctva na Slovensku. 
Výstupmi boli publikácie v uvedenej oblasti. 
Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu. Kvantifikácia výstupov: 
 
Vysokoškolské učebnice a monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
SIVÁK, Rudolf - HORVÁTOVÁ, Eva - MÚČKOVÁ, Viktória - TKÁČOVÁ, Dana. Hypotekárne 
bankovníctvo: finančné nástroje na podporu bytovej výstavby na Slovensku. Bratislava : Sprint 
vfra, 2007. 322 s. ISBN 978-80-89085-85-9. 
  
HORVÁTOVÁ, Eva - TKÁČOVÁ, Dana - MÚČKOVÁ, Viktória - BELÁS, Jaroslav - KORAUŠ, Anton  
MAKÚCH, Miroslav. Operácie komerčných bánk. 1. časť. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,  
2007. 159 s. ISBN 978-80-225-2386-8. 
 
ŠIKULA, Milan - BRACJUN, Anatolij - HOFREITER, Miloš - HORVÁTOVÁ, Eva - NEMEC, Marián – 
OCHOTNICKÝ, Pavol - LALUHA, Ivan - LÁBAJ, Martin - MICHALOVÁ, Valéria - RUMPELOVÁ, Daniela –  
BUČEK, Milan - ČERNĚNKO, Tomáš - HAMALOVÁ, Marta - IVANIČKOVÁ, Alžbeta - MIŠÚNOVÁ, Ema –  
PÁSTOR, Rudolf - PIRMANOVÁ, Stanislava - REHÁK, Štefan - ŠIPIKAL, Miroslav - TVRDOŇ, Jozef –  
VLČKOVÁ, Viera - ŽÁRSKA, Elena. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Gestor projektu:  
Milan Šikula. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2008. 274 s. ISBN 
978-80-7144-168-7. 
 
SCHWARZOVÁ, Mária - HORVÁTOVÁ, Eva. Vybrané účtovné operácie v komerčnej banke. 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 130 s. ISBN 978-80-225-2675-3. 
 
HORVÁTOVÁ, Eva. Bankovníctvo. Žilina : GEORG Žilina, 2009. 318 s. ISBN 978-80-89401-03-1. 
 
CHOVANCOVÁ, B. a kol.: Investičné a hypotekárne bankovníctvo. Bratislava, IURA Edition, 2008,  
ISBN 978-80-8078-223-8. 
  
TKÁČOVÁ, Dana - BELÁS, Jaroslav - HORVÁTOVÁ, Eva - CHOVANCOVÁ, Božena - MALACKÁ, Viera.  
Finančné trhy a bankovníctvo. Žilina : GEORG Žilina, 2009. 268 s. ISBN 978-80-89401-01-7. 
 
BEŇOVÁ, Elena - HÁČIK, Vladimír - ROMANČÍKOVÁ, Eva - SCHULTZOVÁ, Anna - NEUBAUEROVÁ,  
Erika - BELIČKOVÁ, Kornélia - ZUBAĽOVÁ, Alena - SOBEK, Otto - JANKOVSKÁ, Anežka –  
CHOVANCOVÁ, Božena - HORVÁTOVÁ, Eva - MAJTÁNOVÁ, Anna - POLAVKOVÁ, Katarína. Financie  
a mena. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2007. 391 s. Ekonómia. ISBN 978-80- 
8078-142-2. 
 
MALACKÁ, Viera 
Finančný trh : zbierka príkladov / Viera Malacká a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 115 s. : 
sch., tab. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-137-8 
[ ... KOTLEBOVÁ, Jana - DEMJAN, Valér - TRÚCHLY, Peter - VOVK, Martin] 
 
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 
 
HORVÁTOVÁ, Eva. Manažment hypotekárnych obchodov. In BELÁS, Jaroslav. Manažment  
komerčnej banky. - Trenčín : GC-TECH Ing. Peter Gerši, 2007. ISBN 978-80-969189-7-3, s. 276- 
311. 
 
HORVÁTOVÁ, Eva. Kapitálové dohody Basel I a Basel II a ich vplyv na smernice Európskej únie v 
oblasti kapitálovej primeranosti bánk a investičných podnikov. In BELÁS, Jaroslav. Manažment  
komerčnej banky. - Trenčín : GC-TECH Ing. Peter Gerši, 2007. ISBN 978-80-969189-7-3, s. 111- 
127. 
 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
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HORVÁTOVÁ, Eva. Koncepcia kapitálovej primeranosti bánk a investičných podnikov v 
podmienkach Európskej únie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a  
hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory,  
economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej 
ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 6, s. 582-597. 
 
MÚČKOVÁ, Viktória - HORVÁTOVÁ, Eva. Hypotekárne bankovníctvo v Nemecku po prijatí novej  
legislatívy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku,  
spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social 
and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický  
ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 10, s. 987-1006. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
MÚČKOVÁ, Viktória - HORVÁTOVÁ, Eva. Úloha sekuritizácie v hypotekárnom úverovaní. In Nová  
ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave =  
Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava :  
EKONÓM, 2008. ISSN 1336-1732, September 2008, roč. 1, č. 1-2, s. 95-103. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
OCHOTNICKÝ, Pavol - HORVÁTOVÁ, Eva - NEMEC, Marián - HOFREITER, Miloš. Vývojové trendy  
na finančných trhoch vo svete a v SR. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník  
štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie [elektronický  
zdroj]. – Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 158-211. 
 
AFA Publikované pozvané príspevky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách 
 
SIVÁK, Rudolf - HORVÁTOVÁ, Eva - MÚČKOVÁ, Viktória. Slovak mortgage market : (summary). In  
Single European mortgage market : II Forum, 24-25 May 2007, Cracow [elektronický zdroj]. –  
Cracow : Polish Mortgage Credit Foundation, 2007. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na  
internete: <http://www.en.ehipoteka.pl/corporate_site/konferencja>. 
 
HORVÁTOVÁ, Eva. Hypotekárne bankovníctvo v Nemecku po prijatí novej legislatívy. In Evropské  
finanční systémy 2007 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno, 20. 6. - 21. 6.  
2007. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, 2007. ISBN  
978-80-210-4319-0, s. 84-93. 
 
BUČEK, Milan - HORVÁTOVÁ, Eva. Location of bank services and their role in the structural support 
of the EU. In ERSA 2008 : culture, cohesion and competitiveness: regional perspectives 
[elektronický zdroj]. - Liverpool : University of Liverpool, 2008. 
 
HORVÁTOVÁ, Eva. Hypotekárne bankovníctvo v Nemecku po prijatí novej legislatívy. In Mena,  
bankovníctvo, finančné trhy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod redakciou doc.  
Ing. Evy Horvátovej, CSc. k vedeckým projektom: VEGA 1/3835/06, VEGA 1/2563/05, VEGA  
1/2552/05, KEGA 3/5122/07, Rozvojový projekt - Využívanie IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2422-3, s. 53-65. 
 
HORVÁTOVÁ, Eva. Organizácia platobného styku a zúčtovania v podmienkach SR a v rámci Európskej 
únie. In Európske financie - teória, politika a prax : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie s hlavnou témou Verejné financie a euro [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : 
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. ISBN 978-80-969535-8-5. 
 
HORVÁTOVÁ, Eva. Teoretické a praktické problémy predčasného splatenia hypotekárneho úveru. 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. 



 25

1/0477/08. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2008. ISBN 978-
80-225-2573-2, s. 15-21. KEGA 3/5122/07. 
 
HORVÁTOVÁ, Eva - ŽIŠKOVÁ, Petra. Medzinárodné účtovné štandardy a ich implementácia v 
bankovníctve. 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. 22-35. 
 
CHOVANCOVÁ, Božena 
Problémy vstupu rozikového kapitálu krajín EÚ /Božena Chovancová/ 
In: Manažment hodnoty podniku Elektronický zdroj. 2. medzinárodná vedecká konferencia. 20. apríla 
2007, Bratislava, Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta ekonómie a podnikania, 2007, s. 1-6. 
 
HORVÁTOVÁ, Eva. K problematike ohodnocovania bánk. In FOR FIN 2009 : elektronický zborník 
vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe] 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2009. 
ISBN 978-80-225-2757-6.  

 
CHOVANCOVÁ, Božena. Menové a fiškálne impulzy pre štartovanie akciových trhov. In Finanční trhy a 
jejich regulace : sborník z 4. mezinárodní konference [elektronický zdroj]. - Praha 10 : Vysoká škola 
finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.  
 
CHOVANCOVÁ, Božena. Dopad pohybu úrokových sadzieb na súčasné akciové trhy. In Financie a 
riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = proceedings of the 
10th international scientific conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-
225-2745-3, s. 103-106.            
 
MALACKÁ, Viera. Investovanie prostredníctvom špeciálnych podielových fondov nehnuteľností v SR. 
In FOR FIN 2009 : elektronický zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie 
doktorandov a finančníkov z teórie a praxe] [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra bankovníctva 
a medzinárodných financií NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2757-6.  
 
VOVK, Martin. Reporting, jeho úloha a význam v bankovom manažmente. In 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 978-80-225-2363-9. S. 190-194. 
  
CHOVANCOVÁ, Božena. Investovanie na trhu zlata. In FOR FIN 2009 : elektronický zborník vedeckých 
prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe] [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2009. ISBN 978-80-
225-2757-6.  
 
CHOVANCOVÁ, Božena. Tendencie vo vývoji svetových kapitálových trhov. In Manažment hodnoty 
podniku v podmienkach EÚ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 1. - 2. 
október 2009. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta ekonómie a podnikania, 2009. 
ISBN 978-80-969320-9-2, s. 8-12.  
 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 
 
HORVÁTOVÁ, Eva. Hypotekárne bankovníctvo. In Bankovníctvo. - Trenčín : Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka, 2005. ISBN 80-969189-3-1, s. 208-246. 
 
HORVÁTOVÁ, Eva - MÚČKOVÁ, Viktória. Hypotekárne obchody v Nemecku. In Finančné trhy : 
odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2007. 
ISSN 1336-5711, September 2007, č. 9. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet 



 26

Explorer. Dostupné na internete: <http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-
jun/HotSept2007Evicka.doc>. 
 
HORVÁTOVÁ, Eva - ŽIŠKOVÁ, Petra. Medzinárodné účtovné štandardy a ich implementácia v 
bankovníctve. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický 
zdroj]. - 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%20jan-jun/HotDec2007MedzinUctovStandardy.doc>. 
 
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
 
MÚČKOVÁ, Viktória - HORVÁTOVÁ, Eva. Slovak Republic. In European covered bond Fact book :  
ECBC publication, August 2008, 3rd edition. - [Brusel], 2008, s. 227-234. Dostupné na internete:  
<http://ecbc.hypo.org/Objects/9/Files/ECBC%20Fact%20Book%202008.pdf>. 
 
HORVÁTOVÁ, Eva. Ohodnocovanie bánk a finančných inštitúcií : inauguračná prednáška : odbor 
inaugurovania: 3.3.6 Financie, bankovníctvo a investovanie. Bratislava, 2009. 68 s. Habilitačné a 
inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-2836-8.  
 
Príspevky v odborných časopisoch 
 
CHOVANCOVÁ, Božena - TKÁČOVÁ, Dana. Finančné služby vytvárajú takzvaný finančný priemysel : 
Prístup k finančným službám a problémy finančnej exklúzie v krajinách EÚ a na Slovensku. In 
Financie. ISSN 1337-0146. Roč. II. č. 7-8 (2007), s. 17-19. 
 
CHOVANCOVÁ, Božena - TKÁČOVÁ, Dana. Alternatívne bankové služby. In Financie : mesačník 
vydavateľstva Ecopress. ISSN 1337-0146. Roč. 2, č. 9 (September 2007), s. 14-15. 
 
MALACKÁ, Viera 
Kreditné deriváty ako produkt globálneho finančného trhu / Viera Malacká 
In: BIATEC : odborný bankový časopis. - ISSN 1335-0900. - Roč. 15, č. 4 (Apríl 2007), s. 18-21. 
 
HORVÁTOVÁ, Eva - MÚČKOVÁ, Viktória. Hypotekárne obchody v Nemecku. In Finančné trhy : 
odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2007. 
Č. 9 (September 2007). Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. Spôsob 
prístupu: http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotSept2007Evicka.doc. 
 
CHOVANCOVÁ, Božena. Fiškálne impulzy a svetové akciové trhy. In BIATEC : odborný bankový 
časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, Október 2009, roč. 17, č. 
10, s. 21-24.  
 
CHOVANCOVÁ, Božena. [Stanovenie hodnoty majetku - hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a 
expertnej činnosti]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 
2009. ISSN 1335-0900, Február 2009, roč. 17, č. 2, s. 17. Recenzia na: Stanovenie hodnoty majetku : 
hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti / Anna Harumová a kolektív. - Bratislava : 
Iura Edition, [2008]. - ISBN 978-80-8078-224-5. Dostupné na internete:  
 
CHOVANCOVÁ, Božena - KABILOVA, Nilufar. Vplyv zmien úrokových sadzieb na súčasné akciové trhy. 
In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-
0900, Február 2009, roč. 17, č. 2, s. 11-13. Dostupné na internete:  
 
 

 
 

 



 27

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 3/5121/07    (č. 480) 
Názov projektu: Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej  
                       učebnice) 
Vedúci projektu: prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD. 
Spoluriešitelia:   doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.,  

doc. Ing. Helena Masárová, CSc.,   
doc. Ing. Daria Rozborilová, CSc.,  
Ing. Marián Vongrej, PhD.,  
Ing. Peter Ferenc,  
Ing. Janka Dovčiaková. 

Doba riešenia: 1.1.2007 – 30.10.2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: KV: 1 188,23 EUR; BV: 5 734,00 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Hlavným výstupom končiaceho projektu KEGA je učebnica Metodika vedeckej práce, v ktorej sú 
zovšeobecnené a systematizované všetky nevyhnutné informácie súvisiace so spracovaním diplomovej 
práce – od voľby témy až po obhajobu. Súčasťou učebnice je metodická pomôcka na semináre, 
v ktorej sú pri každej kapitole uvedené tézy, literatúra, kľúčové pojmy a otázky do diskusie. Takto 
komplexne spracovaná odborná príručka venovaná vypracovaniu diplomovej práce je na Slovensku 
pionierskym, originálnym  dielom. 
Ďalšími výstupmi projektu sú články vo vedeckých a odborných časopisoch, vedeckých zborníkoch 
a zborníkoch z domácich a zahraničných vedeckých konferencií. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
Počet záznamov: 1 
 
ACB01 0105554 
GONDA, Vladimír - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - MASÁROVÁ, Helena - ROZBORILOVÁ, Dária. Metodika  
vedeckej práce. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 252 s. KEGA 3/5121/07. ISBN 978-80- 
225-2797-2. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Počet záznamov: 1 
 
ADF01 0096072 
TÁNCOŠOVÁ, Judita - FERENC, Peter. Priame zahraničné investície ako faktor ekonomického rastu  
v SR. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola  
ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009. ISSN 1337-2955, máj 2009, roč. 5, č.  
1, s. 49-58. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
Počet záznamov: 1 
 
AEC01 0095228 
GONDA, Vladimír. Strany V4 i evro. In Sociaľno-ekonomičeskoe razvitie Ukrajiny i ee regionov:  
problemy nauki i praktiki. - Charkov : INŽEK, 2009. ISBN 978-966-8177-50-7, s. 86-92. VEGA  
1/4653/07. 
 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 2  
 
AFA01 0088467 



 28

GONDA, Vladimír. Naučnaja podgotovka studentov i molodych učjonnych v Ekonomičeskom  
universitete g. Bratislava. In Nauka, obrazovanije, innovaciji : tezisy vystuplenij učastnikov I.  
vserossijskoj konferenciji 10-12 nojabrja 2008 goda, Moskva. - Moskva : Moskovskij gorodskoj  
pedagogičeskij universitet, 2008, s. 39-41. 
 
AFA02 0095288 
GONDA, Vladimír. Slovak Republic on its way from crown to euro. In Społeczna gospodarka  
rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych. - Krakow :  
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. ISBN 978-83-7252-444-7, s. 195- 
202. VEGA 1/3837/06. 
 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 1 
 
AFB01 0095890 
GONDA, Vladimír. Vedeckovýskumná činnosť študentov - školské a záverečné práce. In Sociálna  
politika súčasnosti v kontexte protirečení doby : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej  
vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. 
ISBN 978-80-225-2701-9.  
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 4 
 
AFC01 0090205 
GONDA, Vladimír. Investície do vedy, výskumu a vzdelávania a úloha vysokých škôl vo väzbe na  
Lisabonskú stratégiu. In Lidský kapitál a investice do vzdělání : sborník z 11. mezinárodní vědecké  
konference [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2008. ISBN 978-80- 
7408-012-8, s. 1-6. VEGA 1/3837/06. 
 
AFC02 0090097 
ROZBORILOVÁ, Dária - DOVČIAKOVÁ, Janka. Investície do vzdelania - potreba verzus možnosti. In  
Lidský kapitál a investice do vzdělání : sborník z 11. mezinárodní vědecké konference, Praha, 29.- 
30. září 2008 [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2008. ISBN 978-80- 
7408-012-8. KEGA G 480. 
 
AFC3 0093784 
VONGREJ, Marián. Alternatívny pohľad na miesto vedy v spoločnosti. In Mezinárodní Baťova  
konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín :  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. KEGA G-480. 
 
AFC4 0093790 
VONGREJ, Marián. Problematika falšovania EURA po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny. In  
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník  
[elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. VEGA  
1/4653/07. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 2 
 
AFD01 0089255 
GONDA, Vladimír. Vysokoškolské vzdelávanie v kontexte Bolonského procesu. In Ekonomické  
vzdelávanie v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie  
Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána  
Lisého, PhD. [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2008. ISBN 978-80- 



 29

225-2653-1, s. 1-5. 
 
AFD02 0089275 
VONGREJ, Marián. Hospodársko - etické pohľady Jána Amosa Komenského. In Ekonomické  
vzdelávanie v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie  
Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána  
Lisého, PhD. [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2008. ISBN 978-80- 
225-2653-1, s.. KEGA č. G - 480. 
 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 
 
Počet záznamov: 1 
 
DAI01 0098875 
VONGREJ, Marián. Morálne aspekty v ekonomických teóriách : dizertačná práca. Škol. Jarmila  
Petričová. Bratislava, 2009. 161 s. 
 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 
 
Počet záznamov: 4 
 
EDI01 0089661 
GONDA, Vladimír. [Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky - turbulencie na finančných trhoch a 
dilemy hospodárskej politiky]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku 
politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, 
social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : 
Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 8, s. 848-852. Recenzia na: Vývoj a 
perspektívy svetovej ekonomiky - turbulencie na finančných trhoch a dilemy hospodárskej politiky / 
Workie, Membere T. - Bratislava : EÚ SAV, 2008. - ISBN 978-807144-166-3. 
 
EDI02 0090370 
GONDA, Vladimír. [Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy]. In Nová ekonomika : vedecký 
časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National 
Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2008. ISSN 
1336-1732, December 2008, roč. 1, č. 3-4, s. 126-128. Recenzia na: Základy ekonómie a ekonomiky 
pre stredné školy / Jaromír Novák, Rudolf Šlosár. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo 
- Mladé letá, 2008. - ISBN 978-80-10-01346-3. 
 
EDI03 0092731 
GONDA, Vladimír. [Vstup ČR do eurozóny, ERM II a kurzové konvergenční kritérium]. In BIATEC : 
odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, Marec 
2009, roč. 17, č. 3, s. 28. Recenzia na: Vstup ČR do eurozóny, ERM II a kurzové konvergenční 
kritérium / Mojmír Helísek a kol. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. - ISBN 978-
80-7408-000-5. Dostupné na internete: 
<http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2009/biatec0309.pdf>. 
 
EDI04 0097243 
GONDA, Vladimír. [Ekonomický rast a štruktúrne zmeny]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 
0323-262X, 2009, roč. 38, č. 1, s. 130-134. Recenzia na: Ekonomický rast a štruktúrne zmeny / 
František Melišek. - Bratislava : Sprint dva, 2008. - ISBN 978-80-969927-7-5. 
 
Počet záznamov spolu: 17 
 
Štatistika: kategória publikačnej činnosti 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 0



 30

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 0
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
1

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

0

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 4
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 2
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 0
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 0
BCI Skriptá a učebné texty 0
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 0
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 0
DAI Dizertačné a habilitačné práce 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 4
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 
0

XXX Nezaradené 0
Súčet  17

 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 

Číslo projektu: 470/07 
Názov projektu: Inovácia základných pedagogických dokumentov a učebníc ekonomiky pre  
                       gymnáziá a ostatné stredné školy s neekonomickým zameraním 
Vedúci projektu: Ing. Jaromír Novák, PhD. 
Spoluriešitelia: prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. 

Ing. Mária Kuláková 
Ing. Zdenka Humenská, rod. Zubalová (k 30. 06. 2009 skončila pracovný pomer s EU 
v Bratislave) 

Doba riešenia: 2007 – 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: BV 5005,- €; KV 2739,- € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Východiskovými hlavnými cieľmi projektu bolo vymedziť optimálny rozsah a obsah povinného 
všeobecného ekonomického vzdelávania na stredných školách, ako aj optimálny rozsah a obsah učiva 
pre voliteľný všeobecnovzdelávací predmet ekonomika vyučovaný na gymnáziách. Tento cieľ sme 
naplnili otvorením diskusie o uvedených otázkach na viacerých domácich i zahraničných vedeckých 
konferenciách, ako aj publikovaním záverov, ku ktorým sme dospeli, v konferenčných zborníkoch a 
tiež vo viacerých časopisoch (v roku 2009 to boli: Pedagogické rozhľady č. 5/2009, Pedagogická 
revue č. 1-2/2008 – vyšla až na začiatku roka 2009, Technológia vzdelávania č. 4/2009). 
Za hlavné výstupy projektu publikované v roku 2009 považujeme: 

• Novák, J. – Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. Druhé vyd. 
Bratislava: SPN, 2009. ISBN 978-80-10-01646-4 

• Novák, J. – Humenská, Z.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy: Prezentácie. 
Bratislava, NHF EU v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-225-2831-3 

• Novák, J. – Kuláková, M.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy: Texty na 
čítanie s porozumením. Bratislava, NHF EU v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-225-2830-6 

Základným výstupom je uvedená stredoškolská učebnica (Novák - Šlosár), ktorá bola schválená MŠ 
SR a v prvom vydaní vyšla v roku 2008. Na túto učebnicu sme dostali aj pozitívnu recenziu vo 
vedeckom časopise Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave Nová ekonomika č. 3-4/2008. Okrem 
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toho záujem škôl o túto učebnicu v objednávkom konaní v roku 2008 vyvolal potrebu jej ďalšieho 
vydania v roku 2009 na uspokojenie dopytu zo strany stredných škôl, čo tiež považujeme za ocenenie 
hlavného výsledku našej práce. Ostatné uvedené výučbové materiály majú podobu doplnkových 
elektronických pomôcok – CD s prezentáciami a CD s textami na čítanie s porozumením k jednotlivým 
kapitolám učebnice. 
Uvedené hlavné výstupy projektu sú využiteľné v pedagogickej praxi pri výučbe 
všeobecnovzdelávacích predmetov ekonomika, občianska náuka či náuka o spoločnosti na 
gymnáziách a iných stredných školách neekonomického zamerania. Pri ich spracovaní sme sa 
nezaoberali len obsahom učiva, ale aj jeho didaktickou interpretáciou, a preto za čiastkové doplňujúce 
výstupy projektu považujeme aj ďalšie publikácie, ktoré sme počas riešenia projektu spracovali a 
ktorých obsah sa orientuje na didaktiku ekonomických predmetov a technológiu vzdelávania. Ide 
najmä o vysokoškolské učebnice a skriptá, ktoré sa venujú vybraným otázkam didaktík ekonomických 
predmetov a ktorých obsah využívame na pôde katedry pedagogiky pri didaktickej príprave študentov 
doplňujúceho pedagogického štúdia na prácu učiteľov ekonomických predmetov. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (z registra EPČ SEK): 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB01 Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny / Rudolf 
Šlosár, Anna Šlosárová. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. - 226 s. : obr., príl., sch., tab. - 
(Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-282-5 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
ACB01 Didaktika odborných ekonomických predmetov / Rudolf Šlosár, Jaromír Novák. - 2. preprac. 
dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 192 s. : príl., sch., tab. - ISBN 978-80-225-
2730-9 
 
ACB02 Administratíva a korešpondencia : písomná komunikácia v hospodárskej praxi / Mária 
Kuláková, Judita Sehnalová, Ľudmila Velichová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 176 s. : 
sch. - ISBN 978-80-225-2827-6 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ADF01 Potreba ekonomického vzdelávania v programoch sekundárnych škôl / Jaromír Novák. 
In: Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax. - Bratislava : Štátny pedagogický 
ústav, 2008. - ISSN 1335-1982. - Roč. 60, č. 1-2 (2008), s. 20-37 
 
ADF02 Ekonomické vzdelávanie na gymnáziách cez prizmu školskej obsahovej reformy v SR / Jaromír 
Novák. In: Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis = Technology of education : a 
professional magazine on pedagogy = Bildungstechnologie. - Nitra : SlovDidac, 2009. - ISSN 1335-
003X. - Roč. 17, č. 4 (2009), s. 13-17 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFC01 Využívanie didaktickej techniky na katedre pedagogiky NHF Ekonomickej univerzity v 
Bratislave / Zdenka Zubalová, Ľudmila Velichová. In: Alternativní metody výuky 2009 [elektronický 
zdroj] : 7. ročník konference, sborník příspěvků, 23. dubna 2009, Univerzita Karlova v Praze, 
Přírodovědecká fakulta. - Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. - ISBN 978-
80-7041-515-3 
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AFC02 Efektívny manažment podniku a podnikateľské vzdelávanie / Jaromír Novák. 
In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi [elektronický zdroj] : publikace vzešla z tematické mezinárodní 
vědecké konference v Olomouci dne 9.-10.9.2009 / kolektiv autorů ; editor Jaroslava Kubátová. - 
Olomouc : Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. - 
ISBN 978-80-87273-02-9. - S. 293-298 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFD01 Ekonomické vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov / Jaromír Novák. 
In: Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj] : elektronický zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009 / spracoval: Martin 
Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-
225-2701-9 
 
AFD02 Využívanie moderných vyučovacích metód a didaktickej techniky pri rozvoji ľudského kapitálu 
/ Zdenka Zubalová. 
In: Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj] : elektronický zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009 / spracoval: Martin 
Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-
225-2701-9 
 
AFD03 Výhody e-learningu ako vyučovacej metódy v podnikateľskom vzdelávaní / Ľudmila Velichová, 
Zdenka Zubalová. In: Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 24. marec 2009 / zostavili: Janette Brixová, Martin 
Novák, Ivan Šóš. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2724-8 
 
AFD04 Tvorba prezentácií - súčasť náplne práce v cvičnej firme / Zdenka Zubalová. 
In: Quo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme [elektronický zdroj] : zborník medzinárodnej 
vedeckej konferencie : Bratislava, 11.6.2009. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2009. - 
ISBN 978-80-225-2762-0 
 
AFD05 Podnikateľské vzdelávanie ako fundamentálny predpoklad fungovania trhovej ekonomiky / 
Jaromír Novák. In: Quo vadis cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme [elektronický zdroj] : zborník 
medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 11.6.2009. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF 
EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2762-0 
 
AFD06 Zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ prostredníctvom všeobecného ekonomického 
vzdelávania / Jaromír Novák. In: Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ [elektronický 
zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009 / spracoval: Martin Novák, 
Elena Fifeková, Stanislav Karabínoš. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. - 
ISBN 978-80-225-2742-2 
 
BCB Učebnice pre základné a stredné školy 
 
BCB01 Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy / Jaromír Novák, Rudolf Šlosár. - 2. uprav. a 
aktualiz. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2009. - 232 s. - ISBN 
978-80-10-01646-4 
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BCB02 Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy [elektronický zdroj] : prezentácie / Jaromír 
Novák, Zdenka Humenská ; elektronické spracovanie CD: Michal Humenský. - Elektronické textové 
dáta. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2009. - CD-ROM. - ISBN 978-80-225-2831-3 
 
BCB03 Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy [elektronický zdroj] : texty na čítanie s 
porozumením / Jaromír Novák, Mária Kuláková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Katedra 
pedagogiky NHF EU, 2009. - CD-ROM [6,8 AH]. - ISBN 978-80-225-2830-6 
 
BCB04 Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť) / Rudolf Šlosár, Anna 
Šlosárová. - 10. preprac. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - 59 s. + príl. - (Ekonómia). - ISBN 
978-80-8078-269-6 
 
BCB05 Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií / Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová. - 9. preprac. 
vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - 212 s. : príl., tab. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-268-9 
 
BCB06 Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií / Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga 
Ďuricová. - 6. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - 266 s. : tab. - (Ekonómia). - 
ISBN 978-80-8078-270-2 
 
BCB07 Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť) / Rudolf Šlosár - Amália 
Spitzová - Oľga Ďuricová. - 9. preprac. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - 116 s. : príl. - 
(Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-271-9 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
BCI01 Didaktika manažmentu / Jaromír Novák. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 212 s. 
: príl. - ISBN 978-80-225-2680-7 
 
BCI02 Didaktika personalistiky / Jaromír Novák. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 234 s. 
: príl. - ISBN 978-80-225-2818-4 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
BDF01 Obsahová štruktúra učebnice základov ekonómie a ekonomiky pre stredné školy a jej 
determinanty / Jaromír Novák. 
In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis : časopis pre školy a školské zariadenia. - 
Banská Bystrica : Metodick-pedagogické centrum, 2009. - ISSN 1335-0404. - Roč. 18, č. 5 (2009), s. 
20-23 
 

 
Medzinárodný výskumné projekty 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu:  
Názov projektu: Mutual learning on financial exclusion 
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Vedúci projektu: RFA Brussel, zastrešujúca inštitúcia pre Slovensko Spotrebiteľský inštitút 
Spoluriešitelia:  Chovancová,  

Tkáčiková J.,  
Tkáčová, D. 

Doba riešenia: 1.1.2008 -31.12.2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009:  
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Spracované správy a údaje za Slovensko: 

- Specific practices targeted and designed to answer FE problems 
- Country report 
- Banking exclusion, Extent and nature of financial exclusion 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej  

ekonomickej knižnice): 
Medzinárodný workshop:  
First Openning Workshop With Certificate in Bratislava  
“Basic bank accounts over Europe in relation with mutual learning on financial exclusion: Tradition & 
Tools & Trends" 
Výsledky riešenia : pripravuje sa zborník 

 
 
Projekty mladých pracovníkov 
 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu: 2315008/07 
Názov projektu: Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie 
Vedúci projektu: Ing. Zuzana Brinčíková, PhD. 
Spoluriešitelia:   Ing. Ivana Černáková, PhD. – do 31.10.2008 

Ing. Gabriela Dovaľová – do 31.10.2009  
Ing. Ivana Lennerová 
Ing. Marcel Novák, PhD. 
Ing. Anna Sobotová, PhD. – do 31.10.2008 
Ing. Martin Šustr, PhD. – do 31.10.2008 
Ing. Karol Trnovský, PhD. 
Ing. Marián Vongrej, PhD. 

Doba riešenia: 2007-2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009:  1.069,- eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  

• posúdenie úspešnosti Lisabonskej stratégie za obdobie jej trvania 
• analýza stavu a prijatých opatrení na podporu flexibility pracovného trhu na Slovensku 
• preskúmanie efektívnosti verejných výdavkov v oblasti zdravotníctva v krajinách EÚ pomocou 

DEA analýzy 
• posúdenie stavu vzdelávania na Slovensku a návrh príslušných opatrení 
• komparácia synchronizácie ekonomických cyklov SR a eurozóny prostredníctvom regresnej 

analýzy 
• posúdenie reálnej konvergencie SR v oblasti výkonnosti k priemeru EÚ 15 so zameraním na 

výmenné relácie 
• analýza korupcie v SR  prostredníctvom ukazovateľa CPI – index vnímania korupcie 
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Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
  
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...) 
 
Brinčíková, Z.: Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých 
vedeckých pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 
2008 / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Elektronické textové dáta. - 
Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2008. - CD-ROM. - ISBN 978-80-225-2659-3 
 
Novák, M.: Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých 
vedeckých pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 
2008 / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Elektronické textové dáta. - 
Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2008. - CD-ROM. - ISBN 978-80-225-2659-3 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Lennerová, I.: Príčiny a dôsledky finančných kríz na vybrané ekonomiky / Ivana Lennerová. - 
Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu: 
http://www.derivat.sk/files/2009casopis/Sept2009_1HotFinanKrizyLennerova.doc. - Popis urobený: 
17.9. 2009. - Názov z titulnej obrazovky. 
In: Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - 
Bratislava : Derivát, 2009. - ISSN 1336-5711. - Č. September (2009) 
 
Novák, M.: Faktory prílevu priamych zahraničných investícií do vybraných tranzitívnych ekonomík / 
Marcel Novák, Martin Šustr. 
In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = 
quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v 
Bratislave, 2009. - ISSN 0323-262X. - Roč. 38, č. 1 (2009), s. 70-80 
 
Šustr, M.: Faktory prílevu priamych zahraničných investícií do vybraných tranzitívnych ekonomík / 
Marcel Novák, Martin Šustr. 
In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = 
quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v 
Bratislave, 2009. - ISSN 0323-262X. - Roč. 38, č. 1 (2009), s. 70-80 
 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Dováľová, G.: Mobilita a migrácia v krajinách EÚ / Gabriela Dováľová. 
In: Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj] : elektronický zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009 / spracoval: Martin 
Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-
225-2701-9 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Brinčíková, Z.: Opatrenia na podporu mobility pracovných síl v SR / Zuzana Brinčíková. 
In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 
5. ročník : Zlín, 2. dubna 2009 : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, 2009. - ISBN 978-80-7318-812-2 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Brinčíková, Z.: Aktívne opatrenia na podporu flexibility trhu práce v SR / Zuzana Brinčíková. 
In: Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : 2. október 2008, Banská Bystrica = Lisbon strategy for growth 
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and jobs = proceedings of the international scientific conference / editori: Marta Orviská, Peter Pisár. 
- Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. - ISBN 978-80-969535-9-2 
 
Brinčíková, Z.: Mobilita - nástroj pre lepšie a viac pracovných miest / Zuzana Brinčíková. 
In: Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých 
pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 / 
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta 
EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 1-7 
 
Dováľová, G.:  Trend vývoja verejných výdavkov vo vybraných členských krajinách EÚ / Gabriela 
Dováľová. 
In: Medzinárodné vzťahy 2008 [elektronický zdroj] : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : 
zborník príspevkov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 04.-05. december 
2008 / zostavovateľ zborníka Milan Márton. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-
80-225-2823-8. - S. 137-143 
 
Dováľová, G.: Mobilita a migrácia ako faktor zvyšovania konkurencieschopnosti EÚ / Gabriela 
Dováľová, Oliver Satmár. 
In: Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ [elektronický zdroj] : medzinárodná 
vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009 / spracoval: Martin Novák, Elena Fifeková, Stanislav 
Karabínoš. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2742-2 
 
Lennerová, I.: Hodnota vysokoškolského pracovníka v Slovenskej republike / Ivana Lennerová. 
In: Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých 
pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 / 
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta 
EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 5-12 
 
Lennerová, I.: Využitie fiškálnej a monetárnej politiky v čase finančnej a hospodárskej krízy v SR / 
Ivana Lennerová. 
In: FOR FIN 2009 [elektronický zdroj] : elektronický zborník vedeckých prác [z medzinárodnej 
vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe] : Bratislava, 4. a 5. jún 2009 / 
spracoval: Martin Vovk a Martin Novák. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných 
financií NHF EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2757-6. - S.1-8 
 
Novák, M.:Súčasný stav synchronizácie ekonomických cyklov Slovenskej republiky a eurozóny / Marcel 
Novák. 
In: Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých 
pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 / 
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta 
EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 1-10 
 
Trnovský, K.: Efekty výmenných relácií v kontexte reálnej konvergencie SR / Karol Trnovský. 
In: Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých 
pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 / 
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta 
EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 1-7 
 
Vongrej, M.: Hospodárska kriminalita, CPI 2007 v podmienkach Slovenskej republiky / Marián 
Vongrej. - IGP 2315008/07. 
In: Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : 2. október 2008, Banská Bystrica = Lisbon strategy for growth 
and jobs = proceedings of the international scientific conference / editori: Marta Orviská, Peter Pisár. 
- Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. - ISBN 978-80-969535-9-2 
 
Vongrej, M.: Vývoj CPI v podmienkach SR od r. 1998-2008 / Marián Vongrej. 
In: Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých 
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pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 / 
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta 
EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 1-6 
 
Vongrej, M.: Index vnímania korupcie v roku 2008 v  podmienkach Slovenskej republiky a ostatných 
členských štátov EÚ / Marián Vongrej. 
In: Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých 
pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 / 
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta 
EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 1-6 
 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
Novák, M.: Makroekonomické aspekty priamych zahraničných investícií na ekonomický rast Slovenskej 
republiky / Marcel Novák, Karol Trnovský. 
In: Nové trendy - nové nápady 2008 : 3. mezinárodní vědecká konference, Znojmo 20.-21. listopadu 
2008 : sborník abstraktů = New trends - new ideas 2008. - Znojmo : Soukromá vysoká škola 
ekonomická, 2007. - ISBN 978-80-903914-2-0. - S. 33-34 
 
Trnovský, K.: Makroekonomické aspekty priamych zahraničných investícií na ekonomický rast 
Slovenskej republiky / Marcel Novák, Karol Trnovský. 
In: Nové trendy - nové nápady 2008 : 3. mezinárodní vědecká konference, Znojmo 20.-21. listopadu 
2008 : sborník abstraktů = New trends - new ideas 2008. - Znojmo : Soukromá vysoká škola 
ekonomická, 2007. - ISBN 978-80-903914-2-0. - S. 33-34 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Lennerová, I.: Aktuálne trendy vývoja vo svetovej ekonomike / Ivana Lennerová. - Požaduje sa 
Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu: 
http://www.derivat.sk/files/2009casopis/Sept2009_2HotAktualneTrendyLennerova.doc. - Popis 
urobený: 18.9. 2009. - Názov z titulnej obrazovky. 
In: Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - 
Bratislava : Derivát, 2009. - ISSN 1336-5711. - Č. September (2009) 
 
Lennerová, I.: Inflačné cielenie v krajinách V 4 / Ivana Lennerová. - Požaduje sa Microsoft Internet 
Explorer. - Spôsob prístupu: http://www.derivat.sk/files/2009casopis/7-8-5-
2009_HotInflaV4Lennerova.doc. - Popis urobený: 13. 10. 2009. - Názov z titulnej obrazovky. 
In: Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - 
Bratislava : Derivát, 2009. - ISSN 1336-5711. - Č. Júl - august (2009) 
 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 
 
Vongrej, M.:  Morálne aspekty v ekonomických teóriách : dizertačná práca / Marián Vongrej ; škol. 
Jarmila Petričová. - Bratislava, 2009. - 161 s. : príl. + autoreferát 
 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 2315011 
Názov projektu: Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a  
                            komunikačných technológií. 
Vedúci projektu: Rehák, Štefan, Ing., PhD. 
Spoluriešitelia:  Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.,  

Mgr. Rudolf Pástor, PhD.,  
Mgr. Ing. Tomáš Černěnko,  
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Ing. Jana Šuranová, PhD. , (ukončila činnosť v projekte v januári 2009),  
Ing. Stanislava Pirmanová (ukončila činnosť v projekte k 30.6.2009) 

Doba riešenia: 2008 - 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 1656 Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Po ukončení prevej etapy riešenia projektu, ktorá sa zameriavala na spracovanie prehľadu literatúry 
(existujúcich štúdií) o vplyve malých podnikov na znalostnú dynamiku regiónov so špecifickým 
zameraním na sektor informačných a komunikačných technológií. V etapách, ktoré prebiehali v roku 
2009 sa ukončili práce na analýze vzťahov medzi firmami a jednotlivými aktérmi inovačného systému 
v sektore IT v bratislavskom regióne. Boli uskutočnené štúdie univerzitných spin off firiem na príklade 
štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií a Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity a prípadové štúdie firiem v sektore IT služieb. Do práce na projekte boli takisto zapojení 
študenti v predmete Špeciálny seminár z regionálnej politiky a diplomanti. Výstupy výskumu boli 
publikované v diplomovej práci Petra Kirchnera University Spin-off Firms, ktorá bola ocenená cenou 
Hermanna Schnabla za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2008/2009 (2. miesto). 
Posledná časť projektu smerovala k vymedzeniu odporúčaní pre tvorbu politiky založenej na koncepte 
znalostnej dynamiky. Poznatky, ktoré sme získali v rámci prác na projekte, sme využili tiež aj 
v prácach pre decízne orgány v SR, projekt v nemalej miere smeroval aj k formovaniu odporúčaní pre 
tvorbu rozvojovej politiky regiónov. Boli publikované výstupy rámca rozvojovej politiky založenej na 
podpore tvorby, šírenia a využívania nových znalostí a špecifické odporúčania na tvorbu politiky v IT 
sektore. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 

 
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 
 
Priame zahraničné investície v regionálnom rozvoji / Miroslav Šipikal. - IP 2315011. 
In: Regióny v pohybe, priestor a čas [elektronický zdroj] : zborník prác z medzinárodnej vedeckej 
konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Milana Bučeka, DrSc. : Bratislava, 
19.11.2009 / Elena Žárska, Viera Vlčková, Jozef Tvrdoň, Tomáš Černěnko (editori). - Bratislava : 
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2842-9 
 
Dynamika vývoja lokálnych technologických znalostí. Prípadová štúdia IT sektora v bratislavskom 
regióne / Štefan Rehák. - IP 2315011. In: Regióny v pohybe, priestor a čas [elektronický zdroj] : 
zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. 
Milana Bučeka, DrSc. : Bratislava, 19.11.2009 / Elena Žárska, Viera Vlčková, Jozef Tvrdoň, Tomáš 
Černěnko (editori). - Bratislava : Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU, 2009. - 
ISBN 978-80-225-2842-9 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 
Rozvoj sektora informačných a komunikačných technológií v SR (prípadová štúdia IT centier v 
bratislavskom regióne) / Rudolf Pástor. 
In: Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých 
pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 / 
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta 
EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 1-5 
 
Teoretické východiská dynamiky poznatkov v regionálnych ekonomikách / Tomáš Černěnko. In: 
Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých 
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pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 / 
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta 
EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 1-8 
 
Univerzitné spin off firmy. Prípadová štúdia sektora IKT v bratislavskom regióne / Štefan Rehák. In: 
Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých 
pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 / 
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta 
EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 1-9 
 
Spolupráca ako jeden z predpokladov poznatkovej dynamiky v bratislavskom kraji / Miroslav Šipikal 
In: Generácia 2008 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých 
pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008 / 
spracovali: Martin Novák, Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta 
EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2659-3. - S. 1-7 
 
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  
 
Teritoriálna dynamika poznatkov / Štefan Rehák, Jozef Tvrdoň, Alžbeta Ivaničková. In: 1. Česko-
Slovenský seminář o regionálním rozvoji : sborník ze semináře, 6. prosince 2007, Velké Bílovice. - 
Praha : Vysoká škola ekonomická, nakladatelství Oeconomica, 2008. - ISBN 978-80-245-1437-6. - S. 
28-34 
 
DDP Diplomové práce 
 
KIRCHNER, Peter. Univerzitné spin-off firmy : dipl. pr. Škol. Štefan Rehák. Bratislava, 2009. 71 s. 
 
JURENKA, Ľubomír. Tvorba sietí firiem v IT sektore : dipl. pr. Škol. Štefan Rehák. Bratislava, 2009. 73 
s. 
 
Výstupy 2009 doposiaľ nezaradené v databáze EPC Slovenskej ekonomickej knižnice 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Rehák, Š. 2009. Akademické podnikanie a univerzitné spin off firmy. Prípadová štúdia sektora IKT v 
bratislavskom regióne, Verejná správa a spoločnosť, UJPŠ Košice, ISSN 1335-7182, v tlači 
 
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 
 
Černěnko, T., 2009. Verejná správa a dynamika šírenia poznatkov. Vedecký zborník projektu EU 
v Bratislave 2315011, Ekonóm, Bratislava, ISBN 978-80-225-2897-9 
 
Pastor, R., 2009. Politika podpory rozvoja sektora informačných a komunikačných technológií. 
Vedecký zborník projektu EU v Bratislave 2315011, Ekonóm, Bratislava, ISBN. 978-80-225-2897-9  
 
Rehák, Š., 2009. Interakcie v inovačných procesoch. Výsledky z prípadových štúdií IT služieb v 
bratislavskom regióne. Vedecký zborník projektu EU v Bratislave 2315011, Ekonóm, Bratislava, ISBN 
978-80-225-2897-9 
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Šipikal, M., 2009. Vplyv inštitucionálneho usporiadania a verejnej podpory na fungovanie segmentu 
malých inovatívnych podnikov. Vedecký zborník projektu EU v Bratislave 2315011, Ekonóm, 
Bratislava, ISBN 978-80-225-2897-9  
 
Černá, J., Rehák., Š. 2009. Univerzity v metropolitných regiónoch. Vedecký zborník projektu EU 
v Bratislave 2315011, Ekonóm, Bratislava, ISBN 978-80-225-2897-9 
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce 
 
Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných technológií 
[elektronický zdroj] : vedecký zborník projektu / editori Štefan Rehák, Tomáš Černěnko. - Elektronické 
textové dáta. - Bratislava : 2009. - CD-ROM, ISBN 978-80-225-2897-9 
 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:   2315012 
Názov projektu:  Analýza vybraných oblastí daňovej politiky Slovenskej     
                                  republiky (súčasná situácia a návrh riešení) 
Vedúci projektu:  Ing. Martin Geško 
Spoluriešitelia:   Ing. Denisa Kitová, PhD.,  

Ing. Juraj Válek 
Doba riešenia:   2009 – 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009:  903 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia: 
Riešitelia v rámci plnenia cieľov stanovených pre prvý rok riešenia projektu  zhromaždili a 
preštudovali značné množstvo predovšetkým zahraničných zdrojov.  Následne v súlade so  
stanoveným plánom stanovili základné teoretické východiská a  pripravili východzie analýzy pre 
riešenia plánované pre druhý rok projektu. Čiastkové  výsledky analýz boli publikované v rámci 
vedeckej konferencie KF NHF EU v novembri  2009 (zborník je t.č. v príprave na vydanie). Zároveň 
boli realizované viaceré študijné  návštevy a konzultácie s odborníkmi z viedenského Inštitútu 
medzinárodného  daňového práva (Rakúska republika), ako aj so zodpovednými pracovníkmi 
Ministerstva financií SR (Odbor priamych daní). 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
  
AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  

 
GEŠKO, Martin: Vývoj dvojstranných zmlúv na zamedzenie dvojitého zdanenia na svete a na území 
súčasnej Slovenskej republiky, publikované v rámci zborníka z vedeckej konferencie KF NHF EU v 
Bratislave „Financie a riziko“, 2009 
 
KITOVÁ, Denisa: Mikroekonomické aspekty vplyvu daní a odvodov na ponuku práce, publikované v 
rámci zborníka z vedeckej konferencie KF NHF EU v Bratislave „Financie a riziko“, 2009 
 
 
 
Projekty APVV 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 291592 
Názov projektu: Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE) 
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Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Buček, DrSc. 
Spoluriešitelia:  prof. Buček,  

doc. Tvrdoň,  
Ing. Rehák,  
Mgr. Šipikal,  
Mgr. Pástor,  
doc. Ivaničková,  
prof. Žárska,  
Ing. Kozovský,  
doc. Vlčková,  
doc. Mišúnová,  
Ing. Šuranová,  
Ing., Mgr. Černenko,  
Ing. Šeben,  
Ing. Parízková,  
Ing. Štofko 

Doba riešenia: 2008 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 148 742 Eur (Z poskytnutých finančných prostriedkov pre 
EU (148 742 Eur) boli na spoluriešiteľské vysoké školy (TUKE Košice, Žilinská univerzita, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita Nitra) presunuté finančné prostriedky vo výške 81 374,37 Eur. tzn., že 
NHF EU v Bratislave zostali na riešenie úlohu prostriedky vo výške 67 367,63) 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Zámerom projektu a hlavným cieľom je preskúmať z rôznych pohľadov regionálne aspekty znalostnej 
ekonomiky a formulovať odporúčania pre realizáciu rozvojovej politiky regiónov. V roku 2009 boli 
ukončené práce na pracovnom balíku 1 (teoretické východiská). Bolo spracovaných 11 štúdií z čoho 
bolo 6 spracovaných na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja. Štúdie rozoberajú tak 
teoretický rámec skúmania znalostí a ich úlohy v ekonomike ako aj popisujú znalostné procesy v 
rozličných typoch regiónov a skúmajú základné segmenty znalostnej ekonomiky. Rovnako prebiehali 
práce na PB4, ktorý je zameraný na úlohu a postavenie regionálnej politiky pre podporu tvorby a 
šírenia poznatkov v regionálnom prostredí. Výstupy projektu boli publikované na vedeckých 
konferenciách, vedeckých článkoch a špeciálnom čísle vedeckého časopisu Region Direct. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
Učiace sa regióny / Miroslav Šipikal, Jana Parízková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 
104 s. [6,479 AH]. - ISBN 978-80-225-2732-3 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Znalostne intenzívne služby podnikom (KIBS) - cesta z fragmentovanosti inovačných systémov 
metropolitných regiónov? / Štefan Rehák. - APVV-0230-07. In: Region direct : medzinárodný vedecký 
časopis= the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné 
centrum Banská Bystrica, 2008. - ISSN 1337-8473. - Roč. 1, č. 2 (2008), s. 61-74 
 
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 
 
Vývojové trendy regionálnych štruktúr (metropolizácia) / Alžbeta Ivaničková. In: Regióny v pohybe, 
priestor a čas [elektronický zdroj] : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri 
príležitosti životného jubilea prof. Ing. Milana Bučeka, DrSc. : Bratislava, 19.11.2009 / Elena Žárska, 
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Viera Vlčková, Jozef Tvrdoň, Tomáš Černěnko (editori). - Bratislava : Katedra verejnej správy a 
regionálneho rozvoja NHF EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2842-9 

AFD Publikované príspevky z domácich konferencií 
 
Programové rozpočtovanie a jeho význam v rozpočtovej praxi územnej samosprávy / Dušan 
Kozovský. - APVV-0230-07 REDIPE. In: Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach 
regiónov EÚ [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia : Banská Bystrica, 1. a 
2.10.2009. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. - ISBN 
978-80-8083-837-9. - S. 1-18 
 
Ivaničková, A.: Regionálna politika EÚ pre udržateľný rozvoj. Podpora udržateľného rozvoja v štátoch 
V-4 pomocou štrukturálnych fondov. In: Vedecký obzor (Scientific   Horizont), roč. 1, č. 3 2009, 
Skalica : Vydavateľ SVŠ n.o. Skalica, str. 27 – 40, EAN 977133790500911, ISSN 1337 – 9054 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
The contribution of information and communications technologies to global and regional 
competitiveness: an empirical exploration / Milan Buček, Menbere Workie Tiruneh. 
In: ICABR 2009 [elektronický zdroj] : abstracts [of] V. International Conference on Applied Business 
Research : september 21-25, 2009. - Brno : Mendel University in Brno, 2009. - ISBN 978-80-7375-
324-5. - S. 43 
 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 
 
Conclusion about disparities on the level of countries and regions, the common and specific reasons / 
Milan Buček, Menbere Workie Tiruneh. In: 3rd Central European conference in regional science - 
CERS : book of abstracts : October 7th - 9th, 2009, Košice, Slovak republic. - Košice : Technical 
University of Košice, 2009. - ISBN 978-80-553-0255-3. - S. 33 
 
The regional policy within knowledge economy - theoretical-methodological circumstances / Jozef 
Tvrdoň. In: 3rd Central European conference in regional science - CERS : book of abstracts : October 
7th - 9th, 2009, Košice, Slovak republic. - Košice : Technical University of Košice, 2009. - ISBN 978-
80-553-0255-3. - S. 87 
 
Application of new approaches in the management system of territorial self-government / Dušan 
Kozovský. In: 3rd Central European Conference in Regional Science (CERS) : Košice, October 7th - 
9th, 2009 : book of abstracts. - [Košice] : [Technická univerzita, Ekonomická fakulta], 2009. - ISBN 
978-80-553-0255-3. - S. 54 
 
The quality of human management in knowledge processes / Viera Vlčková, Alžbeta Ivaničková. In: 
3rd Central European conference in regional science - CERS : book of abstracts : October 7th - 9th, 
2009, Košice, Slovak republic. - Košice : Technical University of Košice, 2009. - ISBN 978-80-553-
0255-3. - S. 90 
 
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch 
 
Implementácia programového rozpočtovania v praxi územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej 
republiky / Dušan Kozovský. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [elektronický zdroj] : 
XIV. ročník mezinárodní odborné konference, 3.-4. dubna 2009. / ed. Květa Kubátová. - Praha : 
Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1513-7 
 
Publikácie v tlači: 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
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Rehák, Š., Ekonómia znalostí v priestore a čase. Teoretický prehľad. APVV-0230-07. In: Region direct 
: medzinárodný vedecký časopis= the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne 
európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. - ISSN 1337-8473. - Roč. 2, č. 1 (2009), s. 12-
29 
 
Šipikal, M., Ivaničková, A., Metropolitné regióny v znalostnej ekonomike. APVV-0230-07. In: Region 
direct : medzinárodný vedecký časopis= the international scientific journal. - Banská Bystrica : 
Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. - ISSN 1337-8473. - Roč. 2, č. 1 
(2009), s. 49-75 
 
Černá, J. Úlohy univerzít v dynamike znalostných procesov. APVV-0230-07. In: Region direct : 
medzinárodný vedecký časopis= the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne 
európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. - ISSN 1337-8473. - Roč. 2, č. 1 (2009), s. 76-
103 
 
Tvrdoň, J., Regionálna politika v ekonomike založenej na znalostiach. APVV-0230-07. In: Region 
direct : medzinárodný vedecký časopis= the international scientific journal. - Banská Bystrica : 
Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. - ISSN 1337-8473. - Roč. 2, č. 1 
(2009), s. 49-76 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 
Jozef Tvrdoň. The regional policy within knowledge economy - theoretical-methodological 
circumstances In: 3rd Central European Conference in Regional Science : International conference 
proceedings : October 7th-9th, 2009, Košice, Slovak Republic. Košice : TU, EkF, 2009. ISBN 978-80-
553-0329-1. 
 
Pastor Rudolf. ICT Policy Practices and Options. In: 3rd Central European Conference in Regional 
Science : International conference proceedings : October 7th-9th, 2009, Košice, Slovak Republic. 
Košice : TU, EkF, 2009. ISBN 978-80-553-0329-1. 
 
Kozovský Dušan. Application of new approaches in the management system of Territorial Self-
Government. In: 3rd Central European Conference in Regional Science : International conference 
proceedings : October 7th-9th, 2009, Košice, Slovak Republic. Košice : TU, EkF, 2009. ISBN 978-80-
553-0329-1. 
 
Ivaničková, A., Vlčková, V. Education as a Precondition in Knowledge Economy. In: 3rd Central 
European Conference in Regional Science : International conference proceedings : October 7th-9th, 
2009, Košice, Slovak Republic. Košice : TU, EkF, 2009. ISBN 978-80-553-0329-1. 
 
Šuranová, J. Universities in the Context of Regional Dimension. In: 3rd Central European Conference 
in Regional Science : International conference proceedings : October 7th-9th, 2009, Košice, Slovak 
Republic. Košice : TU, EkF, 2009. ISBN 978-80-553-0329-1. 
 
Rehák, Š. How the transaction cost theory can help us understand the regional technological changes 
in the post-socialist economies? In: 3rd Central European Conference in Regional Science : 
International conference proceedings : October 7th-9th, 2009, Košice, Slovak Republic. Košice : TU, 
EkF, 2009. ISBN 978-80-553-0329-1. 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: SK – CZ – 0058 – 07, EU č. 291591 
Názov projektu: Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych zahraničných investícií 
Vedúci projektu: doc. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD. 
Spoluriešitelia:  Buček Milan, Prof. Ing DrSc.;  

Mišúnová Ema, doc. RNDr, CSc.; 
Vlčková Viera, doc. RNDr., CSc.;  
Ivaničková Alžbeta, doc. RNDr.CSc.;  
Rehák Štefan, Ing., PhD.;  
Pástor Rudolf, Mgr., PhD.;   
Šipikal Miroslav, Mgr., PhD.; Ing.;  

Doba riešenia: 2008 - 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 51 130, 76 Sk, 1 697,23 Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
− Organizovanie dvoch seminárov (na pôde VŠE v Prahe a EU v Bratislave) na tému identifikácie 

hlavných faktorov investičnej atraktivity regiónov v SR a ČR, vplývajúcich na alokáciu priamych 
zahraničných investícií. 

− Porovnanie nástrojov, vplývajúcich na alokáciu priamych zahraničných investícií v SR a ČR. 
− Vzájomná informovanosť o zameraní výskumu na Katedre regionálneho rozvoja a verejnej správy 

EU v Bratislave a Katedre regionálnych štúdií VŠE v Prahe. 
− Porovnanie teoretických prístupov v rámci pedagogického procesu na oboch pracoviskách. 
− Spoločné zorganizovanie 3. a 4. česko – slovenského seminára o regionálnom rozvoji (Velké 

Bílovice, Slovenský Grob), za účasti ďalších univerzít zo Slovenska a Českej republiky, ktoré 
zabezpečujú výuku regionálneho rozvoja a regionálnej politiky. 

− Účasť oboch pracovísk na diskusii na centrálnych orgánoch SR a ČR o problémoch regionálneho 
rozvoja a uplatňovaní regionálnej politiky. 

− Identifikácia možností spolupráce v budúcom období. 
− Príprava vydania spoločnej monografie na tému priamych zahraničných investícií v roku 2010.   
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009:  
Projekt bol zameraný na rozvoj spolupráce Katedry regionálneho rozvoja EU v Bratislave a Katedry 
regionálních studií VŠE v Prahe. Spoločným publikačným výstupom bude vydanie monografie na tému 
priamych zahraničných investícií v roku 2010.   
 
 
 
 
Projekty MVTS 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 6RP/6187/EU/08,  ev. č. na EU 211501 – MVTS – MŠ SR 
Názov projektu: Endogénne kapacity regiónu pre rozvoj malých inovatívnych firiem 
Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Buček, DrSc. 
Spoluriešitelia:  Tvrdoň Jozef, doc. Ing. CSc.;  

Ivaničková Alžbeta, doc. RNDr., CSc. 
Rehák Štefan, Ing., PhD.;  
Pástor Rudolf, Mgr., PhD.;  
Šipikal Miroslav, Mgr., PhD.;  
Belvončíková Eva, Ing., M.A.;  
Šuranová Jana, Ing. PhD.;  
Pirmanová Stanislava, Ing. - doktorandka 

Doba riešenia:   v roku 2008 ukončená, podľa pokynov MŠ SR, oponentúrou a záverečnou správou zo 
dňa 31.1.2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 00,0 Eur 
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Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): žiadne 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: žiadne 

  
 

  
 

Rozvojové projekty 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU  
Číslo projektu:   Projekt č. 041-002EU-3/2008   MŠ SR č. 261 513 
Názov:  Počítačové spracovanie reči 
Vedúci projektu: Ing. Ivan Šóš, PhD. 
Spoluriešitelia: prof. Ing. Ján Lisý, PhD.,  

Ing. Martin Novák,  
Ing. Barbara Napolitano,  
RNDr. Agneša Gašperanová,  
Martin Pagáč (študent so zdrav. postihnutím),  
Ing. Jozef Ivanecký, PhD. 

Doba riešenia: 2008 – 2009  
Ciele vytýčené na sledované obdobie: 
Hlavným cieľom rozvojového projektu bolo obstarať potrebné hardvérové a softvérové vybavenie k 
započatiu realizácie výskumu v predmetnej oblasti. V nasledujúcich rokoch pracovisko Katedry 
aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky na Národohospodárskej fakulte plánuje vytvoriť 
slovenskú lokalizáciu pre digitalizáciu reči do textovej podoby. Cieľom katedry je nielen vytvoriť 
slovenskú lokalizáciu pre uvedený softvér, ale aj motivovať študentov pri riešení úloh spojených s 
dosiahnutím cieľa primeraným technickým zabezpečením vedy a výskumu v oblasti spracovania 
slovenskej reči. Po dosiahnutí cieľa bude možné pre študentov s hendikepom využívať softvérový 
nástroj pre diktovanie poznámok z prednášok a digitalizáciu akéhokoľvek prejavu. Ich využívanie 
softvéru je cestou k plnohodnotnému začleneniu sa do hospodárskej praxe napr. ako zapisovateľov, 
žurnalistov aj bez potreby využívať k zapisovaniu horné končatiny.  

Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ: 
Cieľ projektu bol naplnený zakúpením kompletného vybavenia pre tvorbu slovenského  produktu pre 
spracovanie reči. V roku 2009 bola zorganizovaná medzinárodná vedecká konferencia v spolupráci 
s Katedrou aplikovanej informatiky na Fakulte hospodárskej informatiky a taktiež s Ústavom 
výpočtovej techniky Ekonomickej univerzity v Bratislave, na ktorej sme prezentovali projekt 
„Počítačového spracovania reči“. Zabezpečili sme tvorbu slovníka, v ktorom sa nachádzajú 
najfrekventovanejšie slová, ktoré využívame v tvorbe databázy hlasov. Vytvorili sme softvér, ktorý je 
priložený na DVD, spolu s ukážkami nahrávok hlasu. V súčasnosti získavame rozsiahlu databázu 
hlasov, ktoré vyústia ku konkrétnemu slovenskému produktu počítačového spracovania reči. 

Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu za sledované 
obdobie (pokračujúci projekt aj končiaci projekt). Úplný zoznam výstupov – príloha F1: 
 
AFA  
Rozvojové projekty na Katedre aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky  
Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave / Ivan Šóš, Martin Novák. 
In: 4. ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 
[elektronický zdroj] : CD s recenzovanými příspěvky : Zlín, 10. duben 2008. - Zlín : Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, 2008. - ISBN 978-80-7318-664-7 
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AFD  
Investície do IKT v SR / Ivan Šóš, Martin Novák. 
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 : Senec, 22. máj 2008 / spracovali: Martin Novák, Silvia Ošková, 
Ivan Šóš. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2553-4 
 
AFD  
Informačné a komunikačné technológie a ekonomický rast / Ivan Šóš, Barbara Napolitano, Martin 
Novák. 
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. : Piešťany, 9.-10. októbra 2008 / spracovali: Martin Novák, Marcel 
Novák, Ivan Šóš. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. - ISBN 978-80-225-2620-3 

AFD  
Informačné a komunikačné technológie / Ivan Šóš. 
In: Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana 
NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD. : Bratislava 11.11.2008. - Bratislava : [Katedra 
pedagogiky NHF EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2653-1 

DAI  
Informatika ako integrálna súčasť ekonomického vzdelávania : dizertačná práca / Ivan Šóš ; škol. 
Rudolf Šlosár. - Bratislava, 2008. - 166 s. : príl. + autoreferát 
 
AFD  
E-learning ako komunikačný prostriedok / Barbara Napolitano, Martin Novák, Ivan Šóš, Miroslava 
Vašeková. 
In: Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie : Bratislava, 24. marec 2009 / zostavili: Janette Brixová, Martin Novák, Ivan Šóš. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2724-8. - S. 
 
 
 
 
Iné projekty 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu: Tatra banka 2008vs031 
Názov projektu: Integrácia multimédií do výučby VET a ETŽ 
Vedúci projektu: doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD. 
Spoluriešitelia:  doc. Ing. Muchová Eva, PhD.,  

Ing. Peter Ferenc,  
Ing. Miloš Moravčík,  
Ing. Marián Vongrej,  
Ing. Martin Čambal   

Doba riešenia: 1.9.2008 – 28.2.2010 



 47

Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 6 638,78€ 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Stanovený cieľ projektu – integrácia multimédií do výučby predmetov Všeobecná ekonomická teória 
a do predmetov študijného programu Ekonomická teória a ekonomická žurnalistiky – bol splnený. V 
rámci týchto predmetov boli využívané multimédiá ako filmy, webcasty, animované prezentácie, 
obrázky, online prednášky z univerzity Cambridge a pod. Taktiež sa podarilo vytvoriť blogovací 
systém pre študentov smeru ETEŽ, ktorý bol následne využívaný aj ostatnými študentmi a učiteľmi  
NHF a EU v Bratislave 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
Seminár: „Integrácia multimédií do výučby VET a ETŽ, organizovaný dňa 8. 10. 2008 v Piešťanoch 
Blog: NHF zavesený na stránku NHF EU v Bratislave 
Vydeozáznami: Cambridge – Inefficiency of Monopolies. flv,  
Animácie: YouTube – Economic Cycle.flv 
Zvukové záznamy: http://www.cato.org/dailypodcast/podcast-archive.php 
Databáza multimédií vydaná na CD nosiči 
  
 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 2008vv059 
Názov projektu: Learn More and Publish! 
Vedúci projektu: Ing. Štefan Rehák, PhD. 
Spoluriešitelia:  
Doba riešenia: 2008 - 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 2000 Eur projekt s rozpočtom vo výške 2000 Eur (na celé 
obdobie riešenia) bol realizovaný prostredníctvom Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku. Časť 
aktivít bola realizovaná aj na EF TU v Košiciach. 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Hlavným cieľom projektu bolo budovanie znalostnej bázy v oblasti regionálneho rozvoja v SR 
prostredníctvom dvoch vzájomne prepojených aktivít – diskusných seminárov a súťaže. Stanovené 
ciele projektu boli naplnené uskutočnením šiestich diskusných prednášok a realizovaním a 
vyhodnotením súťaže o najlepší publikačný počin. Celkove sa na diskusných stretnutiach zúčastnilo 
viac ako 300 účastníkov, z ktorých prevažnú väčšinu tvorili študenti a mladí vedeckí pracovníci. 
Hosťami boli poprední slovenskí a zahraniční odborníci (teoretici aj praktici) v oblasti regionálnej vedy. 
Prednášky boli organizované v Bratislave (4x) a Košiciach (2x), Témy prednášok boli zamerané tak na 
principiálne otázky regionálnej vedy ako aj na praktické problémy financovania regionálnej podpory v 
SR so špecifickým zameraním na postavenie bánk. Do súťaže o najlepší publikačný počin mladého 
odborného a vedeckého pracovníka (aktivita Publish!) sa prihlásilo celkom 17 súťažných príspevkov 
účastníkov z piatich slovenských univerzít. Príspevky mali formu vedeckých monografií, vedeckých 
článkov, príspevkov v zborníkoch, dizertačných a diplomových prác. Výsledky súťaže boli oznámené 
na záverečnom ceremoniáli konferencie CERS v Košiciach a boli publikované na stránke Spoločnosti a 
v ďalších tlačených periodikách. Aktivita prispela k zvýšeniu motivácie mladých pracovníkov k 
publikačnej činnosti a k budovaniu prestíže vo vedeckej komunite v SR.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
Na záver projektu bol zostavený elektronický a printový zborník s  prednáškami uskutočnenými 
v rámci projektu.  
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce 
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Learn more and publish! [elektronický zdroj] : zborník prednášok usporiadaných v rámci projektu / 
editori Štefan Rehák, Tomáš Černěnko. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Spoločnosť pre 
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Obchodná fakulta 
 
 
Projekty VEGA 
 
KATEDRA MARKETINGU 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

 
ČÍSLO PROJEKTU:  1/4582/07 
Názov projektu: Rozšírenie teórie CRM: integrácia zákazníka do hodnotového reťazca podniku  

ako nový prístup k tvorbe konkurenčnej výhody 
Vedúci projektu: prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc.  
Spoluriešitelia:  doc. Ing. Helena Labská, CSc. 

Ing. Zuzana Lukačovičová, PhD.  
Ing. Zora Vajsochrová Trnková, PhD. 
Ing. Robert Spišák, PhD. 
Ing. Veronika Konštiaková 

Doba riešenia: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 5 278 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- návrh modelu integrácie zákazníka do hodnotového reťazca podniku, 
- rozpracovanie nástrojov retencie a lojality zákazníkov v oblasti: a) systému riadenia podniku; 

b) interakcie podniku a zákazníka, 
- návrh obsahu a štruktúry informačného zabezpečenia a funkcií analytického a operatívneho 

CRM, tvorby dátových skladov a možnosti využitia metódy ECR v obchodných vzťahoch, 
- empirický výskum korelácie rentability zákazníka, nákladov obsluhy zákazníka a fázy životného 

cyklu zákazníka, 
- rozpracovanie viacúrovňového modelu tvorby, multiplikácie a podpory vzťahu so zákazníkmi. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
LESÁKOVÁ, Dagmar. CRM a zákaznícke stratégie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 109 s. 
ISBN 978-80-225-2815-3. 
 
ABC Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
LESÁKOVÁ, Dagmar. Customer strategies in Slovak Republic. In: Company in Process of Integration 
with European Union.  Warsaw : Vizja Press&IT, 2009, p. 133-143. ISBN 978-83-61086-59-8. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
LESÁKOVÁ, Dagmar. Customer oriented strategies in Slovak companies. In Ekonomické rozhľady : 
vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 
2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 2, s. 163-170. 
 
LESÁKOVÁ, Dagmar. Postoje zákazníkov k CRM. 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, s. 97-111.  
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
LESÁKOVÁ, Dagmar. Nové prístupy v manažmente zákazníkov. In Aktuálne marketingové trendy v 
teórii a praxi : vedecký monografický zborník. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej 
univerzity v Žiline a Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline, 2008. ISBN 978-80-8070-
964-8, s. 152-155. 
 
LABSKÁ, Helena. Interaktívne formy komunikácie v nákupnom správaní. In: Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie  „Nové trendy v marketingu – súčasnosť a budúcnosť“, organizovanej Fakultou 
masmediálnej komunikácie UMC v Trnave,. konanej v Smoleniciach  20.11. 2008. Vyd. FMK, Trnava 
2009  s. 112 - 126 . ISBN 978-80-8105-093-0.   
 
LABSKÁ, Helena. Komunikačné aspekty marketingu médií.  In: Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie v Mojmírovciach „Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu 
a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie. 2. časť. 
Bratislava:  Vyd. Ekonóm 2009. 5 s. ISBN 978-80-225-2795-8.   
 
LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Privátne značky pod vplyvom hospodárskej krízy v segmente bioproduktov. 
In Obchod a marketing 2009 : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia vzniku 
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 
ISBN 978-80-225-2839-9, s. 106-114.  
 
LESÁKOVÁ, Dagmar. Postoje zákazníkov k CRM. In: Rozšírenie teórie CRM: integrácia zákazníka do 
hodnotového reťazca podniku : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 
1/4582/07. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2870-2, s. 58-78.  
 
LABSKÁ, Helena. Komunikačné média v stratégii budovania CRM. In: Rozšírenie teórie CRM: 
integrácia zákazníka do hodnotového reťazca podniku : zborník vedeckých statí z riešenia 
výskumného projektu VEGA 1/4582/07. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-
225-2870-2, s. 38-58.  
 
LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. CRM v kontexte lojality zákazníkov k značke. In: Rozšírenie teórie CRM: 
integrácia zákazníka do hodnotového reťazca podniku : zborník vedeckých statí z riešenia 
výskumného projektu VEGA 1/4582/07. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-
225-2870-2, s. 24-38.  
 
TRNKOVÁ, Zora. Podstata a východiská lojality zákazníkov. In: Rozšírenie teórie CRM: integrácia 
zákazníka do hodnotového reťazca podniku : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu 
VEGA 1/4582/07. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2870-2, s. 5-24.   
 
LESÁKOVÁ, Dagmar. Modely zákazníckej spokojnosti a meranie spokojnosti. In: Rozšírenie teórie 
CRM: integrácia zákazníka do hodnotového reťazca podniku : zborník vedeckých statí z riešenia 
výskumného projektu VEGA 1/4582/07. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-
225-2870-2, s. 85-92.   
 
LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Privátne značky pod vplyvom hospodárskej krízy v segmente bioproduktov. 
In Obchod a marketing 2009 : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia vzniku 
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 
ISBN 978-80-225-2839-9, s. 106-114.  
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
LESÁKOVÁ, Dagmar. Analysis of marketing strategies in Slovak companies. In Agricultural markets 
and trade. Evidence and perspective of V4 region and its neighbour - Ukraine : proceedings of the 
papers from the International scientific workshop Kiev, Ukraine, november 5-6, 2008. - Nitra : Faculty 
of economics and management Slovak University of agriculture in Nitra, 2008. ISBN 978-80-552-
0122-1, s. 136-139. 
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LESÁKOVÁ, Dagmar – KONŠTIAKOVÁ, Veronika. Analýza teórie CRM a hodnota zákazníka. In 
Management, economics and business development in the new european conditions : VII. 
international scientific conference [elektronický zdroj]. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2009. 
ISBN 978-80-214-3893-4, s. V. / 24-V. / 33.  
 
LESÁKOVÁ, Dagmar. Broadening the CRM theory. In Odvětvové strategie a politiky 2008 : sborník z 
mezinárodní vědecké konference, Valtice, 11. - 12. září 2008. - Brno : MSD, spol. s r.o., 2008. ISBN 
978-80-7392-062-3, s. 60-64.  
 
LESÁKOVÁ, Dagmar. CRM z hľadiska vnímania zákazníka. In Firma a konkurenční prostředí 2009 : 
tradiční mezinárodní vědecká konference pořádaná při příležitosti oslav 50. výročí založení PEF, 12. - 
13. března 2009, Brno. - Brno : MZLU v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2009. ISBN 978-80-
7392-087-6, s. 70-79. 
 
LESÁKOVÁ, Dagmar – TRNKOVÁ, Zora.  Scenáre vývoja CRM. In: Aktuální aspekty české a světové 
ekonomiky. Liberecké ekonomické fórum 2009. 15.-16. září 2009. – Liberec : Technická univerzita, 
2009. ISBN 978-80-7372-536-5.  
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
LESÁKOVÁ, Dagmar. Empirický výskum postojov zákazníkov k CRM. In Trendy a aktuálne výzvy teórie 
a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach 
globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora 
Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 250-254. 
 
LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Zákazník v centre pozornosti manažmentu zdravotných služieb. In Trendy a 
aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v 
podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod 
záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 260-265.  
 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
LESÁKOVÁ, Dagmar. Customer oriented strategies in Slovak companies. In ICABR 2009 : abstracts 
[of] V. International Conference on Applied Business Research [elektronický zdroj]. - Brno : Mendel 
University in Brno, 2009. ISBN 978-80-7375-324-5, s. 124-125. 

 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

Číslo projektu:  1/4598/07 
Názov projektu: Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch  
  v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na  
  realizáciu distribučnej stratégie firmy 
Vedúci projektu: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
Spoluriešitelia:   Ing. Pavol Kita, PhD. 

doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc. 
doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD. 
Ing. Peter Drábik, PhD. 
Ing. Mária Hasprová, PhD. 
Ing. Miloš Gabriš 
Ing. Daniela Jašíková, rod. Ambrózaiová 
Ing. Róbert Kňažek 
Ing. Stanislav Kovalík 
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Ing. Ivana Kováčiková 
Ing. Monika Kremeňová 
Ing. Igor Matušek 
Ing. Monika Némová 
Ing. Katarína Vlčková 

Doba riešenia:  1. 1. 2007 - 31. 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 2 390 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- formulovanie faktorov a determinantov štrukturálnych vzťahov medzi účastníkmi distribučných 
procesov a ich významu pre dosahovanie spoločných cieľov všetkých partnerov, 

- definovanie úlohy marketingového poradenstva a významu prehlbovania partnerských vzťahov 
a spolupráce v dosahovaní efektívnosti distribučných procesov, 

- vymedzenie vybraných metód zefektívnenia distribučných aktivít s cieľom dosiahnutia 
ekonomických efektov pre všetky zúčastnené strany, 

- vplyv internacionalizácie a globalizácie obchodovania na tvorbu distribučných stratégií 
v podmienkach globálnej hospodárskej krízy, 

- vymedzenie postavenia spotrebiteľa a vplyvu jeho správania na usporiadanie štrukturálnych 
vzťahov. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
KITA, P.: K niektorým aspektom koncentrácie a konkurencie v oblasti distribúcie v kontexte 
globalizácie. In: Ekonomický časopis. Časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, 
spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV. 
– ISSN 0013-3035. – S. 912 – 924 [1,0] 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
HANULÁKOVÁ, E. – DAŇO, F.: Poradenstvo a jeho úloha v dizajnovaní distribučného kanála. 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. - Roč. 1, 
č. 4 (2008), s. 17-26 [1,0] 
 
HANULÁKOVÁ, E. – KŇAŽEK, R.: Strategické riadenie a meranie výkonnosti firmy. 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. - Roč. 2, č. 7 (2009), 
s. 67-74 [1,0] 
 
KITA, P. – ROZIN, A.: Súčasná spotreba a charakteristiky slovenského spotrebiteľa. 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. - Roč. 2, č. 6 (2009), 
s. 74-84 [1,0] 
 
KŇAŽEK, R.: Balanced Scorecard ako moderný systém merania výkonnosti podniku v turbulentnom 
prostredí novej ekonomiky a jeho vplyv na stratégiu firmy. 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, 2009. - ISSN 1337-7493. - Roč. 2, č. 5 (2009), s. 58-66 [1,0] 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch  
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DAŇO, F. – VLČKOVÁ, K.: Kooperácia v distribučných procesoch. In: Faktory a determinanty 
štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie 
obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia 
vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná 
fakulta EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2834-4. - S. 141-150 [1,0] 
 
DRÁBIK, P.: Logistika v období hospodárskej recesie. In: Faktory a determinanty štrukturálnych 
vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a 
ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého 
projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 
2009. - ISBN 978-80-225-2834-4. - S. 62-74 [1,0] 
 
GABRIŠ, M.: Využitie progresívnych metód v distribučnom manažmente a ich vplyv na efektívnosť 
distribučných procesov. In: Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch 
v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej 
stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba 
riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2834-
4. - S. 20-29 [1,0] 
 
HANULÁKOVÁ, E.: Marketingové prostredie a jeho vplyv na distribúciu v oblasti stavebníctva 
v podmienkach hospodárskej a finančnej krízy na Slovensku. In: Faktory a determinanty 
štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie 
obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia 
vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná 
fakulta EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2834-4. - S. 108-119 [1,0] 
 
HASPROVÁ, M.: Vernostné programy v modernej distribúcii. In: Faktory a determinanty 
štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie 
obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia 
vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná 
fakulta EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2834-4. - S. 78-97 [1,0] 
 
JAŠÍKOVÁ (AMBRÓZAIOVÁ), D.: Distribúcia produktu sociálneho marketingu. In: Faktory a 
determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a 
globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých 
statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava 
: [Obchodná fakulta EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2834-4. - S. 129-141 [1,0] 
 
KITA, P.: Emócie ako hlavný faktor modelu správania slovenských spotrebiteľov pri výbere ich miesta 
stravovania. In: Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v 
podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej 
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faktory vplyvu na štrukturálne vzťahy v distribúcii. In: Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov 
v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv 
na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 
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978-80-225-2834-4. - S. 39-51 [1,0] 
 
KOVALÍK, S.: Outsourcing a jeho význam v podniku v procese liberalizácie elektroenergetiky. In: 
Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach 
internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : 
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obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia 
vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná 
fakulta EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2834-4. - S. 51-61 [1,0] 
 
NÉMOVÁ, M. – KOVÁČIKOVÁ, I.: Vplyv globálnej hospodárskej a finančnej krízy na distribučné 
stratégie firiem. In: Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v 
podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej 
stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 (doba 
riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. - ISBN 978-80-225-2834-
4. - S. 7-20 [1,0] 
 
VLČKOVÁ, K.: Distribučné kanály v prostredí internetu. In: Faktory a determinanty štrukturálnych 
vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a 
ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého 
projektu VEGA 1/4598/07 (doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009). - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 
2009. - ISBN 978-80-225-2834-4. - S. 74-87 [1,0] 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
GABRIŠ, M: Efektívne riadenie distribučného kanála. In: MEKON´09 – CD of participant´s reviewed 
papers from 11th International Conference Mekon 2009. – Ostrava [VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, Ekonomická fakulta], 2009. – ISBN 978-80-248-2013-2. – 7 s. [1,0] 
 
KREMEŇOVÁ, M.: Konflikty medzi účastníkmi distribučného kanála. In: MEKON´09 – CD of 
participant´s reviewed papers from 11th International Conference Mekon 2009. – Ostrava [VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta], 2009. – ISBN 978-80-248-2013-2. – 7 s. [1,0] 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
DAŇO, F.: Význam kooperácie pri efektívnej realizácii distribučných procesov. In: Trendy a aktuálne 
výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v 
podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod 
záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského : Mojmírovce, 15.-
16.10.2009. I. časť / zborník zostavili: Peter Červenka, Ladislav Bažó. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2794-1. - S. 54-59 [1,0] 
 
GABRIŠ, M. – KREMEŇOVÁ, M.: Špecifické formy distribučných kanálov a riadenie distribučných 
konfliktov. In: Obchod a marketing 2009 – Zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia 
vzniku Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. – Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. ISBN 978-80-225-2839-9, S. 55 – 61 [1,0] 
 
VLČKOVÁ, K.: Internet Influence on the Structure od Distribution Channels. In: Transcom 2009 – 
Zborník z 8. európskej konferencie mladých výskumných a vedeckých pracovníkov. – Žilina: Žilinská 
univerzita, 2009. ISBN 978-80-554-0027-3, S. 265 – 269 [1,0] 
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VLČKOVÁ, K. – DAŇO, F.: Štruktúra medzinárodných distribučných kanálov. In: In: Obchod 
a marketing 2009 – Zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia vzniku Obchodnej 
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. – Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-
225-2839-9, S. 147 – 155 [1,0] 

 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

Číslo projektu:   1/4600/07 
Názov projektu:  Podmienky a predpoklady rozvoja vzťahového marketingu ako   

nástroja konkurencieschopnosti slovenských podnikov v kontexte  jednotného 
európskeho trhu 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Francová, PhD.  
Spoluriešitelia:  Ing. Milan Oreský, PhD. 
   doc. Ing. Helena Labská, CSc. 
   doc. Ing. Alica Lacková, CSc. 
   doc. Ing. Antónia Štensová, CSc. 

Ing. Mária Hasprová, PhD. 
Ing. Lucia Michalková, PhD. 
Ing. Zdenka Musová, PhD. 

   Ing. Štefan Žák, PhD. 
Ing. Tatiana Ondrisková 

Doba riešenia:  1. 1. 2007 - 31. 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 1 795 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Problematika vzťahového marketingu je rozpracovaná v oblasti spoločenských, kultúrnych, 
ekonomických a ostatných aspektov. Jeho implementáciu podporujú inovácie marketingu, osobitosti a 
nástroje vzťahového marketingu. Originálnym výsledkom je rozpracovanie problematiky vzťahového 
marketingu pre oblasť obchodu a vzťahov so zákazníkmi s vplyvom na spotrebu i pre oblasť riadenia 
vzťahov s dodávateľmi, resp. obchodných vzťahov. Výsledkom je aj rozpracovanie širokého spektra 
nástrojov podporujúcich budovanie vzťahov medzi zúčastnenými subjektmi. Inovácie, sieťová 
ekonomika, internacionálna ekonomika, vznik medzinárodných sietí vytvárajú široké spektrum nových 
vzťahov, resp. partnerstiev vyžadujúcich nový pohľad na nástroje podporujúce rozvoj a budovanie 
týchto vzťahov. Používané nástroje možno členiť na finančné, spoločensky orientované a štrukturálne 
nástroje. Dôležitým aspektom je identifikácia faktorov zohľadňujúcich efektívnosť vzťahového 
marketingu, tzn. identifikácia systému metrík vzťahového marketingu. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
FRANCOVÁ, Zuzana – ORESKÝ, Milan. Vzťahový marketing. Od teoretických východísk po uplatnenie 
v praxi. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 250 s. ISBN 976-80-225-2871-9 – . 

            
 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 
FRANCOVÁ, Zuzana. Synergia obchodu a poskytovania hodnoty zákazníkom. 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, 2009. - ISSN 1337-7493. - Roč. 2, č. 7 (3/2009), s. 42-56. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
FRANCOVÁ, Zuzana. Implikácia teórií obchodu v tovrbe hodnoty pre zákazníka. In: 
Vzťahovmarketing: osobitosti, formy a aplikácie vzťahového marketingu -monografický zborník 
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vedeckých statí = Relationships marketing : its specialties, forms and selected applications : = 
research papers: monograph collection of scientific articles / Zuzana Francová a kol. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2813-9. - S. 9-22. 
 
FRANCOVÁ, Zuzana. Profilovanie maloobchodu v súčasnom globálnom prostredí. In: Obchod a 
marketing 2009 : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia vzniku Obchodnej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave : Bratislava, september 2009 / zborník zostavili: Mária Hasprová, 
Štefan Žák. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2839-9. - S. 42-54. 
 
ORESKÝ, Milan. Riadenie vzťahov s dodávateľmi. In: Vzťahový marketing : osobitosti, formy a 
aplikácie vzťahového marketingu. marketingu -monografický zborník vedeckých statí = Relationships 
marketing : its specialties, forms and selected applications : = research papers: monograph collection 
of scientific articles / Zuzana Francová a kol. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-
80-225-2813-9. -, s. 107-124. 
 
HASPROVÁ, Mária. Nové formy marketingovej komunikácie v poisťovniach. In: Obchod a marketing 
2009 – zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia vzniku Obchodnej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2009, s. 62-69. ISBN 978-80-225-
2839-9. 
 
HASPROVÁ, Mária. Budovanie vzťahov s klientmi v bankovníctve. In: Vzťahový marketing, osobitosti, 
formy a aplikácie vzťahového marketingu – monografický zborník vedeckých statí = Relationships 
marketing : its specialties, forms and selected applications : = research papers: monograph collection 
of scientific articles / Zuzana Francová a kol. - Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2009, s. 23-30. ISBN 978-
80-225-2813-9. 
 
ŽÁK, Štefan. Význam výskumu ako východiska pre aktivity v rámci interných public relations. In: 
Obchod a marketing 2009 – zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia vzniku 
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2009, s. 156 - 164. 
ISBN 978-80-225-2839-9. 
 
ŽÁK, Štefan. Východiska marketingu členstva v asociáciách výskumu trhu. In: Vzťahový marketing, 
osobitosti, formy a aplikácie vzťahového marketingu – monografický zborník vedeckých statí = 
Relationships marketing : its specialties, forms and selected applications : = research papers: 
monograph collection of scientific articles / Zuzana Francová a kol. - Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2009, 
s. 163-172. ISBN 978-80-225-2813-9. 
 
LABSKÁ, Helena. In-store komunikácia a správanie zákazníka. In: Vzťahový marketing, osobitosti, 
formy a aplikácie vzťahového marketingu – monografický zborník vedeckých statí  = Relationships 
marketing : its specialties, forms and selected applications : = research papers: monograph collection 
of scientific articles / Zuzana Francová a kol. - Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2009, s. 41-46. ISBN 978-
80-225-2813-9. 
 
ŠTENSOVÁ, Antónia. Vzťahový marketing vo franchisingových reťazcoch. In: Vzťahový marketing, 
osobitosti, formy a aplikácie vzťahového marketingu – monografický zborník vedeckých statí = 
Relationships marketing : its specialties, forms and selected applications : = research papers: 
monograph collection of scientific articles / Zuzana Francová a kol. - Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2009, 
s. 147-151. ISBN 978-80-225-2813-9. 
 
MICHALKOVÁ, Lucia. Využívanie priameho marketingu v praxi slovenských podnikov. In: Vzťahový 
marketing, osobitosti, formy a aplikácie vzťahového marketingu – monografický zborník vedeckých 
statí = Relationships marketing : its specialties, forms and selected applications : = research papers: 
monograph collection of scientific articles / Zuzana Francová a kol. -  Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2009, 
s. 74-84. ISBN 978-80-225-2813-9. 
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
FRANCOVÁ, Zuzana – TAJTÁKOVÁ, Mária. Marketing obchodu ako integrálna súčasť upevňovania 
vzťahov so zákazníkmi. In: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a 
medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy 
Ing. Andreja Ďurkovského : Mojmírovce, 15.-16.10.2009. I. časť / zborník zostavili: Peter Červenka, 
Ladislav Bažó. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2794-1. - S. 94-98. 
 
ORESKÝ, Milan. Prínosy uplatnenia systémov CRM vo výrobných podnikoch - poznatky z praxe. In: 
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských 
aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava 
: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 317-321. 
 
ŠTENSOVÁ, Antónia. Výzvy a príležitosti franchisingu v súčasnom období. In: Trendy a aktuálne výzvy 
teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach 
globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora 
Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 375-379. 
 
ONDRISKOVÁ, Tatiana. Ako napísať brief pre event marketingovú agentúru. In: SCIENTIA IUVENTA: 
Zborník abstraktov z medzinárodnej doktorandskej konferencie 2009. Banská Bystrica : Univerzita 
Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2009. s. 33. ISBN 978-80-8083-793-8. 
 
ONDRISKOVÁ, Tatiana. Vývojové tendencie v event marketingu. In: Trendy a aktuálne výzvy teórie a 
praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej 
konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora 
Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. s. 312-316. ISBN 978-80-225-2794-1. 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
ORESKÝ, Milan. The contemporary approach to sustainable development within the European Union: 
challenges for automotive industry. In: Viešasis administravimas. - Vilnius, 2009. ISSN 1648-4541, 
2009, nr. 1, s. 12-18. 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
FRANCOVÁ, Zuzana. Teória obchodu – vybrané state. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, 189 
s. ISBN 978-80-225-2725-5. 
 
HASPROVÁ, Mária. Cena v podmienkach trhového hospodárstva. Cenová liberalizácia a legislatíva. 
Podstata cenového rozhodovania. Riziko v cenovom rozhodovaní. Cenové stratégie. In: LIPIANSKA, J. 
– HASPROVÁ, M.: Cenové rozhodovanie v marketingu – praktikum. Bratislava : Vyd. EKONÓM, 2009. 
ISBN 978-80-225-2812-2. 
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, časopisy, encyklopédie, 
katalógy, slovníky, zborníky...) 
 
Vzťahový marketing = Relationships marketing : its specialties, forms and selected applications : 
osobitosti, formy a aplikácie vzťahového marketingu : monografický zborník vedeckých statí = 
research papers: monograph collection of scientific articles Bratislava, september 2009/zborník 
zostavili: Zuzana Francová, Milan Oreský -  Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-
225-2813-9.   
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KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU 
 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

Číslo projektu: 1/4562/07  
Názov projektu: Špecifické aspekty najnovších tendencií podnikateľských stratégií medzinárodného 

marketingu a ich aplikácia v podnikateľských subjektoch v SR ako predpoklad 
zvyšovania ich konkurencieschopnosti  v rozširujúcej sa EÚ 

Vedúci projektu: doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD. 
Spoluriešitelia:  Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. 
   doc. Ing. Peter Knapik, PhD. 
   RNDr. Janka Pásztorová, PhD. 
   Ing. PhDr. Nora Farkašová, PhD. 
   Ing. Simona Škorvagová, PhD. 
   Ing. Elena Liptáková  
   Ing. Gabriela Ratkovská 
Doba riešenia: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 2 656 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Pokiaľ išlo o analýzu špecifických aspektov najnovších tendencií stratégií medzinárodného marketingu, 
potvrdili sa predpoklady autorov, že: 

- pri súčasnom zostrujúcom sa konkurenčnom prostredí čoraz dôležitejšiu úlohu pre positioning 
firiem na danom trhu zohráva načasovanie, trvanie ako aj rýchlosť a voľba správnej formy ich 
strategických aktivít, konfrontovaná s rýchlosťou internacionalizácie konkurencie;  

- tiež sa potvrdila nutnosť komplexnosti vystupovania podnikateľských subjektov navonok aj 
dovnútra profilovaním vlastnej a nezameniteľnej Corporate Identity. Pre získanie pozitívneho 
Corporate Image – práve rastúcim tlakom okolia, firmy v súčasnosti postupne preferujú 
uplatňovanie marketingu trvalo udržateľného rozvoja, súvisiaceho s princípmi podnikateľskej 
etiky a s realizáciou spoločensky zodpovedného správania.  

- mimoriadny význam pre tieto aktivity zohrávajú pre každý trh špecifické charakteristiky makro 
a mikroprostredia; 

- v marketingovej orientácii dnes rezonujú dve protichodné tendencie: pod vplyvom globalizácie 
orientácia štandardizácie, pod vplyvom vyostrujúceho sa konkurenčného boja o každého 
zákazníka orientácia adaptácie, ktoré sa prelínajú do všetkých prvkov medzinárodného 
marketingového mixu;  

- do pozornosti sa dostáva človek, ako spotrebiteľ, partner aj zamestnanec. 
Väčšina uskutočnených originálnych výskumov v rámci riešenia predmetnej problematiky programu 
VEGA bola zameraná na možnosť formovania konkrétnych odporúčaní pre prax: 

- správny positioning firiem závisí od jeho načasovania, trvania aj rýchlosti uplatňovania ich 
strategických marketingových aktivít: čo vyžaduje dokonalú znalosť nielen svojich schopností, 
ale najmä maximálne zmapovanie charakteristík makro aj mikroprostredia; 

- vyžaduje to tiež optimálne zváženie miery štandardizácie resp. adaptácie medzinárodnej 
marketingovej stratégie každej firmy; 

- úspešnosť uplatnenia firiem na trhu predpokladá vytvorenie nezameniteľného obrazu vo 
vonkajšom aj  vnútornom prostredí. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
AAB Vedecké  monografie  vydané v domácich vydavateľstvách 
 
ŠKORVAGOVÁ, S. - ZORKÓCIOVÁ, O.:  Perspektívy vývoja  medzinárodného marketingu. Ekonóm: 
Bratislava, 2009 ISBN 978-80-225-2562-6. 
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ADF Vedecké práce v domácich vedeckých nekarentovaných časopisoch 
 
ZORKÓCIOVÁ, O. – FARKAŠOVÁ, N.: Zavádzanie etických štandardov v podnikaní transnacionálnych 
korporácií vo farmaceutickom priemysle. Studia commercialia Bratislavensia, č. 2. OF EU, Bratislava: 
2008, ISSN 1337-7493, s. 122-131, vyšlo 2009 
 
ZORKÓCIOVÁ, O. – LIPTÁKOVÁ, E.: Spoločenská zodpovednosť firiem a jej rastúci význam v období 
globalizácie Studia commercialia Bratislavensia, č. 3. OF EU, Bratislava: 2008, ISSN 1337-7493, s. 
143-154, vyšlo 2009 
 
ZORKÓCIOVÁ, O. – KRAUSOVÁ, Ľ.: Kultúra vo svetle globalizácie, Studia commercialia Bratislavensia, 
č. 3. OF EU, Bratislava: 2009, ISSN 1337-7493,  
 
PAVELKA, Ľ. – VERČEK, P.: Outsourcing pohľadávok s ohľadom na bonitu odberateľov a úverové 
poistenie Studia commercialia Bratislavensia, č. 2 OF, Bratislava, 2009, ISSN 1337-7493, s.107-117,  
 
PAVELKA, Ľ. – HARBULA, M.: Spoločenská zodpovednosť firiem v čase hospodárskej a finančnej krízy. 
Studia commercialia Bratislavensia, č. 1 OF, Bratislava, 2009, ISSN 1337-7493, s. 90-101, 
 
AFB PUBLIKOVANÉ POZVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH 
 
KNAPIK, P.: Výber vhodných stratégií pre MSP na prekonanie dôsledkov krízy In: Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie „ Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, 
marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie, 
Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2794-1, s. 482-487,  
 
PÁSZTOROVÁ, J.: Alternatívne formy financovania v období krízy. In: Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie „Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2009“ Meniace sa 
riziká v medzinárodnom obchode a ich dopad na slovenskú a českú ekonomiku“ Ekonóm: Bratislava, 
2009, ISBN 978-80-225-2767-5, s.219- 225, 
 
PAVELKA, Ľ.: Platobná disciplína prepravcov v čase finančnej krízy. Zborník: 12. medzinárodná 
vedecká konferencia Eurokombi – Intermodal 2009. Dopravno-politické, technicko-technologické 
a ekonomické aspekty rozvoja intermodálnej prepravy v podmienkach európskeho prepravného trhu. 
Žilinská univerzita Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Žilina, 9.-10.6.2009 ISBN 978-
80-554-0073-0, s. 38-47 
 
PAVELKA, Ľ.: Finančný kapitál v čase krízy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Trendy 
a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách 
v podmienkach globálnej konkurencie, Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2794-1, s. 540-
544,  
 
RATKOVSKÁ, G.: Špecifiká budovania Corporate identity v nefiremných subjektoch. In: Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 
2009“ Meniace sa riziká v medzinárodnom obchode a ich dopad na slovenskú a českú ekonomiku“ 
Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2767-5, s. 253-259,  
 
RATKOVSKÁ, G. - RATKOVSKÝ, Š.: Hodnotenie regiónov Slovenska z hľadiska Corporate Identity In: 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „ Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, 
marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie, 
Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2794-1, s. 559-564, 
 
ŠKORVAGOVÁ, S.: Spoločenská zodpovednosť podnikania v období hospodárskej krízy In: Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie „ Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, 
marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie, 
Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2794-1, s. 576-581,  
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ŠKORVAGOVÁ, S.: Význam uplatňovania spoločenskej zodpovednosti ako kľúčového faktora získania 
a udržania konkurenčnej výhody. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko 
a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2009“ Meniace sa riziká v medzinárodnom 
obchode a ich dopad na slovenskú a českú ekonomiku“ Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-
2767-5, s. 312-318,  
 
ZORKÓCIOVÁ, O. – FARKAŠOVÁ, N.: Špecifiká uplatňovania jednotlivých prvkov medzinárodného 
marketingu programu farmaceutických firiem s akcentom na ich etický rozmer. In: Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 
2009“ Meniace sa riziká v medzinárodnom obchode a ich dopad na slovenskú a českú ekonomiku“ 
Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2767-5, s. 371-383,  
 
ZORKÓCIOVÁ, O.: Analýza budovania Corporate Identity vo firmách pôsobiacich na Slovensku Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie „ Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, 
marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie, 
Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2794-1, s. 607-613,  
 
ZORKÓCIOVÁ, O. - FARKAŠOVÁ, N.: Nástroje zabezpečenia dodržiavania etických štandardov 
transnacionálnymi korporáciami pôsobiacimi vo farmaceutickom priemysle. In: Trendy a aktuálne 
výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v 
podmienkach globálnej konkurencie : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod 
záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 607-613.  
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
PÁSZTOROVÁ, J.: Klastrové iniciatívy v kontexte inovačnej výkonnosti. In: Konferencia: Marketing a 
obchod 2009, Zvolen, 2.-3.12.2009 
 
RATKOVSKÁ, G.: Teritoriálne a komoditné zameranie zahraničného obchodu. In: Zborník MERKÚR 
2008, Ekonóm, Bratislava, 2008, ISBN 978-80-225-2770-5, s. 318-323, vyšlo 2009 
 
RATKOVSKÁ, G.: Vybrané kultúrne aspekty pri obchodovaní s Juhoafrickou republikou. In: Zborník 
MLADÁ VEDA 2008, Ekonóm: Bratislava, 2008, ISBN 978-80-225-2786-6 s. 316-322, vyšlo 2009 
 
PÁSZTOROVÁ, J.: Senzibilita detí voči reklame. In Marketing a obchod 2008 : zavedenie eura v 
Slovenskej republike a svetová finančná kríza. - Zvolen : Národné lesnícke centrum pre Katedru 
marketingu, obchodu a svetového lesníctva Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, 
2008. ISBN 978-80-8093-069-1, s. 187-191, vyšlo 2009 
 
ŠKORVAGOVÁ, S.: Medzinárodný rozmer podnikateľskej etiky. In: Zborník MERKÚR 2008, Ekonóm, 
Bratislava, 2008, ISBN 978-80-225-2770-5, s. 372-379, vyšlo 2009 
 
LIPTÁKOVÁ, E. - ZORKÓCIOVÁ, O.: How new Trend of Sustainability reporting influence Stakeholders 
and their Attitude to Business Companies, Co-mat-tech, 17th International Scientific Conference: 
Industrial Engineering Management and Quality for 21-st Century, Alumni Press, Trnava 2009, ISBN 
978-80-8096-100-8 
 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 
 
FARKAŠOVÁ, Nora: Etické aspekty podnikania uplatňované v marketingových programoch 
transnacionálnych korporácií v EÚ (s aplikáciou na odvetvie farmaceutického priemyslu). Dizertačná 
práca. Obchodná fakulta EU Bratislava, 2009, 182 s., školiteľ Zorkóciová, O.  
 
ŠKORVAGOVÁ, Simona: Porovnanie tendencií vývoja medzinárodného marketingu vo vyspelých 
trhových ekonomikách a ich možná aplikácia v transformujúcich sa ekonomikách strednej Európy. 
Dizertačná práca. Obchodná fakulta EU Bratislava, 2009, 216 s.,  školiteľ Zorkóciová, O. 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

Číslo projektu: 1/4584/07  
Názov projektu: Ekonomické aspekty novej energetickej politiky EÚ a jej vplyv a strategické  
  rozvojové zámery SR (s ohľadom na Lisabonskú agendu) 
Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Baláž, PhD. 
Spoluriešitelia:  Ing. Valéria Svobodová, PhD. 

Dr. Miloslav Rosenberg, PhD. 
doc. Ing. Viera Gavaľová, CSc. 
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. 
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 
Ing. Lucia Bohunická 
Ing. Michal Briatka 
Ing. Jaroslav Filip 
Ing. Ľudovít Francl, PhD. 
Ing. Marián Honaizer 
Ing. Mgr. Márius Hričovský 
Ing. Viera Ružeková 
Ing. Michal Voloch 
Ing. Stanislav Zábojník 

Doba riešenia:     1. 1. 2007 - 31. 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 6 970 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
- vykonala sa kritická analýza súčasného stavu energetickej politiky EÚ s ohľadom na súčasný 

stav energetickej základne SR;  
- bol preskúmaný vývoj energetického trhu, zvlášť v oblasti ropy a zemného plynu; 
- boli predložené analýzy vybraných segmentov energetiky vo vzťahu k prioritám vyplývajúcim 

pre SR z Lisabonskej agendy (využitie biopalív a alternatívnych druhov energie, pozitíva 
a riziká rozvoja jadrovej energetiky a i.); 

- zvláštna pozornosť bola venovaná významu zemného plynu pre ekonomiku EU a SR, nakoľko 
zásobovanie týmto médiom v súčasnosti najviac ohrozuje energetickú bezpečnosť SR; 

- vykonala sa analýza tých logistických segmentov energetiky, ktoré majú rozhodujúci význam 
pre zabezpečenie potrieb SR a EU (ropovody, plynovody a energetické siete); 

- skúmaniu boli podrobené aj pozície rozvojových krajín a ich prístupy k zabezpečeniu 
energetických potrieb, pričom zvláštna pozornosť bola venovaná rastúcemu významu Číny ako 
krajine s najväčším prírastkom spotreby všetkých druhov energie a africkému kontinentu;  

- výsledky výskumu budú predložené decíznej sfére a jeho jednotlivé časti budú využité pre 
potreby spoločností: SPP, a.s., ZSE a.s., Palma – Tumys, a.s. a i. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
AAB VEDECKÉ  MONOGRAFIE  VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH 
 
KAŠŤÁKOVÁ, E. – BALÁŽ, P.: Rusko a perspektívy spolupráce s EÚ. (s osobitým zameraním na SR), 
Bratislava Ekonóm, 2009, ISBN 978-80-225-2691-3. 
 
BALÁŽ, P. a kol.: Ekonomické aspekty novej energetickej politiky EÚ a jej vplyv na strategické 
rozvojové zámery SR, Bratislava: Ekonóm, 2009, 205 s. (v tlači), 
 
ADD  VEDECKÉ  PRÁCE V DOMÁCICH  KARENTOVANÝCH ČASOPISOCH   
 
BALÁŽ, P. – ZÁBOJNÍK, S: Natural Gas and its Status in the Energy Security of the European Union.  
Ekonomický časopis, č. 2 SAV: Bratislava, 2009, ISSN 0013-3035, s. 145-162 
 
BALÁŽ, P. – ZÁBOJNÍK, S.: World economy crisis and energy markets, Prague Economic Papers, 
odovzdaný v septembri 2009, (posudzovaný v Redakčnej rade) 



 62

ADF VEDECKÉ PRÁCE V DOMÁCICH  NEKARENTOVANÝCH ČASOPISOCH 
 
BALÁŽ, P. – ZÁBOJNÍK, S.: Energetická bezpečnosť – nový imperatív globalizácie svetového 
hospodárstva. Studia commercialia Bratislavensia, č. 2. OF EU, Bratislava: 2008, ISSN 1337-7493, s. 
5-13, vyšlo 2009 
 
GAVAĽOVÁ, V. – DRIENIKOVÁ, K.: Možnosti investovania na ruskom trhu. Studia commercialia 
Bratislavensia, č. 1. OF EU, Bratislava: 2008, ISSN 1337-7493, vyšlo 2009 
 
HONAIZER, M. – SVOBODOVÁ, V.: Nové výzvy pre energetickú politiku EÚ a SR. Studia commercialia 
Bratislavensia, č. 1. OF EU, Bratislava: 2008, ISSN 1337-7493, vyšlo 2009 
 
RUŽEKOVÁ, V. - KAŠŤÁKOVÁ, E.: Perspektívy zahraničnoobchodnej spolupráce medzi Slovenskom a 
Ruskou federáciou Studia commercialia Bratislavensia, č. 2 OF, Bratislava, 2009, ISSN 1337-7493 
 
SVOBODOVÁ, V. - PULLMANOVÁ, T.: Teoretické východiská medzinárodného marketingu investičných 
tovarov, Studia commercialia Bratislavensia, č. 2 OF, Bratislava, 2009, ISSN 1337-7493 
 
AFB PUBLIKOVANÉ POZVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH  
 
BALÁŽ, P. – MARKOVIČ, J.: Význam energie pre podporu konkurencieschopnosti EÚ: riziká a výzvy 
pre slovenskú ekonomiku. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko 
v medzinárodnom obchode a podnikaní 2009“ Meniace sa riziká v medzinárodnom obchode a ich 
dopad na slovenskú a českú ekonomiku“ Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2767-5. 
 
GAVAĽOVÁ, V. -  DRIENIKOVÁ, K.: Východiská rozvoja energetickej spolupráce EÚ a Ruska. In: 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode 
a podnikaní 2009“ Meniace sa riziká v medzinárodnom obchode a ich dopad na slovenskú a českú 
ekonomiku“ Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2767-5. 
 
GAVAĽOVÁ, V. – TRENČIANSKA, E.: Medzinárodný energetický problém. In: Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie „ Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu 
a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie. Ekonóm: 
Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2794-1. 
 
RUŽEKOVÁ, V. – KAŠŤÁKOVÁ, E.: Európska energetická politika v kontexte januárovej plynovej krízy. 
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode 
a podnikaní 2009“ Meniace sa riziká v medzinárodnom obchode a ich dopad na slovenskú a českú 
ekonomiku“ Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2767-5.  
 
RUŽEKOVÁ, V. - KAŠŤÁKOVÁ, E.: Zahraničnoobchodná spolupráca Slovenskej republiky a Ruskou 
federáciou a ich perspektívy. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „ Trendy a aktuálne 
výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách 
v podmienkach globálnej konkurencie, Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2794-1.  
 
PULLMANOVÁ, T. – SVOBODOVÁ, V.: Komparácia ropných rozpočtových systémov. In: Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 
2009“ Meniace sa riziká v medzinárodnom obchode a ich dopad na slovenskú a českú ekonomiku“ 
Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2767-5. 
 
ZÁBOJNÍK, S. – VEREŚ, K.: Predpoklady a riziká rastu čínskej ekonomiky v období globálnej 
hospodárskej krízy. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko 
v medzinárodnom obchode a podnikaní 2009“ Meniace sa riziká v medzinárodnom obchode a ich 
dopad na slovenskú a českú ekonomiku“ Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2767-5. 
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AFC Vedecké práce v zahraničných  vedeckých konferenciách   
 
SLOVÁKOVÁ, V.: Brand manažment  Turecka. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Firma a konkurenční prostředí“ Vyd. MSD, spol. s.r.o., Brno, 2009, ISBN 978-80-7392-086-9, s. 186-
193,VEGA 1/4584/07 
 
SLOVÁKOVÁ, V.: Vytváranie únie pre Stredomorie a jej súčasné výzvy. In: Zborník z Medzinárodnej 
Baťovej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 2009, Univerzita Tomáša 
Baťu: Zlín, 2.4.2009, s. 1-9 ISBN 978-80-7318-812-2 
 
LAZOVÝ, P. – SLOVÁKOVÁ, V.: Dopady súčasnej globálnej krízy na ekonomiky krajín východnej 
Európy. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Česko a Slovensko v medzinárodnom 
obchode a podnikaní 2009“ Meniace sa riziká v medzinárodnom obchode a ich dopad na slovenskú 
a českú ekonomiku“ Ekonóm: Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2767-5, s.145- 159, VEGA 
1/4584/07 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
BALÁŽ, P.: Ropný trh a globálna hospodárska kríza – príčiny a súvislosti. In: Zborník MLADÁ VEDA 
2008, Ekonóm: Bratislava, 2008, ISBN 978-80-225-2786-6, vyšlo 2009 
 
VOLOCH, M.: Vývoj, výskum a inovácie v SR. In: Zborník MERKÚR 2008, Ekonóm, Bratislava, 2008, 
ISBN 978-80-225-2770-5, vyšlo 2009 
 
ZÁBOJNÍK, S.: Analýza čínskeho investičného prostredia. In: Zborník MERKÚR 2008, Ekonóm, 
Bratislava, 2008, ISBN 978-80-225-2770-5, vyšlo 2009 
 
AFL Postery z domácich konferencií 
 
ROSENBERG, M.: Chemická legislatíva ako determinant podmienky vstupu na vnútorný trh EÚ 
a tretích krajín. In: Zborník „Produktová politika v globálnom obchode“ Ekonóm: Bratislava, 2009, 
ISBN 978-80-225-2746-0 
 
DAI  DIZERTAČNÉ A HABILITAČNÉ PRÁCE 
 
ORAVCOVÁ, H.: Zahraničnoobchodná politika Európskej únie a jej vplyv na konkurencieschopnosť 
slovenskej ekonomiky. Dizertačná práca. Obchodná fakulta EU Bratislava, 2009, školiteľ Peter Baláž. 
 
 
 
KATEDRA SLUŽIEB A CESTOVNÉHO RUCHU 

 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

Číslo projektu: 1/0449/08 
Názov projektu: Vplyv inovácií v službách na ich konkurencieschopnosť v znalostnej ekonomike 
Vedúci projektu: Ing. Viera Kubičková, PhD. 
Spoluriešitelia:   prof. Ing. Vincent Sničšák, CSc. 

doc. Ing. Valéria Michalová, CSc. 
doc. Ing. Mária Pachingerová, CSc.  
Ing. Dana Benešová, PhD. 
Ing. Ivana Holubcová, PhD. 
Ing. Juraj Litomerický, PhD. 
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Ing. Anna Michálková, PhD. 
Mgr. Attila Pólya, PhD.  
Ing. Ľubomír Dendiš 
Ing. Oľga Škvarčeková 

Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 730 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Druhá etapa riešenia výskumnej úlohy spočívala v analýze údajov primárneho výskumu, ich 
komparácii s údajmi sekundárneho výskumu a ich syntézy do komplexnej ekonomickej štúdie  
v podobe vedeckých monografií. Parciálne výsledky druhej etapy: 

- hodnotenie úrovne inovačnej aktivity podnikov obchodno-podnikateľských služieb a služieb 
cestovného ruchu v SR a jej vplyvu na ich konkurenčnú schopnosť; 

- identifikácia determinantov rozvoja inovačnej aktivity v predmetných podnikoch služieb; 
- identifikácia úrovne adaptácie informačných technológií v krajinách EÚ a v SR v trhových 

službách; 
- špecifikácia kľúčových aplikačných oblastí elektronického podnikania a implementácie 

informačných a komunikačných technológií v obchodno-podnikateľských službách a službách 
CR v SR; 

- identifikácia najdôležitejších prínosov,  prekážok a dôvodov e-businessu v obchodno-
podnikateľských službách a službách CR v SR; 

- analýza a definovanie kľúčových  determinantov podporujúcich rozvoj e-businessu v službách 
na Slovensku tak na makroúrovni ako i na mikroúrovni; 

- identifikácia determinantov inovačnej aktivity podnikov cestovného ruchu podľa rôznych 
foriem, typov a úrovne partnerstiev; 

- identifikácia systému relevantných ukazovateľov úspešnosti fungovania regionálnych 
partnerstiev s dôrazom na ukazovatele inovačnej aktivity. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
KUBIČKOVÁ, Viera: Inovačné aktivity podnikov služieb. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 160 
s. VEGA 1/3774/06. ISBN 978-80-225-2850-4. 
 
BENEŠOVÁ, D: E-business v službách. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 128 s. VEGA 
1/3774/06. ISBN  978-80-225-2891-7. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  
 
KUBIČKOVÁ, V.: Pozícia klastra v inovačnej politike cestovného ruchu. In: Cestovný ruch 
a podnikanie. Bratislava : MERKURY, 2009. - ISSN 1337-9313. - Roč. 1, č. 1, s. 41-47 1. 
 
LITOMERICKÝ, J.: HODNOTENIE VYBRANÝCH VKLADOVÝCH PRODUKTOV NIEKTORÝCH BÁNK V SR. 
IN: CESTOVNÝ RUCH A PODNIKANIE. BRATISLAVA : MERKURY, 2009. - ISSN 1337-9313. - ROČ. 1, 
Č. 1, S. 56-59. 
 
PACHINGEROVÁ, M: ROZVOJ REGIÓNU, VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU. IN: CESTOVNÝ 
RUCH A PODNIKANIE. BRATISLAVA : MERKURY, 2009. - ISSN 1337-9313. - ROČ. 1, Č. 1, S. 92-99. 
 
MICHÁLKOVÁ, A: DESTINÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU AKO SIEŤ KOOPERUJÚCICH 
A KONKURUJÚCICH SUBJEKTOV. IN: CESTOVNÝ RUCH A PODNIKANIE. BRATISLAVA : MERKURY, 
2009. - ISSN 1337-9313. - ROČ. 1, Č. 1, S. 71-74. 
 
BENEŠOVÁ, D: Prínosy a bariéry e-businessu v obchodno-podnikateľských službách. 
In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. Bratislava : MERKURY, 2009. - ISSN 1337-9313. - 
Roč. 1, č. 1, s. 11-16. 
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BENEŠOVÁ, D: Podpora a investície do výskumu a vývoja v EÚ a na Slovensku. In: Studia 
commercialia Bratislavensia. Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. 
ISSN 1337-7493. - Roč. 2, č. 5,  s. 5-14. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
KUBIČKOVÁ, V: Inovácie v cestovnom ruchu ako fenomén konkurencieschopnosti. In: Trendy a 
aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v 
podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Mojmírovce, 
15.-16.10.2009. I. časť. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 682-
686, index 1. 
 
BENEŠOVÁ, D: E-business v cestovnom ruchu. In: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, 
marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie: 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Mojmírovce, 15.-16.10.2009. I. časť. Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1,s. 621-626, index 1. 
 
BENEŠOVÁ, D: Podnikateľský inkubátor ako nástroj regionálneho rozvoja. In: Perspektívy malých a 
stredných podnikov po vstupe Slovenska do eurozóny - vzdelávanie a ekonomika : zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie usporiadanej Katedrou služieb a cestovného ruchu Obchodnej 
fakulty a neziskovou organizáciou Bakalár Nové Zámky, n.o. : Nové Zámky, 27. marec 2009.Nové 
Zámky : Vydavateľstvo IN DESIGN, 2009. ISBN 978-80-969389-9-5.s. 8-24, index 0,6. 
 
MICHÁLKOVÁ, A: Špecifiká regionálnej kooperácie v cestovnom ruchu. In: Trendy a aktuálne výzvy 
teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach 
globálnej konkurencie: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Mojmírovce, 15.-16.10.2009. I. 
časť. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1,s. 693-698, index 1. 
 
MICHÁLKOVÁ, A: Produktová politika v regióne cestovného ruchu. In: Produktová politika 
v globálnom obchode: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Bratislava, 30. 01. 
2009. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2746-0. s. 102-107, index 1. 
 
HOLUBCOVÁ, I: Lokalizácia poznatkovo-intenzívnych obchodno-podnikateľských služieb. In: Trendy a 
aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v 
podmienkach globálnej konkurencie: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Mojmírovce, 15.-
16.10.2009. I. časť. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1,s. 667-671, 
index 1. 
 
DENDIŠ, Ľ: Ekologické a environmentálne aspekty vývoja cestovného ruchu v podmienkach 
Slovenskej republiky. In: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a 
medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie: zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie: Mojmírovce, 15.-16.10.2009. I. časť. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1,s. 637-640, index 0,6. 
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na identifikáciu a zvyšovanie efektívnosti. In: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, 
marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie: 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Mojmírovce, 15.-16.10.2009. I. časť. Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1,s. 705-714, index 1. 
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KATEDRA TOVAROZNALECTVA A KVALITY TOVARU 
 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

Číslo projektu:  1/4590/07 
Názov projektu: Nové prístupy k znižovaniu rizika v oblasti bezpečnosti produktov a ochrany  

spotrebiteľa 
Vedúci projektu: prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc. 
Spoluriešitelia:   doc. Ing. Igor Kačeňák, CSc. 

doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc. 
doc. Ing. Alica Lacková, CSc. 
Ing. Lujza Jurkovičová, PhD. 
Ing. Tatiana Košútová, PhD. 
Ing. Paulína Krnáčová, PhD. 
Ing. Jozef Mlákay, PhD. 
Ing. Rastislav Strhan, PhD. 
Ing. Zuzana Žembová, PhD. 
Ing. Mária Bocanová 
Ing. Radoslav Brna 
Ing. Jana Gondárová 
Ing. Juraj Janech 
Ing. Martina Jelšíková 
Ing. Ľubica Knošková 
Ing. Ľudmila Kristová 
Ing. Martin Ľupták 
Ing. Jana Teťáková 
Ing. Zora Szakalová 

Doba riešenia: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 14 937 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- monitorovanie rizík súvisiacich s produktmi a porovnávanie identifikačných metód bezpečnosti 
produktov,  

- vypracovanie návrhu na odstránenie alebo zredukovanie nepriaznivých dôsledkov rizík pre 
obchod s dôrazom na ochranu spotrebiteľa,  

- navrhnutie kritérií pre posudzovanie bezpečnostných rizík a systémov, ktoré dokážu zabrániť 
vstupu nebezpečných výrobkov na trh jednak na makroekonomickej úrovni pre rozhodovanie 
štátnych orgánov o efektívnosti a vhodnosti systémov zaistenia bezpečnosti produktov, ale aj 
na mikroekonomickej úrovni ako podklad pre rozhodovanie podnikateľských subjektov,  

- vytvorenie a sprevádzkovanie virtuálneho informačného a výučbového portálu na platforme 
MOODLE zahrňujúceho informačnú úplnosť o produktoch, manažérstve rizík, environmentálnom 
manažérstve, legislatívnych úpravách týkajúcich sa bezpečnosti produktov, ochrany spotrebiteľa 
a inštitucionálneho dozoru na trhu produktov, 

- príprava a zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie „Produktová politika 
v globálnom obchode“ a vydanie zborníka, v ktorom boli zverejnené výsledky riešenia 
výskumného projektu, 

- zorganizovanie záverečnej oponentúry. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KOLLÁR, Vojtech - KRISTOVÁ, Ľudmila. Produkt a kvalita : praktikum. 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 163 s. VEGA 1/4590/07. ISBN 978-80-225-2781-1 
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ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Nové pravidlá vzájomného uznávania. 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, 2009. ISSN 1337-7493, 1/2009, roč. 2, č. 5, s. 
75-80. 
 
KAČEŇÁK, Igor. Význam a vývoj balenia tovaru. 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, 2009. ISSN 1337-7493, 2/2009, roč. 2, č. 6. 
 
GONDÁROVÁ, Jana. Kongresový cestovný ruch. 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, 2009. ISSN 1337-7493, 3/2009, roč. 2, č. 7, s. 57-66. 
 
KNOŠKOVÁ, Ľubica - KOLLÁR, Vojtech. Zmeny v ekonomike a ich dosah na charakter inovácií. 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, 2009. ISSN 1337-7493, 3/2009, 
roč. 2, č. 7, s.109-120. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
KRNÁČOVÁ, Paulína - LACKOVÁ, Alica. Sledovanie nákladov na kvalitu v podnikateľskom prostredí. In 
Obchod a marketing 2009 : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 40. výročia vzniku 
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 
ISBN 978-80-225-2839-9, s. 78-86. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
HOCMAN, František - JELŠÍKOVÁ, Martina - ŽEMBOVÁ, Zuzana. Návrhy na zlepšenie a skvalitnenie 
služieb a zavedenie nových služieb vo vybranom podniku cestovného ruchu. In XII. mezinárodní 
kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků z kolokvia konaného v Bořeticích 17.-19. června 
2009. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4883-6, s. 275-282. 
 
JELŠÍKOVÁ, Martina - ŽEMBOVÁ, Zuzana. Inovačný manažment podniku. In MEKON 2009 : XI. ročník 
mezinárodní konference, 20.-21. května 2009, Ostrava [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - 
Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2009. ISBN 978-80-248-2013-2. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
BROKEŠ, Peter - KOLLÁR, Vojtech. Nové tendencie environmentálneho manažmentu v globálnom 
obchode. In Produktová politika v globálnom obchode : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2746-0, s. 125-131. 
 
GONDÁROVÁ, Jana. Ponuka produktu kongresového cestovného ruchu. In Produktová politika v 
globálnom obchode : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2746-0, s. 139-146. 
 
JELŠÍKOVÁ, Martina - ŽEMBOVÁ, Zuzana. Ochrana spotrebiteľa. In Produktová politika v globálnom 
obchode : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2746-0, s. 207-215. 
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KAČEŇÁK, Igor - KAJÁNKOVÁ, Katarína. Obaly v globálnom obchode. In Produktová politika v 
globálnom obchode : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2746-0, s. 147-162. 
 
KARKALÍKOVÁ, Marta. Politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. In Produktová politika 
v globálnom obchode : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2746-0, s. 228-234. 
 
KNOŠKOVÁ, Ľubica. Vybrané aspekty bezpečnosti prepravných obalov z logistického a 
environmentálneho hľadiska. In Produktová politika v globálnom obchode : zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-
2746-0, s. 163-172. 
 
KOŠÚTOVÁ, Tatiana - KRISTOVÁ, Ľudmila. Pozastavený tovar na trhu Slovenskej republiky za obdobie 
rokov 2000 až 2007. In Produktová politika v globálnom obchode : zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-
2746-0, s. 173-183. 
 
KRNÁČOVÁ, Paulína. Záujem o certifikáciu systémov manažérstva kvality neustále rastie. In 
Produktová politika v globálnom obchode : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2746-0, s. 184-192. 
 
MLÁKAY, Jozef. Reklama a bezpečnosť detí. In Produktová politika v globálnom obchode : zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 
978-80-225-2746-0, s. 200-206. 
 
LACKOVÁ, Alica. Vysledovateľnosť ako významný prvok bezpečnosti potravín. In Produktová politika v 
globálnom obchode : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2746-0, s. 193-199. 
 
JELŠÍKOVÁ, Martina - ŽEMBOVÁ, Zuzana. Porovnanie Slovenska s Rakúskom a Českom na základe 
TTCI. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných 
podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 157-164. 
 
KNOŠKOVÁ, Ľubica. Inovácie výrobkov v IT priemysle. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v 
obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej 
konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora 
Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 198-203. 
 
KRNÁČOVÁ, Paulína. Prínosy implementácie systému manažérstva kvality v praxi. In Trendy a 
aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v 
podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod 
záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 233-237.  
 
LACKOVÁ, Alica. Systém ochrany bezpečnosti produktov v rámci Európskej únie. In Trendy a aktuálne 
výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v 
podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod 
záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 238-242. 
 
MLÁKAY, Jozef. Dizajn ako konkurenčná výhoda. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v 
obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej 
konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora 
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Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 290-295. 
 
STRHAN, Rastislav. Klasifikácia systémov posudzovania zhody ako základ pre zhodnotenie ich 
komerčného potenciálu. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a 
medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy 
Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 
365-370. 
 
SZAKALOVÁ, Zora. Norma ISO 22000 a jej uplatnenie v praxi. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a 
praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej 
konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora 
Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 371 - 374. 
 
 
 
Inštitucionálne projekty 
 
 
KATEDRA INFORMATIKY OBCHODNÝCH FIRIEM 
 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

Číslo projektu:  160041/08 
Názov projektu: Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-learningového spôsobu  

vyučovania 
Vedúci projektu: Mgr. Attila Pólya, PhD. 
Spoluriešitelia:  Ing. Oľga Škvarčeková 
   Ing. Peter Červenka 
   Ing. Dana Benešová, CSc.   
   Ing. Daniel Kastl 
   Ing. Viera Kubičková, PhD. 
   Ing. Vladislav Mlynčár 
   Ing. Beata Pellerová 
   Ing. Marian Poláček 
   Ing. Ivan Polášek, PhD. 
   Ing. Ingrid Potisková  
   Mgr. Ing. Janette Retová 
   Mgr. Katarína Seresová, PhD. 
   PaedDr. Eva Stradiotová 
   Ing. Peter Škurla, PhD. 
Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009:  - 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Napriek tomu, že projekt v roku 2009 nebol financovaný riešitelia pokračovali v aktivitách, ktoré 
súvisia s problematikou projektu. Aj v tomto roku používali e-learningový spôsob vyučovania 
v predmetoch: Multimédiá v obchode – Mgr. Attila Pólya, PhD., Marketplace – Ing. Ingrid  
Potisková, Marketplace – Ing. Janette Retová a tiež publikovali niektoré svoje výsledky na rôznych 
fórach. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
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ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
PÓLYA, Attila. Saját fejlesztésű e-learning rendszer akadálymentesítése a Közgazdaságtudományi 
Egyetem Kereskedelmi karán Pozsonyban. In Acta periodica. - [Magyarország] : Modern Üzleti 
Tudományok Főiskolája, 2009. ISSN 1787-9094, no 5, s. 149-154. 
 
PÓLYA, Attila. Tapasztalatok saját fejlesztésű e-learning rendszer akadálymentessé tételével 
kapcsolatban. In Műszaki szemle. - Romania : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2009. 
ISSN 1454-0746, különszám, 2009, s. 327-330. 
 
POTISKOVÁ, Ingrid - PÓLYA, Attila. Simulations - the new form od education. In Acta periodica. - 
Magyarország : Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2009. ISSN 1787-9094, 2009, no. 5, s. 155-
160. 
 
RETOVÁ, Janette - ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. E-learning and simulations. In Acta periodica. - 
Magyarország : Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2009. ISSN 1787-9094, no 5, s. 161-166. 
 
SERESOVÁ, Katarína - PÓLYA, Attila. E-learning im fremdsprachenunterricht der Wirtschaftsuniversität 
Bratislava. In Acta periodica. - Magyarország : Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2009. ISSN 
1787-9094, 2009, no. 5, s. 167-172. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Procesné riadenie v prostredí verejnej správy. In Ekonomika cestovného ruchu 
a podnikanie : vedecký a odborný časopis = scientific journal. - Bratislava : MERKURY, 2009. ISSN 
1337-9313, január 2009, roč. 1, č. 1, s. 121-124. 
 
POTISKOVÁ, Ingrid. Elektronický odpad - odvrátená tvár využívania IT. In Ekonomika cestovného 
ruchu a podnikanie : vedecký a odborný časopis = scientific journal. - Bratislava : MERKURY, 2009. 
ISSN 1337-9313, január 2009, roč. 1, č. 1, s. 111-113. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. IT sektor v období krízy. In Miesto moderných foriem vzdelávania, 
informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu IGM 
62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou 
ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-
2749-1, s. 80-83. 
 
ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Prístupnosť webových stránok. In Miesto moderných foriem vzdelávania, 
informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu IGM 
62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou 
ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-
2749-1, s. 84-91. 
 
POLÁČEK, Marián. Dopad hospodárskej krízy na vybrané odvetvia slovenskej ekonomiky. In Miesto 
moderných foriem vzdelávania, informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí 
k výskumnému projektu IGM 62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich 
interakcia s európskou ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 
ISBN 978-80-225-2749-1, s. 62-67. 
 
POLÁČEK, Marián. E-learningový skúšobný systém vyhodnocovania slovných odpovedí. In Miesto 
moderných foriem vzdelávania, informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí 
k výskumnému projektu IGM 62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich 
interakcia s európskou ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 
ISBN 978-80-225-2749-1, s. 68-71. 
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POTISKOVÁ, Ingrid. Recesiu je potrebné využiť na dosiahnutie zmeny postojov ku vzdelávaniu. In 
Miesto moderných foriem vzdelávania, informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník 
vedeckých statí k výskumnému projektu IGM 62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom 
vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2749-1, s. 72-75. 
 
POTISKOVÁ, Ingrid. Vzdelávanie v období recesie. In Miesto moderných foriem vzdelávania, 
informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu IGM 
62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou 
ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-
2749-1, s. 76-79. 
 
RETOVÁ, Janette. Advanced educational methods in healthcare. In Miesto moderných foriem 
vzdelávania, informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí k výskumnému 
projektu IGM 62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s 
európskou ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-
80-225-2749-1, s. 29-32. IGM 62/08. 
 
MLYNČÁR, Vladislav. Interaktívna tabuľa a jej vplyv vo výchovno-vzdelávacom procese v 
ekonomickom prostredí. In Nové formy vzdelávania v informačnej spoločnosti : zborník vedeckých 
statí k výskumným projektom IGM 62/08 – Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a 
ich interakcia s európskou ekonomikou a IG 41/08 – Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-
learningového spôsobu vyučovania [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-
225-2629-6, s. 40-45. 
 
MLYNČÁR, Vladislav. Technológia „presence“ – nová forma videokonferenčného vzdelávania. In 
Miesto moderných foriem vzdelávania, informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník 
vedeckých statí k výskumnému projektu IGM 62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom 
vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2749-1, s. 51-57. 
 
MLYNČÁR, Vladislav. Videokonferencia – nástroj komunikácie, vzdelávania a prenosu digitálnych dát. 
In Miesto moderných foriem vzdelávania, informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník 
vedeckých statí k výskumnému projektu IGM 62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom 
vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2749-1, s. 58-61. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
HASAN, Jamal - PÓLYA, Attila. Developing E-commerce page through the tutorial. In Institutions and 
economic performance : 21-22 November 2008, Iasi. - Iasi : "Alexandru Ioan Cuza" University press, 
2008. ISSN 0379-7864, s. 769-774. 
 
HASAN, Jamal - PÓLYA, Attila. Improving e-commerce performance using web analytics software. In 
Aspects and visions of applied economics and informatics : international congress, 26th - 27th March 
2009, Debrecen, Hungary. - Debrecen : University of Debrecen, 2009. ISBN 0750667001, s. 814-823. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
PÓLYA, Attila. Manuálne versus automatické hodnotenie testov ECDL. In Informatizácia spoločnosti a 
jej interakcia so vzdelávacím systémom : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2810-8. 
 
PÓLYA, Attila. E-learning pre každého. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, 
marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR 
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Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-
2794-1, s. 333-338. 
 
SERESOVÁ, Katarína - PÓLYA, Attila. Vplyv názorov účastníkov na e-learningové kurzy. In Inovačný 
proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2724-8. 
 
ČERVENKA, Peter. Synchronizácia informácií. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, 
marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR 
Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-
2794-1, s. 32-36. 
 
ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Kľúčové kompetencie vo vzdelávacom procese. In Informatizácia spoločnosti a 
jej interakcia so vzdelávacím systémom : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2810-8. 
 
ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Informatizácia spoločnosti a digitálna integrácia pre každého občana. In Trendy 
a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách 
v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod 
záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 360-364. 
 
POLÁČEK, Marián. Príklady použitia e-learningového skúšobného systému vyhodnotenia odpovedí. In 
Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom : zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 
ISBN 978-80-225-2810-8. 
 
POLÁČEK, Marián. Automatické vyhodnocovanie slovných odpovedí v e-learningových systémoch a 
niektoré problémy s tým spojené. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a 
medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy 
Ing. Andreja Ďurkovského [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-
80-225-2795-8, s. 72-75. 
 
POLÁŠEK, Ivan. Navrhované vzory ako inšpirácia pre rozoznávanie štruktúr a procesov v 
ekonomickom priestore. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a 
medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy 
Ing. Andreja Ďurkovského [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-
80-225-2795-8, s. 76-80. 
 
POTISKOVÁ, Ingrid. Celoživotné vzdelávanie ako spôsob života. In Inovačný proces v e-learningu : 
recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2724-8. 
 
POTISKOVÁ, Ingrid. Cesta k digitálnemu štátu. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so 
vzdelávacím systémom : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2810-8. 
 
POTISKOVÁ, Ingrid. E-learning ako súčasť interakcie vzdelávacieho systému a informatizácie 
spoločnosti. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných 
podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 339-343. 
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RETOVÁ, Janette. Simulácia - efektívnejšia vyučovacia metóda. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a 
praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej 
konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora 
Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 355-359. 
 
MLYNČÁR, Vladislav. VOIP telefóny, audio a video konferenčné zariadenia pre platformu Microsoft 
unified communications v pedagogickom procese. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so 
vzdelávacím systémom : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2810-8. 
 
MLYNČÁR, Vladislav. Aplikácia informačných softvérov vo vzdelávacích procesoch. In Trendy a 
aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v 
podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod 
záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 296-300. 
 
 
 
Projekty mladých pracovníkov 
 
 
KATEDRA MARKETINGU 

 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

ČÍSLO PROJEKTU:  2316063   
Názov projektu: Aplikácia marketingu vo vybraných odvetviach ekonomiky 
Vedúci projektu: Ing. Kamila Rubaninská, PhD.  
Spoluriešitelia:  Ing. Ivana Mižičková, PhD. 

Ing. Lucia Horňáková, PhD. 
Ing. Lucia Michalková, PhD. 

Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 858 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- Vymedzenie a hodnotenie nástrojov komunikačného mixu. 
- Analýza využitia sponzoringu ako jedného z podlinkových nástrojov.  
- Identifikácia možnosti rozvoja obchodu a plnenia jeho funkcii, tak vo vzťahu k dodávateľom, 

ak aj spotrebiteľom na základe teórie gate-keeper Analýza postavenia obchodu v rámci SR 
pred vstupom a po vstupe do EU.  

- Aplikácia rozličných aspektov marketingovej koncepcie do neziskového sektora a formulácia 
odporúčaní pre prax.   

- Špecifikácia segmentačných charakteristík slovenského poistného trhu. 
- Tvorba modelu geodemografickej segmentácie aplikovateľného na odvetvie slovenského 

poistného trhu. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
HORŇÁKOVÁ, L.: Dodávateľsko-odberateľské vzťahy a polemika k ich súčasnému stavu v SR a EÚ. 
In: Manažment znalostí – dôležitý produktívny faktor podniku 21. storočia – Zborník vedeckých statí. 
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 54-59. ISBN 978-80-225-2846-4. 
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MICHALKOVÁ, L.: Využívanie priameho marketingu v českých podnikoch. In: Manažment znalostí – 
dôležitý produktívny faktor podniku 21. storočia – Zborník vedeckých statí. Bratislava: Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009, s. 45-53. ISBN 978-80-225-2846-4. 
 
RUBANINSKÁ, K.: Rozpočet sponzoringu, jeho tvrba a postavenie v rámci komunikačného mixu. In: 
Manažment znalostí – dôležitý produktívny faktor podniku 21. storočia – Zborník vedeckých statí. 
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 11-18. ISBN 978-80-225-2846-4. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
RUBANINSKÁ, K.: Sponsorship effectivness and its impact on consumers´attitudes. In: New Economic 
Challenges: 1st International PhD Students Conference. Brno: Masaryk University, 2009, s. 461-467. 
ISBN 978-80-210-4815-7. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
RUBANINSKÁ, K.: The congruence of the sponsors' objectives with the sponsorship objectives 
understood by the sample of consumers. In: Scientia Iuventa: Zborník abstraktov z medzinárodnej 
doktorandskej konferencie 2009. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta 
v Banskej Bystrici, 2009, s. 46-47. ISBN 978-80-8083-793-8. 
 
MICHALKOVÁ, L.: Využívanie priameho marketingu v slovenských a českých podnikoch. In: Scientia 
Iuventa – Zborník abstraktov z medzinárodnej doktorandskej konferencie 2009. Banská Bystrica: 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2009, s. 29-30. ISBN 978-80-8083-793-8. 
 
MICHALKOVÁ, L. : Využívanie priameho marketingu v českých podnikoch. In: Manažment znalostí - 
dôležitý produktívny faktor podniku 21. storočia - Zborník vedeckých statí. Bratislava: Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009, s. 45-53. ISBN 978-80-225-2847-4. 

 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU  
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

ČÍSLO PROJEKTU:  2316064 
Názov projektu: Manažment znalostí – dôležitý produktívny faktor podniku 21. storočia 
Vedúci projektu: Ing. Eva Hvizdová  
Spoluriešitelia:  Ing. Miloš Gabriš 
   Ing. Andrej Hriciga 

Ing. Katarína Chomová 
Ing. Michal Kraus 
Ing. Monika Kremeňová 
Ing. Ivana Luliaková 

Doba riešenia: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 607 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- Analýza a obsahové vymedzenie základnej terminológie vo vzťahu k manažmentu znalostí. 
- Rozpracovanie a analýza SECI modelu a jeho vplyv na rozvoj tacitných znalostí. 
- Identifikácia faktorov, ktoré vplývajú na rozvoj mäkkej a tvrdej stránky manažmentu znalostí. 
- Identifikácia zdrojov informácií, ktoré súvisia s rozvojom manažmentu znalostí na úrovni 

podnikov. 
- Vymedzenie spoločenskej zodpovednosti firmy ako moderného prístupu zo strany manažmentu 

znalostí. 
- Výskum zameraný na stav manažmentu znalostí a prácu so znalosťami zo strany podnikovej 

sféry. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
HVIZDOVÁ, Eva. Tacitné znalosti v manažmente intelektuálneho kapitálu. In Trendy a aktuálne výzvy 
teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach 
globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora 
Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 136-139. 
 
KREMEŇOVÁ, Monika - GABRIŠ, Miloš. Riadenie účastníkov distribučného kanála. In: Trendy a 
aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v 
podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod 
záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 99-103. 
 
HRICIGA, Andrej. Sledovanie činnosti zákazníkov podniku pomocou podnikového webu. In: Trendy a 
aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v 
podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod 
záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 129-131. 
 
KRAUS, M.: Štatistické indikátory politiky EÚ ako báza znalostí – ich štruktúra a význam.  In: Zborník 
abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov Merkúr 2009. Bratislava : 
Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2857-3 
 
LULIAKOVÁ, I.: Malé a stredné podniky v časoch informačnej revolúcie. In: Zborník abstraktov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov Merkúr 2009. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 
2009. ISBN 978-80-225-2857-3 
 
CHOMOVÁ, K.: Corporate social responsibility: A Development Trend in the Enterprise Merketing. In: 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov Merkúr 2009. Bratislava : Vydavateľstvo 
Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2857-3 
 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
 
HVIZDOVÁ, E.: Dôležité postavenie osobného manažmentu a manažmentu času v práci manažéra. In: 
Zborník vedeckých statí: Manažment znalostí – dôležití produktívny faktor podniku 21. storočia. IG 
2316064. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2847-4, s. 5 – 10. 
 
HRICIGA, A.: Podpora inovácií v priestore Európskej únie. In: Zborník vedeckých statí: Manažment 
znalostí – dôležití produktívny faktor podniku 21. storočia. IG 2316064. Bratislava: Vydavateľstvo 
Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2847-4, s. 19 – 24. 
 
LULIAKOVÁ, I.: Vplyv rozvoja elektronického podnikania na malé a stredné podniky. In: Zborník 
vedeckých statí: Manažment znalostí – dôležití produktívny faktor podniku 21. storočia. IG 2316064. 
Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2847-4, s. 25 – 30. 
 
KRAUS, M.: Informačné zdroje Eurostatu a ich marketingové využitie. In: Zborník vedeckých statí: 
Manažment znalostí – dôležití produktívny faktor podniku 21. storočia. IG 2316064. Bratislava: 
Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2847-4, s. 31 - 37. 
 
CHOMOVÁ, K.: Špecifiká zavádzania Spoločenskej zodpovednosti firiem v malých a stredných 
podnikoch. In: Zborník vedeckých statí: Manažment znalostí – dôležití produktívny faktor podniku 21. 
storočia. IG 2316064. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2847-4, s. 38 - 44. 
 
GABRIŠ, M. – KREMEŇOVÁ, M.: Riadenie účastníkov distribučného kanála. In: Zborník vedeckých 
statí: Manažment znalostí – dôležití produktívny faktor podniku 21. storočia. IG 2316064. Bratislava: 
Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2847-4, s. 60 - 65. 
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KATEDRA INFORMATIKY OBCHODNÝCH FIRIEM 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

Číslo projektu:  2316062 
Názov projektu:  Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia  

s európskou ekonomikou 
Vedúci projektu: Mgr. Attila Pólya, PhD.  
Spoluriešitelia:    Ing. Peter Červenka 

Ing. Ladislav Nagy 
Mgr. Ing. Janette Retová 
Ing. Peter Škurla, PhD. 

Doba riešenia: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 736 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- uskutočnenie prieskumu z oblasti informatiky ako základ pre tvorbu hodnotenia významu a 
postavenia certifikátov na Slovensku, 

- v projekte bola použitá východzia vzorka respodentov, ktorá mala na pôde katedry skúsenosti 
v minulosti s prípravou a udeľovaním certifikátov, 

- publikačná podpora výsledkov a skúseností na domácej a zahraničnej pôde. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
ČERVENKA, Peter. Použitie RSS technológie v praxi. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so 
vzdelávacím systémom : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2810-8. 
 
PÓLYA, Attila. Manuálne versus automatické hodnotenie testov ECDL. In Informatizácia spoločnosti a 
jej interakcia so vzdelávacím systémom : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2810-8. 
 
RETOVÁ, Janette. Elektronický obchod v turizme. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so 
vzdelávacím systémom : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2810-8. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch  
 
ČERVENKA, Peter. Optimalizácia informácii. In Miesto moderných foriem vzdelávania, informatizácie a 
certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu IGM 62/08 - 
Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2749-1, s. 6-10.   
 
ČERVENKA, Peter. Virtuálna elektronická komunikácia. In Miesto moderných foriem vzdelávania, 
informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu IGM 
62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou 
ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-
2749-1, s. 11-14.   
 
PÓLYA, Attila. Certifikácia ECDL na Slovensku a jeho špecifiká v kontexte globalizácie. In Miesto 
moderných foriem vzdelávania, informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí 
k výskumnému projektu IGM 62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich 
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interakcia s európskou ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 
ISBN 978-80-225-2749-1, s. 15-19.   
 
PÓLYA, Attila. Úloha a cieľ prieskumu realizovaného dotazníkovou metódou pri riešení projektu 
Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou. In 
Miesto moderných foriem vzdelávania, informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník 
vedeckých statí k výskumnému projektu IGM 62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom 
vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2749-1, s. 20-23.  
 
RETOVÁ, Janette. Komunikačné technológie a aktuálne trendy na trhu pracovnej sily. In Miesto 
moderných foriem vzdelávania, informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí 
k výskumnému projektu IGM 62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich 
interakcia s európskou ekonomikou [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 
ISBN 978-80-225-2749-1, s. 24-28. 
 
 
 
Medzinárodné vedecké projekty 

 
 
KATEDRA MARKETINGU 

 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

Číslo projektu:  230346-CP-1-2066-1-NO-ERASMUS-TN 
Názov projektu: Spotrebiteľská občianska sieť 2 (Consumer Citizenship Network – CCN2),  

tématická skupina: Globálna solidarita 230346-CP-1-2066-1-NO-ERASMUS-TN 
Vedúci projektu: Ing. Dana Vokounová, PhD. 
Spoluriešitelia: zástupcovia 125 inštitúcií z 29 krajín univerzity, organizácie so zameraním na  
                       ochranu spotrebiteľa vrátane UNESCO a UNEP 
Doba riešenia: 1. 10. 2006 – 30. 9. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009:  - 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
- 22. MARCA 2009 SA KONAL PRACOVNÝ SEMINÁR NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V BERLÍNE 

V NEMECKU. ÚČELOM SEMINÁRA BOLO ZHRNUTIE VÝSLEDKOV ZA CELÉ OBDOBIE RIEŠENIA 
PROJEKTU A DISKUTOVANIE O VYTVORENÍ NOVÉHO PROJEKTU ZAMERANÉHO NA TRVALO 
UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A SPOTREBU. 

- 23. – 24. marca 2009 sa konala na Technickej univerzite v Berlíne v Nemecku šiesta výročná 
medzinárodná konferencia CCN  „Making a difference: Putting Consumer Citizenship into 
Action“. Zodpovedná riešiteľka projektu za Ekonomickú univerzitu v Bratislave vo svojom 
príspevku „The application of games in pedagogical process“ prezentovala využitie hier 
v pedagogickom procese a pri výučbe zameranej na trvalo udržateľný rozvoj. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
BEE ODBORNÉ PRÁCE V ZAHRANIČNÝCH NERECENZOVANÝCH ZBORNÍKOCH (KONFERENČNÝCH AJ 
NEKONFERENČNÝCH) 
 
VOKOUNOVÁ, D.: Games in Learning about Sustainable Development. In: Learning sustainable 
development. Local Cases from a Global World. Graz: Kirchliche Padagogische hochschule 2009, ISBN 
978-3-7089-0408-5, s. 93 - 96 
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Vystúpenie pozvané na medzinárodnej konferencii CCN2 v Berlíne „Making a difference: Putting 
Consumer Citizenship into Action“.: The application of games in pedagogical process dňa 24. 03. 
2009. In: Making a difference: Putting Consumer Citizenship into Action. Zborník zo šiestej 
medzinárodnej konferencie CCN v Berlíne v Nemecku 2009. Hedmark: Hedmark University College 
2009. ISBN 978-82-7671-756-3; ISSN 1501-8571 s. 234 – 237 
 
 
KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

Číslo projektu: SAMRS/2008/01/30 
Názov projektu: Hodnotovo orientovaný manažment ako faktor rozvoja spoločnosti 
Vedúci projektu: doc. Ing. Igor Kosír, CSc. 
Spoluriešitelia:  doc. Ing. Peter Knapik, PhD. 

doc. Ing. Denisa Báráňová-Čiderová, PhD. 
Ing. Anna Hoľková, PhD. 
Ing. Daniela Račková, PhD. 
Ing. Otto Trenčiansky, PhD. 
Ing. Branislav Adamovič 
Ing. Lucia Bohunická 
Ing. Michal Briatka 
Ing. Peter Jesenský 
Ing. Ivan Šteiner 

Doba riešenia: 2008-2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 1 161,7871 € Národnému centru pre rozvoj príležitostí, 
n. o., Laurinská 2, 811 01 Bratislava, implementačnej inštitúcii projektu, na jeho vedeckovýskumnú 
časť 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
- Vykonala sa kritická analýza súčasného stavu hospodárstva a hospodársko-politických 

podmienok Srbskej republiky pre jej európsku perspektívu v kontexte vývoja krajín západného 
Balkánu,  

- bol preskúmaný vývoj energetického trhu a infraštruktúry Srbskej republiky v kontexte na 
existujúce a projektované energetické siete, 

- bol preskúmaný stav teórie a praxe manažmentu, vrátane výučby na vybraných srbských 
univerzitách v kontexte s proeurópskou orientáciou vlády Srbskej republiky so zameraním na 
Vojvodinskú autonómnu oblasť,  

- zvláštna pozornosť bola venovaná perspektívam cestovného ruchu v tejto bývalej hlavnej 
republike Juhoslávie, 

- koordinoval sa postup vedeckovýskumného tímu - analýzy podnikového manažmentu 
vybraných srbských spoločností s expertmi KPMG, členmi tímu rozvojovej pomoci projektu, 
sformulovali sa odporúčania v oblasti štruktúry a manažérskych postupov vybranej srbskej 
spoločnosti. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
AAB VEDECKÉ  MONOGRAFIE  VYDANÉ V DOMÁCICH VYDAVATEĽSTVÁCH 
 
KOSÍR, I. a kol.: Európska perspektíva krajín západného Balkánu. (Medzinárodný riešiteľský tím.) 
Bratislava: Ekonóm 2009. ISBN 978-80-225-2716-3 (v tlači). 
 
AFB PUBLIKOVANÉ POZVANÉ PRÍSPEVKY NA DOMÁCICH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH 
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BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa – GLOSOVÁ, Veronika: Mediálna gramotnosť ako oblasť záujmu 
Európskej únie. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných 
podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského : 
Mojmírovce, 15. – 16. 10. 2009 (2. časť). Bratislava : [Obchodná fakulta EU] , 2009. ISBN 978-80-
225-2795-8. – S. 4-9. 
 
KOSÍR, I. a kol.: Európska orientácia Vojvodinskej autonómnej oblasti Srbskej republiky. 
Medzinárodný riešiteľský tím.) Bratislava: Ekonóm 2009. ISBN 978-80-225-2715-6 (v tlači). 
 
DAI  DIZERTAČNÉ A HABILITAČNÉ PRÁCE 
 
HOĽKOVÁ, A.: Bezpečnostné aspekty rozvoja integračných väzieb v rámci spoločného európskeho 
hospodárskeho priestoru. Bratislava: OF EUBA 2009. 
 
RAČKOVÁ, D.: Nové partnerstvá a obchodná spolupráca Európskej únie v 21. storočí – výzva pre 
Slovensko po vstupe do EÚ25. Bratislava: OF EUBA2009. 
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Fakulta hospodárskej informatiky 
 
 
Projekty VEGA 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:  VEGA 1/ 4568/07 
Názov projektu: Aktuárske metódy v procese transformácie sociálnej sféry v SR 
Vedúci projektu: prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. 
Spoluriešitelia:doc.  RNDr. Lea Škrovánková, PhD. (zástupca vedúceho) 
              doc. RNDr. Arnold Dávid, CSc. 
              doc. RNDr. Elena Mojžišová, PhD. 
              Ing.  Soňa Sandtnerová, PhD. 
              PaedDr. Zsolt Simonka, PhD. 
              RNDr. Anna Starečková, PhD. 
              Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD. 
              Mgr. Andrea Kaderová, PhD. 
              Mgr. Petra Škrovánková, PhD.   
Doba riešenia:  2007 –2009 
Finančné prostriedky pridelené za rok 2009:  996 € – bežné výdavky 
Dosiahnuté výsledky riešenia za rok 2009  
Riešiteľský kolektív zohráva významnú úlohu v rozvoji aktuárskej vedy na Slovensku. Pracuje v oblasti 
poistnej matematiky, penzijného a nemocenského poistenia, a tiež v oblasti teórie rizika a ich použitia 
v poisťovníctve. Výsledky výskumu boli publikované v monografiách, učebniciach, vedeckých článkoch 
a v zborníkoch z vedeckých konferencií. Prispeli nielen k rozvoju aktuárskej teórie, ale aj k riešeniu 
praktických problémov, a tým výrazne vplývali na rozvoj slovenského poistného trhu. 
V poistnej matematike sme získali výsledky pri tvorbe spojitých a stochastických modelov a ich 
aplikácií na tvorbu nových poistných produktov a ich finančného zhodnotenia. V životnom poistení 
sme sa zamerali na použitie aktuárskych analýz pri určovaní aktív, pasív a solventnosti poisťovne 
a simulácii poistných procesov na počítači. V oblasti penzijného poistenia sme sa osobitne zaoberali 
použitím metód aktuárskej matematiky pri tvorbe dôchodkových fondov. V oblasti nemocenského 
poistenia sme sa zamerali na rôzne modely klasifikácie rizík, diskrétny deterministický aj spojitý 
prístup v nemocenskom a zdravotnom poistení. 
Realizačné výsledky sa odrazili najmä v publikačnej činnosti, v kvantitatívnom i kvalitatívnom náraste 
doktorandského štúdia (doktorandské štúdium úspešne ukončil 1 interný doktorand a 1 externý 
doktorand tohto riešiteľského kolektívu). 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 
 

      ADE   Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  
 
ŠKROVÁNKOVÁ, Lea, ŠOLTÉS, Michal: Aktuárske modely pre poistenie kritických chorôb. E + M 
Ekonomie a Management 3/2009. Liberec: Technická univerzita, Hospodářská fakulta, 2009.  
str. 69 – 76.    ISSN 1212-3609  

       
      ADF   Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 
SIMONKA, Zsolt.: Implementácia informačných a komunikačných technológií do  prípravy učiteľov vo 
svete a na Slovensku. Ekonomika a informatika 2/2008. Bratislava: ES EU, 2009. str. 259 – 266     
ISSN 1336-3514   
 
ŠKROVÁNKOVÁ, Lea.: Aktuárske výpočty v nemocenskom poistení.       Ekonomické rozhľady 1/2009. 
Bratislava: EU, 2009. str. 49 – 60. ISSN 0323-262X     
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ŠKROVÁNKOVÁ, Petra.: Stochastický trojstavový model zdravotného poistenia. 
Ekonomické rozhľady 2/2009. Bratislava: ES EU, 2009.  str. 207 – 218. ISSN 0323-262X  1.0  
 
DÁVID, Arnold, PELLER, František: Ekonomické tvrdenia a diferenciálny počet. 
Ekonomické rozhľady 2/2009. Bratislava: ES EU, 2009.  str. 219 – 227. ISSN 0323-262X  1.0  
 
ŠKROVÁNKOVÁ, Lea, MOJŽIŠOVÁ, ELENA: Charakteristika dôchodkových systémov v Európskej únii. 
Nová ekonomika 3/2009. Bratislava: Národohospodárska fakulta EU v Bratislave, 2009. str. 13 – 22.  
ISSN 1336-1732    
 
AFD – publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
ŠKROVÁNKOVÁ, Lea: Riešenie aktuárskych úloh v penzijných fondoch. In. zborník: Aktuárske vedy 
v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. 6. vedecký seminár KM FHI a kolektívu 
výskumnej úlohy VEGA č. 1/0724/08, VEGA č. 1/0597/09,  VEGA č. 1/4568/07, VEGA č. 1/0547/08, 
Bratislava: KM FHI 2009.     
 
ŠKROVÁNKOVÁ, Petra.: Slovenské zdravotníctvo, reformy a dopad ospodárskej krízy. In. Zborník: 
Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. 6. vedecký seminár KM FHI 
a kolektívu výskumnej úlohy VEGA č. 1/0724/08, VEGA č. 1/0597/09,  VEGA č. 1/4568/07, VEGA č. 
1/0547/08, Bratislava: KM FHI 2009 
 
KADEROVÁ, Andrea, ŠOLTÉS, Erik: Oceňovanie kontraktov kreditného zlyhania. In. Zborník: 
Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. 6. vedecký seminár KM FHI 
a kolektívu výskumnej úlohy VEGA č. 1/0724/08, VEGA č. 1/0597/09,  VEGA č. 1/4568/07, VEGA č. 
1/0547/08, Bratislava: KM FHI 2009 
 
MOJŽIŠOVÁ, Elena, STAREČKOVÁ, Anna: Úloha imunizácie v investovaní životnej poisťovne. In. 
Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. 6. vedecký seminár KM 
FHI a kolektívu výskumnej úlohy VEGA č. 1/0724/08, VEGA č. 1/0597/09,  VEGA č. 1/4568/07, VEGA 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: VEGA 1/4588/07 
Názov projektu: Modelovanie reverznej logistiky - optimalizácia procesov.recyklácie a  
                       likvidácie odpadu 
Vedúci projektu: Brezina Ivan doc. Ing. CSc. 
Spoluriešitelia:   Pekár Juraj Mgr. PhD. 

Čičková Zuzana Ing. PhD. 
Reiff Marian Ing. PhD. 
Rakovská Eva RNDr. 
Furková Andrea Ing. PhD. 
Oršulová Anna Ing., PhD. 
Gežík Pavol Ing. 

Doba riešenia: 2007-2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 3319 € + 3319 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
Projekt bol zameraný na rozpracovanie teórie reverznej logistiky a možnosti modelového prístupu k jej 
procesom. Ako hlavný výsledok možno hodnotiť vydanie vedeckej monografie autorov Brezina, I. - 
Čičková, Z. - Gežík, P. - Pekár, J.: Modelovanie reverznej logistiky - optimalizácia procesov recyklácie 
a likvidácie odpadu. (Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 220 s.), okrem toho sa vedúci 
riešiteľského kolektívu Brezina, I. zúčastnil aj na vypracovaní vedeckej monografie Lexikón logistiky. 
2. preprac. dopln. vyd. (spoluautori VIESTOVÁ, K. - ORESKÝ, M. - MACUROVÁ, P. - ŠTOFILOVÁ, J.). 
Riešiteľský kolektív v rámci riešeného grantu vystúpil k riešenej problematike na medzinárodných 
vedeckých konferenciách a seminároch (16) a domácich vedeckých a odborných konferenciách a 
seminároch (4, z toho 1 zborník v príprave).  
Výstupy boli prezentované aj v domácom karentovanom časopise (1), zahraničných vedeckých 
nekarentovaných časopisoch (4, z toho 2 v tlači) a domácich  vedeckých nekarentovaných časopisoch 
(5, z toho 3 v tlači). 
Výsledkom riešeného projektu je vcelku ucelený pohľad na problematiku reverznej logistiky spolu s jej 
vlastnou definíciou orientovanou na využívanie formalizovaných metód na modelovanie jednotlivých 
parciálnych procesov, ako aj celého systému ako celku. Ako podstatné sa javia otázky skúmania 
koncentrácie odvetví, ktoré majú úzku spojitosť s reverznou logistikou, ale nie sú priamo 
ovplyvňované dostatočne rozvinutým trhovým prostredím. Cenným informačným zdrojom je aj 
zhrnutie aktuálnej situácie v oblasti modelovania reverznej logistiky tak v svetovej, ako aj domácej 
literatúre. 
Ďalej boli rozpracované modely evidencie a sledovania reverzných materiálových tokov založené na 
báze štruktúrnych modelov.   
Z pohľadu optimalizácie logistických sietí predovšetkým z pohľadu decíznej sféry bol výskum 
zameraný na modely pokrytia. Rozvoz a predovšetkým zvoz recyklovateľného materiálu bol 
modelovaný pomocou úloh zvozu materiálu, pričom riešenie klasických rozsiahlych prístupov bolo 
realizované pomocou metauheristických algoritmov. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ  
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
Uvádzať v členení: 
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Monografie (1): 
 
BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana - GEŽÍK, Pavel - PEKÁR, Juraj. Modelovanie reverznej logistiky - 
optimalizácia procesov recyklácie a likvidácie odpadu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 220 
s. [15,391 AH]. ISBN 978-80-225-2825-2. 

 
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1): 
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ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for 
economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a 
svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 1, s. 77-
94. 
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manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
= scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - 
Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu  Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-
3301, 2009, roč. 6, č. 1, s. 45-60. 
 
ČIČKOVÁ, Z. – PEKÁR, J: Nájdenie najkratšej okružnej cesty pre všetky mestá v SR. 
In: Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta 
hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. - ISSN 1336-
3514. - Roč. 7, č. 1 (2009), s. 1-7 
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BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana - PEKÁR, Juraj. Application of multiple criteria decision analysis for 
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consequences of transition processes in Central-East European countries. - Krakow : Cracow 
University of Economics Press, 2009.  
 
Skriptá a učebné texty (1): 
 
BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana - REIFF, Marian. Kvantitatívne metódy na podporu logistických 
procesov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 191 s. ISBN 978-80-225-2648-7. 
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Republic. In Mathematical methods in economics 2009 : 27th international conference, 9 -11 
September 2009. - Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2009. ISBN 978-80-213-1963-
9, s. 29-32. VEGA 1/4588/07. 

 
REIFF, M.- ČIČKOVÁ, Z. - PEKÁR, J. Integrated facility location models. In Zbornik radova : XXXVI 
simpozijum o operacionim istraživanjima - SYM-OP-IS 2009, 22-25 septembar 2009, Ivanjica - 
Beograd, 2009. ISBN 978-86-80593-43-2, s. 771-774 

 
GEŽÍK, P. Modely reverznej logistiky. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé 
vědecké pracovníky : 5. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 
ISBN 978-80-7318-812-2. 

 
 
 



 84

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1): 
 
GEŽÍK, P. Planning of the Supply Chain process in Reverse Logistics. In AIESA 2009 : Mladá veda 
AIESA 2009 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti 
založenej na vedomostiach [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Fakulta hospodárskej informatiky EU], 
2009. 
 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (2): 
 
PEKÁR, J. - ČIČKOVÁ, Z. - BREZINA, I. Modelling of the collection centers in Slovak Republic as 
support for environmental management. In SM 2009 : strategijski menadžment i sistemi podrške 
odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Zbornik apstrakata, XIV Internacionalni naučni skup, 
Subotica-Palić, 21. i 22. maj 2009. - Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2009. ISBN 978-86-7233-
224-7, s. 64. 
 
REIFF, M. - LUKÁČIKOVÁ, A. Strategic decision making in reverse supply chain network. In SM 2009 : 
strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, XIV 
Internacionalni naučni skup, Subotica-Palić, 21. i 22. maj 2009. - Novi Sad : Univerzitet u Novom 
Sadu, 2009. ISBN 978-86-7233-224-7, s. 80.  
 
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (3):  
 
BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Modelovanie reverzných materiálových tokov. In Využitie 
kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi IX Katedry operačného výskumu a 
ekonometrie FHI EU v Bratislave : zborník [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. ISBN 978-80-225-2759-0, s. 1-7. VEGA 1/4588/07. 
 
GEŽÍK, Pavel - BREZINA, Ivan. Reverzný zásobovací proces a bilančné rovnice. In Využitie 
kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi IX Katedry operačného výskumu a 
ekonometrie FHI EU v Bratislave : zborník [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. ISBN 978-80-225-2759-0, s. 1-7. VEGA 1/4588/07. 
 
PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana. Model rozmiestnenia p-triediacich centier v SR. In 
Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi IX Katedry operačného 
výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave : zborník [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2759-0, s. 1-7. VEGA 1/4588/07. 
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Výsledky výskumnej práce boli prezentované na medzinárodných vedeckých konferenciách, v 
karentovaných i nekarentovaných časopisoch doma i v zahraničí. Komplexným výstupom je 
monografia AAB(1) "Modelovanie vybraných problémov slovenskej ekonomiky pred vstupom do 
Európskej menovej únie".  
Pri riešení výskumnej úlohy boli využité novšie, resp. u nás dosial nevyužívané teoretické a  
metodologické prístupy zamerané hlavne na analýzu monetárnej politiky, ktorá ako nástroj 
hospodárskej politiky vstupom do menovej únie stratila svoj význam.  
Štatistickými a ekonometrickými metódami na údajoch ekonomiky SR bolo preukázané, že NBS bola 
dôveryhodným tvorcom monetárnej politiky. Krátka doba existencie samostatnej monetárnej politiky v 
SR sprevádzaná zmenou metodiky výpočtu monetárnych agregátov skomplikovala analýzu 
synchronizácie vývoja peňažných agregátov, úrokových mier a inflácie. Napriek tomuto záveru je 
možné povedať, že dosiahnuté výsledky sú akceptovateľné. Bola potvrdená existencia časovej 
konzistencie monetárnej a fiškálnej politiky a teda je možné konštatovať, že monitorovanie 
monetárnej politiky NBS v čase prípravy na vstup do EMÚ bolo v súlade s plnením Maastrichtských 
kritérií. Zdroj financovania vznikajúci z emisie slovenskej meny bol veľmi nízky a dá sa očakávať, že 
vstupom do Menovej únie  bude tento príjem pre financovanie centrálnej banky ako aj deficitu 
štátneho rozpočtu významnejší.  Modely, ktoré zohľadňovali makroekonomickú dynamiku a boli 
zamerané na analýzu stability a ekonomický rast. Vzhľadom na neustále zmeny metodológie 
budovania databázy vyžadovali prijatie zjednodušujúcich predpokladov medzi skúmanými 
ekonomickými premennými, čo ovplyvňovalo definovanie ekonomických hypotéz. Z tohto dôvodu pri 
hodnotení dosiahnutých výsledkov treba túto skutočnosť brať do úvahy.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB01 Modelovanie vybraných problémov slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej 
menovej únie (aktuálne metodologické prístupy) / Zlatica Ivaničová a kolektív. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 380 s. [21,005 AH]. - ISBN 978-80-225-2828-3 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
ACB01 Input output analýza / Marián Goga. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - 199 s. - (Ekonómia). - 
ISBN 978-80-8078-293-1 
 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
 
ADC01 Dynamický model stability inflačného procesu na báze kvantitatívnej teórie peňazí / Jaroslav 
Husár, Karol Szomolányi. 
In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2009. - 
ISSN 0032-3233. - Roč. 57, č. 1 (2009), s. 46-55 
 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
ADD01 Purchasing power parity and cointegration: evidence from Latvia and Slovakia / Michaela 
Chocholatá. - VEGA 1/4652/07. 
In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-
ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic 
forecasting = Journal of economics. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : 
Prognostický ústav SAV, 2009. - ISSN 0013-3035. - Roč. 57, č. 4 (2009), s. 344-358 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ADF01 Vieme, čo je inflácia a ako ju merať? / Jaroslav Husár, Brian König. 
In: Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej 
republiky, 2009. - ISSN 1210-1095. - Roč. 19, č. 1-2 (2009), s. 115-126 
ADF02 Vplyv veľkosti štátov na efektívnosť ich hospodárenia / Jozef Sojka, Karol Lizák. 
In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = 
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quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v 
Bratislave, 2009. - ISSN 0323-262X. - Roč. 38, č. 2 (2009), s. 171-183 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
AEC01 Analysis of the efficiency of the economies of the countries that entered the European Union 
in May 2004 - an application of the DEA methodology (comparison with Portugal in year 1985) 
/Zlatica Ivaničová, Manuela Hill, Eva Rublíková. Recenzovali: Diana Mendes ... [ et al. ].  
In: Temas em métodos quantitativos No 6. - Lisboa, 2009. - ISBN 978-972-618-540-6. - S. 151-168 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFC01 Validity of the purchasing power parity in the selected European Union's countries: 
stationarity and cointegration approach / Michaela Chocholatá. Recenzovali: Helena Brožová ... [ et al. 
]. - VEGA 1/4652/07.  
In: Mathematical methods in economics 2009 : 27th international conference, 9 -11 September 2009. 
- Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2009. - ISBN 978-80-213-1963-9. - S. 153-158 
 
AFC02 Are the prices of the driving fuel in the Slovak economy making asymmetric? / Karol 
Szomolányi, Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková. Recenzovali: Helena Brožová ... [ et al. ]. - VEGA 
1/4652/07.  
In: Mathematical methods in economics 2009 : 27th international conference, 9 -11 September 2009. 
- Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2009. - ISBN 978-80-213-1963-9. - S. 306-311 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFD01 Problémy merania rastu a jeho dlhodobý vývoj = Growth measuring problems and its long-
run development / Jaroslav Husár. 
In: Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi IX Katedry operačného 
výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave [elektronický zdroj] : zborník : Zázrivá, 3.-5. jún 2009 / 
editor: Pavel Gežík, Tomáš Domonkos. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-
225-2759-0. - S. 1-6 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
AFG01 Strategic decision making in reverse supply chain network / Marian Reiff, Adriana Lukáčiková. 
In: SM 2009 : strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, 
XIV Internacionalni naučni skup, Subotica-Palić, 21. i 22. maj 2009. - Novi Sad : Univerzitet u Novom 
Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, 2009. - ISBN 978-86-7233-224-7. - S. 80 
 
AFG02 Consolidated government-sector budget identity and total seignorage / Zlatica Ivaničová. 
In: EURO conference in Bonn 2009. 23rd European conference on operational research : book of 
abstracts, Bonn, July 5-8, 2009. - Bonn, 2009. - S. WD-33 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
BCI01 Úvod do ekonometrie : praktikum / Kvetoslava Surmanová. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. - 71 s. : grafy, tab. - ISBN 978-80-225-2693-7 
 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
BDE01 Prehľad vývoja problematiky časovej konzistencie ekonomickej politiky / Karol Szomolányi, 
Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková. - VEGA 1/4652/07. 
In: Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým 
= Review of economic perspectives. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2009. - ISSN 1213-
2446. - Roč. 9, č. 1 (2009), s. 44-68 
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BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
BDF01 Diktujú nie spotrebitelia, ale firmy / Jaroslav Husár. 
In: Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej 
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http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1466832. - Popis urobený: 7.10.2009. - Názov z 
titulnej obrazovky. 
In: Social Science Research Network [elektronický zdroj]. - [USA] : Social Science Electronic 
Publishing, Inc., 2009. - September 2, 2009 
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7252-457-7. - ISSN 1899-6205. - S. 117-126 
 
KOTLEBOVÁ, E. Interval estimation in Bayesian statistics. In: Statistical analysis of the economic and 
social consequences of transition processes in Central-East European countries / edited by Józef 
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logistickej regresie. In Štatistické metódy v ekonómii so zameraním na sociálne analýzy : 
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profesora Aleksandra Zeliasia. - Krakow : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. ISBN 978-83-7252-441-6, 
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časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a 
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 91

future challenges": 16. - 18. 9. 2009, Trojanovice, Czech Republic, Ostrava: Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2023-1. S. 8 
 
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (2) 
 
SIVAŠOVÁ, D. Demografia a finančná kríza.In : Štatistické metódy v ekonómii: 3. odborný seminár. 9. 
– 12. september 2009, Jarabá. 
 
ŠOLTÉS, E. – ŠOLTÉSOVÁ, T. Diagnostikovanie vplyvných pozorovaní. In: Štatistické metódy v 
ekonómii: 3. odborný seminár. 9. – 12. september 2009, Jarabá. 
 
VOJTKOVÁ, M. Vplyv regiónu na výdavky domácností v SR. In: Štatistické metódy v ekonómii: 3. 
odborný seminár. 9. – 12. september 2009, Jarabá. 
 
GHG Práce zverejnené na internete (1) 
 
LABUDOVÁ, Viera-VOJTKOVÁ, Mária: Meranie priestorovej dimenzie chudoby na Slovensku. In SAS 
Newsletter : elektronický mesačník spoločnosti SAS na Slovensku a v Čechách, Október 2009. VEGA 
1/4586/07 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:  VEGA 1/4587/07 
Názov projektu: Implementácia medzinárodných účtovných štandardov pre finančné vykazovanie  
                       a ich vplyv na metodiku účtovania a vykazovania v komerčných poisťovniach  
                      a v zdravotných poisťovniach 
Vedúci projektu: doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD. 
Spoluriešitelia:   Ing. Jitka Meluchová, PhD. 

 doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. 
 Ing. Katarína Hercegová, PhD. 

Doba riešenia: 2007 - 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 498 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Riešenie trojročného projektu bolo rozdelené na dve etapy. V prvej etape sa riešitelia venovali 
identifikovaniu hlavných problémov a rozdielov súvisiacich s prechodom národných účtovných 
pravidiel na Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky IAS/IFRS, skúmaniu a 
zisťovaniu zmien potrebných pre zavedenie pravidiel pre účtovanie a vykazovanie. Súčasťou tejto 
etapy bola analýza teoreticko-metodologických rozdielov v účtovníctve komerčných poisťovní 
Slovenskej republiky, rozbor súčastných informačných systémov dôležitých pre potreby účtovníctva a 
finančného vykazovania. V oblasti účtovníctva zdravotných poisťovní bolo potrebné na základe 
analýzy identifikovať problematické okruhy vzniknuté ako dôsledok transformačného procesu.  
Druhá etapa riešenia bola zameraná na vyhodnotenie dôsledkov prechodu na IAS/IFRS pre 
manažment, organizačnú štruktúru a účtovný informačný systém komerčnej poisťovne, príprava na 
zmeny výkazníctva, obchodných procesov a účtovných postupov tak, aby zodpovedali novému 
spôsobu práce podľa IAS/IFRS. Zároveň sa navrhli možnosti usporiadania a vykazovania týchto 
informácií pri zaistení ich komplexnosti a zrozumiteľnosti pre potreby interného a externého 
výkazníctva, s cieľom zabezpečiť zvýšenú transparentnosť a zlepšenie dôveryhodnosti na poistnom 
trhu i vo vnútri poisťovne. 
V oblasti zdravotných poisťovní po analýze riešenie daných problémov na základe poznatkov z oblasti 
účtovníctva a poisťovníctva sa navrhované riešenia prezentovali vo forme vedeckých a odborných 
článkov, príspevkoch na konferenciách, ale aj vo forme návrhov pre legislatívne zmeny v oblasti 
účtovníctva zdravotných poisťovní a seminárov pre odbornú verejnosť.  
Výsledky vedecko-výskumnej činnosti sú určené pre ich aplikáciu v komerčných poisťovniach a v 
zdravotných poisťovniach. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
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štandardu IAS 39. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. 
- Bratislava : SÚVAHA, 2009. ISSN 1335-2024, 2009, roč. 17, č. 1, s. 495-500. 
 
TUMPACH, Miloš. Klasifikácia a vykazovanie finančných nástrojov podľa IFRS 9. In Účtovníctvo - 
audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2009. ISSN 1335-2024, 2009, roč. 
17, č. 12, s. 394-398. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2) 
 
TUMPACH, Miloš - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Podíl finanční krize na možném přechodu účetnictví od 
účtování k odpovědnosti. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : sborník příspěvků z 
mezinárodní vědecké konference konané pod záštitou děkanky doc. Dr. Drahomíry Pavelkové 
[elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9. 
 
TUMPACH, Miloš - HUSÁROVÁ, Stanislava. Forensic accounting and its position within anti-fraud 
curriculum at the University of Economics in Bratislava. In Movni strategiji u formuvanni svitovoji 
buchgalterskoji eliti : materiali ta tezi vistupiv, 8-a mižnarodna naukova konferencija, Žitomir 2009. - 
Žitomir : Žitomirskij deržavnij technologičnij universitet, 2009. ISBN 978-966-683-227-9, s. 141-143. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6) 
 
MELUCHOVÁ, Jitka. Vyhodnotenie ukončeného projektu KEGA. In Teória a prax v účtovníctve a v 
audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník príspevkov z piateho vedeckého 
seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2739-2, s. 19-21. KEGA č. 450/06. 
 
JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Poistné zmluvy v účtovníctve poisťovní. In Teória a prax v účtovníctve a v 
audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník príspevkov z piateho vedeckého 
seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2739-2, s. 38-39. VEGA č.1/4587/07. 
 
MELUCHOVÁ, Jitka. Finančné umiestnenie (investície) do finančných nástrojov podľa IFRS. In Teória a 
prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník príspevkov z 
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piateho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a 
audítorstva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2739-2, s. 62-63. 
 
TUMPACH, Miloš. Benfordov zákon rozdelenia číslic a jeho využitie vo forenznom účtovníctve. In 
Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník 
príspevkov z piateho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry 
účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2739-2, s. 
86-87. 
 
JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš. Quo vadis, účtovníctvo poisťovní?. In Účtovníctvo a 
audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 
Bratislava : [Ekonomická univerzita v Bratislave], 2009. ISBN 978-80-225-2740-8, s. 70-73. VEGA 
1/4587/07. 
 
MELUCHOVÁ, Jitka. Záväzky poisťovne. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie 
: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Ekonomická univerzita v Bratislave], 
2009. ISBN 978-80-225-2740-8, s. 134-137. VEGA 1/4587/07-200. 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
 
MELUCHOVÁ, Jitka. Novela postupov účtovania pre podnikateľov a prechod na euro. In Účtovný TIP : 
newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s.r.o., 2009, č. 4, 
s.1-2. 
 
DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné) (1) 
 
JUHÁSZOVÁ, Zuzana: Komparácia zdravotných a komerčných poisťovní s akcentom na účtovníctvo : 
habilitačná práca. - Bratislava, 2008. - 91 s. 

 
 
Projekty KEGA 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: KEGA 3/5126/07 
Názov projektu: Návrh študijného programu pre druhý a tretí stupeň študijného  
                       odboru Hospodárska informatika 
Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Závodný, CSc. 
Spoluriešitelia:  Ing. Bandurič, I.,  

doc. Ing. Bednár, P., CSc.,  
Ing. Cárachová, M., PhD.,  
Ing. Hanák, J., MVP,  
Ing.  Grell, M., PhD.,  
Ing Kniežová, J., PhD.,   
doc. Ing. Kristová, G., PhD.,  
RNDr. Rakovská, E.,  
RNDr. Stašák, J., PhD.,  
Ing. Trochanová, H.  
RNDr. Turňa, Ľ., CSc. 

Doba riešenia: 2007 - 2009 
Finančné prostriedky pridelené za rok 2009: BV  5412,70  EUR, KV 0,- EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia: 
Výsledky:  
bol splnený hlavný cieľ: Návrh študijného programu pre druhý a tretí stupeň 
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študijného odboru Hospodárska informatika i čiastkové ciele a úlohy: Publikované články, učebnice a 
monografie, podporujúce zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu riešiteľského kolektívu. 
Dosiahnuté výsledky predstavujú : 

- prínos pre rozvoj pedagogického procesu v odbore Hospodárska informatika.  
- vypracované monografie, učebnice, e-learningové kurzy a powerpointové prezentácie, ktoré 

podporujú zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu v zmysle individuálneho prístupu ku 
vzdelávaniu, chápania vzdelávania ako dynamického a nikdy nekončiaceho procesu,  

- publikovaním výstupov z projektu sprístupnenie výsledkov riešenia pre prax a celoživotné 
vzdelávanie, čo je v oblasti informačno komunikačných technológií nanajvýš aktuálne a 
potrebné, pretože dynamika zmien a inovácií v tejto oblasti vzdelávania výrazne predstihuje 
ostatné oblasti ľudskej činnosti, 

- celospoločenský význam a sú prínosom pre oblasť pedagogiky a vzdelávania. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 ( register EPČ SEK) 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
Počet záznamov: 1 
 
AAA01 0107161 
HANÁK, Ján. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++. Brno : Artax, 2009. 132 s.  
[4,5 AH]. ISBN 978-80-87017-06-7. 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
Počet záznamov: 3 
 
AAB01 0093406 
HANÁK, Ján. C#: akademický výučbový kurz. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 279 s. ISBN  
978-80-225-2706-4. 
 
AAB02 0092812 
KNIEŽOVÁ, Jaroslava. Metódy v softvérovom inžinierstve. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009.  
149 s. ISBN 978-80-228-2696-8. 
 
AAB03 0094386 
ZÁVODNÝ, Peter - TURŇA, Ľubomír - RUBLÍK, Martin. Počítačové siete v hospodárskej praxi. 2. dopln.  
vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 356 s. ISBN 978-80-225-2731-6. 
 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
Počet záznamov: 3 
 
ACA01 0095768 
HANÁK, Ján. C++/CLI - začínáme programovat. Brno : Artax, 2009. 370 s. ISBN 978-80-87017-04-3. 
 
ACA02 0102507 
HANÁK, Ján. C# 3.0 - programování na platformě .NET 3.5. Brno : Zoner Press, 2009. 282 s. 
Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-046-5. 
 
ACA03 0092154 
HANÁK, Ján. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0. Brno : Artax, 2009. 201 s. ISBN 
978-80-87017-03-6. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Počet záznamov: 2 
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ADF01 0106687 
GRELL, Michal. Metodická podpora progresívnych technológií v integrovaných informačných 
systémoch. 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. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu  Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 2, s. 52-67. 
 
ADF02 0107495 
HANÁK, Ján. Technická rozprava o vybraných syntakticko-sémantických inováciách programovacieho 
jazyka Visual Basic 2008. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - 
Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 
2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 1, s. 70-92. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 1 
 
AFC01 0094161 
RAKOVSKÁ, Eva. Využitie IT pri recyklačných procesoch. In Mezinárodní Baťova konference pro 
doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 1 
 
AFD02 0104672 
GRELL, Michal. Informačné riadenie podnikov v novej ekonomike. In Vzdelávanie - veda - spoločnosť 
: zborník z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho [elektronický zdroj]. - 
Komárno : Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne, 2009. ISBN 978-80-89234-83-7, s. 715-724. 
 
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
Počet záznamov: 2 
 
BAA01 0100996 
HANÁK, Ján. C++/CLI - praktické príklady : (príručka praktických cvičení pre vývojárov, 
programátorov a softvérových expertov). Brno : Artax, 2009. 61 s. ISBN 978-80-87017-04-3. 
 
BAA02 0107925 
HANÁK, Ján. Praktické objektové programování v jazyce C# 4.0. Brno : Artax, 2009. 180 s. [8,33 AH]. 
Microsoft Visual Studio. ISBN 978-80-87017-07-4. 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
Počet záznamov: 1 
 
BCI01 0095961 
KNIEŽOVÁ, Jaroslava. Riešené príklady softvérového inžinierstva. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. 110 s. ISBN 978-80-225-2734-7. 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Počet záznamov: 1 
 
BDF01 0098103 
GRELL, Michal. Niektoré aspekty vzťahu pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti vysokoškolského 
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učiteľa. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií 
a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 2, s. 7-10. 
 
XXX Nezaradené 
 
Počet záznamov: 2 
 
XXX03 0107498 
RAKOVSKÁ, Eva. Použitie informačných technológií na podporu vzdelávania. In Ekonomika a 
informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej 
informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 
7, č. 1, s. 125-139. 
 
XXX06 0094145 
 
TROCHANOVÁ, Hana. Mladá generácia a e-learning. In Mezinárodní Baťova konference pro 
doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 
 
Počet záznamov spolu: 17 
 
Štatistika: kategória publikačnej činnosti 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 3
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 3
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 2
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
BCI Skriptá a učebné texty 1
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1
XXX Nezaradené 2
Súčet  17

 
  

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: KEGA 3/5193/07 
Názov projektu: Využitie informačných a komunikačných technológií na  
                         zefektívnenie matematického vzdelávania na EU 
Vedúci projektu: PaedDr. Zsolt Simonka, PhD. 
Spoluriešitelia:  František Peller, prof. RNDr. Ing. CSc. 

Gogola Ján, RNDr. PaedDr. 
Dávid Arnold, doc. RNDr. CSc. 
Mojžišová Elena, doc. RNDr. CSc. 
Strešňáková Anna, RNDr., PhD. 
Ulbrichtová Andrea, Mgr. PhD. 
Slaninka František, Mgr. 
Juraj Poljovka, Mgr. 
Jozef Zelina, Ing. 
Andrea Toncseková, Ing. 
Kristína Cicáková, Ing. 
Petra Chmelová, Ing. 

Doba riešenia: 2007 – 2009 
Finančné prostriedky pridelené za rok 2009: 5679.- € 
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Dosiahnuté výsledky riešenia: 
Projekt bol zameraný na zatraktívnenie matematických predmetov a na zefektívnenie 
matematického vzdelávania na vysokých školách ekonomického smeru  prostredníctvom IKT. Dôraz 
sme kládli na tvorbu učebných textov (formou skrípt, monografií) a metodických Príručiek s vysokou 
názornosťou a informačnou hodnotou s podporou počítačovej realizácie 
prostredníctvom účelovo vytvorených špecializovaných programov (v prostredí všeobecne 
najdostupnejšom - MS Excel) na základe obsahu a požiadaviek celouniverzitne vyučovaných 
matematických predmetov na EU v Bratislave (Matematika 1, Matematika 2, Finančná 
matematika). 
Výstupy projektu venované problematike vyučovania grafov elementárnych funkcií a ich transformácií 
vrátane programu Elem_f_v2.1 sú univerzálne použiteľné na všetkých stredných i vysokých školách, 
kde spomínaná problematika je súčasťou učebných osnov. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
 
AAB   Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách     
 
HUŤKA, V. – PELLER, F.: Finančná matematika v Exceli. Iura edition. Bratislava 2009. ISBN 978-80-
8078-143-9 (207 strán) (nové prepracované vydanie, v tlači) 
 
ADF    Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  

   
DÁVID, Arnold,  PELLER, František: Ekonomické tvrdenia a diferenciálny počet.  Ekonomické rozhľady. 
Ekonomické rozhľady 2/2009, ročník XXXVIII, ES EU v BA, Bratislava 2009. ISBN 0323-262X (7 strán) 
 
SIMONKA, Zsolt: Tvorba tabuľky a zobrazenie grafu funkcie f(x,y) v MS Excel. Technológia 
vzdelávania 9/2009, ročník XVII, vedecko-pedagogický časopis PF UKF v Nitre, Ústav technológie 
vzdelávania, SlovDidac, Nitra 2009. ISSN 1335-003X (8 strán) 
 
SIMONKA, Zsolt.: Softvérová podpora a jej efektívnosť vo vyučovaní matematických predmetov na 
EU. Ekonomika a informatika 2/2009, ročník VII., vedecký časopis FHI EU v Bratislave, Slovenská 
spoločnosť pre hospodársku informatiku, Bratislava 2009. ISSN 1336-3514 (11 strán) (vyjde 2009) 
 
MOJŽIŠOVÁ, Elena, ŠKROVÁNKOVÁ, Petra.: Transformačné kroky v zdravotnom poistení a analýza 
zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Ekonomika a informatika 2/2009, ročník VII., vedecký 
časopis FHI EU v Bratislave, Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, Bratislava 2009. 
ISSN 1336-3514 (13 strán) (vyjde 2009) 

 
AFC   Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách     

     
DÁVID, Arnold, PELLER, František: Integrovanie diferenciálnej rovnice v Exceli. Sborník příspěvků 6.  
konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno, 10 září 2009. ISBN 978-80- 
72312-667-0 (8 strán)  
 
KADEROVÁ, Andrea, ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana: Výpočet pravdepodobnosti zlyhania dlžníka v Mertonovom 
modeli pomocou iterácií. Sborník príspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční 
systémy 2009. 25.6.-26.6.2009 Brno. ISBN 978-80-210-4882-9 (5 strán) 
 
AFD   Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách   

            
SIMONKA, Zsolt, MOJŽIŠOVÁ Elena: Derive, Mathematica, Cabri Geometry a MS Excel, v školstve. 
Zborník 3 vedeckého seminára: Informačné a komunikačné technológií v matematickom vzdelávaní 
na EU v Bratislave. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra 
matematiky. 22.6. – 24.6.2009, Virt.  
 
DÁVID, Arnold: Animácia obrázkov v Exceli. APLIMAT 2009 - 8th International Conference on Applied 
Mathematics. Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering STU, february 2009, 
Bratislava 2009. ISSN 1337-6365 (9 strán)  
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DÁVID, Arnold: Systematická integrácia. Zborník 3 vedeckého seminára: Informačné a komunikačné 
technológií v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. 22.6. – 24.6.2009, Virt.  
 
GOGOLA, Ján: Ekonomický význam Lagrangeovho multiplikátora. Zborník 3 vedeckého seminára: 
Informačné a komunikačné technológií v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Ekonomická 
univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. 22.6. – 24.6.2009, 
Virt.  
 
STREŠŇÁKOVÁ, Anna: Použitie programu Derive v TP2. Zborník 3 vedeckého seminára: Informačné a 
komunikačné technológií v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Ekonomická univerzita v 
Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. 22.6. – 24.6.2009, Virt.  
 
SLANINKA, František: Využitie grafov funkcií pri riešení rovníc. Zborník 3 vedeckého seminára: 
Informačné a komunikačné technológií v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Ekonomická 
univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. 22.6. – 24.6.2009, 
Virt.  
 
KADEROVÁ, Andrea, BELASOVÁ, Jana: Iterácie v Exceli. Zborník 3 vedeckého seminára: Informačné a 
komunikačné technológií v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Ekonomická univerzita v 
Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. 22.6. – 24.6.2009, Virt.  
 
POLJOVKA, Juraj: Výhody využívania IKT pri výučbe matematiky na externej forme štúdia. Zborník 3 
vedeckého seminára: Informačné a komunikačné technológií v matematickom vzdelávaní na EU 
v Bratislave. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra 
matematiky. 22.6. – 24.6.2009, Virt. 
 
TONCSENKOVÁ, Andrea, CICÁKOVÁ, Kristína: Pužitie Excelu na aktuárske výpočty. Zborník 3 
vedeckého seminára: Informačné a komunikačné technológií v matematickom vzdelávaní na EU 
v Bratislave. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra 
matematiky. 22.6. – 24.6.2009, Virt.  
 
ZELINA, Juraj, CHMELOVÁ, Petra.: IKT v kontexte Európskej únie. Zborník 3 vedeckého seminára: 
Informačné a komunikačné technológií v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Ekonomická 
univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra matematiky. 22.6. – 24.6.2009, 
Virt.  
 
SIMONKA, Zsolt: PC a didaktický softvér vo vyučovaní matematiky na EU v Bratislave. Zborník 
medzinárodnej vedeckej konferencie Inovačné technológie v školstve. Pedagogická fakulta UKF a SPU 
v Nitre, SlovDidac, 26.-27.11.2009 Nitra. (7 strán)  (vyjde 2009) 
 
SLANINKA, František: Zobrazovanie grafov funkcií v programoch MS Excel a Comenius Logo. Zborník 
medzinárodnej vedeckej konferencie Inovačné technológie v školstve. Pedagogická fakulta UKF a SPU 
v Nitre, SlovDidac, 26.-27.11.2009 Nitra. (5 strán) (vyjde 2009) 
 
POLJOVKA, Juraj: Grafické znázornenie vývoja budúcej hodnoty kapitálu pri úrokovaní v MS Excel. 
Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Inovačné technológie v školstve. Pedagogická fakulta 
UKF a SPU v Nitre, SlovDidac, 26.-27.11.2009 Nitra. (6 strán) (vyjde 2009) 
 
 CICÁKOVÁ, Kristína, TONCSENKOVÁ, Andea: Niektoré demografické výpočty s použitím Excelu. 
Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Inovačné technológie v školstve. Pedagogická fakulta 
UKF a SPU v Nitre, SlovDidac, 26.-27.11.2009 Nitra. (5 strán) (vyjde 2009) 
 
CHMELOVÁ, Petra: Aktuársky sofvér Prophet a možnosti jeho implementácia do procesu výuky 
aktuárskych vied. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Inovačné technológie v školstve. 
Pedagogická fakulta UKF a SPU v Nitre, SlovDidac, 26.-27.11.2009 Nitra. (5 strán) (AFD) (vyjde 2009) 
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BCI    Učebné texty        
                                                                                  

GOGOLA, Ján, MUCHA, Vladimír: Matematika. Funkcia dvoch a viac premenných. Integrálny počet. 
Skriptá FHI EU v Bratislave, 1. vydanie, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2009. ISBN 978-80-225-
2830-0 (192 strán) 
 
PELLER, F. – STAREČKOVÁ, A. – PINDA, Ľ.: MATEMATIKA krok za krokom. Vydavateľstvo Ekonóm. 
Bratislava 2009. ISBN 978-80-225-2698-2 (357 strán)  

 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch  
 
DÁVID, Arnold, HORÁKOVÁ,Galina: Excel – pomocný nástroj pri znázorňovaní grafov transformácií  
základných elementárnych funkcií. Informačné periodikum Informatika v škole č. 36/2009. Ústav  
informácií a prognóz školstva v Bratislave. Bratislava 2009. ISSN 1335-616-X (10 strán) 

 
GII    Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií. 

 
PELLER, František, SIMONKA, Zsolt: Nové projekty KEGA na Katedre matematiky FHI EU v Bratislave. 
Zborník 3 vedeckého seminára: Informačné a komunikačné technológií v matematickom vzdelávaní 
na EU v Bratislave. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra 
matematiky. 22.6. – 24.6.2009, Virt. (3 strany)   

 
Iné výstupy 
SIMONKA, Zsolt: Program Elem_f_v1.0 – program na kreslenie grafov elementárnych funkcií a ich 
transformácií - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
SIMONKA, Zsolt: Program Elem_f_v1.0 – návod k programu na kreslenie grafov elementárnych funkcií 
a ich transformácií - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
SIMONKA, Zsolt: Program Elem_F_v2.01(demo) – demoverzia programu na kreslenie grafov 
elementárnych funkcií a ich transformácií (testovaná – vylepšená verzia programu Elem_f_v1.0) - 
učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
SIMONKA, Zsolt:Program Elem_F_v2.1 – plná verzia inovovaného programu Elem_f_v1.0 na kreslenie 
grafov elementárnych funkcií a ich transformácií - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
SIMONKA, Zsolt: Súbor funkcií f(x,y) popísateľných vrstevnicami rovnakého charakteru - učebná 
pomôcka k predmetu Matematika 2 na vytváranie názornej predstavy o grafe funkcií dvoch reálnych 
premenných; 
 
SIMONKA, Zsolt: Tvorba tabuľky a zobrazenie grafu funkcie f(x,y) v MS Excel (metodická príručka) - 
učebná pomôcka k predmetu Matematika 2; 
 
SIMONKA, Zsolt: Graphing_f(x,y).xls – hárok na kreslenie grafov funkcií dvoch reálnych premenných 
v MS Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 2; 
 
SIMONKA, Zsolt: Elementárne funkcie reálnej premennej (stručný prehľad) - učebná pomôcka 
k predmetu Matematika 1; 
 
SIMONKA, Zsolt: Elementárne funkcie reálnej premennej – transformácie grafu polynomických funkcií 
v MS Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
SIMONKA, Zsolt: Elementárne funkcie reálnej premennej – transformácie grafu lomených funkcií v MS 
Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
SIMONKA, Zsolt: Elementárne funkcie reálnej premennej – transformácie grafu exponenciálnych a 
logaritmických funkcií v MS Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
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SIMONKA, Zsolt: Elementárne funkcie reálnej premennej – transformácie grafu gonio-metrických 
funkcií v MS Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
SIMONKA, Zsolt: Elementárne funkcie reálnej premennej – transformácie grafu cyklo-metrických 
funkcií v MS Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
SIMONKA Zsolt: Program J&Z_urok – program na výpočet veličín a porovnanie jednoduchého 
a zloženého úrokovania  - učebná pomôcka k predmetu Finančná matematika 1 a Finančná 
matematika v Exceli; 
 
DÁVID, Arnold: funkcia_exponenciálna.xls – hárok na kreslenie a modelovanie grafov expo-
nenciálnych funkcií v MS Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
DÁVID, Arnold:  funkcia_logaritmická.xls – hárok na kreslenie a modelovanie grafov logaritmických 
funkcií v MS Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
DÁVID, Arnold: funkcia_mocninová.xls – hárok na kreslenie a modelovanie grafov mocninových 
funkcií v MS Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
DÁVID, Arnold: Graf_f_f´_f´´.xls – hárok na kreslenie grafu funkcie f  a jej prvých dvoch derivácií 
v MS Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
DÁVID, Arnold: Limita_funkcie.xls - hárok na grafické znázornenie definície limity funkcie v MS Excel - 
učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
DÁVID, Arnold: Tangenta.xls – hárok na kreslenie a modelovanie dotyčnice ku grafu funkcie v MS 
Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
DÁVID, Arnold: Taylor.xls – demonštrácia aproximácie grafu funkcie pomocou Taylorovho polynómu - 
učebná pomôcka k predmetu Matematika 1; 
 
DÁVID,  Arnold:  z=f(x,y).xls – hárok na kreslenie a modelovanie grafov funkcií dvoch reálnych 
premenných v MS Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 2; 
 
DÁVID, Arnold: z=f(x,y)_40x40.xls – hárok na kreslenie a modelovanie grafov funkcií dvoch reálnych 
premenných v MS Excel - učebná pomôcka k predmetu Matematika 2; 
 
DÁVID, Arnold: Zložená_funkcia.xls – demonštrácia grafu zloženej funkcie - učebná pomôcka 
k predmetu Matematika 1; 
 
DÁVID, Arnold: Pohyb_planét.xls – demonštrácia ďalších možností prostredia MS Excel. 
 
 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
 
Číslo projektu:   KEGA  č. 3/6243/08 
Názov projektu: Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe Slovenskej  
                         republiky do Európskej únie a do Eurozóny do výučby predmetov študijného  
                        programu Účtovníctvo 
Vedúci projektu:   prof. Ing. Anna Baštincová, CSc. 
Spoluriešitelia: prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD.,  

prof. Ing. Janka Hvoždarová, CSc.,  
      doc. Ing. Antónia Kovalčíková, PhD.,  

Ing. Alena Kordošová, PhD.,  
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Ing. Mgr. Renáta Feketeová, PhD.,  
Ing. Renáta Parišová PhD.,  
Ing. Martina Podmanická, PhD. (r.2008), 
Ing. Mgr. Renáta Antalová, PhD. (r.2009),  
Ing. František Maděra, PhD.,  
Ing. Vladimír Surový, PhD.,  
Ing. Ján Solík, PhD.,  
Ing. Miriama  Blahušiaková,  
Ing. Marianna Kicová,  
Ing. Miloš Sklenka,  
Ing. Marek Szász.  

Doba riešenia: 2008 – 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 10 667,00 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia: 
Vedeckým cieľom projektu bolo analyzovať a zhodnotiť zásadné zmeny v nadnárodnej harmonizácii 
účtovníctva a daní po vstupe SR do EÚ a do Eurozóny a ich aplikácia v pedagogickom procese a vo 
vysokoškolských učebných textoch v študijnom programe Účtovníctvo na EU v Bratislave. 
Čiastkové ciele projektu: 

• uskutočniť analýzu súčasných teoreticko-metodologických prístupov k riešeniu zásadných 
problémov účtovníctva podnikateľských a nepodnikateľských subjektov, 

• zhodnotiť súčasný stav a tendencie daňového harmonizačného procesu v Európskej únii, 
• analyzovať a zhodnotiť legislatívne, účtovné a daňové dôsledky zavedenia eura v SR 

v súvislosti s jej vstupom do Eurozóny, 
• navrhnúť možnosti eliminácie rizík a neistôt v účtovníctve podnikateľov SR v súvislosti 

s finančnou a hospodárskou krízou, 
• aplikovať etické princípy v účtovníctve a audítorstve  pre zvýšenie spoľahlivosti účtovných 

informácií ako aj morálne a preventívne pôsobenie proti vzniku úmyselných chýb a podvodov, 
• skvalitniť edukačný proces predmetov študijného programu Účtovníctvo na EU v Bratislave, 
• vytvoriť predpoklady na využitie moderných didaktických prostriedkov vo výučbe predmetov 

študijného programu Účtovníctvo na EU v Bratislave. 
Najdôležitejšie výsledky riešenia projektu: 

1. v oblasti účtovníctva podnikateľských a nepodnikateľských subjektov 
- komplexná analýza súčasných teoreticko-metodologických prístupov k riešeniu zásadných 

problémov účtovníctva, 
- komparácia ťažiskových problémov účtovníctva podnikateľských subjektov s IFRS, 
- komparácia ťažiskových problémov účtovníctva nepodnikateľských subjektov s IPSAS, 
- objektívne posúdenie zhodných a rozdielnych riešení uvedených účtovných systémov, 
- predloženie návrhov Ministerstvu financií na zmeny účtovnej legislatívy. 

2. v oblasti daní 
- zhodnotenie koncepcie a vzájomných vzťahov účtovného a daňového systému v období 

nadnárodnej harmonizácie účtovníctva a daní a ich aplikácia v podmienkach SR, 
- identifikovanie hlavných trendov, ktoré v súčasnosti formujú proces európskej daňovej 

harmonizácie a predikujú jej vývoj v budúcnosti, 
- poskytnutie alternatívnych prístupov pri praktickej aplikácii daňových politík v európskom 

priestore (vrátane SR) MF SR. 
3. v oblasti prípravy na vstup SR do Eurozóny a zavedenia novej zákonnej meny EURA 

- odborné posúdenie legislatívnych úprav zavedenia eura v SR a ich dôsledkov na účtovný 
a daňový systém, 

- zorganizovanie vedeckého seminára členov KÚA na tému „Teória a prax v účtovníctve 
a audítorstve po vstupe SR do Eurozóny“, z ktorej bol vydaný zborník s príspevkami 
všetkých riešiteľov projektu, 

- príprava odbornej verejnosti na zavedenie eura formou odborných seminárov a školení a na 
zostavenie účtovnej závierky diferencovane pre ÚJ s účtovným obdobím hospodársky rok 
a kalendárny rok. 

4. v oblasti riešenia aktuálnych problémov podnikateľskej praxe v SR 
- zhodnotenie súčasných problémov podnikateľských subjektov, vyvolaných finančnou 

a hospodárskou krízou a legálnych metodických postupov na ich riešenie v účtovníctve, 
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- predloženie návrhov na možnosti eliminácie rizík a neistôt v účtovníctve podnikateľských 
subjektov, 

- predloženie návrhov na zvýšenie spoľahlivosti účtovných informácií uplatňovaním morálnych 
a etických princípov v účtovnom, ekonomickom a sociálnom prostredí vybudovaním nového 
predmetu "Etika účtovníka a audítora“. 

5. v oblasti vzdelávania 
- inovácia všetkých ťažiskových predmetov študijného programu Účtovníctvo a to 

aktualizáciou a implementáciou IFRS, IPSAS a aktuálnych smerníc EÚ v oblasti daní do 
výučby, 

- vydanie vedeckých monografií,  vysokoškolských učebných textov, ktorých obsahom sú aj 
aktualizované IFRS. Sú využiteľné na všetkých fakultách EU v Bratislave, na iných vysokých 
školách resp. fakultách s ekonomickým zameraním ako aj v systéme celoživotného 
vzdelávania v oblasti účtovníctva, 

- vybudovanie nových predmetov „Etika účtovníka a audítora“ a „Teória účtovníctva“ pre 2. 
stupeň štúdia študijného programu Účtovníctvo na EU v Bratislave, 

- vypracovanie prezentácií na využitie moderných didaktických prostriedkov v pedagogickom 
procese v predmete Účtovníctvo A a Účtovníctvo B, ktoré zabezpečuje KÚA pre všetky fakulty 
EU 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu KEGA za rok 2009:  
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
 
BAŠTINCOVÁ, Anna. Dlhodobý hmotný majetok z účtovného a daňového hľadiska. Bratislava : Iura 
Edition, 2009. 124 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-199-6.  
 
FEKETEOVÁ, Renáta. Teória účtov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 78 s.  ISBN 978-80-
225-2763-7 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (7) 
 
ŠLOSÁROVÁ, Anna. Individuálna účtovná závierka podľa IFRS. In Účtovníctvo - audítorstvo - 
daňovníctvo v teórii a praxi. Bratislava: Súvaha, 2009. Roč. 17,  č.3/2009. ISSN 1335-2024. 
 
SZÁSZOVÁ, Renáta – SZÁSZ, Marek. Efektívne plánovanie peňažných tokov vo vzťahu k možnosti 
vytvorenia daňovej skupiny na účely DPH od 1.1.2010. In: Účtovníctvo  -audítorstvo - daňovníctvo 
v teórií a praxi.  Bratislava: Súvaha, 2009. Roč. 17, č.10/2009. ISSN 1335-2024. 
 
PARIŠOVÁ, Renáta. Podnikové kombinácie podľa novelizovaného IFRS 3. Účtovníctvo - audítorstvo - 
daňovníctvo v teórii a praxi.  Bratislava : Súvaha      2009. ISSN 1335-2024. - Roč. 17, č. 7-8 / 
2009, s. 236-250. 
 
HVOŽDAROVÁ, Janka. Konsolidácia účtovnej závierky podľa legislatívy SR vzhľadom na novelu IAS 27 
od 1. júla 2009.  In: Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo  v teórii a praxi.  Bratislava : Súvaha, 
2009. ISSN 1335-2024. - Roč. 17, č. 7-8 / 2009, s. 226-236. 
 
FEKETEOVÁ, Renáta. Podstata a význam teórie účtovníctva v súčasných podmienkach praxe. In: 
Ekonomika a informatika, vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 7, č. 1/2009. ISSN 1336-
3514. 
 
FEKETEOVÁ, Renáta. Prehľad vývoja foriem hospodárskej evidencie od najstarších čias. In: 
Ekonomika a informatika, vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 7, č. 1/2009.  ISSN 1336-
3514. 
 
PARIŠOVÁ, Renáta. Konsolidácia účtovnej závierky vo vzťahu k podnikovým kombináciám podľa 
IAS/IFRS. In: Ekonomika a informatika, vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 7, č. 
1/2009. ISSN 1336-3514. 
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AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (28) 
 
BAŠTINCOVÁ, Anna. Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe SR do 
Európskej únie a do Eurozóny do výučby predmetov študijného programu Účtovníctvo. In: Teória a 
prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník príspevkov z 
piateho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a 
audítorstva : Bratislava 28.4.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009.  ISBN 978-80-225-
2739-2, s. 9-11. 
 
BAŠTINCOVÁ, Anna. Účtovné a daňové dôsledky zavedenia eura v SR. In: Teória a prax v účtovníctve 
a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník príspevkov z piateho vedeckého 
seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava 
28.4.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2739-2, s. 24-25. 
 
BAŠTINCOVÁ, Anna. Zmeny v daňovom systéme po zavedení eura v Slovenskej republike. In: 
Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie : Gaderská dolina, 8.-10. septembra 2009 / editori: Miroslava Vašeková, Michal Hora.  
Bratislava : [Ekonomická univerzita v Bratislave], 2009. - ISBN 978-80-225-2740-8. 
 
FEKETEOVÁ, Renáta. Pozitívna a normatívna teória účtovníctva. In: Teória a prax v účtovníctve a v 
audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník príspevkov z piateho vedeckého 
seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava 
28.4.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2739-2. - s. 30-31 
 
FEKETEOVÁ, Renáta. Význam teórie účtovníctva v praxi. In: Účtovníctvo a audítorstvo v procese 
svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Gaderská dolina, 8.-10. 
septembra 2009 / editori: Miroslava Vašeková, Michal Hora. - Bratislava : [Ekonomická univerzita v 
Bratislave], 2009. - ISBN 978-80-225-2740-8. - S. 46-49 
 
ANTALOVÁ, Renta. Podnikateľské riziká a ich začlenenie do systému manažerského účtovníctva. In: 
Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie : Gaderská dolina, 8.-10. septembra 2009 / editori: Miroslava Vašeková, Michal Hora. - 
Bratislava : [Ekonomická univerzita v Bratislave], 2009. - ISBN 978-80-225-2740-8. - S. 11-14 
 
ŠLOSÁROVÁ, Anna. Deň ocenenia reálnou hodnotou. In: Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej 
harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Gaderská dolina, 8.-10. septembra 
2009 / editori: Miroslava Vašeková, Michal Hora. - Bratislava : [Ekonomická univerzita v Bratislave], 
2009. - ISBN 978-80-225-2740-8. - S. 196-200. 
 
ŠLOSÁROVÁ, Anna. Prvotné a nasledujúce oceňovanie reálnou hodnotou v účtovníctve podnikateľskej 
účtovnej jednotky. In: Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do 
eurozóny: zborník príspevkov z piateho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti 
Katedry účtovníctva a audítorstva. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 
 
KICOVÁ, Marianna. Výnosy z nevýmenných transakcií v kontexte Medzinárodných účtovných 
štandardov pre verejný sektor. In: Mladá veda AIESA 2009 – Participácia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Zborník z medzinárodnej 
konferencie doktorandov : Bratislava, 18.9.2009. Bratislava, EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2800-
9. 
 
SKLENKA, Miloš.  Historický vývoj prehľadu peňažných tokov v Slovenskej republike. In.: Účtovníctvo 
a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie.  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 
Gaderská dolina – chatová osada GADER 8. – 10. septembra 2009, Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009.  ISBN:  978-80-225-2740-8 
 
MADĚRA, František. Súčasná hodnota dlhodobých pohľadávok a záväzkov (aktuálne účtovné aspekty 
slovenských podnikateľských subjektov).  In.: Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej 
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harmonizácie.  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Gaderská dolina – chatová osada 
GADER 8. – 10. septembra 2009, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009.  ISBN:  978-80-225-
2740-8 
 
MADĚRA, František. Účtovanie a vykazovanie obchodnej marže v účtovníctve podnikateľov v SR. In 
Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny. Zborník 
príspevkov z piateho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry 
účtovníctva a audítorstva. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 
 
SZÁSZ, Marek. Finančný, operatívny a spätný prenájom podľa slovenskej právnej úpravy. In: Teória a 
prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník príspevkov z 
piateho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a 
audítorstva : Bratislava 28.4.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-
2739-2. -s. 78-79 
 
SZÁSZ, Marek. Voľba účtovného obdobia ako nástroj eliminácie rizík a neistôt v účtovníctve. In: 
Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie : Gaderská dolina, 8.-10. septembra 2009 / editori: Miroslava Vašeková, Michal Hora. - 
Bratislava : [Ekonomická univerzita v Bratislave], 2009. - ISBN 978-80-225-2740-8. - s. 190-192 
 
SKLENKA, Miloš. Finančné toky v podniku. In: Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe 
Slovenskej republiky do eurozóny : zborník príspevkov z piateho vedeckého seminára k výsledkom 
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava 28.4.2009. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2739-2. - S. 72-73 
 
KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe. In: Zborník z piateho 
vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva 
„Teória a prax v účtovníctve a audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny. Bratislava: 
Ekonóm, 2009 
 
KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Konsolidovaná a súhrnná účtovná závierka – nový prvok v účtovníctve 
subjektov verejnej správy. In: Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej 
republiky do eurozóny : zborník príspevkov z piateho vedeckého seminára k výsledkom 
vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava 28.4.2009. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2739-2. 
 
PARIŠOVÁ, Renáta.  Zmeny v účtovaní podnikových kombinácií a ich vplyv na konsolidáciu účtovnej 
závierky podľa IFRS. In: Teória a prax v účtovníctve a  v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky 
do eurozóny : zborník príspevkov z piateho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej 
činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava  28.4.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2739-2,  s. 68-69. 
 
PARIŠOVÁ, Renáta.  Postupy konsolidácie účtovnej závierky podľa IFRS. In: Účtovníctvo a audítorstvo 
v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Gaderská dolina – 
Chatová osada GADER : Vydavateľstvo EKONÓM 2009.- ISBN 978-80-225-2740-8, s. 152 - 155. 
 
HVOŽDAROVÁ, Janka. Právna úprava auditu v SR a etický kódex. In: Teória a prax v účtovníctve a  v 
audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník príspevkov z piateho vedeckého 
seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava  
28.4.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2739-2,  s. 36 - 37. 
 
HVOŽDAROVÁ, Janka. Etika účtovníka a audítora (povinný predmet). In: Účtovníctvo a audítorstvo 
v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Gaderská dolina – 
Chatová osada GADER : Vydavateľstvo EKONÓM 2009. ISBN 978-80-225-2740-8, s. 59 - 62. 
 
KORDOŠOVÁ, Alena. Charakteristika vybraných druhov neziskových účtovných jednotiek. In: Teória a 
prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník príspevkov z 
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piateho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a 
audítorstva. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2739-2. 
 
KORDOŠOVÁ, Alena. Hospodárenie vybraných druhov neziskových účtovných jednotiek. In:  
Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Gaderská dolina, 2009. ISBN 978-80-225-2740-8. 
 
SUROVÝ, Vladimír. Prispôsobivosť účtovného obdobia. In: Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve 
po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník príspevkov z piateho vedeckého seminára k 
výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava 28.4.2009. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2739-2. - S. 30-31 
 
SOLÍK, Ján – SILNÁ, Renáta. Zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky z pohľadu dane z príjmov. In:  
Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Gaderská dolina, 2009. ISBN 978-80-225-2740-8. 
 
BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovné zásady vs. kvalitatívne charakteristiky účtovných informácií. In: 
Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : zborník 
príspevkov z piateho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry 
účtovníctva a audítorstva : Bratislava 28.4.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 
978-80-225-2739-2. - S. 26-27. 
 
BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Súvaha podľa US GAAP. In: Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej 
harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Gaderská dolina, 8.-10. septembra 
2009 / editori: Miroslava Vašeková, Michal Hora. - Bratislava : [Ekonomická univerzita v Bratislave], 
2009. - ISBN 978-80-225-2740-8. - S. 18-21. 
 
BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Postavenie a význam súvahy v kontexte historického vývoja. In: „Mladá 
veda AIESA 2009 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní 
spoločnosti založenej na vedomostiach“ [elektronický zdroj] : VI. medzinárodná vedecká konferencia 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: 18. september 2009 : [zborník príspevkov]. - 
Bratislava, 2009 : Fakulta hospodárskej informatiky EU. 

 
 BCI Skriptá a učebné texty (4) 

 
BAŠTINCOVÁ, Anna a kol. (ŠLOSÁROVÁ, A., KOVALČÍKOVÁ, A., HVOŽDAROVÁ, J., SOLÍK, J. ): 
Aktuálne problémy v oblasti účtovníctva, audítorstva a daní.  Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. ISBN 978-80-225-2741-5 
 
HVOŽDAROVÁ, Janka a  kol.(Parišová, R., Podmanická, M.): Konsolidácia účtovnej závierky a jej 
analýza. Praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2009, ISBN 978-80-225-2804-7 . 
 
ŠLOSÁROVÁ, Anna – BAŠTINCOVÁ, Anna – KOVALČÍKOVÁ, Antónia – SZÁSZOVÁ, Renáta. Účtovníctvo 
B. Učebný text. Bratislava : Iura Edition, 2009. 
 
ŠLOSÁROVÁ, Anna – BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama – FEKETEOVÁ, Renáta – JUHÁSZOVÁ, Zuzana – 
KADLEČÍKOVÁ, Oľga – PARIŠOVÁ, Renáta. Účtovníctvo B. Cvičebnica. Bratislava : Iura Edition, 2009.  
ISBN 978-80-8078-245-0 

 
 BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (12) 

 
FEKETEOVÁ, Renáta. Novela zákona č. 431/2002 o účtovníctve s účinnosťou od 1. marca 2009. In: 
Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2009. 
- ISSN 1335-2814. - Č. 10 (2009), s. 1-2 
 
FEKETEOVÁ, Renáta. Novela opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
postupoch účtovania a rámcovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného 
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účtovníctva s účinnosťou od 20. marca 2009. In: Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a 
účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2009. - ISSN 1335-2814. - Č. 10 (2009), s. 2-3 
 
FEKETEOVÁ, Renáta. Cudzia mena na účtoch pohľadávok a záväzkov v podvojnom účtovníctve. In: 
Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : 
IURA EDITION, 2009. - ISSN 1335-7034. - Roč. 14, č. 7-8 (2009). 
 
FEKETEOVÁ, Renáta. Výdavky súvisiace so založením spoločnosti po marci 2009. In: Dane a 
účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA 
EDITION, 2009. - ISSN 1335-7034. - Roč. 14, č. 10 (2009). 
 
KICOVÁ, Marianna. Účtovné zobrazenie a vykazovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v 
účtovníctve ROPO a obcí. In: Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti 
účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA 
EDITION, 2009. - ISSN 1337-0197. - Č. 1 (2009). s. 2-14. 
 
KICOVÁ, Marianna. Uznanie, oceňovanie a vykazovanie výnosov ROPO a obcí v príkladoch. In: 
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd 
pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. - ISSN 1337-
0197. - Č. 6 (2009). s. 8-14. 
 
KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Charakteristika rozpočtových organizácií  a ich účtovníctva. In: Účtovníctvo 
ROPO a obcí. č. 1/2009. ISSN 1337 – 0197 
 
KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Rozpočtové výdavky a  ich zobrazenie v účtovníctve rozpočtových 
organizácií.  In: Účtovníctvo ROPO a obcí. č. 2/2009. ISSN 1337 – 0197 
 
KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Náklady a ich zobrazenie v účtovníctve rozpočtových organizácií. In: 
Účtovníctvo ROPO a obcí. č. 3/2009. ISSN 1337 – 0197 
 
KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Náklady a ich zobrazenie v účtovníctve rozpočtových organizácií. (II.) In: 
Účtovníctvo ROPO a obcí. č. 4/2009. ISSN 1337 – 0197 
 
KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Rozpočtové príjmy a  ich zobrazenie v účtovníctve rozpočtových organizácií. 
In: Účtovníctvo ROPO a obcí. č. 5/2009. ISSN 1337 – 0197 
 
SOLÍK, Ján. – BOLGÁČ, Ján. Účtovná uzávierka a účtovná závierka s prechodom na EURO menu 
(účtovné obdobie = hospodársky rok). In: Účtovné súvzťažnosti od A do Z : základné dielo, stav - 
marec 2009. - Bratislava : Verlag Dashöfer. - ISSN 1335-5430. - s. 1-84 

 
DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné) (1) 
 
MOKOŠOVÁ, Daša. Komparatívna analýza účtovníctva podnikateľov podľa IFRS a národnej úpravy SR 
: dizertačná práca. Školiteľka: Anna Baštincová. Bratislava, 2009, 181 s. 
 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1) 
 
KICOVÁ, Marianna. Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí. In: 
Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta 
hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2008. - ISSN 1336-
3514. - Roč. 6, č. 2 (2008), s. 267-269. Recenzia na: Účtovníctvo rozpočtových organizácií, 
príspevkových organizácií a obcí : učebné texty a zbierka príkladov / Antónia Kovalčíková, Alena 
Kordošová. - Bratislava : IURA EDITION, 2008. - ISBN 978-80-8078-221-4. 
 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórii (1) 
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PARIŠOVÁ, Renáta. Vedecká konferencia etika v účtovníctve a audítorstve. In: Ekonomika a 
informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava: Fakulta hospodárskej 
informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2008. - ISSN 1336-3514.  Roč. 6, č. 
2/ 2008, s. 328-333. 
 
 
 
Projekty mladých pracovníkov 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: IGPM 2317114/07 
Názov projektu: Modernizácia e-learningu pomocou IKT v blended learning na EU 
Vedúci projektu: Ing. Hana Trochanová 
Spoluriešitelia:  Ing. Igor Bandurič,  

Ing. Martin Blahušiak,  
Ing. Július Hlaváč,  
Ing. Peter Horňák,  
Ing. Igor Prokop (do 30.06.2008),   
Ing. Miroslav Kršjak  PhD.,  
Ing. Ilian Pavlov (do 30.06.2008),  
Ing. Daniel Kastl  (od 1.1.2009) 

Doba riešenia: 2007 – 2009  
Finančné prostriedky pridelené za rok 2009: BV  392,-EUR, KV 0,-EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia:  

- uplatnenie nových nástrojov pre modernizáciu a racionalizáciu pedagogického procesu, 
- zvyšovanie kvality prípravy učiteľov Ekonomickej univerzity pre padagogický proces a získanie 

nových poznatkov a zručností v práci s IKT, 
- realizácia nového modelu výučby pre vybrané kurzy, 
- zvyšovanie povedomia o kvalite výučby na KAI, 
- šírenie najnovších poznatkov a výmena skúseností univerzít na poli e-learningu na riešiteľmi 

zorganizovaných 3 domácich a medzinárodných  konferenciách Inovačný proces v e-
learningu, 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 ( register EPČ SEK) 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 1 
 
AFC01 0094145 
TROCHANOVÁ, Hana. Mladá generácia a e-learning. In Mezinárodní Baťova konference pro  
doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše  
Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 3 
 
AFD01 0104303 

 
BLAHUŠIAK, Martin. Funkcionality systémov Computer Aided Business Engineering. In AIESA 2009 :  
Mladá veda AIESA 2009 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní  
spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Fakulta hospodárskej  
informatiky EU], 2009. 
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AFD02 0104807 
KASTL, Daniel. Automation of testing database knowledge by using Visual Basic script and automated 
MS Access documentation tool. In AIESA 2009 : Mladá veda AIESA 2009 - participácia doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : [Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2009. 
 
AFD03 0107006 
KRŠJAK, Miroslav. Electronic class solution. In AIESA 2009 : Mladá veda AIESA 2009 - participácia 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : [Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2009. 
 
Počet záznamov spolu: 4 
 
Štatistika: kategória publikačnej činnosti 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 3
Súčet  4

 
Redakčné a zostavovateľské práce  
 
Trochanová, H. Organizovanie medzinárodnej konferencie na FHI :Inovačný proces v e-learningu 
2009, marec 2009 
 
Kršjak, M. člen organizačnej rady medzinárodnej konferencie na FHI : Inovačný proces v e-learningu 
2009, marec 2009  
 
 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: IGPM 2317118/08 
Názov projektu: Teoretické a  praktické prístupy k modelovaniu recyklačných procesov v kontexte  
                        Európskej enviromentálnej perspektívy 
Vedúci projektu: Ing. Zuzana Čičková, PhD. 
Spoluriešitelia:    Ing. Andrea Furková, PhD., KOVE FHI, EU v Bratislave 

Ing. Pavel Gežík, KOVE FHI, EU v Bratislave 
Ing. Michaela Chocholatá, PhD., KOVE FHI, EU v Bratislave 
Ing. Miroslav Krumplík, KOVE FHI, EU v Bratislave 
Ing. Lichnerová Linda, KMVL, FPM, EU v Bratislave 
Ing. Marečková Zuzana, KMVL, FPM, EU v Bratislave 
Ing. Ivan Šóš, KAIVT, NHF, EU v Bratislave 

Doba riešenia: 2008-2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 934 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): V rámci projektu sme sa v  druhom roku 
riešenia zamerali na analýzu súčasnej environmentálnej legislatívy a súčasných poznatkov o používaní 
formalizovaných prístupov pre recyklačné procesy v Slovenskej republike a v Európskej únii.  
Pre efektívnu recykláciu tovarov je nevyhnutné vytvorenie vhodného systému zberných miest s 
cieľom zabezpečiť zber produktov určených na recykláciu. Dôležitosť zlúčenia ekonomického a 
ekologického aspektu reverznej logistiky možno vhodne priblížiť cieľom vybudovania takého systému 
zberných miest, ktorý by motivoval všetkých obyvateľov k zberu recyklovateľných tovarov, pričom 
však náklady na vybudovanie (definované počtom zberných miest) by boli minimálne. Časť kolektívu 
preto spolupracovala s výskumnými kolektívmi SR zaoberajúcimi sa problematikou reverznej a 
recyklačnej logistiky a zamerala sa na modely rozmiestňovania zberných miest v SR. Modely boli 
zamerané na dosiahnutie prístupnosti zberných miest pre všetkých obyvateľov SR. Efektívnosť 
procesov reverznej logistiky v ich jednotlivých častiach možno tiež úspešne podporiť využívaním 
modelov v oblasti napr. rozvrhovania, modelovania databáz, optimalizácie rozvozných trás a pod.. Na 
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riešenie uvedených problémov možno použiť rôzne optimalizačné a heuristické metódy. Výsledky 
uvedených analýz boli prezentované v publikačnej činnosti a vystúpeniach členov riešiteľského 
kolektívu. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ  
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB Modelovanie reverznej logistiky - optimalizácia procesov recyklácie a likvidácie odpadu. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 220 s. [15,391 AH]. - ISBN 978-80-225-2825-2 

 
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
ADD Purchasing power parity and cointegration: evidence from Latvia and Slovakia / Michaela 
Chocholatá. - VEGA 1/4652/07. n: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a 
hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, 
economic policy, social and economic forecasting = Journal of economics. - Bratislava : Ústav 
slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. - ISSN 0013-3035. - Roč. 57, č. 
4 (2009), s. 344-358 

 
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ADF Manažment reverznej logistiky / Ivan Brezina, Pavel Gežík, Zuzana Čičková. 
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 = Economics and management. - Bratislava : Fakulta podnikového 
manažmentu  Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. - ISSN 1336-3301. - Roč. 6, č. 1 (2009), s. 
45-60 

 
Skriptá a učebné texty 
 
BCI Kvantitatívne metódy na podporu logistických procesov / Ivan Brezina, Zuzana Čičková, 
Marian Reiff. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 191 s. - ISBN 978-80-225-2648-7 
 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
AEC Application of multiple criteria decision analysis for finding the optimum location for a new 
depot / Ivan Brezina, Zuzana Čičková, Juraj Pekár. 
In: Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East 
European countries / edited by Józef Pociecha. - Krakow : Cracow University of Economics Press, 
2009. - ISBN 978-83-7252-457-7. - ISSN 1899-6205. - S. 9-18 
 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFC Model of the collection centres in communes of Slovak Republic / Ivan Brezina, Juraj Pekár, 
Zuzana Čičková. - VEGA 1/4588/07. 
In: Mathematical methods in economics 2009 : 27th international conference, 9 -11 September 2009. 
- Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2009. - ISBN 978-80-213-1963-9. - S. 29-32 
 
AFC Modely reverznej logistiky / Pavel Gežík. 
In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 
5. ročník : Zlín, 2. dubna 2009 : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, 2009. - ISBN 978-80-7318-812-2 
 
AFC Application of parametric benchmarking method - stochastic frontier analysis in cost efficiency 
estimation of the banking sector / Andrea Furková ; Recenzovali: Helena Brožová ... [ et al. ]. 
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In: Mathematical methods in economics 2009 : 27th international conference, 9 -11 September 2009. 
- Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2009. - ISBN 978-80-213-1963-9. - S. 77-82 
 
AFC Validity of the purchasing power parity in the selected European Union's countries: 
stationarity and cointegration approach / Michaela Chocholatá, Recenzovali: Helena Brožová ... [ et al. 
]. - VEGA 1/4652/07. 
In: Mathematical methods in economics 2009 : 27th international conference, 9 -11 September 2009. 
- Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2009. - ISBN 978-80-213-1963-9. - S. 153-158 
 
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFD Planning of the Supply Chain process in Reverse Logistics / Pavel Gežík. 
In: AIESA 2009 [elektronický zdroj] : Mladá veda AIESA 2009 - participácia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : Bratislava, 18.9.2009 : 
zborník / proceedings = Young science AIESA 2009 - participation of PhD. students and young 
scientific workers on building of society based on knowledge / editor Janette Brixová. - Bratislava : 
[Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2009 
 
AFD Query designer (Aplikácia sieťovej analýzy)/ Miroslav Krumplík. 
In: AIESA 2009 [elektronický zdroj] : Mladá veda AIESA 2009 - participácia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : Bratislava, 18.9.2009 : 
zborník / proceedings = Young science AIESA 2009 - participation of PhD. students and young 
scientific workers on building of society based on knowledge / editor Janette Brixová. - Bratislava : 
[Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2009 
 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
AFG Modelling of the collection centers in Slovak Republic as support for environmental 
management / Juraj Pekár, Zuzana Čičková, Ivan Brezina. 
In: SM 2009 : strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, 
Zbornik apstrakata, XIV Internacionalni naučni skup, Subotica-Palić, 21. i 22. maj 2009. - Novi Sad : 
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, 2009. - ISBN 978-86-7233-224-7. - S. 64 
 
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ADF Nájdenie najkratšej cesty pre všetky mestá v SR / Zuzana Čičková, Juraj Pekár. 
In: Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta 
hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. - ISSN 1336-
3514. - Roč. 7, č. 1 (2009), s. 1-7 
 
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných) 
 
BEF Model rozmiestnenia p-triediacich centier v SR = The Model of location p-sorting centres in 
Slovak Republic / Juraj Pekár, Ivan Brezina, Zuzana Čičková. - VEGA 1/4588/07. 
In: Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi IX Katedry operačného 
výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave [elektronický zdroj] : zborník : Zázrivá, 3.-5. jún 2009 / 
editor: Pavel Gežík, Tomáš Domonkos. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-
225-2759-0. - S. 1-7 
 
BEF Reverzný zásobovací proces a bilančné rovnice = Reverse supply chain process and balance 
equations / Pavel Gežík, Ivan Brezina. - VEGA 1/4588/07. 
In: Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi IX Katedry operačného 
výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave [elektronický zdroj] : zborník : Zázrivá, 3.-5. jún 2009 / 
editor: Pavel Gežík, Tomáš Domonkos. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-
225-2759-0. - S. 1-7 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:  IGPM 2317117/08 
Názov projektu: Socioekonomické indikátory a modely na analýzu vývoja  
                         hospodárskeho procesu 
Vedúci projektu: Ing. Soňa Coss, PhD. 
Spoluriešitelia:   ng. Ľubica Hurbánková, PhD. 

Ing. Zuzana Jakubcová – interný doktorand  
Ing. Peter Ďurka – interný doktorand  
Ing. František Foltán – interný doktorand 
Ing. Peter Bučo – interný doktorand  
Ing. Petra Škrovánková, PhD. 
Ing. Karol Macháček  

Doba riešenia: 2008-2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 768 Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
V súlade so stanovenými cieľmi sa riešiteľský kolektív v rokoch 2008 a 2009 zaoberal rôznymi 
aspektmi hospodárskeho procesu. Riešenie problémových okruhov prebiehalo v niekoľkých oblastiach 
štatistiky súčasne. A to v oblasti národohospodárskych analýz, demografickej štatistiky, ale aj v 
oblasti poistnej štatistiky a aktuárstva. Aplikované boli použité rôzne prístupy z oblasti kvantitatívnych 
metód. Spomeňme najmä analýzu časových radov, probitovú regresiu, pyramidálne rozklady a modely 
zdravotného poistenia. Výsledky riešenia boli prezentované na rôznych vedeckých konferenciách 
doma aj v zahraničí, vo vedeckých časopisoch a v monografii. Z riešenia IGPm bolo za sledované dva 
roky oficiálne publikovaných 24 výstupov. Vzhľadom na množstvo vystúpení a publikácií, môžeme 
konštatovať, že riešiteľský kolektív aktívne pracoval počas celého obdobia rokov 2008 a 2009 a 
výsledkom jeho práce je množstvo veľmi zaujímavých a hodnotných vedeckých prác. Dôležitým 
výstupom z riešenia IGPm je zborník vedeckých statí, ktorý práve vyšiel vo vydavateľstve Ekonóm. 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 1 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch: 3 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 3 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 4 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií: 1 
 BFB Abstrakty z odborných prác z domácich podujatí (konferencie,...): 2 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ  
Slovenskej ekonomickej knižnice): 

 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
 
Analýza kategoriálnych údajov / Eva Rublíková, Viera Labudová, Soňa Sandtnerová. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 172 s. : diagr., grafy, príl., tab. - VEGA 1/0437/08. - ISBN 978-80-
225-2710-1 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3) 
 
Použitie Boxovej-Jenkinsonovej metodológie na analýzu vývoja vývozu výrobkov a služieb zo 
Slovenskej republiky / Peter Ďurka 
In: Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta 
hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009.  Roč. 7, č.2  
(2009),  
 
Stochastický trojstavový model zdravotného poistenia / Petra Škrovánková. 
In: Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = 
quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v 
Bratislave, 2009. - ISSN 0323-262X. - Roč. 38, č. 2 (2009), s. 207-218 
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Transformačné kroky v zdravotnom poistení a analýza zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike 
/ Elena Mojžišová, Petra Škrovánková 
In: Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta 
hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009.  Roč. 7, č.2  
(2009),  
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3) 
 
The main changes in marital behaviour in Slovakia / Soňa Sandtnerová, Daniela Sivašová. 
In: Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East 
European countries / edited by Józef Pociecha. - Krakow : Cracow University of Economics Press, 
2009. - ISBN 978-83-7252-457-7. - ISSN 1899-6205. - S. 141-148 
 
Measuring inflation by unit labour costs / Ľubica Hurbánková, Zuzana Jakubcová. 
In: Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East 
European countries / edited by Józef Pociecha. - Krakow : Cracow University of Economics Press, 
2009. - ISBN 978-83-7252-457-7. - ISSN 1899-6205. - S. 117-126 
 
Socio-economic indicators of sustainable development - one opportunity for statistical analysis / 
Ružena Pardelová, Peter Bučo. 
In: Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East 
European countries / edited by Józef Pociecha. - Krakow : Cracow University of Economics Press, 
2009. - ISBN 978-83-7252-457-7. - ISSN 1899-6205. - S. 81-94 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) 
 
VAR model dovozu tovarov a služieb do Slovenskej Republiky / Peter Ďurka. 
In: AIESA 2009 [elektronický zdroj] : Mladá veda AIESA 2009 - participácia doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : Bratislava, 18.9.2009 : 
zborník / proceedings = Young science AIESA 2009 - participation of PhD. students and young 
scientific workers on building of society based on knowledge / editor Janette Brixová. - Bratislava : 
[Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2009 
 
Informačné a komunikačné technológie v oblasti penzijného a nemocenského poistenia / Lea 
Škrovánková, Petra Škrovánková. 
In: Informačné a komunikačné technológie v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave : 22.-
24.6.2009 Virt. - Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, 2009. - S. 33-35 
 
Realita duševného vlastníctva podniku / Martin Matušovič, Petra Škrovánková. - VEGA MŠ SR 
1/0686/08. In: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 [elektronický zdroj] : 
medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou 
rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. : Bratislava, 17.-
18.9.2009 / zostavovatelia: Elena Šúbertová, Peter Markovič. - Bratislava : Fakulta podnikového 
manažmentu EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2808-5 
 
Dvojprahový model kritických ochorení v nemocenskom poistení. / Petra Škrovánková. 
In: Aktuárska veda v teórii a praxi : zborník zo7. medzinárodnej vedeckej konferencie: Bratislava 26. 
novembra 2009. - Bratislava :  
 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1) 
 
Slovenské zdravotníctvo, reformy a dopad hospodárskej krízy / Petra Škrovánková. 
In: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : seminár : Virt, 22.-24. jún 
2009. - Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v 
Bratislave, 2009. - S. 28 
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BFB Abstrakty z odborných prác z domácich podujatí (konferencie,...) (2) 
 
Pyramidálny model počtu pracujúcich / Ľubica Hurbánková 
In: Zborník abstraktov z vedeckého seminára „Štatistické metódy v ekonómii“. Jarabá: 9.-12.9.2009  
 
Starnutie obyvateľstva v SR / Soňa Coss. In: Zborník abstraktov z vedeckého seminára „Štatistické 
metódy v ekonómii“. Jarabá: 9.-12.9.2009. 
 
 
 
Inštitucionálne projekty 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: IGP 21/08 
Názov projektu: Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku 
Vedúci projektu: Ing. Ľubica Sipková, PhD. 
Spoluriešitelia:      doc. Ing. Finková Zuzana, PhD. 
 RNDr. Kotlebová Eva, PhD. 
 Ing. Foltán František,  
 Ing. Bajdich Andrej,  
 Ing. Hupčíkova Monika, 

   a študenti: 
   Adamove Zdenka  

         Chrenková Elena  
   Jágerová Katarína  
   Mlynarčíková Barbora  

Doba riešenia: 2008 až 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 300 Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Cieľom projektu je konkrétna hĺbková štatistická analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov v SR s 
vysvetlením a aplikáciou menej známych metód matematickej štatistiky v sociálnej oblasti. Pri riešení 
sme sa sústredili na objasnenie úrovne a vplyvov na príjmovú nerovnosť pohlaví a mzdových 
rozdielov mužov a žien. V druhom roku riešenia sa autorský kolektív zameral na analýzu získaných 
dátových súborov (EU-SILC 2005 až 2008, Štatistika rodinných účtov 2007), oficiálnych štatistických 
údajov Slovstatu, Eurostatu a ministerstiev SR. Venoval sa aplikácii štatistických metód, ktoré boli 
zvolené v prvom roku riešenia, výsledky prezentoval na viacerých konferenciách doma aj v zahraničí a 
publikoval vo vedeckých článkoch ako aj v monografických zborníkoch. Prezentácie a publikačné 
výstupy projektu boli v roku 2009 venované: 
• Výsledkom aplikácie deskriptívnych kvantitatívnych a grafických metód demografického vývoja 

obyvateľstva SR podľa pohlavia, veku a ekonomických skupín v súvislosti s najvýznamnejšími 
zmenami v charaktere reprodukcie obyvateľstva a vzhľadom na zjednotenie dôchodkového veku 
pre obe pohlavia. Hodnotené bolo aj spomalenie reprodukcie obyvateľstva SR a zmena vekovej 
štruktúry v SR podľa pohlavia. 

• Hĺbkovej deskriptívnej analýze rodových rozdielov (Gender Gap) v geografickom a sociálno-
ekonomickom členení pomocou Pivotných tabuliek a Pivotných grafov v programovom 
štatistickom balíku EXCEL 2007 v SR, ktorá vychádzala z databázy na základe EU-SILC 2007 UDB, 
verzia 20/08/2008. Overená bola vhodnosť aplikácie Pivotných rodových analýz a získali sa 
mnohé zaujímavé hodnotenia rodovej nerovnosti v štruktúrach podľa zdravia, vzdelania a práce 
mužov a žien vo veku 16 a viac rokov. 

• Využívané boli údaje z výberových zisťovaní, preto sme ich analyzovali metódami štatistickej 
indukcie. Gendrová popisná analýza bola doplnená o pravdepodobnostné intervaly a testy 
štatistických hypotéz o rodových mzdových rozdieloch v členení podľa NUTS III regiónov SR a 
v súvislosti s charakteristikami z oblasti zdravia, vzdelania a pracovných podmienok. 
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• Aplikované boli na údajoch EU-SILC metódy Bayesovskej štatistiky, ktoré ponúkli alternatívny 
pohľad na riešenie induktívnych problémov. Analyzované boli podiely mužov a žien vo volených 
príjmových pásmach podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a boli konštruované Bayesovské 
odhady podielov mužov a žien v príjmových skupinách. Braním do úvahy informácií 
z predchádzajúcich zisťovaní sa vzájomným prepojením týchto vstupov dospelo k presnejším a  
kvalitnejším výsledkom – bayesovským intervalom spoľahlivosti týchto podielov. Konštatované 
boli podstatne väčšie podiely žien v nižších príjmových skupinách na všetkých úrovniach 
vzdelania. 

• Rodový mzdový rozdiel v SR podľa priemeru a mediánu miezd bol analyzovaný v triedeniach 
podľa KZAM a OKEČ metódou bunkového systému „jobcel“, t. j. pre mužov a ženy 
v porovnateľných podmienkach. Segregácia podľa rôznych kritérií bola vyjadrená pomocou 
segregačných indexov a ich zmien v čase a priestore. 

• Aplikované boli viacrozmerné štatistické grafické analýzy (hlavne multivariačné grafické 
zobrazenia) rodovej diferenciácie a súvisiacich indikátorov v oblasti zdravotného stavu, 
zamestnanosti, vzdelanosti a iných významných, v členení podľa pohlavia. Overovaná bola 
aplikácia viacrozmerných metódy korešpondenčnej analýzy rodových mzdových rozdielov 
v geografických a sociálno-ekonomických súvislostiach v SR. Potvrdila sa vhodnosť týchto metód 
analýzy rodových mzdových rozdielov a priniesla viaceré zaujímavé výsledky, ktoré boli členmi 
kolektívu riešiteľov projektu rôznorodo prezentované. 

• Osobitne bola hodnotená zamestnanosť, vzdelanosť a príjmy v high-tech sektoroch podľa 
pohlavia a situácia bola porovnávaná v rámci krajín EÚ. Na základe aplikácie viacrozmerných 
štatistických metód na údajoch z databázy Eurostat-u, bolo konštatované že je potrebné 
investovať do vedy a výskumu, vytvárať podmienky na vývoj nových high-tech patentov 
a zamerať sa na väčšiu integráciu žien v rámci high-tech sektorov. 

• Do riešenia projektu boli zapojení aj študenti tretích a vyšších ročníkov v rámci ŠVOČ, 
spracovávania bakalárskych a diplomových prác. Venované boli analýzam kriminality podľa 
pohlavia, regiónov SR a oblastí trestnej činnosti. Analyzované bolo rozdelenie príjmov domácností 
SR kvantilovými metódami štatistiky. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 : 
 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1 + 1) 
 
SIPKOVÁ, Ľubica : Rodová analýza na základe EU-SILC. In: Forum statisticum Slovacum : vedecký 
časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a 
demografická spoločnosť, 2009. - ISSN 1336-7420. S. 145 – 150 
 
SIPKOVÁ, Ľubica: Oficiálne Zdroje informácií o rodovej nerovnosti na Slovensku. In: Ekonomika a 
informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI, roč. 7, č. 2/2009. Fakulta hospodárskej 
informatiky, Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, Bratislava, 2009, ISSN 1336-3514. V 
tlači. 
 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných konferenciách (1) 
 
SIPKOVÁ, Ľubica, SODOMOVÁ, Eva : Income distribution model in the Slovak Republic using 
household SILC data. In: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr. 2 
Wospólczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk spoleczno-gospodarczych. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009. – ISSN 1899-6205, ISBN 978-
83-7252-440-9. - S. 241. 
 
AFC Publikované pozvané príspevky na zahraničných konferenciách (Vedecké práce vydané 
v zahraničných recenzovaných zborníkoch zo zahraničných konferencií s medzinárodnou účasťou) (1) 
 
SIPKOVÁ, Ľubica: Korešpondenčná analýza miezd mužov a žien v SR podľa SILC 2007. In: Finanční 
potenciál domácností 2009. Sborník dokumentů k pracovnímu semináři. 11. prosince 2009, FM VŠE 
Jindřichův Hradec. VŠE v Praze, Fakulta managementu, J. Hradec, 2009, CD-ROM, ISBN 978-80-245-
1625-7. 
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AED Vedecké práce vydané v domácich recenzovaných monografických zborníkoch (4+ 6) 
 
SIPKOVÁ, Ľubica: Ekvivalentná škála v EU-SILC analýzach príjmovej nerovnosti a chudoby. In: 
Štatistické metódy v ekonómii so zameraním na sociálne analýzy : monografický zborník z riešenia 
vedeckého projektu VEGA 1/4586/07 v redakcii Viery Pacákovej. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2704-0. - S. 81-126  
 
KOTLEBOVÁ, Eva: Bayesovský odhad strednej hodnoty vybraného ukazovateľa z výberového 
zisťovania EU SILC. In: Štatistické metódy v ekonómii so zameraním na sociálne analýzy : 
monografický zborník z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4586/07 v redakcii Viery Pacákovej. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2704-0. - S. 141-156 
 
PACÁKOVÁ, Viera, SIPKOVÁ, Ľubica: Modelovanie a simulácie najvyšších príjmov. In: Štatistické 
metódy v ekonómii so zameraním na sociálne analýzy : monografický zborník z riešenia vedeckého 
projektu VEGA 1/4586/07 v redakcii Viery Pacákovej. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 
ISBN 978-80-225-2704-0. - S. 165-176 
 
FOLTÁN, František: Informačný system o cene práce, príklad moderného výberového zisťovania. In: 
Štatistické metódy v ekonómii so zameraním na sociálne analýzy : monografický zborník z riešenia 
vedeckého projektu VEGA 1/4586/07 v redakcii Viery Pacákovej. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2704-0. - S. 191-194 
 
FINKOVÁ, Zuzana: Zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva Slovenska. In: Analýza príjmovej 
diferenciácie žien a mužov na Slovensku : Monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 
21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2848-1. V tlači. 
 
SIPKOVÁ, Ľubica: Porovnanie rozdelení hrubých miezd mužov a žien na Slovensku podľa EU-SILC. In: 
Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : Monografický zborník z riešenia 
vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2848-1. V tlači. 
 
SIPKOVÁ, Ľubica: Viacrozmerná regionálna analýza rodových mzdových rozdielov v sociálno-
demografických štruktúrach obyvateľov SR podľa EU-SILC 2007. In: Analýza príjmovej diferenciácie 
žien a mužov na Slovensku : Monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. - ISBN 978-80-225-2848-1. V tlači. 
 
KOTLEBOVÁ, Eva: Porovnanie peňažných príjmov zo zamestnania u mužov a žien prostredníctvom 
porovnávania veľkostí príjmových skupín. In: Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov 
na Slovensku : Monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 
978-80-225-2848-1. V tlači. 
 
FOLTÁN, František: Rodový mzdový rozdiel vyjadrený pomocou hustoty rozdelenia. In: Analýza 
príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : Monografický zborník z riešenia vedeckého 
projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2848-1. V tlači.  
 
BAJDICH, Andrej: Viacrozmerná analýza zamestnanosti, vzdelanosti a príjmov v high-tech odvetviach 
krajín EÚ. In: Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : Monografický zborník z 
riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici 
Sipkovej. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2848-1. V tlači. 
 
AFG  Abstrakty recenzované zo zahraničných konferencií s medzinárodnou účasťou (1) 
 
SIPKOVÁ, Ľubica: Peňažné príjmy slovenských súkromných domácností v sociálno-demografickom 
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členení v roku 2008. In: Finanční potenciál domácností 2009. Sborník abstraktů z pracovního 
semináře. 11. prosince 2009, FM VŠE Jindřichův Hradec. VŠE v Praze, Fakulta managementu, J. 
Hradec, 2009, s. 16, ISBN 978-80-245-1624-0 
 
AFH  Abstrakty z domácich konferencií / seminárov (2) 
 
SIPKOVÁ, Ľubica: Interný grantový project 170021/2008-2009. In: Zborník príspevkov z 3. odborného 
semináru Štatistické metódy v ekonómii, Katedra štatistiky, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave, 
v dňoch 9. – 12. september 2009. Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 15. 
 
SIPKOVÁ, Ľubica: Analýza príjmov slovenských domácností podľa rodinných účtov 2008. In: Zborník 
príspevkov z 3. odborného semináru Štatistické metódy v ekonómii, Katedra štatistiky, FHI, 
Ekonomická univerzita v Bratislave, v dňoch 9. – 12. september 2009. Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, 
s. 14. 
 
AGI   Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1) 
 
SIPKOVÁ, Ľubica a kolektív : Metódy a analýzy príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku . 
Analytická štúdia z riešenia vedeckého projektu IGP č. 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
s názvom: Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku. Katedra štatistiky, FHI, 
Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009.  
 
FAI  Redakčné a zostavovateľské práce knižničného charakteru - zborník (1) 
 
SIPKOVÁ, Ľubica: Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku/ kolektív autorov: 
FINKOVÁ, Z., SIPKOVÁ, Ľ., KOTLEBOVÁ, E., FOLTÁN, F., BAJDICH, A.: Monografický zborník z 
riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici 
Sipkovej. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2848-1. V tlači. 
 
GAI  Výskumné štúdie a priebežné správy (1) 
 
SIPKOVÁ, Ľubica : Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : Priebežná správa z 
riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Katedra štatistiky, 
Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, 14.12.2008. 
 
Skupina X – Nezaradené (6) 
 
BAJDICH, Andrej: Zamestnanosť, vzdelanosť a príjmy v high-tech odvetviach v krajinách EÚ 
[elektronický zdroj] : diplomová práca; škol. Ľubica Sipková. - Bratislava, 2009. - 65 s. : 3 príl. + 
tlačená forma 
 
HUBČÍKOVÁ, Monika: Medzinárodné porovnanie sociálnych nerovností mužov a žien [elektronický 
zdroj] : diplomová práca; škol. Ľubica Sipková. - Bratislava, 2009. - 68 s. : 6 príl. + tlačená forma 
 
ADAMOVE, Zdenka: Porovnanie kriminality podľa regiónov Slovenska [elektronický zdroj] : bakalárska 
práca; škol. Ľubica Sipková. - Bratislava, 2009. - 34 s. + tlačená forma 
 
CHRENKOVÁ, Elena: Štatistická analýza v oblasti trestnej činnosti na Slovensku [elektronický zdroj] : 
bakalárska práca / Elena ; škol. Ľubica Sipková. - Bratislava, 2009. - 50 s. + tlačená forma 
 
JÁGEROVÁ, Katarína : Analýza vývoja v oblasti kriminality v SR [elektronický zdroj] : bakalárska 
práca; škol. Ľubica Sipková. - Bratislava, 2009. - 39 s. + tlačená forma 
 
MLYNARČÍKOVÁ, Barbora: Štatistická analýza kriminality mladistvých v SR [elektronický zdroj] : 
bakalárska práca; škol. Ľubica Sipková. - Bratislava, 2009. - 39 s. + tlačená forma 
 
 



 117

Príspevky na medzinárodných konferenciách a seminároch v zahraničí: 
16th  Slovak-Polish-Ukrainian scientific Seminar “Quantitative Methods in Socio-Economic Analysis, 
SIPKOVÁ, Ľubica: The Gender Gap in Slovakia According to SILC Data 
October 27 – 30, 2009 Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia 
Zborník (bude recenzovaný s ISBN) bude publikovaný v r. 2010 s názvom:  
Quantitative Methods in Socio-Economic Analysis: 16th  Slovak-Polish-Ukrainian scientific conference : 
October 27 – 30, 2009 Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia. - Bratislava : Faculty of Economic 
Informatics University of Economics in Bratislava, EKONOM,  2010. 
Finanční potenciál domácností 2009, Pracovní seminář pořádaný v rámci řešení projektu GAČR číslo 
402/09/0515 „Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností“,  
SIPKOVÁ, Ľubica: Peňažné príjmy slovenských súkromných domácností v sociálno-demografickom 
členení v roku 2008 
11.december 2009, Vysoká škola ekononická v Praze, Fakulta managementu Jindřichův Hradec,  
Jindřichův Hradec. 
Abstrakt príspevku bol publikovaný v recenzovanom zborníku abstraktov s ISBN  
 
Príspevky na medzinárodných konferenciách a seminároch doma: 
18. medzinárodný seminár VÝPOČTOVÁ  ŠTATISTIKA, 
SIPKOVÁ, Ľubica: Rodová analýza na základe EU-SILC, 
3. – 4. december 2009, INFOSTAT Bratislava, Dúbravská 3, Bratislava, SR 
Príspevok vydaný v recenzovanom odbornom časopise 
 
Príspevky na domácich konferenciách a seminároch: 
3. odborný seminár Štatistické metódy v ekonómii, Katedra štatistiky, FHI EU v Bratislave  
SIPKOVÁ, Ľubica: Interný grantový project 170021/2008-2009. 
Zborník abstraktov bol vydaný nerecenzovaný bez ISBN Katedrou štatistiky, FHI, Ekonomická 
univerzita v Bratislave, december 2009, evidovaný a dostupný v Slovenskej ekonomickej knižnici EU 
v Bratislave. 
9. – 12. september 2009, Rekreačné zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave, Jarabá, SR.  
3. odborný seminár Štatistické metódy v ekonómii, Katedra štatistiky, FHI EU v Bratislave  
SIPKOVÁ, Ľubica: Analýza príjmov slovenských domácností podľa rodinných účtov 2008. 
Zborník abstraktov bol vydaný nerecenzovaný bez ISBN Katedrou štatistiky, FHI, Ekonomická 
univerzita v Bratislave, december 2009, evidovaný a dostupný v Slovenskej ekonomickej knižnici EU 
v Bratislave. 
9. – 12. september 2009, Rekreačné zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave, Jarabá, SR.  
 
 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: IGP 23/2009 
Názov projektu: 

 
Vedúci projektu: Labudová Viera, RNDr. PhD. 
Spoluriešitelia:  Rublíková, Eva, doc. RNDr. PhD., Katedra štatistiky, FHI, EU v Bratislave, 

Sušienková Katarína, Ing., Katedra štatistiky, FHI, EU v Bratislave,  
Ngujen Dinh He, Ing.- interný doktorand, FHI, EU v Bratislave,  
Dubovská Milina, Bc.- študentka 5. ročníka špecializácie Aplikovaná štatistika, 
Miháliková Martina, Bc.- študentka 5. ročníka špecializácie Aplikovaná štatistika 

Doba riešenia: 01. 2009 – 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 0€ 

THEME 8               SOCIO-ECONOMIC SCIENCES AND HUMANITIES 
Activity 8.3             Major trends in society and their implications 
Area 8.3.2               Societal trends and lifestyles 
SSH-2009 - 3.2.2    Social platform on research for families and family policies 
Parciálna téma               Sociálno-patologické javy v živote súčasnej rodiny 
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Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Cieľom predkladaného projektu na rok 2009 bola analýza výskytu sociálno-patologických javov 
v súčasnej spoločnosti.  
Za sociálno-patologické javy sa považujú chorobné a nepriaznivé skutočnosti, činy a správania, ktoré 
sa odchyľujú od stanovených sociálnych noriem, ale zároveň sú organickým komponentom života 
sociálnych celkov. V súčasnosti sa medzi ne zaraďujú drogové závislosti, alkoholizmus, prostitúcia, 
rozvodovosť, kriminalita, chudoba, porušovanie ľudských práv atď. Výskyt sociálno-patologických 
javov v spoločnosti má negatívny vplyv na ekonomický rozvoj, rast nezamestnanosti, zhoršovanie 
kvality bývania a pokles kvality života. 
V  časovom období jedného roku nebolo možné venovať sa všetkým sociálno-patologickým javom. 
Vyčlenili sme preto tri okruhy problémov, ktorých analýza sa stala prioritnou: chudoba, výskyt 
ochorenia HIV/AIDS a kriminalita detí a mladistvých. 
Základným zdrojom údajov pre aplikáciu štatistických metód pri analýze chudoby a jej faktorov bolo 
výberové štatistické zisťovanie EU SILC (Statistics on Income and Living Conditions), ktoré na 
Slovensku zabezpečuje Štatistický úrad SR. Pre diferenciáciu a porovnanie regiónov Európy na 
základe výskytu ochorenia HIV/AIS boli použité dátové súbory zverejnené na stránke European 
Centre for the Epidemiological Monitoring of HIV/AIDS. Kriminalitu na území Slovenska, špeciálne 
kriminalitu detí a mladistvých monitoruje a databázu o jej výskyte a prejavoch spravuje Ministerstvo 
vnútra SR, odkiaľ sme čerpali údaje pre štatistické analýzy.  
Okrem základných mier deskriptívnej štatistiky sme pri analýzach uplatnili viacrozmerné štatistické 
metódy, predovšetkým zhlukovú analýzu, metódu hlavných komponentov a metódy poradí. Ich 
aplikáciou sme analyzovali priestorovú diferenciáciu výskytu chudoby v regiónoch Slovenska a Českej 
republiky, uskutočnili sme porovnanie krajín Európy na základe výskytu ochorenia HIV/AIDS 
a porovnali sme okresy Slovenska na základe počtu a závažnosti kriminálnych činov, ktorých sa 
v posledných rokoch dopustili mladiství páchatelia. Pri modelovaní sme využili nástroje, ktoré sa 
využívajú v procese hĺbkovej analýzy údajov, ako je model logistickej regresie a model 
rozhodovacieho stromu. Vytvorili sme niekoľko modelov logistickej regresie, ktoré možno použiť na 
predpovedanie výskytu chudobných domácností na území Slovenska a  posúdiť vplyv premenných, 
opisujúcich jednotlivé domácnosti, na výskyt chudoby. 
Model rozhodovacieho stromu bol použitý na klasifikáciu samostatne hospodáriacich domácnosti 
vzhľadom na cieľovú premennú Chudoba 
Dosiahnuté výsledky boli prezentované na domácich a zahraničných konferenciách a odborných 
seminároch a publikované v domácich a zahraničných nekarentovaných časopisoch.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009  
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
Počet záznamov: 1 
 
AAB Rublíková, E. - Labudová, V. – Sandtnerová, S. : Analýza kategoriálnych údajov. Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 172 s. : diagr., grafy, príl., tab. - VEGA 1/0437/08. - ISBN 978-80-
225-2710-1 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
Počet záznamov: 1 
 
ADE  Labudová, V.- Vojtková, M.- Linda, B.: Použitie viacrozmerných štatistických metód pri meraní 
chudoby. In: E+M Ekonomie a Management. 1/2010.ISSN 1212/3609. V tlači. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Počet záznamov: 3 
 
ADF Labudová, V. Chudoba na Slovensku. In: Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis 
Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická 
spoločnosť, 2009. - ISSN 1336-7420. - Roč. 5, č. 1 (2009), s. 38-43 
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ADF Výskyt ochorenia HIV/AIDS v Európe / Viera Labudová, Martina Mihalíková. - IGP 23/2009. 
In: Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta 
hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. - ISSN 1336-
3514. - Roč. 7, č. 1 (2009), s. 112-124 
 
ADF  Labudová, V.: Kriminalita mladistvých na Slovensku. In: Forum statisticum Slovacum: vedecký 
časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a 
demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 78-83. VEGA 14586/07-202. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 3 
 
AFC Sušienková, K.: Niektoré negatívne javy v demografickom vývoji na Slovensku. In: 
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 5. 
ročník : Zlín, 2. dubna 2009 : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 
2009. - ISBN 978-80-7318-812-2 
 
AFC Dinh, H. N.: Použitie logistickej regresie pri analýze chudoby. In Mezinárodní Baťova 
konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 
 
AFC Dinh, H. N.: Analysis Monetary Poverty. In: 2nd international PhD students conference – New 
Economic Challenges, 20. 1.-21.1. 2010, Masarykova univerzita v Brne. Akceptácia príspevku. 
 
GHG Práce zverejnené na internete 
 
Počet záznamov: 1 
 
GHG Labudová, V. .- Vojtková, M.: Meranie priestorovej dimenzie chudoby na Slovensku. Spôsob 
prístupu: 
http://www.sas.com/offices/europe/slovakia/events/2009/2009_10_20_sas_tech_forum_univerzitna_i
niciativa/Labudova_Vojtkova_EU.pdf. - Popis urobený: 2.12.2009. - Názov z titulnej obrazovky. 
In: SAS technology forum 2009 [elektronický zdroj]. - Bratislava : SAS Slovakia, 2009 
 
XXX Nezaradené 
 
Počet záznamov: 2 
 
XXX Dubovská , M. Chudoba na Slovensku : analýza chudoby podľa typov domácností 
[elektronický zdroj] : diplomová práca. Viera Labudová. - Bratislava, 2009. - 63 s. : 6 príl. + tlačená 
forma 
 
XXX Mihalíková, M.: Použitie syntetických ukazovateľov : porovnanie krajín Európskej únie na 
základe ukazovateľov výskytu HIV a AIDS [elektronický zdroj] : diplomová práca. škol. Viera 
Labudová. - Bratislava, 2009. - 57 s. : 10 príl. + tlačená forma 
 
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
 
Počet záznamov: 2 
 
BEC  Dinh, H. N.- Labudová, V.: Monetárna chudoba na Slovensku . In: Finanční potenciál 
domácností 2009. Pracovní seminář pořádaný v rámci řešení projektu GAČR číslo 402/09/0515 
„Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností“ Fakulta 
Managementu VŠE v Jindřichově Hradci dne 11. prosince 2009. 
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BEC  Labudová, V. – Pacáková, V.: Meranie finančnej chudoby na Slovensku. In: Finanční potenciál 
domácností 2009. Pracovní seminář pořádaný v rámci řešení projektu GAČR číslo 402/09/0515 
„Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností“ Fakulta 
Managementu VŠE v Jindřichově Hradci dne 11. prosince 2009. 
 
BFB  Abstrakty odborných prác z domácich podujatí 
 
Počet záznamov: 2 
 
BFB Labudová, V. – Sušienková, K: Analýza regionálnej diferencovanosti kriminality  na  území  
Slovenska. In: 3. odborný seminár Štatistické metódy v ekonómii. Jarabá, 9.-12. 9. 2009. 
 
BFB Sušienková, K. – Labudová, V: Negatívne tendencie vo vývoji súčasnej rodiny a teórie 
vysvetľujúce ich vznik. In: 3. odborný seminár Štatistické metódy v ekonómii. Jarabá, 9.-12. 9. 2009. 
 
Štatistika: kategória publikačnej činnosti 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 3
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 3
BEC  BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 2
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 2
GHG Práce zverejnené na internete 1
XXX Nezaradené 2
Súčet  15

 
 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: IGP 24/09 
Názov projektu: 
Activity 8.1: Growth, employment and competitiveness in a knowledge society - the European case                            
Area 8.1.3: Strengthening policy coherence and coordination in Europe                                                 
SSH-2009-1.3.1 Public economic policy for growth                                                                                              
Parciálna téma: Posilnenie koherencie a koordinácie politiky v Európe, verejná ekonomická  
                       politika rastu 
Vedúci projektu:   Ing. Karol Szomolányi, PhD.   KOVE FHI EU 
Spoluriešitelia:    Husár, Jaroslav, prof. Ing. CSc.   KOVE FHI EU 

 Ivaničová, Zlatica, prof. Ing. CSc.  KOVE FHI EU 
 Lukáčik, Martin, Ing. PhD.    KOVE FHI EU 
 Lukáčiková, Adriana, Ing. PhD.   KOVE FHI EU 
 Mikušová, Nora, Ing. PhD.   KPH FPM EU 
 Feik, Michal, Ing. interný doktorand KOVE FHI EU 
 Hajšel, Andrej Ing. interný doktorand KOVE FHI EU 

Doba riešenia: 2009 
Finančné prostriedky pridelené za rok 2009: bežné výdavky 0,- EUR, kapitálové výdavky 0,- EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia: 
Riešitelia analyzovali proces vstupu slovenskej ekonomiky do Európskej monetárnej únie ako aj 
plnenie maastrichtských kritérií(EMU), pomenovali problémy spojené s integráciou. Skonštruovali 
dynamický model stability inflačného procesu na báze kvantitatívnej teórii peňazí.  
Analyzovali peňažný dopyt – na Slovensku sa potvrdil efekt výnosov z rozsahu držania peňazí. 
Friedmanovo pravidlo nie je optimálne a ak chceme zachovať cenovú stabilitu, ponuka peňazí by mala 
rásť pomalšie ako produkcia. Vplyv inflácie a efektívneho kurzu sa z dlhodobého hľadiska pre širšie 
definované peniaze nepotvrdil, ale v krátkodobom kontexte ovplyvňuje držanie peňazí. Pre úzko 
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vymedzené peniaze sa okrem transakčnej premennej potvrdil z dlhodobého hľadiska vplyv inflácie. 
Krátkodobá úroková miera ovplyvňuje peňažný dopyt po obežive iba dočasne.  
Analyzovali minulú monetárnu politiku NBS. Preferencie NBS sú symetrické vzhľadom na produkčnú a 
inflačnú variabilitu, sú asymetrické vzhľadom na úrokovú variabilitu. Reakcia NBS na zápornú 
odchýlku je promptnejšia, ako na rovnakú kladnú odchýlku od cielenej úrokovej miery. Na základe 
teórie časovej konzistencie monetárnej politiky však možno konštatovať, že monetárna politika NBS je 
dôveryhodná, keďže symetricky reaguje na produkčné výkyvy.  
Teória dôveryhodnosti monetárnej politiky úzko súvisí s fiškálnou politikou regionálnych vlád v 
menovej únii. V prihláške nášho projektu sme uviedli, že ak centrálna banka menovej únie je 
nedôveryhodným tvorcom ekonomickej politiky, sú pre udržateľnosť menovej únie nevyhnutné 
ohraničenia fiškálnej politiky. Uviedli sme, že Európska centrálna banka (ECB) nie je – na rozdiel od 
NBS – dôveryhodná monetárna autorita. Výskum potvrdil, že podobné kritéria ako sú Maastrichtské a 
ich dodržiavanie regionálnymi vládami sú potrebné pre udržanie menovej únie.  
Podľa teórie dôveryhodnosti, najväčším pohnútkam ignorovať dohodnuté ohraničenia fiškálnej politiky 
v menovej únii s nedôveryhodnou monetárnou autoritou s asymetrickými preferenciami čelia 
regionálne vlády v období krízy. Prax svetovej krízy v tomto roku potvrdzuje problém dôveryhodnosti 
ECB. Pre udržanie EMU je nevyhnutná jej komplexná reforma a nie iba zmena hodnôt maastrichtských 
kritérií. Reforma by mala vychádzať z vedeckého výskumu, ktorý sa vzhľadom na časové a finančné 
obmedzenia nemohol realizovať v tomto projekte. Tento výskum by sa mohol realizovať v projekte 
Európskej únie v siedmom rámcovom programe, o ktorý riešitelia žiadajú. 
Výstupy riešenia projektu: 
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách – AAB 
 
IVANIČOVÁ, Zlatica et al. Modelovanie vybraných problémov slovenskej ekonomiky pred vstupom do 
Európskej menovej únie (aktuálne metodologické prístupy). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. 380 s. ISBN 978-80-225-2828-3. 
 
Skriptá a učebné texty – BCI 
 
FENDEKOVÁ, Eleonora et al. Zbierka príkladov z mikroekonómie. Bratislava : Iura Edition, 2009. 199 
s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-242-9. 
 
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – ADC 
 
HUSÁR, Jaroslav - SZOMOLÁNYI, Karol. Dynamický model stability inflačného procesu na báze 
kvantitatívnej teórie peňazí. In Politická ekonomie: teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká 
škola ekonomická, 2009. ISSN 0032-3233, 2009, roč. 57, č. 1, s. 46-55. 
 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách – AEC 
 
IVANIČOVÁ, Zlatica - HILL, Manuela Magalháes - RUBLÍKOVÁ, Eva. Analysis of the efficiency of the 
economies of the countries that entered the European Union in May 2004 - an application of the DEA 
methodology (comparison with Portugal in year 1985). In Temas em métodos quantitativos No 6. - 
Lisboa, 2009. ISBN 978-972-618-540-6, s. 151-168. 
 
Vedecké práce v domácich nekarentovaných vedeckých zborníkoch, monografiách – ADF 
 
STRIEŠKA, Ľubomír - MIKUŠOVÁ, Nora. Analýza vplyvu zníženia sadzby DPH na oživenie 
hospodárskeho rastu v čase krízy. 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. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu  
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 2, s. 7-24. 
 
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách – AFA 
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MIKUŠOVÁ, Nora - KUFELOVÁ, Iveta. Marketingová stratégia nového produktu. In Finance a 
výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané 
pod záštitou děkanky doc. Dr. Drahomíry Pavelkové [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9. 
 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách – AFC 
 
KUFELOVÁ, Iveta - MIKUŠOVÁ, Nora. Analýza procesu tvorby ceny počas životného cyklu výrobku. In 
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník [elektronický 
zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 
 
DOMONKOS, Tomáš - MIKUŠOVÁ, Nora - MIŤKOVÁ, Veronika. Simulačná optimalizácia a 
porovnávanie variantov. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké 
pracovníky : 5. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-
80-7318-812-2. 
 
SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Are the prices of the driving fuel in 
the Slovak economy making asymmetric?. In Mathematical methods in economics 2009 : 27th 
international conference, 9 -11 September 2009. - Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 
2009. ISBN 978-80-213-1963-9, s. 306-311. VEGA 1/4652/07. 
 
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách – AFD 
 
HUSÁR, Jaroslav. Problémy merania rastu a jeho dlhodobý vývoj. In Využitie kvantitatívnych metód vo 
vedecko-výskumnej činnosti a v praxi IX Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v 
Bratislave : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2759-0, s. 1-6. 
 
MIKUŠOVÁ, Nora. Cenová diskriminácia. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra 
podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 342-346. 
 
MIKUŠOVÁ, Nora - DOMONKOS, Tomáš. Stanovenie rovnovážnej ceny v oligopolistickej trhovej 
štruktúre. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi IX Katedry 
operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2759-0, s. 1-7. 
 
MIKUŠOVÁ, Nora - KINTLER, Jakub. Dynamika strategických rozhodnutí. In Ekonomika, financie a 
manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového 
manažmentu 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, 
2009. ISBN 978-80-225-2808-5. 
 
HAJŠEL, Andrej - DOMONKOS, Tomáš. Chosen methods for estimating the parameters of production 
functions. In AIESA 2009 : Mladá veda AIESA 2009 - participácia doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj]. - Bratislava : 
[Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2009. 
 
FEIK, Michal. Informačná spoločnosť ako cesta z krízy. In AIESA 2009 : Mladá veda AIESA 2009 - 
participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na 
vedomostiach [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2009. 
 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií – AFG 
 
REIFF, Marian - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Strategic decision making in reverse supply chain network. In 
SM 2009 : strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, XIV 
Internacionalni naučni skup, Subotica-Palić, 21. i 22. maj 2009. - Novi Sad : Univerzitet u Novom 
Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, 2009. ISBN 978-86-7233-224-7, s. 80. 
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IVANIČOVÁ, Zlatica. Consolidated government-sector budget identity and total seignorage. In EURO 
conference in Bonn 2009. 23rd European conference on operational research : book of abstracts, 
Bonn, July 5-8, 2009. - Bonn, 2009, s. WD-33. 
 
Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch – BDE 
 
SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Prehľad vývoja problematiky časovej 
konzistencie ekonomickej politiky. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám 
národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2009. ISSN 1213-
2446, 2009, roč. 9, č. 1, s. 44-68. VEGA 1/4652/07. 
 
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch – BDF 
 
MIKUŠOVÁ, Nora - DOMONKOS, Tomáš. Cenotvorba noriem STN-online v SÚTN. In Normalizácia : 
odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1335-5511, Január - marec 2009, roč. 15, č. 1, s. 15-
17. 
 
HUSÁR, Jaroslav. Diktujú nie spotrebitelia, ale firmy. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu 
správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1335-7883, 2009, roč. 64, 
č. 21, s. 28-29. 
 
HUSÁR, Jaroslav - KÖNIG, Brian. Vieme, čo je inflácia a ako ju merať? In Slovenská štatistická 
demografia. - Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1210-1095, Január - jún 
2009, roč. 19, č. 1-2, s. 115-126 
 
Práce zverejnené na internete – GHG 
 
LUKÁČIK, Martin. Štrukturálne VAR modely a Mundellov-Flemingov model. In INFOSTAT, Inštitút 
informatiky a štatistiky [webová stránka] : cevevstat [elektronický zdroj]. - Bratislava : Infostat, 2009. 
Dostupné na internete: 
<http://www.infostat.sk/cevavstat/modelovanie/prispevky/Lukacik_prispevok.pdf>. 
 
SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Monetary policy of the National Bank 
of Slovakia. In Social Science Research Network [elektronický zdroj]. - [USA] : Social Science 
Electronic Publishing, Inc., 2009, september 2, 2009. Dostupné na internete: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1466832>. 
 
 
Projekty APVV 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: APVV SK-CZ-0024-07  
Názov projektu: Makroekonomické modelovanie so zameraním na proces transformácie  
                        meny (euroizácia) v SR a ČR, Bilaterálny výskumný projekt ČR a SR medzi VŠB-TU  
                       Ostrava a EU Bratislava 
Vedúci projektu: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD. 
Spoluriešitelia:              Rublíková Eva, Doc., RNDr., PhD., katedra štatistiky, FHI EU 
                                  Lukáčiková Andriana, Ing., PhD. 
                                  Surmanová Kvetoslava, Ing., PhD. 
                                  Szomolányi Karol, Ing., PhD. 
Doba riešenia: 2008 - 2009 
Finančné prostriedky pridelené za rok 2009: bežné  1460,53 €  
Dosiahnuté výsledky riešenia: 
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Výsledky výskumnej práce boli prezentované na medzinárodných vedeckých konferenciách, boli 
publikované ako časť monografie "Modelovanie vybraných problémov slovenskej ekonomiky pred 
vstupom do Európskej menovej únie" a sú pripravené publikácie do časopisov.   
Pri riešení výskumnej úlohy boli využité znalosti oboch partnerských kolektívov čo sa prejavuje na 
pripravených spoločných publikáciách. Pri analýzach  vybraných problémov slovenskej a českej 
ekonomiky predovšetkým v oblasti monetárnej politiky sa využili novšie teoretické a metodologické 
prístupy. Niektoré z dosiahnutých výsledkov sú súčasťou aj výskumného projektu VEGA, nakoľko 
všetci piati členovia výskumného projektu boli členmi oboch projektov. Význam tejto spolupráce 
a výskumu  spočíval predovšetkým vo využití metodológie využívanej na jednotlivých pracoviskách.   
Pri analýzach sa zistil odlišný vývoj monetárnej politiky v slovenskej a českej republike (vývoj 
monetárnych agregátov), nakoľko slovenská ekonomika sa pripravovala na vstup do menovej únie 
a aj v roku 2009 do menovej únie vstúpila. Je zaujímavé porovnať vývoj peňažného dopytu, 
seignorage príjmu, a reláciu medzi infláciou a rastom v oboch ekonomikách na základe rôznych 
metodologických prístupov, jednorovnicové ekonometrické modely, modely so zdanlivo nesúvisiacimi 
regresiami, panelové dáta. Na základe skúseností s vektorovým modelom s korekčným členom 
spracovaným pre českú ekonomiku sa zrealizovali aj výpočty pre slovenskú ekonomiku. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB01 Modelovanie vybraných problémov slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej 
menovej únie (aktuálne metodologické prístupy) / Zlatica Ivaničová a kolektív. - Bratislava : 
časť: Surmanová K.: Analýza vzťahu inflácia a ekonomický rast v SR a jeho komparácia s V4 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2828-3 
 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
 
ADC01 Dynamický model stability inflačného procesu na báze kvantitatívnej teórie peňazí / Jaroslav 
Husár, Karol Szomolányi. 
In: Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2009. - 
ISSN 0032-3233. - Roč. 57, č. 1 (2009), s. 46-55 
 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
 
AFG01 Consolidated government-sector budget identity and total seignorage / Zlatica Ivaničová. 
In: EURO conference in Bonn 2009. 23rd European conference on operational research : book of 
abstracts, Bonn, July 5-8, 2009. - Bonn, 2009. - S. WD-33 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
ADF 01 Monetary model and fiscal policy – methodological approach/Ivaničová Z., Rublíková E. 
In: Quantitative methods in economics: multipl e criteria decision making XIV. Bratislava, IURA 
EDITION, 2008, ISBN 978-80-8078-217-7 s. 91-96  
 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
BDE01 Prehľad vývoja problematiky časovej konzistencie ekonomickej politiky / Karol Szomolányi, 
Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková. - VEGA 1/4652/07. 
In: Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým 
= Review of economic perspectives. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2009. - ISSN 1213-
2446. - Roč. 9, č. 1 (2009), s. 44-68 
 
GHG Práce zverejnené na internete 
 
GHG01 Monetary policy of the National Bank of Slovakia / Karol Szomolányi, Martin Lukáčik, Adriana 
Lukáčiková. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer, Adobe Reader. - Spôsob prístupu: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1466832. - Popis urobený: 7.10.2009. - Názov z 
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titulnej obrazovky. 
In: Social Science Research Network [elektronický zdroj]. - [USA] : Social Science Electronic 
Publishing, Inc., 2009. - September 2, 2009 
 
Dosiaľ nepublikované práce, zadané do impaktovaných časopisov v Českej republike 
 
A Long-run Structural Macroeconometrics Model of Slovakia /Hančlová J., Lukáčiková A., Szomolányi 
K., Lukáčik M. 
 
Seignorage efekt z emise peňazí v české a slovenské ekonomice/ Hančlová J., Ivaničová Z. 
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Fakulta podnikového manažmentu 
 
 

Projekty VEGA 
  

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu: VEGA č. 203/07 
Názov projektu: Modelovanie vývoja spotrebiteľských cien v rôznych trhových štruktúrach (dokonalá  
                       konkurencia, nedokonalá konkurencia, monopol) v závislosti od zmeny sadzby dane  
                       z pridanej hodnoty, zmeny sadzby obchodnej marže s akcentom na cenové faktory po  
                       vstupe SR do eurozóny  
Vedúci projektu: doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. 
Spoluriešitelia:  doc. Ing. Eleonora Fendeková, CSc. (zástupca vedúceho),  

Ing. Jana Hlaváčiková (Ščepková), PhD.,  
Ing. Iveta Kufelová,  
Ing. Jana Šebestová,  
Ing. Eva Kováčová,  
Ing. Nora Mikušová, PhD.,  
Ing. Jana Kissová,  
Ing. Jakub Kintler,  
Ing. Zuzana Michalcová 

Doba riešenia: 2007-2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009:  bežné prostriedky 3 983,- Eur 
                                                                kapitálové prostriedky 2 091,- Eur                 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
Do klasických mikroekonomických modelov  rovnováhy, resp. modelov maximalizácie zisku boli 
implantované dve nové premenné: sadzba dane z pridanej hodnoty a sadzba obchodnej marže. 
Pomocou takto upravených modelov boli riešené úlohy typu: ako zmena sadzby DPH ovplyvní 
spotrebiteľské ceny a ich deriváty. Modely zostavené pre konkrétne tovary a služby mali odlišné tvary 
a parametre funkcií dopytu a ponuky. Pomerne zložitými úpravami sme modely zredukovali na štyri 
premenné: sadzba DPH, sadzba obchodnej marže, elasticita dopytu a ponuky. Táto úprava modelov 
predstavuje prvý orginálny prínos riešeného projektu. Druhý orginálny prínos je , že bola dokázaná 
platnosť modelov pre všetky trhové štruktúry (dokonalú aj nedokonalú konkurenciu). Takto bola 
vytvorená sústava modelov na prognózovanie vývoja spotrebiteľských cien, objemu spotreby, objemu 
DPH a objemu obchodnej marže, ak sa mení sadzba DPH. Modely sú aplikovateľné na makro i mikro 
úrovni. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ   
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
Uvádzať v členení: 
            
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
STRIEŠKA, Ľubomír. Dane, marže a spotrebiteľské ceny : monopol. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. 133 s. ISBN 978-80-225-2769-9. 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
FENDEKOVÁ, Eleonora - MIKUŠOVÁ, Nora - HLAVÁČIKOVÁ, Jana - KISSOVÁ, Jana. Zbierka príkladov z 
mikroekonómie. Bratislava : Iura Edition, 2009. 199 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-242-9. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
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STRIEŠKA, Ľubomír - MIKUŠOVÁ, Nora. Analýza vplyvu zníženia sadzby DPH na oživenie 
hospodárskeho rastu v čase krízy. 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. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu  
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 2, s. 7-24. 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
MIKUŠOVÁ, Nora - DOMONKOS, Tomáš. Cenotvorba noriem STN-online v SÚTN. In Normalizácia : 
odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1335-5511, Január - marec 2009, roč. 15, č. 1, s. 15-
17. 
 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
MIKUŠOVÁ, Nora - KUFELOVÁ, Iveta. Marketingová stratégia nového produktu. In Finance a 
výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané 
pod záštitou děkanky doc. Dr. Drahomíry Pavelkové [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
KUFELOVÁ, Iveta - MIKUŠOVÁ, Nora. Analýza procesu tvorby ceny počas životného cyklu výrobku. In 
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník [elektronický 
zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
FENDEKOVÁ, Eleonora - MANDAT, Michael. The Impact of price for premium brands. In Podnikanie a 
konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 108-
115. 
 
KINTLER, Jakub. Nákladovo orientované metódy cenotvorby. In Podnikanie a konkurencieschopnosť 
firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra 
podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 226-231. 
 
KINTLER, Jakub. Vývoj cenových indexov práce v podmienkach finančnej krízy v Slovenskej republike. 
In AIESA 2009 : Mladá veda AIESA 2009 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 
na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Fakulta 
hospodárskej informatiky EU], 2009. 
 
KISSOVÁ, Jana. Hodnotenie úspechu podniku v konkurenčnom prostredí. In Podnikanie a 
konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 245-
251. VEGA 1/4578/07. 
 
KUFELOVÁ, Iveta. Analýza a hodnotenie prístupov v cenotvorbe, stanovenie cenovej hladiny a vplyv 
ekonomických procesov pri rozhodovaní o cene. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009 : 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra 
podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 296-300. 
 
KUFELOVÁ, Iveta. Cenový manažment - vývoj systému cieľov v cenovej politike. In Ekonomika, 
financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového 
manažmentu 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, 
2009. ISBN 978-80-225-2808-5.  VEGA  203. 
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KUFELOVÁ, Iveta. Otázky ceny práce vzhľadom na odvodové a daňové zaťaženie. In AIESA 2009 : 
Mladá veda AIESA 2009 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní 
spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Fakulta hospodárskej 
informatiky EU], 2009. 
 
MICHALCOVÁ, Zuzana. Meranie výkonnosti podnikových procesov. In Podnikanie a 
konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 334-
341. 
 
MIKUŠOVÁ, Nora. Cenová diskriminácia. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra 
podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 342-346. 
 
MIKUŠOVÁ, Nora - DOMONKOS, Tomáš. Stanovenie rovnovážnej ceny v oligopolistickej trhovej 
štruktúre. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi IX Katedry 
operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2759-0, s. 1-7. 
 
STRIEŠKA, Ľubomír. Vývoj spotrebiteľských cien a vývoj objemu dane z pridanej hodnoty. In 
Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-
3738-5, s. 450-456. 
 
STRIEŠKA, Ľubomír. Vplyv zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty na spotrebiteľské ceny a objem 
dane. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia 
Fakulty podnikového manažmentu 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, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5. 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu: 1/4579/07 (interné 206) 
Názov projektu: Diagnostikovanie hodnotových vzťahov a trhových aktivít v podniku 
Vedúci projektu: prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. 
Spoluriešitelia:  doc. Neumannová (zástupca vedúceho),  

doc. Tršťanská,  
Ing. Grančičová,    
Ing. Serina,  
Ing. Hrušovská,  
Ing. Matušovič,   
Ing. Rajčáni,  
Ing. Rybárová,   
Ing. Štofaníková,  
Ing. Krajčovič,  
Ing. Ľ. Foltínová,  
Ing. Littvov 

Doba riešenia: 1.1. 2007 – 31.12.2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 3 817 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Rozpracované boli teoretické východiská podnikovej diagnostiky. V praxi bola overená použiteľnosť 
vybraných metód diagnostikovania hodnotových vzťahov a trhových aktivít v podniku. Získané 
poznatky možno rozdeliť do troch základných okruhov: komplexné súvislosti podnikovej diagnostiky, 
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metódy podnikovej diagnostiky, špecifiká diagnostikovania vybraných oblastí (trhových aktivít, 
hodnotových vzťahov, životného cyklu podniku). V prvom okruhu boli rozpracované systémové otázky 
teórie a praxe podnikovej diagnostiky. Výskumom bolo potvrdené, že podnikovej diagnostike ako 
komplexnej problematike je venovaný malý priestor tak v teórii, ako aj v hospodárskej praxi. 
Predstavili sme podnikovú diagnostiku ako komplexnú metodiku, ktorá zastrešuje metodické prístupy 
finančno-ekonomickej analýzy, auditu a controllingu. V druhom okruhu sme zamerali pozornosť na 
konkrétne metódy podnikovej diagnostiky – nielen na ich teoretické rozpracovanie, ale najmä na ich 
verifikáciu v hospodárskej praxi. Tretí okruh bol zameraný na špecifiká diagnostiky v uvedených 
oblastiach.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ 
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
Zoznam publikácií, ktoré vznikli na základe výsledkov projektu VEGA č. 1/4579/07  
 
(interné číslo EU 206) 
Autori: Majtán Štefan, Neumannová Anna, Grančičová Katarína, Serina Pavol, Tršťanská Alena, 
Hrušovská Dana, Matušovič Martin,  Rybárová Daniela,  Štofaniková Martina, Krajčovič Ján, Littvová 
Veronika, Rajčáni Branislav, Foltínová Ľubica 
 
Rok vydania 2009 
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  (AAA,AAB, ABA, ABB) 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB01 0098589 
ČUNDERLÍK, Dušan - RYBÁROVÁ, Daniela. Riziká tvorby a hodnotenia podnikateľských projektov. 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 193 s. VEGA 1/4579/07. ISBN 978-80-225-2709-5. 
(Rybárová 50 %) 
 
Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, 
AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, 
CDE, CDF) 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
ADE03 0091209 
MAJTÁN, Štefan - RYBÁROVÁ, Daniela. Targeting business risk and insurance attributes. In Acta 
scientiarum polonorum : oeconomia. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW. ISSN 1644-0757, 3, 7, (2008 
– vykazované 2009) 
 
ADE04 0091222 
MAJTÁN, Štefan - RYBÁROVÁ, Daniela. Purpose of the risk evaluation. In Acta scientiarum polonorum 
: oeconomia. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW. ISSN 1644-0757, 4, 7, (2008 – vykazované 2009 
 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFA02 0094113 
NEUMANNOVÁ, Anna. Možnosti využitia metód podnikovej diagnostiky pri stanovení diagnózy a 
prognózy v stavebnom podniku. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : sborník 
příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané pod záštitou děkanky doc. Dr. Drahomíry 
Pavelkové [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-798-
9. VEGA č. 1/4579/07. 
 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFB01 0101740 
NEUMANNOVÁ, Anna. Podnikové hospodárstvo - predmet aplikácie v cvičnej firme. In Quo vadis 
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cvičná firma - nové trendy v cvičnej firme : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2762-0, s.. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFC01 0094097 
FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - GRANČIČOVÁ, Katarína. Marketingový audit a jeho význam v procese 
zvyšovania výkonnosti podniku. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : sborník 
příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané pod záštitou děkanky doc. Dr. Drahomíry 
Pavelkové [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-798-
9. VEGA č. 206. (Grančičová 50%) 
 
AFC07 0094053 
HRUŠOVSKÁ, Dana. Inovácie v podnikaní. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : 
sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané pod záštitou děkanky doc. Dr. 
Drahomíry Pavelkové [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-
80-7318-798-9. VEGA 1/4579/07. 
 
AFC08 0094100 
LITTVOVÁ, Veronika. Legislatívna úprava znaleckej činnosti v podmienkach SR. In Mezinárodní 
Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín 
: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 
 
AFC14 0094120 
RAJČÁNI, Branislav. Diverzifikácia ako forma ochrany podnikových aktív. In Finance a výkonnost firem 
ve vědě, výuce a praxi : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané pod záštitou 
děkanky doc. Dr. Drahomíry Pavelkové [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 
2009. ISBN 978-80-7318-798-9. VEGA č. 206. 
 
AFC15 0094063 
RYBÁROVÁ, Daniela. Riadenie a vyhodnocovanie investičných procesov. In Finance a výkonnost firem 
ve vědě, výuce a praxi : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané pod záštitou 
děkanky doc. Dr. Drahomíry Pavelkové [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 
2009. ISBN 978-80-7318-798-9. VEGA č. 260. 
 
AFC18  0104938 
SERINA, Pavol. Plánovanie nákladov vo firme. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi : publikace 
vzešla z tematické mezinárodní vědecké konference v Olomouci dne 9.-10.9.2009 [elektronický zdroj]. 
- Olomouc : Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. 
ISBN 978-80-87273-02-9, s. 355-360. VEGA 1/0686/08. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na 
internete: <http://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/katedry-a-pracoviste/katedra-aplikovane-
ekonomie/konference-kae>. 
 
AFC22 
MATUŠOVIČ, Martin.: RIADENIE PODNIKOVÝCH PROCESOV V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
V PODNIKU, In: Firma a konkurenční prostredí 2009, Tradiční mezinárodní vědecká konference MZLU 
v Brne 2009, ISBN 978-80-7392-086-9 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFD03 0103101 
FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - GRANČIČOVÁ, Katarína - RYBÁROVÁ, Daniela. Projektový cyklus. In 
Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty 
podnikového manažmentu 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, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5. (Grančičová, Rybárová po 1/3) 
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AFD09 0096398 
GRANČIČOVÁ, Katarína. Podpora predaja a jej význam v rámci stratégie marketingovej komunikácie. 
In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-
3738-5, s. 139-143. VEGA  206. 
 
AFD16 0096401 
HRUŠOVSKÁ, Dana. Podmienky pre rozvoj inovačných procesov v SR. In Podnikanie a 
konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 166-
172. VEGA  1/4579/07. 
 
AFD27 0096426 
LITTVOVÁ, Veronika. Ekonomické znalectvo v podmienkach Slovenskej republiky. In Podnikanie a 
konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 301-
306. VEGA MŠ  1/4579/07. 
 
AFD28 0103543 
LITTVOVÁ, Veronika. Ekonomika a riadenie podnikov v podmienkach Slovenskej republiky. In 
Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty 
podnikového manažmentu 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, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5. 
 
AFD29 0105568 
LITTVOVÁ, Veronika. Finančné služby v reflexii ekonomického znalectva. In Vývojové trendy v 
poisťovníctve III. : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou 
rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana 
Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD. 22. októbra 2009 v Senci [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Katedra poisťovníctva NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2754-5. VEGA 1/4579/07. 
 
AFD34 0096443 
MAJTÁN, Štefan. Hodnotenie outsourcingu a jeho kontrola. In Podnikanie a konkurencieschopnosť 
firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra 
podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 313-318. VEGA 1/4579/07. 
 
AFD41 0096504 
NEUMANNOVÁ, Anna. Prístupy podnikovej terapeutiky a ich využitie v podmienkach hospodárskej 
krízy. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 
978-80-225-3738-5, s. 356-362. VEGA  206. 
 
AFD42 0103995 
NEUMANNOVÁ, Anna. Predikcia budúceho vývoja podniku ako významná zložka podnikovej 
diagnostiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká 
konferencia Fakulty podnikového manažmentu 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, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5, s.. 
 
AFD44 0096508 
RAJČÁNI, Branislav. Vplyv rizika na výnos podnikových aktivít. In Podnikanie a konkurencieschopnosť 
firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra 
podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 394-400. VEGA 206. 
 
AFD48 0096510 
RYBÁROVÁ, Daniela. Úloha hodnotenia rizika v procese rizikového manažmentu. In Podnikanie a 
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konkurencieschopnosť firiem 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 406-
411. VEGA 1/4579/07. 
 
AFD54 0103824 
SERINA, Pavol. Vplyv facility manažmentu na režijné náklady. In Ekonomika, financie a manažment 
podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu 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, 2009. ISBN 978-80-
225-2808-5, s.. VEGA 1/4579/07. 
 
AFD55 0104640 
SERINA, Pavol. Nové trendy v úspore nákladov - facility manažment. In Manažment : teória, výučba a 
prax 2009 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Liptovský Mikuláš, 
23.-25. septembra 2009 [elektronický zdroj]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála 
Milana Rastislava Štefánika, 2009. ISBN 978-80-8040-373-7, s. 371-378. VEGA 1/4579/07. 
 
AFD58 0103742 
ŠTOFANIKOVÁ, Martina. Guerilla marketing - nová forma marketingovej komunikácie - stratégia 
získania konkurenčnej výhody pre malé a stredné podniky. In Ekonomika, financie a manažment 
podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu 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, 2009. ISBN 978-80-
225-2808-5, s.. 
 
AFD68 
MATUŠOVIČ, M.. – ŠKROVÁNKOVÁ,  P.: Realita duševného vlastníctva v podniku . In: „Ekonomika, 
financie a manažment podniku - rok 2009“, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2009, 
FPM, KPH, Bratislava, ISBN 987-80-225-2808-5 (Matušovič 50%) 
 
AFD69  0103094 
FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - BUDINSKÝ, Michal - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Úloha controllera v špecifických 
situáciách podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká 
konferencia Fakulty podnikového manažmentu 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, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5. (každý autor 1/3) 
 
AFD71 0096397 
FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Optimalizácia nákladov v podniku. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 
2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra 
podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-3738-5, s. 135-137. VEGA 206. 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu: VÚ VEGA G 208 (č. 1/4585/07) na roky 2007-2009 
Názov: „Globalizácia finančných trhov a ich dopad na medzinárodný finančným manažment“ 
Vedúca projektu: doc. Dr. Ing. Anna Polednáková 
Spoluriešitelia v roku 2009 boli:  zástupca vedúcej projektu Ing. Miloš Bikár, PhD.  
Spoluriešitelia  KPF:   prof. Ing. Božena Hrvoľová.  

Ing. M., Kmeťko,  
Ing. M., Mikloš, ,   
Ing. Gabriela Szárazová,  
Ing. Jaroš, M.   
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Ing. Mikuš,   
KPH Ing. Martin Matušovič,. 

Doba riešenia: 2007 – 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009 : 497, 91 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ: 
b) za celú dobu riešenia (končiaci projekt) 
Výsledkom práce riešiteľského kolektívu za  celú dobu  riešenia projektu VEGA sú nasledovné 
dosiahnuté výsledky: 
Získanie informácií o kapitálovej štruktúre vybraných podnikov, ako aj o nákladoch na jednotlivé 
zdroje financovania, ktoré budú analyzované  
Preskúmanie determinantov kapitálovej štruktúry podnikov a výber metódy, ktorá najlepšie popisuje 
finančné rozhodovanie v podniku,   
Preskúmanie rôznych metód ohodnocovanie finančných nástrojov a následný výber  metód ktoré 
budú aplikované na  riešenie čiastkových úloh projektu,    
Preskúmanie výkonnosti a výnosnosti možností investovania na kapitálových trhoch, ktoré umožnia 
efektívne zhodnotiť dočasne voľný kapitál spoločností,  
Získanie informácií o využití nástrojov medzinárodného platobného styku uplatňovaného pre efektívne 
finančné riadenie spoločností. 
Preskúmanie možností získať finančné prostriedky prostredníctvom emisie CP. Riešiteľský kolektív 
splnil prevažnú časť vedeckých cieľov, ktoré si stanovil pri formulovaní žiadosti o pridelenie grantu: 
realizoval analýzu techník, metód a modelov ohodnocovania finančných nástrojov v anglosaskej, 
nemeckej, ale aj českej a slovenskej literatúre, uskutočnil analýzu špecifík slovenského finančného 
trhu, osobitne kapitálového trhu, jeho porovnanie s krajinami V4, ale aj medzinárodné finančné trhy. 
Analyzoval možnosti využitia techník a modelov ohodnocovania finančných nástrojov, osobitne 
cenných papierov domáceho i zahraničného peňažného, kapitálového trhu a trhu derivátov. 
Preskúmal kvalitatívne zmeny v informačných zdrojoch pre použitie metód a modelov ohodnocovania 
finančných nástrojov pod vplyvom zmien právnych noriem, ktoré ich upravujú. Riešiteľský kolektív 
analyzoval determinanty kapitálovej štruktúry ako aj tvorbu kapitálovej štruktúry s tým, že analyzoval, 
ktorý z modelov najlepšie slúži na rozhodovanie v tejto oblasti a odporučil kompromisný model. 
Výsledkom analýzy možností investovať dočasne voľno prostriedky na finančných trhoch, výkonnosti 
a výnosnosti  bude doktorandská práca  Ing. M. Kmeťka. Ďalším výsledkom  riešenia problematiky 
kapitálovej štruktúry a oceňovania cenných papierov bude práca Ing. M. Jaroša.  Obidve práce budú 
obhajované v prvej polovici roku 2010.  
Najdôležitejšie výsledky dosiahnuté pri riešení projektu: 
- odporúčania pre prax ohodnocovania finančných nástrojov v oblasti použitia techník, metód a   
   modelov ohodnocovania finančných nástrojov v podmienkach SR, voľba spôsobu odhadu  
   premenných pri použití výnosovej (podnikateľskej) metódy ohodnocovania finančných nástrojov, 
- odporúčania pre prax v oblasti determinantov kapitálovej štruktúry a modelu, ktorý najlepšie  
   zodpovedá rozhodovaniu sa podnikateľských subjektov v riešení otázok zdrojov financovania,  
- odporúčania pre prax v oblasti investovania do cenných papierov na medzinárodných finančných  
   trhoch,    
-  špecifiká ohodnocovania zahraničných cenných papierov, 
-  návrhy na zdokonalenie právnej úpravy ohodnocovania a oceňovania finančných nástrojov v SR.  
- návrhy na možnosti získavať finančné prostriedky  prostredníctvom emisie cenných papierov a  
   špecifiká ich  oceňovania. 
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB) 
 
HRVOĽOVÁ, Božena: Ceny a hodnoty akcií. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, 116 s., ISBN 
978-80-225-2747-7. 6 AH 
 
Články vo vedeckých nekarentovaných časopisoch  
 
ADF doma: 
 
Bikár, M: „Trendy a vývoj v oblasti sekuritizácie“, vedecký časopis FPM, EU v Bratislvave EKONOMIKA 
A MANAŽMENT, č.1/2009, str.35-44. 
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BCI Skriptá a učebné texty 
  
KUBRANOVÁ , M. – SOCHOR, M.: Platobný styk a platobná schopnosť podniku. Bratislava: 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 149 s. ISBN 978-80-225-2681-4 
 
MIKOVA, O., BIKAR, M. a KMEŤKO, M.: Finančné investície. Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. ISBN978-
80-225-2729-3 

 
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch: 
 
BIKÁR, M: „Sekuritizácia ako finančný produkt“, časopis Investor, č.4/2009, str.40-43. 
 
BIKÁR, M: „ROPA – strategická komodita súčasných dejín“, časopis Investor, č.6/2009, str.16-19. 
 
KMEŤKO, M., M0RAVČÍKOVÁ, E.: Čo sledovať pri výbere titulov, in Investor, január 2009. 
 
Vystúpenia na konferenciách: 
 
AFD doma: 
 
POLEDNÁKOVÁ, A.: Oceňovanie menových derivátov na medzinárodnom finančnom trhu. In 
Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007. Medzinárodná vedecká konferencia. 
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. ISBN 978-80-225-2382-0. 
 
MATUŠOVIČ M.: Financovanie duševného vlastníctva v podmienkach finančnej krízy In: Podnikanie 
a konkurencie schopnosť firiem, 2009, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2009, FPM, 
KPH, Bratislava, ISBN 987-80-225-3738-5  
 
BIKÁR, M.: EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU - ROK 2009, Zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v 
Bratislave: „Trendy v oblasti inštitucionálnych investorov“, 17-18. september 2009, 6 strán, ISBN 978-
80-225-2808-5. 

 
BIKÁR, M.: Vedecké state z Medzinárodnej vedeckej konferencie katedier financií vysokých škôl a 
univerzít SR a ČR – Financie vo vede a výučbe – Rok 2009: „Hlavné príčiny krízy finančných trhov“, 
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, Február 2009, str.15-20, ISBN 978-80-225-2743-9. 
 
KUBRANOVÁ, M.: Potreba zdokonaliť tok finančných hodnôt v podnikoch Európskej únie. Svit: Zborník 
vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU – Ekonomika, financie 
a manažment podniku – rok 2007  (elektronický zdroj)    ISBN 978-80-225-2382-0 
 
KUBRANOVÁ, M.: Právne  vedomie finančného manažéra. Bratislava: Vedecké state z medzinárodnej 
vedeckej konferencie katedier financií vysokých škôl a univerzít SR a ČR Financie vo vede a výučbe 
2009. ISBN 978-80-225-2743-9 
 
KUBRANOVÁ, M.: Stratégia a finančná stratégia podniku s ohľadom na pôsobnosť stakeholders. 
Bratislava: Zborník príspevkov  z medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomika, financie a 
manažment  podniku – rok 2009 (elektronický zdroj) ISBN 978-80-225-2808- 5  
 
HRVOĽOVÁ, Božena: „Vzorec kľúčových generátorov hodnoty“. Vedecké state „Financie vo vede 
a výučbe Rok 2009: medzinárodná vedecká konferencia katedier financií vysokých škôl a univerzít SR 
a ČR. Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikových financií, február 2009, s. 7, ISBN 978-
80-225-2743-9 
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HRVOĽOVÁ, Božena: Ceny a hodnoty cenných papierov. Zborník z Medzinárodnej vedeckej 
konferencie (v elektronickej podobe) „EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU – ROK 2009 
17. – 18. 9. 2009,  10 s. ISBN 978-80-225-2808-5 
 
KMEŤKO, M.: Štruktúra devízového trhu. In Vedecké state, Financie vo vede a výučbe, Rok 2009. 
Medzinárodná vedecká konferencia katedier financií vysokých škôl a univerzít SR a ČR. 2009 

 
AFC v zahraničí: 
 
MATUŠOVIČ, M – MATUŠOVIČOVA M..: Vvbrané problémy súčasnosti  a budúcnosti 
globálnejekonomiky a hospodárska politika Slovenska, In: Hospodářská politika v zemích EU: 
Ekonomická krize – výzvy budoucnosti, mezinárodní vědecká konference 16. – 18.09.2009, Katedra 
národohospodářská VŠB – Technická univerzita Ostrava, EkF, a Katedra ekonomie OPF SOU v 
Karviné, ISBN 978-80-248-2023-1 
 
BIKÁR, M.: Evropské finančné systémy 2009, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne: „Finančná politika vlád vo 
finančných krízach“, 25-26. jún 2009, s.103-107, ISBN 978-80-210-4882-9. 
 
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch  (BED) 
 
HRVOĽOVÁ, Božena, HARUŠTIAK Lukáš: Miera výnosu pokladničných poukážok. Zborník 
v elektronickej podobe „Aktuálne problémy ohodnocovania majetku v podmienkach Slovenskej 
republiky“  Dni otvorených dverí 16-18. máj 2007. Inštitút ekonomického znalectva a expertíz pri CĎV 
EU v Bratislave, 8 s. 
 
HRVOĽOVÁ, Božena: Vzorec kľúčových generátorov hodnoty. VEDECKÉ STATE Financie vo vede 
a výučbe Rok 2009 Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie katedier financií vysokých škôl 
a univerzít SR a ČR, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava: 2009, ISBN 978-80-225-2743-9, 
str. 73-78 
 
Prednášky: 
 
Polednáková, A.: BCPB, a.s. – „Finančné deriváty – ich oceňovanie a využívanie v podnikovej praxi“ 

 
Vystúpenia na konferenciách: /Zborník ešte nie je k dispozícii/ 
 
AFD doma: 
 
MATUŠOVIČ M.: Duševné vlastníctvo v medzinárodnom podnikaní.  
 
HRVOĽOVÁ, Božena: „Výnosová metóda v znaleckej praxi“. Zborník z mezinárodního vědeckého 
semináře . Ostrava september 2009 
 
HRVOĽOVÁ, Božena: Free Cash Flow modely v procese ohodnocovania. Svetová hospodárska kríza 
a jej vplyv na odhad rizika pri aplikácii ohodnoteniea: zborník prednášok a príspevkov z 3. 
medzinárodnej konferencie, september  2009. S. – Žilina – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 
8 s. 
 
HRVOĽOVÁ, Božena: Trh versus fundamentálna analýza. Zborník z Medzinárodnej vedeckej 
konferencie pod záštitou ministra hospodárstva Jahňátka: Ekonomika SR a globálna finančná 
a hospodárska kríza…. 
 
MATUŠOVIČ M.: Duševné vlastníctvo v medzinárodnom podnikaní. In: „Perspektívy podnikania 
v Indii: pomoc slovenským podnikateľom pri vstupe na indicky trh“, vedecko-podnikateľská 
konferencia s medzinárodnou účasťou, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
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v spolupráci s Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 23 jún 2009, 
zborník zatiaľ nevydaný 
 
POLEDNÁKOVÁ, A: Úverový rating a kapitálová štruktúra.  Zborník z medzinárodnej  vedeckej  
konferencie Ekonomika, financie a manažment podniku rok 2009, 17.- 18.9.2009 Bratislava 
 
POLEDNÁKOVÁ, A Rating ako determinant kapitálovej štruktúry a hodnoty podniku. Príspevok na 7. 
mezinárodní vědecké konference „Finanční řízení podniků a finančních institucí“, která se koná ve 
dnech 9. – 10. září 2009 a kterou pořádá katedra financí Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava. 
 
JAROŠ, M.: Meranie vplyvu kapitálovej štruktúry na trhovú hodnotu podniku. Vedecká konferencia 
Katedry podnikových financií  (pri príležitosti Týždňa vedy) „Globalizácia finančných trhov a ich vplyv 
na medzinárodný finančný manažment. Bratislava, FPM 6.11.2009. 
 
MATUŠOVIČ, M., HRUŠOVSKÁ,D.: Súčasné zdroje financovania duševného vlastníctva v SR. Vedecká 
konferencia Katedry podnikových financií  (pri príležitosti Týždňa vedy) „Globalizácia finančných trhov 
a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment. Bratislava, FPM 6.11.2009. 
 
BIKÁR, M.: Aktuálne trendy vývoja finančných trhov a ekonomík. Vedecká konferencia Katedry 
podnikových financií  (pri príležitosti Týždňa vedy) „Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na 
medzinárodný finančný manažment. Bratislava, FPM 6.11.2009. 
 
KMEŤKO, M:  Vix Index ako nástroj hedgingu. Vedecká konferencia Katedry podnikových financií  (pri 
príležitosti Týždňa vedy) „Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný 
manažment. Bratislava, FPM 6.11.2009. 
 
MIKLOŠ, M.: Dôvody konštrukcie teoretickej spotovej výnosovej krivky. Vedecká konferencia Katedry 
podnikových financií  (pri príležitosti Týždňa vedy) „Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na 
medzinárodný finančný manažment. Bratislava, FPM 6.11.2009. 
 
SZÁRAZOVÁ, G.: Menová kríza a jej dopad na transakčnú devízovú expozíciu. Vedecká konferencia 
Katedry podnikových financií  (pri príležitosti Týždňa vedy) „Globalizácia finančných trhov a ich vplyv 
na medzinárodný finančný manažment. Bratislava, FPM 6.11.2009. 
 
KUBRANOVÁ, M.: Globalizácia  a regulačné opatrenia vo finančných a platobných službách. Vedecká 
konferencia Katedry podnikových financií  (pri príležitosti Týždňa vedy) „Globalizácia finančných trhov 
a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment. Bratislava, FPM 6.11.2009. 
 
POLEDNÁKOVÁ, A.: Finančná štruktúra dcérskych spoločností. Vedecká konferencia Katedry 
podnikových financií  (pri príležitosti Týždňa vedy) „Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na 
medzinárodný finančný manažment. Bratislava, FPM 6.11.2009. 
 
HRVOĽOVÁ, B.: Free cash flow modely v procese ohodnocovania podnikov. Vedecká konferencia 
Katedry podnikových financií  (pri príležitosti Týždňa vedy) „Globalizácia finančných trhov a ich vplyv 
na medzinárodný finančný manažment. Bratislava, FPM 6.11.2009. 
 
 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU ZA ROK 2009 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

Číslo projektu: 1/4591/07 
Názov projektu: Metodologické východiská výberu komunikačných nástrojov v podnikateľských                  
                       aktivitách malých a stredných podnikoch SR v podmienkach interkultúrneho  
                       trhu európskej únie 
Vedúci projektu: prof. PhDr. Miroslava SZARKOVÁ, CSc. 
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Spoluriešitelia: Ing. Benita Juriková,  
Ing. Ľubomíra Gertler, PhD., (zástupca vedúceho grantu)  
Mgr. Hana Adamková-Gažová, PhD.,  
Ing. Štefan Marsina, PhD.,  
Ing. Michaela Vogl, PhD., 
Ing. Tomáš Mečiar,  
Ing. Ján Sciranka  

Doba riešenia: 3 roky 
Finančné prostriedky pridelené za rok 2009: kapitálové: 120 000,-Sk 

bežné: 219 000,-Sk 
Dosiahnuté výsledky riešenia: 
za rok 2009: 
Stanovené vedecké ciele boli splnené nasledovne: 
 Bola uskutočnená systemizácia  domácich a zahraničných teoretických názorových prúdov 

a poznatkov o charaktere, obsahu, štruktúre a limitoch komunikačných nástrojov ich efektívnosti 
a účinnosti v oblasti  vnútropodnikovej komunikácie v malých a stredných podnikov podnikajúcich 
v SR a komunikujúcich s trhom európskej únie.   

 Na reprezentatívnej vzorke podnikov bola overená validita vybratých metód a postupov pre 
stanovenie kritérií a postupov pre výber komunikačných nástrojov zodpovedajúcich ekonomickým 
možnostiam malých a stredných podnikov podnikajúcich v európskom priestore. V realizačnej fáze 
projektu bol dôraz kladený najmä na zistenie odlišností, vymedzenie a deskripciu kritérií výberu 
komunikačných nástrojov v malých a stredných podnikoch so slovenskou kapitálovou majoritou.  

  Bol uskutočnený výskum vnútropodnikovej komunikácie a komunikačných nástrojov na 
reprezentatívnej vzorke malých a stredných podnikov podnikajúcich v SR a prenikajúcich do 
európskeho trhového priestoru. Analýza získaných výsledkov umožnila vedeckú deskripciu a 
klasifikáciu komunikačných nástrojov, identifikovanie ich komunikačných hraníc a obmedzení,  ako 
aj ich podmienenosť ďalšími faktormi, najmä ekonomickými a finančnými možnosťami podniku, 
kultúrnymi stereotypmi regiónu, vzdelanostnou a skúsenostnou úrovňou manažérov 
a manažmentov podnikov. 

 Analýza a vyhodnotenie získaných výsledkov výskumu umožnilo formulovať teoreticko-
metodologické závery ako aj základné a špecifické odporúčania pre tvorbu kritérií na výber a 
aplikáciu efektívnych komunikačných nástrojov. 

 Získané výsledky umožnili zároveň formulovať pedagogicko-vzdelávacie úlohy pre prípravu 
súčasných ako aj budúcich manažérov. 

Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu za rok 2009. 
Kvantifikácia výstupov: 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 
AAB04 0090786 
SZARKOVÁ, Miroslava. Psychológia pre manažérov a podnikateľov. 3. dopln. vyd. Bratislava : Sprint 
vfra, 2009. 224 s. Standards. ISBN 978-80-89393-00-8. 
 
AAB05 0105310 
SZARKOVÁ, Miroslava - JURIKOVÁ, Benita - KLIMENTOVÁ, Lenka - MARSINA, Štefan - ODRAKIEWICZ, 
Peter - PRAVDOVÁ, Hana - SIKA, Peter. Metodologické východiská výberu komunikačných nástrojov v 
podnikateľských aktivitách malých a stredných podnikov v SR v podmienkach interkultúrneho trhu EÚ. 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 240 s. VEGA 1/4592/07. ISBN 978-80-225-2791-0. 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
Počet záznamov 1 
 
ADE01 0104645 
SZARKOVÁ, Miroslava - KLIMENTOVÁ, Lenka. K otázkam vymedzenia personálneho marketingu a jeho 
funkcií v globálnom konkurenčnom prostredí. In Auspicia : recenzovaný neimpaktovaný časopis 



 138

zaměřený na oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských 
a regionálních studií, o.p.s., 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. VI, č. 1, s. 61-67. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
Počet záznamov: 3 
 
AEC01 0105566 
JURIKOVÁ, Benita. Hrozby v oblasti informačnej bezpečnosti a bezpečnostná politika podniku. In Pět 
let členství ČR v EU : bilance a perspektivy, trendy a vize. - České Budějovice : Vysoká škola 
evropských a regionálních studií, o.p.s., 2009. ISBN 978-80-86708-79-9, s. 141-146. VEGA 1/459/07. 
 
AEC02 0105564 
MEČIAR, Tomáš. Komunikačný proces a modely vnútropodnikovej komunikácie. In Pět let členství ČR 
v EU : bilance a perspektivy, trendy a vize. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, o.p.s., 2009. ISBN 978-80-86708-79-9, s. 212-215. VEGA 1/459/07. 
 
AEC03 0104644 
SZARKOVÁ, Miroslava - DRGOVÁ, Alexandra. Skúsenosti z čerpania finančných zdrojov z európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v SR. In Pět let členství ČR v EU : bilance a perspektivy, trendy a vize. - 
České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2009. ISBN 978-80-86708-
79-9, s. 344-349. VEGA 1/4591/07. 
 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov:7 
 
AFA01 0092176 
JURIKOVÁ, Benita. E- komunikačné nástroje v procesoch začleňovania sa malých a stredných 
podnikov SR do eurozóny. In Hradecké ekonomické dny 2009. Ekonomický rozvoj a management 
regionů : sborník příspěvků, Hradec Králové 3. a 4. února 2009. - Hradec Králové : Univerzita Hradec 
Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2009. ISBN 978-80-7041-455-2, s. 268-273. VEGA 
1/4591/07. 
 
AFA02 0094102 
JURIKOVÁ, Benita. Aplikačné možnosti nových trendov vo výučbe predmetu Informačný manažment. 
In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 
konference konané pod záštitou děkanky doc. Dr. Drahomíry Pavelkové [elektronický zdroj]. - Zlín : 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9. VEGA 1/4591/07. 
 
AFA03 0095636 
MARSINA, Štefan. How to reach high level supplier organizational interoperability within the supply 
chain. In IESM' 2009 : International conference on industrial engineering and systems management, 
conference proceedings, Montreal, Canada, May 13-15, 2009. - Montreal, Canada, 2009. 
 
AFA04 0092178 
SZARKOVÁ, Miroslava. Efektívna komunikácia a jej determinujúce faktory v SR. In Hradecké 
ekonomické dny 2009. Ekonomický rozvoj a management regionů : sborník příspěvků, Hradec Králové 
3. a 4. února 2009. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a 
managementu, 2009. ISBN 978-80-7041-455-2, s. 271-275. VEGA 1/4591/07. 
 
AFA05 0094103 
SZARKOVÁ, Miroslava. Inovačné prístupy k výučbe predmetov rozvíjajúcich komunikačné zručnosti 
manažérov. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : sborník příspěvků z mezinárodní 
vědecké konference konané pod záštitou děkanky doc. Dr. Drahomíry Pavelkové [elektronický zdroj]. 
- Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9. VEGA 1/4591/07. 
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AFA06 0095460 
SZARKOVÁ, Miroslava. Communication tools used in managing companies in Slovakia. In Innovation 
in management : cooperating globally, proceedings, May 21-22, 2009, Poznań. - Poznań : PWSBiJO 
Publishers, 2009. ISBN 978-83-925092-5-7, s. 217-229. VEGA 1/4591/07. 
 
AFA07 0095474 
SZARKOVÁ, Miroslava - MARSINA, Štefan. Communications and communication capabilities as 
strategic tools in contemporary enterprise operations. In Global cooperation in management : 
innovation in management, cooperating globally, proceedings, May 21-22, 2009, Poznań. - Poznań : 
PWSBjO Publishers, 2009. ISBN 978-83-925092-4-0, s. 15-24. VEGA 1/4591/07. 
 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 5 
 
AFB01 0092875 
JURIKOVÁ, Benita - KINTLER, Jakub. K výsledkom prieskumu využívania e-komunikačných nástrojov v 
malých a stredných podnikoch v SR. In Nové trendy v marketingovej komunikácii : zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-21. novembra 2008, Smolenice. - Trnava : Fakulta 
masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-090-9, s. 123-129. VEGA 
1/4591/07. 
 
AFB02 0098398 
KINTLER, Jakub - JURIKOVÁ, Benita. Vývoj priemernej hrubej mzdy v roku 2009 v dôsledku svetovej 
finančnej krízy v podmienkach SR. In Personálny manažment - trendy na trhu práce v kontexte 
hospodárskej krízy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 29. apríl 2009, Trenčín 
[elektronický zdroj]. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 2009. ISBN 978-80-
8075-403-7, s. 134-139. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: 
<http://www.fsev.tnuni.sk>. 
 
AFB04 0095285 
SZARKOVÁ, Miroslava - RUŽIČKOVÁ, Oľga. K možnostiam aplikácie sémantického diferenciálu na 
meranie sociálno-komunikačných zručností manažérov. In Psychologické, sociologické a etické 
aspekty marketingovej komunikácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v 
marketingu - súčasnosť a budúcnosť. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-093-0, s. 239-243. VEGA 1/4591/07. 
 
AFB05 0095287 
SZARKOVÁ, Miroslava - DRGOVÁ, Alexandra - RUŽIČKOVÁ, Oľga. K možnostiam aplikácie didaktických 
hier v rozvoji sociálno-komunikačných zručností manažérov. In Psychologické, sociologické a etické 
aspekty marketingovej komunikácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v 
marketingu - súčasnosť a budúcnosť. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-093-0, s. 233-238. 
 
AFB06 0098520 
SZARKOVÁ, Miroslava. K úlohe imidžu vzdelávacej inštitúcie v marketingovej komunikácii. In 
Personálny manažment - trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy : zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie, 29. apríl 2009, Trenčín [elektronický zdroj]. - Trenčín : 
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 2009. ISBN 978-80-8075-403-7, s. 286-291. VEGA 
1/4592/07. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.fsev.tnuni.sk>. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 1 
 
AFC06 0092813 
ORAVSKÝ, Pavol. Teoretické východiská vyplyvu komunikácie a komunikačných nástrojov v procese 
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získavania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie vo vzťahu ku konfigurácii organizačných 
štruktúr v Slovenskej republike. In Firma a konkurenční prostředí 2009 : sborník z mezinárodní 
vědecké konference, Brno, 12. - 13. března 2009. - Brno : MSD, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-7392-
086-9, s. 150-153. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Počet záznamov: 11 
 
AFD01 0103141 
GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Riadiaci prístup - manažéri versuz zamestnanci. In Ekonomika, financie a 
manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového 
manažmentu 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, 
2009. ISBN 978-80-225-2808-5. VEGA  1/4591/07. 
 
AFD02 0105535 
GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Psychologické aspekty komunikácie so spotrebiteľom. In Masmediálna 
komunikácia a realita III. : marketingová komunikácia : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, 29. a 30. apríl 2009, Smolenice. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v 
Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-126-5, s. 387-394. 
 
AFD03 0103403 
JURIKOVÁ, Benita. Bezpečnosť  IS v malých a stredných podnikoch SR - porovnanie výsledkov 
prieskumu 2006 a 2008. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná 
vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu 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, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5, s.. 
 
AFD04 0105529 
JURIKOVÁ, Benita. Možnosti využitia internetu v marketingovej komunikácii. In Masmediálna 
komunikácia a realita III. : marketingová komunikácia : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, 29. a 30. apríl 2009, Smolenice. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v 
Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-126-5, s. 373-378. VEGA 1/4591/07. 
 
AFD05 0104125 
MARSINA, Štefan. Project management helps to develop knowledge-based small and middle sized 
firms. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia 
Fakulty podnikového manažmentu 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, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5. 
 
AFD06 0105541 
MEČIAR, Tomáš. Komunikačné toky v nadnárodných spoločnostiach. In Masmediálna komunikácia a 
realita III. : marketingová komunikácia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 29. a 30. 
apríl 2009, Smolenice. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-
80-8105-126-5, s. 299-304. VEGA 1/4591/07. 
 
AFD07 0103833 
SCIRANKA, Ján. Využívanie médií v procese marketingovej komunikácie podnikov. In Ekonomika, 
financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového 
manažmentu 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, 
2009. ISBN 978-80-225-2808-5. 
 
AFD08 0105547 
SCIRANKA, Ján. Efektívne využívanie komunikačných nástrojov v marketingovej praxi podnikov. In 
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Masmediálna komunikácia a realita III. : marketingová komunikácia : zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie, 29. a 30. apríl 2009, Smolenice. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie 
UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-126-5, s. 311-317. 
 
AFD09 0097050 
SZARKOVÁ, Miroslava - JURIKOVÁ, Benita. Komunikačné nástroje a informačná bezpečnosť podniku. 
In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 14. medzinárodná vedecká konferencia, 27.-28. 
máj 2009, Žilina. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2009, s. 621-
626. VEGA 1/4591/07. 
 
AFD10 0103787 
SZARKOVÁ, Miroslava. Kompetencie a ich skvalitňovanie v procese vzdelávania v SR. In Ekonomika, 
financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového 
manažmentu 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, 
2009. ISBN 978-80-225-2808-5. VEGA 1/4591/07. 
 
AFD11 0104652 
SZARKOVÁ, Miroslava - KLIMENTOVÁ, Lenka. Marketingová komunikácia a komunikačné nástroje 
personálneho marketingu v kontexte zmien na trhu práce. In Masmediálna komunikácia a realita III. : 
marketingová komunikácia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 29. a 30. apríl 2009, 
Smolenice. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-
126-5, s. 45-52. VEGA 1/4591/07. 
 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 
 
Počet záznamov: 1 
 
EDI01 0099161 
MARSINA, Štefan. [Projektový manažment]. 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. - Bratislava : Fakulta podnikového 
manažmentu  Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 1, s. 96-97. 
Recenzia na: Projektový manažment / Miroslav Majtán. - Bratislava : Sprint dva, 2009. - ISBN 978-80-
89393-05-3. 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 1/4592/07 
Názov projektu: Systémy, procesy a metódy strategického manažmentu 
Vedúci projektu: prof. Štefan Slávik 
Spoluriešitelia:  doc. Ľ. Füzyová,  

Ing. I. Hudáková, PhD.,  
doc. M. Kokles,  
Ing. Z. Roby,, PhD.,   
Ing. A. Romanová, PhD.,  
doc. J. Sršňová,  
PhDr. Ľ. Suntingerová 

           Ing. M. Vogl, PhD.,  
PhDr. E. Záležáková, PhD.  

Doba riešenia: 2007 – 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 4979,- € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
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Na základe štúdia dostupnej literatúry a prieskumu v podnikateľskej praxi bol vytvorený návrh na 
jednoduchú dokumentácia strategického plánu, ktorá by zachytila všetky podstatné vlastnosti 
stratégie prehľadným a zásadným spôsobom. 
Zostavenie originálneho členenie medzinárodných stratégií na stratégie trhovej prezentácie 
(koncentračné stratégie, diverzifikačné stratégie) podľa geografickej prítomnosti, atraktívnosti trhov, 
trhovej prezentácie, trhovej selekcie, ďalej timing stratégie (špecifické pre krajinu a skupinu krajín), 
alokačné stratégie (konfiguračné a výkonové, štandardizačné a diferenciačné) a koordinačné 
stratégie. 
Identifikovanie vonkajších prejavov a vnútornej štruktúry konkurenčnej výhody a jej pretvorenie do 
podnikateľskej stratégie, ktorá zabezpečí konkurencieschopnosť a podnikavosť v hospodárskom 
priestore integrovanej Európy. 
Identifikovanie vplyvu mäkkých faktorov behaviorálneho pôvodu, ktoré spoluutvárajú konkurenčnú 
výhodu a integrovanie metód kreatívneho myslenia do systému a postupov strategického 
manažmentu. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ  
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
Sršňová, J. - Fuzyová, Ľ. - Roby, Z.: Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku. Sprint dva, 
Bratislava 2008 
 
ACB vysokoškolské učebnie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
Majtán, M. a kol.: Manažment. Vysokoškolská učebnica. Sprint, Bratislava 2007, z toho Slávik, Š. 
autor kap. 5. Strategický manažment, s.157 – 183, III. vydanie 
 
Majtán, M. a kol.: Manažment. Vysokoškolská učebnica. Sprint, Bratislava 2008, z toho Slávik, Š. 
autor kap. 5. Strategický manažment, s.157 – 183, IV. vydanie 
 
Majtán, M. a kol.: Manažment. Vysokoškolská učebnica. Sprint, Bratislava 2009, z toho Slávik, Š. 
autor kap. 5. Strategický manažment, s.157 – 183, V. vydanie doplnené 
 
Slávik, Š.: Strategický manažment. Vysokoškolská učebnica. Sprint 2, Bratislava 2009, 403 s. 
 
Kokles, M. – Romanová, A.: Informatika. Sprint 2, Bratislava 2009, s. 301 
 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
 
Füzyová, Ľ. - Lániková, D.: Results of applied research based on non-market valuation methods in 
TANAP and is impelmentationinto the regional decision-making. Polish journal of Enviromental Studies 
No5, 2009 
 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
Slávik, Š.: Strategické plánovanie v podnikoch na Slovensku. Ekonomický časopis č. 4, 2009, 19 s. 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
Kachaňáková, A. - Nachtmannová, O. - Joniaková, Z. - Roby, Z. - Zúbriková, D. - Blštáková, J.: 
Managing Human Resources in Slovakia. In: Managing Human Resources in Central and Eastern 
Europe. London and New York, Routledge 2009 
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ADF Vedecké práce v domácich nekerentovaných časopisoch 
 
Slávik, Š. – Blštáková, J. – Hudáková, I.: Competitive advantage of small and medium-sized 
enterprises in Slovakia at the time of entry into the European union.  Research findings. Ekonomika a 
manažment č. 3, 2007, 21 s. 
 
Sršňová, J. - Roby, Z.: Dilema štandardizácie a diferenciácie v medzinárodnom marketingu. In: 
Ekonomika a manažment: vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity 
v Bratislave – scientific journal of the Faculty of Business Economics, Bratislava. Roč. 6, č.1 (2009)  
 
Sršňová, J. - Füzyová, Ľ.: Aké medzinárodné stratégie uplatňujú slovenské priemyselné podniky, in: 
Ekonomické rozhľady okt.2009, č.2./2009 
 
Hudáková, I. - Jankelová, N.: Mäkké faktory v strategickom rozhodovaní podnikov na Slovensku v 
podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky, In: Dialógy – Manažment podnikania a vecí verejných, 
vyd. IRIS, č.9, IV.roč./2009, s. 9-17 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Hudáková, I.: Balanced Scorecard - cesta k úspechu v strategickom riadení podnikov - publikácia 
Dane a účtovníctvo 11/2008 - rubrika STRATEGICKÉ RIADENIE, vyd. Poradca podnikateľa, spol. s 
r.o., s. 88 – 90 
 
Hudáková, I.: Rozpoznáte dobrého lídra?, In: ZISK Poradca podnikateľa, mesačník 1/200, s. 27 – 29, 
Žilina, vyd. Poradca podnikateľa, spol. s r.o 
 
Hudáková, I.: Stratégia modrého oceánu pri určovaní hraníc trhu- publikácia Dane a účtovníctvo 
2/2009 - rubrika VRCHOLOVÝ MANAŽMENT A FINANCIE, vyd. Poradca podnikateľa, spol. s r.o., roč. 
VI, s. 109 – 110 
 
Hudáková, I.: Stratégia modrého oceánu – cesta k zvyšovaniu zisku, In: ZISK Poradca podnikateľa, 
mesačník 2/2009, s. 50 – 52, Žilina, vyd. Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 
 
Hudáková, I.: Konkurencia založená na čase ako nový zdroj konkurenčnej výhody - publikácia Dane a 
účtovníctvo 3/2009 - rubrika VRCHOLOVÝ MANŽMENT A FINANCIE, roč. VI, vyd. Poradca 
podnikateľa, spol. s r.o., s. 84 – 86 
 
Hudáková, I.: Koncept kmeňových schopností ako súčasť strategickej architektúry - publikácia Dane a 
účtovníctvo 3/2009 - rubrika VRCHOLOVÝ MANAŽMENT A FINANCIE, roč. VI, vyd. Poradca 
podnikateľa, spol. s r.o., s. 87 – 88 
 
Hudáková, I.: Vypracujte sa na skutočného lídra, In: ZISK Poradca podnikateľa, mesačník 3/2009, s. 
10 – 11, Žilina, vyd. Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 
 
Hudáková, I.: Príčiny neúspechu manažéra v zahraničí, In: ZISK Poradca podnikateľa, mesačník 
3/2009, s. 23, Žilina, vyd. Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 
 
Hudáková, I.: Nové teórie vedenia ľudí - publikácia Dane a účtovníctvo 7/2009 - rubrika VRCHOLOVÝ 
MANAŽMENT A FINANCIE, vyd. Poradca podnikateľa, spol. s r.o., s. 73 – 74 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
Fuzyová, Ľ. - Sršňová, J. - Roby, Z.: Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie 
(Faktografické údaje a prípadové štúdie). Bratislava, Ekonóm 2009 
 
Roby, Z.: Management Simulations. Bratislava, Ekonóm, 2008 
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Zoznam prác odovzdaných do tlače 
 
Hudáková, I.: Teoretické aspekty konkurenčnej výhody a konkurencie, Ostrava 16. – 18.9.2009, 
Mezinárodní vědecká konference „Hospodářská politika zemích EU: Ekonomicka krize – výzvy 
budoucnosti“ 
 
Hudáková, I.: Vízia ako nástroj tvorby procesu strategického riadenia podniku (príspevok bude 
výstupom v zborníku z medzinárodnej konferencie) 
 
Roby, Z.: Marketing Standardization versus Differentiation in Industrial Multinational Companies in 
Slovakia. apríl 2009, zaslané do zborníka vedeckých práce Univerzita Beograd 
 
Slávik, Š.: Process and Content Analysis of Strategic Planning in Enterprises in Slovakia. 8 s. apríl 
2009, zaslané do zborníka vedeckých práce Univerzita Beograd 
 
Suntingerová Ľ.: Osobnostné faktory v kreatívnej manažérskej činnosti. In: Medzinárodná vedecko-
odborná konferencia: Manažment – teória, výučba a prax 2009, Liptovský Mikuláš, 2009 
 
Suntingerová Ľ.: Využitie potenciálu kreativity v organizácii. In: Zborník z mezinárodní vědecké 
konferenci: Ekonomické znalosti pro tržní praxi, Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra aplikované 
ekonomie, Olomouc, 2009 
 
Suntingerová Ľ.: Vízia podporená sociálno – psychologickými aspektmi. In: Medzinárodná vedecká 
konferencia FMP, 6 strán, 2009, Bratislava 
 
Suntingerová, Ľ.: Výzvy pre rozvoj kľúčových kompetencií. In: Medzinárodná vedecká konferencia: 
Aktuálne trendy v manažmente a v marketingu, Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v 
Žiline, 2009, Žilina, 6 strán 
 
Zoznam publikácií v zborníkoch a abstraktov referátov prednesených na vedeckých podujatiach v 
zborníkoch 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Slávik, Š.: Leadership Dimension of Manager’s Work. CD-ROM of the E-leader Conference at Krakow, 
Poland, Chinese American Scholars Association, New York, USA, June 2008, 7 s. 
 
Hudáková, I. – Vogl, M.: Konkurenčné aspekty slovenských malých a stredných podnikov v 
podmienkach EÚ. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „ZVYŠOVÁNÍ 
KONKURENCESCHOPNOSTI aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů“ – 4. – 
6. 9. 2007 (VŠB – Ekonomická fakulta Ostrava, 2007), Proceedings of Abstracts of an International 
Academic Conference on INCREASING COMPETITIVENESS or Regional, National and International 
Markets Development – New Challenges, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 978 – 80 – 248 
– 1458 – 2, s. 229 + CD nosič: Proceedings International Conference INCREASING 
COMPETITIVENESS or Regional National and International Markets September 4 – 6, 2007, ISBN 978 
– 80 – 248 – 1457 – 5 
 
Hudáková, I.: Vznik a udržiavanie konkurenčnej výhody v systémovom zosúladení stratégie 
vnútorných procesov a stratégie učenia sa a rastu, In: Zborník (Proccedings of papers 2008) z 5. 
medzinárodnej vedeckej konferencie „Efficiency and responsibility in education (ERIE 2008)“, ČZU – 
PEF Praha, 12.6. – 13.6.2008, s. 79 - 87 
 
Hudáková, I. – Jankelová, N.: Vybrané aspekty v strategickom riadení slovenských podnikov v 
podmienkach integrovanej Európy, In: Zborník príspevkov z tradičnej medzinárodnej vedeckej 
konferencie – Firma a konkurenční prostředí. 2009 (12. – 13.3.2009), 3.časť, MZLU – PEF Brno, s. 51 
– 57, http://fkp.mendelu.cz/files/obsahy/Obsah3.pdf 
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Füzyová, Ľ.: Analýza vzťahov materskej spoločnosti a dcér pôsobiacich na Slovensku,  in: Ekonomika, 
financie a manažment podniku, rok 2009, Bratislava 
 
Hudáková, I.: Konkurenčná výhoda – úspech strategického plánovania, In: Zborník abstraktov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU v Bratislave (27. – 28.9.2007 Hotel Mladosť, Svit – 
Vysoké Tatry) – s. 23, ISBN 978 – 80 – 225 2382 – 0 + CD nosič: Medzinárodná vedecká konferencia 
„Ekonomika, financie a manažment podniku rok 2007“ (27. – 28.9.2007 Hotel Mladosť, Svit – Vysoké 
Tatry) 
 
Hudáková, I.: Vodcovstvo ako úspešný predpoklad pre dosahovanie zvyšovania konkurenčnej 
schopnosti podnikov - konferencia DOCTUS III. 2008, In: Zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie DOCTUS 2008, s. 17 – 23, ISBN 978-8088954-45-3, www.eruditio.sk – zborník 
elektronická verzia + In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie DOCTUS 2008, s. 
15 – 21, (zborník vo forme knižky) 
 
Hudáková, I.: Modelové prístupy k tvorbe, vzniku a udržiavaniu konkurenčnej výhody v podmienkach 
globalizácie. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie PODNIKANIE 
A KONKURENCIESCHOPNOSŤ FIRIEM 2009 (14.5.2009), vyd. EU v Bratislave – FPM – Katedra 
podnikovo-hospodárska, s. 182 – 188 
 
Kokles, M. – Romanová, A.: Informácie a portfolio aplikácií IS(IT v strategickom riadení podniku. 
Zborník abstraktov a CD z MVK. Svit september 2007, 8 s. 
 
Roby, Z.: Štandardizácia versus diferenciácia v medzinárodnom marketingu priemyselných podnikov 
SR. In: Zborník z MVK. Bratislava, september 2009 
 
Roby, Z.: Manažérske simulácie ako progresívne metódy vzdelávania budúcich manažérov. In: 
Osobnosť a odbornosť pedagógov ako obraz študentských vzorov: celoslovenská konferencia 
(elektronický zdroj). Bratislava: Junior Achievement Slovakia 2008 
 
Roby, Z.: Komparácia manažérskych simulácií a ich využitie pri výučbe budúcich manažérov. Zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, Svit 2007 
 
Roby, Z.: Komparácia manažérskych simulácií a ich využitie pri výučbe manažérov. In: Ekonomika, 
financie a manažment podniku – rok 2007. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie 
a manažment podniku – rok 2007. Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie FPM EU v Bratislave (elektronický zdroj). Bratislava: FPM EU, 2007 
 
Slávik, Š.: Aktuálne limity strategického plánovania. In: Ekonomika, financie a manažment podniku - 
rok 2007. Zborník abstraktov a CD z MVK. Svit september 2007, 8 s. 
 
Sršňová, J.: Kultúra a v medzinárodnom manažmente, in: Ekonomika, financie a manažment podniku, 
rok 2009, Bratislava 
 
Sršňová, J.- Füzyová, Ľ.: Medzinárodné stratégie ako jedno z východísk hospodárskej krízy; in 
Marketing a obchod 2009, Zvolen 2009-10-13 
 
Suntingerová, Ľ.: Systémové pohľady na kreativitu v teórii a praxi manažmentu. In: Zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie FPM: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007, 
Svit,  5 strán, CD nosič 
 
Suntingerová, Ľ.: Kreatívne správanie – podpora procesov manažmentu. In: Medzinárodná vedecko-
odborná konferencia: Manažment – teória, výučba a prax 2007, 27.-28. 9. 2007. Akadémia 
ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, 7 strán, CD nosič 
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Suntingerová, Ľ. : Tímová práca a jej význam pre rozvoj kreativity. In: vedecký monografický zborník 
:Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi, Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v 
Žiline, 2008, Žilina, 5 strán 
 
Vogl, M.: Spoločné plánovanie, prognózovanie a manažment zásob: Cesta k úspešnému podnikaniu, 
Medzinárodná vedecká konferencia, Svit, 2007 
 
Záležáková, E.: Analýza niektorých metód a postupov realizácie strategických plánov 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „ Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 
2009“ , FMP, 17.-18.9. 2009 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 3/5033/0 
Názov projektu: Princípy a metódy tvorby študijných programov v študijných odboroch Manažment  
                        a Ekonomika a manažment podniku 
Vedúci projektu: prof. Štefan Slávik 
Spoluriešitelia:  Matulčíková, Marta, doc. Ing. PhD.,  

Kráčmar, Jan, doc. Ing. CSc. ,  
Mišún, Juraj, Ing. PhD.,  
Záležáková, Eliška, PhDr. PhD.,  
Hudáková, Ivana, Ing. PhD.,  
Mončeková, Katarína, Ing.,  
Matulčík, Július, doc. PhDr. CSc.,  

Doba riešenia: 2007 – 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 3398,- € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Racionálna a objektívna tvorba študijného programu vyžaduje identifikovať jeho interné a externé 
determinanty. Tento prístup dopĺňa tradičný postup, ktorý je založený na hlbokých a rozsiahlych 
skúsenostiach a vedomostiach garanta programu, ktoré sú nenahraditeľné, no poznačené do istej 
miery subjektivizmom a intuíciou. Interné determinanty sú odvodené od rozvoja vedy, učebných 
disciplín a vyučovacích metód. Externé determinanty sú odvodené od rozvoja praxe, vzdelávacích 
potrieb, trhu vzdelávania a štátnej vzdelávacej politiky. Od determinantov sa odvíjajú metódy ich 
aplikácie na tvorbu modelových študijných programov pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia v 
študijných odboroch Manažment a Ekonomika a manažment podniku. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ  
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
ADF 
 
Slávik, Š.: Determinanty tvorby študijných programov v študijných odboroch Manažment a Ekonomika 
a manažment podniku. Podniková revue č. 12, 2007, 12 s. 
 
Slávik, Š.: Študijné programy v manažmente v európskom kontexte. Ekonomika a manažment. 
Vedecký časopis FPM EU, č. 3, 2008, 14 s. 
 
AFC 
 
Slávik, Š.:  Leadership Dimension of Manager’s Work. E-leader conference. VASE Management. 
Krakow, 9. - 11. júna 2008, 7 s. 
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ADF 
 
Matulčíková, M.: Uplatnenie marketingu pri príprave vzdelávacích aktivít v rámci ďalšieho profesijného 
vzdelávania. In: Manažment školy v praxi 1/2007, Iura Edition, Bratislava, s. 7, rozsah príspevku 7, 98 
normostrán, ISSN 1336-9849. 
 
Matulčíková, M.: Marketing vzdelávacej inštitúcie. In. Manažment školy v praxi 4/2007, Iura Edition, s. 
7, rozsah príspevku 9,96 normostrán, ISSN 1336-9849. 
 
Matulčíková, M.: Stratégia marketingovej komunikácie vzdelávacieho subjektu. In: Manažment školy 
v praxi 6/2007, Iura Edition, s. 23, rozsah príspevku  11,7 normostrán, ISSN 1336-9849. 
 
Matulčíková, M.: Produktová politika vzdelávacej inštitúcie – proces jej tvorby a stratégia pri príprave 
vzdelávacej služby. In: Manažment školy v praxi 9/2007, Iura Edition, s. 6, ISSN 1336-9849. 
 
Matulčíková, M.: Zmena, proces zmeny a koncepcia vzdelávacích obsahov pri zohľadnení tendencií 
zmien. In: Manažment školy v praxi 3/2008, Iura Edition, s. 22, ISSN 1336-9849. 
 
Matulčíková, M.: Kvalita vo vzdelávacích inštitúciách – zásady, politika kvality a jej plánovanie. In: 
Manažment školy v praxi 7-8/2008, Iura Edition, s. 33, ISSN 1336-9849. 
 
MATULČIKOVÁ, M.: Marketingový monitoring vo vzdelávacej inštitúcii. In: Manažment školy v praxi. 
Bratislava: Iura Edition, 6/2009, s. 14,  ISSN 1336-9849, 
 
AFD 
 
Hudáková, I.: Porovnanie vzdelávacieho systému v podmienkach rakúskej a slovenskej republiky. 6 s. 
In: Manažment – výučba, teória, prax. Zborník abstraktov a CD z MVK. AOS, Liptovský Mikuláš 
september 2007, 6 s. 
 
Kráčmar, J.: Prístup tvorbe študijných programov. In: Ekonomika firiem 2007. Zborník abstraktov a 
CD z MVK. PHF, Košice september 2007, 6 s. 
 
Matulčíková, M.: Príprava vzdelávacích služieb a význam marketingových aktivít. Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie: Ekonomika, financie a manažment podniku, FPM EU, Svit, 
2007, ISBN 978-80-225-2382-0 
 
Mišún, J.: Študijný program ako produkt a jeho imidž. In: Manažment – výučba, teória, prax. Zborník 
abstraktov a CD z MVK. AOS, Liptovský Mikuláš september 2007, 7 s. 
 
Matulčíková, M.: Rozhodovanie o ďalšom vzdelávaní ako predpríprave študentov pre zvládanie situácií 
psychickej záťaže. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Akadémie ozbrojených síl gen. M. 
R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Liptovský Mikuláš 2007 
 
Matulčíková, M.: Marketing vzdelávacieho subjektu – základ prípravy vzdelávania. 7. medzinárodná 
konferencia EDMAN 07. Združenie EVIDA, 2008 
 
MATULČIKOVÁ, M.: Rozhodovanie o ďalšom vzdelávaní ako predpríprave študentov pre zvládanie 
situácii psychickej záťaže. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko – odbornej konferencie „ 
Manažmentu. Teória, výučba a prax 2007“, Akadémia ozbrojených síl, gen. Milana Rastislava 
Štefánika, Katedra manažmentu s. 286-293, ISBN 978-80-8040-327-0.  
 
Hudáková, I.: Porovnanie vzdelávacieho systému v podmienkach Rakúskej a Slovenskej republiky, In: 
Zborník z medzinárodnej vedecko – odbornej konferencie „Manažment – teória, výučba a prax 2007“ 
(27. – 28.9.2007 Liptovský Mikuláš) – s. 112 – 117, ISBN 978-80-8040-327-0 
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MATULČIKOVÁ, M.:  Kompetentnosť manažérov a voľba metód vzdelávania pri ich príprave. In: 
Ochrana- bezpečnost  -  obrana: sborník příspevkov z konference konané na Univerzitě obrany 
v Brně. Brno: Univerzita obrany, 2008, s. 50, ISBN 978-80-7231-561-1. 
 
Kráčmar, J.: Prístup tvorbe študijných programov. In: Ekonomika firiem 2007. Zborník abstraktov a 
CD z MVK. PHF, Košice september 2007, 6 s. 
 
BDF 
 
MATULČIKOVÁ, M.: Prístupy k tvorbe produktu vzdelávacej inštitúcie. In: Ekonomika cestovného 
ruchu a podnikanie 1/2009. Bratislava: Merkury, s. 60, ISSN 1337-9313. 
 
Hudáková, I.: Princípy a metódy tvorby študijných programov vybranej zahraničnej univerzity - 
Ekonomické spektrum (Odborný on-line ekonomický časopis o ekonómií a ekonomike), č. 1/2009, s. 4 
- 11, ISSN 1336-9105 
 
Záležáková, E.: Schéma koncepcie študijných programov. Academia, ročník , 3/2009  
 
GAI 
 
Slávik, Š.:  Inovácia študijných programov v študijných odboroch 3.3.15 Manažment a 
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Čiastkový 
záverečný výstup z výskumného projektu KEGA „Princípy a metódy tvorby študijných programov 
v študijných odboroch Manažment a Ekonomika a manažment podniku“, 2009, 23 s. 
 
Zoznam výstupov odovzdaných do tlače 
 
Matulčíková, M.: Prístupy k tvorbe produktu vzdelávacej inštitúcie. Príspevok odoslaný do redakcie 
vedeckého časopisu Ekonomika a manažment. 
 
Mišún, J.: Podnikový dizajn fakúlt zameraných na manažment. Príspevok odoslaný do redakcie 
časopisu Manažment školy v praxi 
 
MATULČIKOVÁ, M.: Marketingový výskum vo vzdelávacích inštitúciách. In: Manažment školy v praxi. 
Bratislava: Iura Edition, zadané do tlače 2009. 
 
MATULČIKOVÁ, M.: Ďalšie vzdelávanie v podniku a kríza. In: Zborník z medzinárodnej vedecko-
odbornej konferencie Manažment – teória, výučba a prax 2009, Akadémia ozbrojených síl, gen. 
Milana Rastislava Štefánika, Katedra manažmentu  zadané do tlače 2009. 
 
Slávik, Š.: Inovácia študijných programov v študijných odboroch Manažment a Ekonomika 
a manažment podniku. Zaslané do redakcie vedeckého časopisu Ekonomika a manažment podniku 
v decembri 2009, 18 s. 
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Projekty mladých pracovníkov 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu: 2318155/07 
Názov projektu: Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému  
                        pre malé a stredné podniky 
Vedúci projektu: Ing. Anita Romanová, PhD. 
Spoluriešitelia:  Ing. Benita Juriková,  

Ing. Róbert Hanák,  
Ing. Miroslav Babič,  
Ing. Daniel Žiar,  
Ing. Miloš Bodiš 

Doba riešenia: 2007 – 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 2274,- €  
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
- vytváranie databázy informačných systémov pre malé a stredné podniky pri ktorej sme vychádzali 

z databázy spracovanej v predchádzajúcom roku riešenia, ako aj z profesionálnych databáz, 
- návrh matematického modelu rozhodovacích kritérií výberu IS, ako aj možností aplikovania, pri 

výbere vhodného informačného systému pre konkrétny malý a stredný podnik, 
- návrh krokov procesu výberu prostredníctvom grafických modelov. 
- plánované výstupy riešenia sa premietli do 12 článkov publikovaných v zborníkoch z 

medzinárodných vedeckých konferencií, z toho je 5 článkov publikovaných v zborníku vydanom 
pri príležitosti ukončenia grantovej úlohy a 1 článok vo vedeckom časopise.  

- Výstup riešenia tvorí aj vydaný zborník vedeckých príspevkov pod názvom „Vytvorenie databázy a 
modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky“, ISBN 
978-80-225-2915-0, do ktorého vedeckými príspevkami prispelo 5 riešiteľov projektu, ako aj ďalší 
2 členovia katedry a 1 interný doktorand. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ  
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
AED01 0096345 
 
BABIČ, Miroslav. Balanced scorecard ako strategický IT nástroj v controllingu. In Aktuálne 
manažérske trendy v teórii a praxi : vedecký monografický zborník. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo 
Žilinskej univerzity, 2008. ISBN 978-80-8070-966-2, s. 8-13. 
 
BODIŠ, Miloš. Popísanie dôležitých kritérií a ukazovateľov výberu informačného systému podniku. In. 
Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a 
stredné podniky: recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Fakulta podnikového 
manažmentu EU, Vydavateľstvo Ekonóm, 2009, ISBN 978-80-225-2915-0 
 
ŽIAR, Daniel. Analýza príčin rozdielov medzi kritériami na výber informačného systému a aplikáciou 
týchto kritérií v praxi. In. Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného 
systému pre malé a stredné podniky: recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Fakulta 
podnikového manažmentu EU, Vydavateľstvo Ekonóm, 2009, ISBN 978-80-225-2915-0 
 
ROMANOVÁ, Anita. Analýza kritérií výberu informačného systému pre malé a stredné podniky. In. 
Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a 
stredné podniky: recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Fakulta podnikového 
manažmentu EU, Vydavateľstvo Ekonóm, 2009, ISBN 978-80-225-2915-0 
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JURÍKOVÁ, Benita. Riadenie informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch – výsledky 
prieskumu. In. Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému 
pre malé a stredné podniky: recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Fakulta 
podnikového manažmentu EU, Vydavateľstvo Ekonóm, 2009, ISBN 978-80-225-2915-0 
 
HANÁK, Róbert. Ako vplýva rozvoj podnikových informačných systémov na zmenu charakteru práce 
manažérov. In. Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému 
pre malé a stredné podniky: recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Bratislava : Fakulta 
podnikového manažmentu EU, Vydavateľstvo Ekonóm, 2009, ISBN 978-80-225-2915-0 
 
HANÁK, Róbert. Vybrané zmeny charakteru práce manažérov spôsobené podnikovými informačnými 
systémami. In Ekonomika, financie a manažment podniku III.: vedecká konferencia doktorandov 
Fakulty podnikového manažmentu  [elektronický zdroj]. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu 
EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFD01 0102941 
 
BODIŠ, Miloš. Kritériá výberu informačného systému. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 
rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu 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, 2009. ISBN 978-80-225-
2808-5. MVP  2318155/07. 
 
BODIŠ, Miloš. Súvislosti pri výbere správneho informačného systému ERP pre procesne riadenú firmu. 
In Ekonomika, financie a manažment podniku III.: vedecká konferencia doktorandov Fakulty 
podnikového manažmentu  [elektronický zdroj]. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU, 
2009. ISBN 978-80-225-2851-1. 
 
AFD04 0103403 
 
JURIKOVÁ, Benita. Bezpečnosť  IS v malých a stredných podnikoch SR - porovnanie výsledkov 
prieskumu 2006 a 2008. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná 
vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu 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, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5, s.. 
 
AFD07 0103835 
 
ROMANOVÁ, Anita. Rola IS/IT v období hospodárskej krízy. In Ekonomika, financie a manažment 
podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu 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, 2009. ISBN 978-80-
225-2808-5. 
 
AFD09 0103564 
 
ŽIAR, Daniel. Hodnotenie efektívnosti implementácie informačného systému. In Ekonomika, financie a 
manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového 
manažmentu 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, 
2009. ISBN 978-80-225-2808-5. 
 
ŽIAR, Daniel. Integrácia informačných systémov a riadenie malého a stredného podniku. In 
Ekonomika, financie a manažment podniku III.: vedecká konferencia doktorandov Fakulty 
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podnikového manažmentu  [elektronický zdroj]. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU, 
2009. ISBN 978-80-225-2851-1. 
 

 
 
Projekty riešené prostredníctvom Nadácií 

 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu: OGS V – 2008/33 
Názov projektu: Inovatívne manažérske simulácie vo výučbe podnikového manažmentu  
Vedúci projektu: Ing. Zuzana Roby, PhD. 
Spoluriešitelia: - 
Doba riešenia: 1.1.2009 – 30.6.2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 4 920,60 Eur 
osiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
Cieľom projektu bolo získanie(licencia) a aplikácia najnovších manažérskych simulácií vo výučbe 
vysokoškolského predmetu Manažérske simulácie na letný semester školského roka 2008/09. 
Simulácie boli aplikované vo výučbe viacerých krúžkoch denných študentov 4. ročníka Fakulty 
podnikového manažmentu) a taktiež aj pre zahraničných študentov, ktorí študujú na univerzite v 
rámci programu ERASMUS. Vyučovala som dve komplexné manažérske simulácie, ktoré ponúkajú 
americké spoločnosti/univezity na komerčnej báze.  
Obe simulácie sú určené pre vysokoškolských študentov pre potreby výučby.  Názvy manažérskych 
simulácií sú: 

1. CAPSTONE SIMULATION 
2. GLOBAL MARKETPLACE SIMULATION 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ  
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
Uvádzať v členení: 
 
BCI Skriptá a učebné texty: 
 
Fuzyova, Ľubica – SRŠŇOVÁ, Jana – Roby, Zuzana: Medzinárodný manažment a medzinárodné 
podnikanie: faktografické údaje a prípadové štúdie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 156s. 
ISBN 978-80-225-2702-6. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch: 
 
SRŠŇOVÁ, Jana – Roby, Zuzana: Dilema štandardizácie a diferenciácie v medzinárodnom marketingu. 
In: Ekonomika a manažment: vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave – scientific journal of the Faculty of Business Management, University of 
Economics in Bratislava. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č.1, s. 19 – 34. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
KACHAŇÁKOVÁ, Anna – NACHTMANNOVÁ, Oľga – JONIAKOVÁ, Zuzana – ROBY, Zuzana – 
ZUBRIKOVÁ, Darina – BLŠTÁKOVÁ, Jana: Managing human resources in Slovakia. In: Managing 
human resources in Central and Eastern Europe. London: Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-40561-4, 
s. 158-187. 
Roby, Zuzana: Bringing business closer to students. In: Slovak Spectator – Spectator University 29 
June 2009 
Roby, Zuzana: Marketing Standardization versus Differentiation in Industrial Multinational Companies 
in Slovakia. Apríl 2009 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu: DHD 2/2009 (číslo zmluvy Nadácie SPP) 
Názov projektu: Your Business – (Y)our Future 
Vedúci projektu: Ing. Branislav Rajčáni 
Spoluriešitelia:  Ing. Jakub Kintler,  

Ing. Mária Leitnerová 
Doba riešenia: 1.1.2009 – 30.6.2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 995 € poskytnutých z interného grantového programu  
                                                               Nadácie SPP 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
a) Identifikácia preferencií mládeže na Slovensku pri výbere povolania; 
b) Analýza motívov a stimulov mládeže pre založenie subjektu MSP; 
c) Identifikácia bariér pre založenie podnikateľského subjektu v podmienkach SR; 
d) Analýza systémovej podpory podnikania MSP zo strany štátu a súkromného sektora; 
e) Vzbudiť pozitívny záujem o realizovanie sa v podnikaní u cieľovej skupiny; 
f) Rozvoj zodpovedného prístupu a etiky podnikania mládeže; 
g) Vytvorenie platformy pre vecnú diskusiu mládeže v oblasti podpory MSP; 
h) Trvalý vplyv na znižovanie predsudkov u mladých ľudí o podnikaní; 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ  
Slovenskej ekonomickej knižnice): 
Uvádzať v členení: 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
UHLIAR, Miroslav - RAJČÁNI, Branislav. Podnikanie mladých, jeho význam, Riziká a bariéry, štátna 
podpora a kontrola jej efektivity. In Ekonomika, financie a manažment podniku III.: zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov = proceedings of the international 
doctoral scientific conference. – Bratislava: FPM, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1. 

 
 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –  

uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2009) 
Číslo projektu: OGS V – 2008/3 
Názov projektu: „Ohodnopcovanie duševného vlastníctva“ 
Vedúci projektu: Ing Martin Matušovič 
Spoluriešitelia:  -- 
Doba riešenia: 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 4920,60€ 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Cieľom projektu bolo skvalitnenie vzdelávania v oblasti ohodnocovania jednotlivých zložiek duševného 
vlastníctva a takto zvýšiť kvalitu odbornej pripravenosti absolventov v praxi. Absolvent tohto 
študijného programu bude ovládať metódy a postupy manažérskej práce ako aj metódy a postupy 
znaleckej činnosti. Dokáže modelovať procesy a bude schopný efektívne riešiť ekonomické, finančné 
a manažérske väzby fungovania podniku. Bude schopný tvoriť a realizovať podnikovú stratégiu 
vedúcu k rastu hodnoty podniku, ovládať metódy a postupy znaleckej činnosti využiť na rôznych 
úrovniach manažérskych funkcií, v odbornej práci  podnikového ekonóma, ako aj v špecifickej práci v 
znaleckých organizáciách.  
Ciele  projektu boli splnené:   
- vytvorenie nového predmetu „Ohodnocovanie duševného vlastníctva,” (Povinný predmet 
„Ohodnocovanie duševného vlastníctva“ sa realizoval prvýkrát v treťom semestri II. stupňa štúdia v 
zimnom semestri 2009 /2010), 
- zabezpečenie predmetu aktuálnou literatúrou, (učebnica je vydaná, už v tomto v zimnom semestri 
2009 / 2010 slúži ako povinná literatúra k  predmetu „Ohodnocovanie duševného vlastníctva“), 
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- aplikácia nových prístupov k ohodnocovaniu duševného vlastníctva, ( v odborných prácach, ktoré 
študenti predkladali v rámci predmetu „Ohodnocovanie duševného vlastníctva“ aktívna práca 
študentov, pri identifikácií duševného vlastníctva s cieľom vybrať vhodné metódy ocenenia a 
ohodnotenia s využitím dotazníka), 
- skvalitnenie výučby obohatením o nové teoretické a praktické poznatky, (zabezpečenie odborníkov z 
praxe a teórie v oblasti ohodnocovania duševného vlastníctva zo Slovenska a zahraničia, ponuky na 
prednášky  na domácich a zahraničných univerzitách a vzdelávacích pracoviskách) . 
V rámci projektu boli zrealizované aktivity:  
 1. pracovné stretnutie s cieľom nadviazať kontakt s konkrétnym podnikom a previazať vzdelávanie s 
overením poznatkov v praxi, 
 2. sedem krát  prezentácia projektu na domácich konferenciách s dôrazom na spätnú väzbu odbornej 
verejnosti, 
 3. päť krát  prezentácia projektu na zahraničných konferenciách s dôrazom na spätnú väzbu 
odbornej verejnosti, 
 4. odoslanie  prezentácií projektu na uverejnenie vo vedeckom zahraničnom časopise /prijatie zatiaľ 
nepotvrdené/, 
 6. dodanie objednaných kancelárskych potrieb, 
 7. prezentácia projektu na internete, http://www.skwd.sk/ohodnocovanie-dusevneho-vlastnictva/, 
 8. príprava podkladov, príprava a úprava textov a prezentácií, redakčná úprava, grafická úprava, 
zalomenie textu, oponentské posudky,  
 9. vydanie učebnice „Ohodnocovanie duševného vlastníctva“, 
10. ďalšie aktivity, (vyhodnotenie práce študentov a ich podnety na zdokonalenie predmetu 
prebiehalo v priebehu celého zimného semestra, tento proces bude uzavretý po ukončení semestra v 
rátane skúšobného obdobia, aktualizácia prezentácie na webe a v pedagogickom procese. 
Výstupom projektu je: 
a) rozšírenie a prezentácia nových poznatkov výskumu v oblasti duševného vlastníctva, (200 priamych 
účastníkov  plus šírenie informácií prostredníctvom zborníkov), 
b) zvýšenie záujmu študentov vedecky pracovať v tejto oblasti (výber Diplomových a Bakalárskych 
prác na tému duševného vlastníctva – 10 študentov), 
c) skvalitnenie obsahu pripravovaných študijných materiálov, 
d) vydanie učebnice „Ohodnocovanie duševného vlastníctva“, 
e) zdokonalenie predmetu prebiehalo v priebehu celého zimného semestra, 
f) početné prezentácie projektu v printových a elektronických médiách aj osobne. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
 
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Matušovič M.: Vzdelávanie ako objednávka praxe. In: „EKONOMICKÉ VZDELÁVANIE V ZNALOSTNEJ 
EKONOMIKE“, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie NHF, KP, 11.11.2008, ISBN 978-80-225-
2653-1 
 
Matušovič M.: IDENTIFIKÁCIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA PODNIKU. In: Podnikanie a konkurencie 
schopnosť firiem, 2009, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2009, FPM, KPH, Bratislava, 
ISBN 987-80-225-3738-5 
 
Matušovič M.: FINANCOVANIE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V PODMIENKACH FINANČNEJ KRÍZY, In: 
Podnikanie a konkurencie schopnosť firiem, 2009, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 
2009, FPM, KPH, Bratislava, ISBN 987-80-225-3738-5 
 
Matušovič M.: Duševné vlastníctvo v medzinárodnom podnikaní. In: „Perspektívy podnikania v Indii: 
pomoc slovenským podnikateľom pri vstupe na indicky trh“, vedecko-podnikateľská konferencia 
s medzinárodnou účasťou, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci 
s Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 23 jún 2009, zborník zatiaľ 
nevydaný 
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Matušovič M. – Škrovánková P.: REALITA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA V PODNIKU, In: „Ekonomika, 
financie a manažment podniku - rok 2009“, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2009, 
FPM, KPH, Bratislava, ISBN 987-80-225-2808-5 
 
Matušovič M.- Hrušovská Dana: Súčasné zdroje financovania duševného vlastníctva v SR. In: 
„Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment, vedecký seminár KF 
(pri príležitosti dňa vedy) , FPM Ekonomickej univerzity v Bratislave, 6 november 2009, zborník zatiaľ 
nevydaný 
 
Matušovič M.: PRÁVNY A INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. In: „Ekonomika, 
financie a manažment podniku III.“, medzinárodná vedecká konferencia doktorandov KPH (pri 
príležitosti dňa vedy) , FPM Ekonomickej univerzity v Bratislave, 5 november 2009, ISBN 978-80-225-
2851-1 
 
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Matušovič M.- Stankovičová I.: Duševné vlastníctvo v podnikaní, In: :  MendelNET, Brno 2008, 
Evropská vědecká konference doktorandů,  ISBN 978-80-87222-03-4. 
 
Matušovič M.: EVIDENČNÉ ZOBRAZENIE DUŠEVNÉHO VLASTNÍTVA PODNIKU, In: Mezinárodní 
Baťova konference pro doktorandy a mlade vedecké pracovníky 2008, Zlín, ISSN 978-80-7318-2382-0 
 
Matušovič M.: RIADENIE PODNIKOVÝCH PROCESOV V OBLASTI DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
V PODNIKU, In: Firma a konkurenční prostredí 2009, Tradiční mezinárodní vědecká konference MZLU 
v Brne 2009, ISBN 978-80-7392-086-9 
 
Matušovič M.: PLAGIÁTORSTVO VERZUS ETIKA, In: Mezinárodní Baťova konference pro dokttorandy 
a mlade vedecké pracovníky 2009, Zlín, ISSN 978-80-7318-811-5 
 
Matušovič M – Matušovičová M..: VYBRANÉ ASPEKTY OCENENIA A EVIDOVANIA DUŠEVNÉHO 
VLASTNÍCTVA, In: NOVÉ VÝZVY  PRO ÚČETNÍ, DAŇOVOU A AUDITORSKOU PROFESI, Mezinárodní 
vědecká konference, 10.09.2009, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra 
účetníctví, ISBN 978-80-7329-221-8 
 
Matušovič M – Matušovičová M..: VYBRANÉ PROBLÉMY SÚČASNOSTI A BUDÚCNOSTI GLOBÁLNEJ 
EKONOMIKY A HOSPODÁRSKA POLITIKA SLOVENSKA, In: Hospodářská politika v zemích EU: 
Ekonomická krize – výzvy budoucnosti, mezinárodní vědecká konference 16. – 18.09.2009, Katedra 
národohospodářská VŠB – Technická univerzita Ostrava, EkF, a Katedra ekonomie OPF SOU v 
Karviné, ISBN 978-80-248-2023-1 
 
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Matušovič M.: Odborné práce ako nástroj skvalitnenia vzdelávania.  In: Manažment podnikania a vecí 
verejných, Slovenská akadémia manažmentu, Bratislava, č.10/2009, IV.roč.,  s.77 – 88, ISSN 1337-
0510 
 
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
Matušovič M.: Ohodnocovanie duševného vlastníctva, Janica, vydanie I., 2009,  176 s., ISBN – 978-
80-970306-7-4 
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Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

 

Projekty VEGA 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 1/0149/08 
Názov projektu: Úspešnosť koncentrácií a ich vzťah ku konkurenčnej schopnosti slovenskej 
ekonomiky na úrovni odvetví 
Vedúci projektu: JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD. 
Spoluriešitelia:  doc. Ing. Peter Mesároš, PhD. 

Ing. Lucia Demjanová, PhD. 
doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD. 
Ing. Karolína Červená (Právnická fakulta UPJŠ) 
JUDr. Kristián Csach, LL.M. (Právnická fakulta UPJŠ) 

Doba riešenia: 2008-2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 929,- € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
V rámci projektu bola uskutočnená obsahová analýza základného pojmového aparátu pričom možno 
konštatovať, že napriek relatívne striktnej právnej úprave sú základné pojmy ako akvizícia alebo fúzia 
v ekonomickej praxi používané značne vágne. Prístupy k hodnoteniu úspešnosti koncentrácií možno 
rozdeliť minimálne do dvoch krajných skupín, a to na tie uprednostňujúce ekonomické a na tie 
uprednostňujúce neekonomické kritérií, pričom riešiteľský kolektív sa prikláňa k uplatneniu 
holistického prístupu. Kľúčovou v rámci riešenia projektu sa stala identifikácia existencie a sily 
vzťahov medzi charakterom trhovej štruktúry analyzovaných odvetví z hľadiska ich koncentrácie 
meranej prostredníctvom Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu a konkurencieschopnosťou týchto 
odvetví hodnotenou na základe indexu RCA. Napriek nejednoznačnosti výsledkov bol preukázaný 
slabý vzťah medzi zvyšujúcou sa úrovňou koncentrácie odvetvia a rastom jeho 
konkurencieschopnosti.       
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
  
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  
 
BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - DEMJANOVÁ, L.: Zmeny konkurenčnej štruktúry vybraných priemyselných 
odvetví Slovenskej republiky. In: Podniková revue, roč. VIII, 2009, č. 16, s. 116-126.  ISSN 1335-9746 
 
BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A.: Waves of mergers and acquisitions. In: Acta Oeconomica Cassoviensia, roč. 
2, 2009, č. 1, s. 13-22. ISSN 1337-6020 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
ČERVENÁ, K.: Postavenie odvetvia automobilovej výroby v regióne Strednej a Východnej Európy v 
kontexte budúceho vývoja. In: Právo a európsky integračný proces, Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 
2009, s. 165-171. ISBN 978-80-7097-778-1   
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A.: Tendencie vývoja koncentrácií v európskom priestore. In: Zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR ´09. Bratislava : Ekonóm, 2009, s. 35-44. 
ISBN 978-80-225-2841-2 
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DEMJANOVÁ, L.: Podnikateľské prostredie, ako faktor konkurencieschopnosti, v krajinách V4 v rokoch 
2005 – 2009. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR ´09. Bratislava : 
Ekonóm, 2009, s. 58-66. ISBN 978-80-225-2841-1 
 
Zoznam prác odovzdaných do tlače:  
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  
 
BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A., MESÁROŠ, P.: Vybrané aspekty riadenia nadnárodných spoločností. 
Bratislava : Ekonóm, 2009.  
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
DEMJANOVÁ, L.: Clusters - one type of business networks – some advantages and weakness. In: 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie AMTP 2009. Košice : PHF 

 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch  
 
BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A: Nepriateľské akvizície. In: Manažment v teórii a praxi, roč. 5, 2009, č. 3/4, 
s. 4-8. ISSN 1336-7137   
 
Zborník príspevkov z vedeckého workshopu uskutočneného za účelom prezentácie výstupov z riešenia 
projektu VEGA č. č. 1/0149/08 „ÚSPEŠNOSŤ KONCENTRÁCIÍ  A ICH VZŤAH KU KONKURENČNEJ 
SCHOPNOSTI SLOVENSKEJ EKONOMIKY NA ÚROVNI ODVETVÍ“ dňa 29.10.2009 na 
Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach.  

 
  

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:  VEGA 1/0493/08 
Názov projektu: Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente 
Vedúci projektu: doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.  
Spoluriešitelia:  Ing. Silvia Megyesiová, PhD. 

Ing. Tomáš Bačo 
Mgr. Ing. Anton Meteňko 
doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 
Ing. Jana Jurková, PhD. 
Ing. Lenka Pčolinská, PhD. 
Ing. Viktor Fabián 
Ing. Vladimír Kocák 
Ing. Jana Nimrichterová 

Doba riešenia: 2008 –2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 1 175,00 Eur. 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): Podnikateľské subjekty pri vytváraní 
marketingového mixu musia zohľadniť skutočnosť, pre akú cieľovú skupinu marketingový mix 
pripravujú.  Študenti pri výbere vysokej školy sú do značnej miery ovplyvnení náročnosťou štúdia, bez 
ohľadu na jeho potenciálny prínos. V prípade obstarávania verejných statkov sa tento vplyv prejavuje 
najmä tým, že prispievatelia na spoločný statok majú tendenciu využívať free ride, na úkor ostatných 
a to obzvlášť ak s ich príspevkom je spojené riziko straty.  Uvedené zistenia, ku ktorým sa dospelo v 
rámci uskutočnenia jednotlivých experimentov dokazujú, že v súčasnej dobe využitie aparátu 
experimentálnej mikroekonómie má stále väčšie možnosti využitia, a preto by ich mal využívať aj 
marketingový manažment, ktorý môže adekvátne na základe týchto výsledkov prispôsobiť svoju 
marketingovú stratégiu vybraného subjektu a to bez ohľadu na to, či ide o ziskový, alebo neziskový 
sektor. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009  
 



 157

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
LIESKOVSKÁ, V.: Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente.  
Zborník charakteru vedeckej monografie jako výstup grantového projektu VEGA 1/0493/08. 
Vydavateľstvo EU PHF Košice 2009. ISBN 978-80-225-2876-4. CD nosič.  
 
ABB  Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 
 
GRÓF, M., GAZDA, V., KUBÁK, M.:  Teória reciprocity.  In.: Experimentálna mikroekonómia a jej 
aplikácia v marketingovom manažmente. Vydavateľstvo EKONÓM ,  EU PHF Košice 2009. ISBN 978-
80-225-2876-4. CD nosič. (0,3) 
 
KUBÁK,M.,  GAZDA,  V., GRÓF, M.: Experimentálne skúmanie asymetrickej informácie a jej vplyvu na 
rozhodovanie ekonomického agenta. In.: Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v 
marketingovom manažmente. Vydavateľstvo EKONÓM ,  EU PHF Košice 2009. ISBN 978-80-225-
2876-4. CD nosič.(0,3) 
 
GAZDA, V., GRÓF, M., KUBÁK, M.: Obchodná vojna a správanie sa najslabšieho obchodného reťazca 
In.: Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente. Vydavateľstvo 
EKONÓM ,  EU PHF Košice 2009. ISBN 978-80-225-2876-4. CD nosič. (0,4) 
 
BAČO, T.,  GAJDOŠ, J.: Aplikácia experimentov v marketingu In.: Experimentálna mikroekonómia a jej 
aplikácia v marketingovom manažmente. Vydavateľstvo EKONÓM ,  EU PHF Košice 2009. ISBN 978-
80-225-2876-4. CD nosič. (0,5) 
 
BAČO, T., LIESKOVSKÁ, V.: Štatisticko-experimentálna analýza závislosti záujmu o štúdium a 
možnosti uplatnenia In.: Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom 
manažmente. Vydavateľstvo EKONÓM ,  EU PHF Košice 2009. ISBN 978-80-225-2876-4. CD 
nosič.(1,0) 
 
BAČO, T.: Latentný  marketing a možnosti  jeho experimentálneho skúmania. In.: Experimentálna 
mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente. Vydavateľstvo EKONÓM ,  EU PHF 
Košice 2009. ISBN 978-80-225-2876-4. CD nosič. (1,0) 
 
GAJDOŠ, J.,BAČOP,T.: Využitie hier vo vzdelávaní In.: Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v 
marketingovom manažmente. Vydavateľstvo EKONÓM ,  EU PHF Košice 2009. ISBN 978-80-225-
2876-4. CD nosič. (0,5) 
 
PČOLINSKÁ, L.: Aplikácia plánovaného experimentu pri optimalizácii použitia nástrojov 
marketingového mixu. In.: Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom 
manažmente. Vydavateľstvo EKONÓM ,  EU PHF Košice 2009. ISBN 978-80-225-2876-4. CD 
nosič.(1,0) 
 
METEŇKO, A.: Spotrebiteľské správanie na trhu rýchloobrátkového tovaru                 vo vybranej 
lokalite In.: Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente. 
Vydavateľstvo EKONÓM ,  EU PHF Košice 2009. ISBN 978-80-225-2876-4. CD nosič.(1,0) 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
LIESKOVSKÁ, Vanda - BAČO, Tomáš - GAZDA, Vladimír. Špecifiká marketingu vo verejnej správe. In 
Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice ; Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika : Fakulta verejnej správy Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach, 2009. ISSN 1335-
7182, 2009, roč. 10, č. 1, s. 93-101.(1,0 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
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LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČÍKOVÁ, Katarína. Green marketing in the context of creating addend 
value for customer. In Marketing społeczny oraz perspektywy jego rozwoju na świecie. - Częstochowa 
: Wydawnictwo wydziału zarządzania politechniki Częstochowskiej, 2009. ISBN 978-83-61118-64-0. 
ISSN 1428-1600, s. 50-52. VEGA 1/0493/08. (0,5) 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
MEGYESIOVÁ,S.: Viackriteriálna analýza ekonomík krajín európskej únie.  Mezinárodní statisticko-
ekonomické dny na VŠE v Praze. 3. ročník vedeckej konferencie FIS a PHF VŠE. MSED 2009. Praha: 
VŠE 2008. ISBN 978-80-86175-66-9.  
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
METEŇKO, A., MERKOVSKÁ, G.:  Spotrebiteľské správanie na trhu športového tovaru vo vybranej 
lokalite. Str. 622-637. In.: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR 09.  
Michalovce – Košice: Ekonóm 2009. ISBN 978-80-225-2841-2.  
 
NIMRICHTEROVÁ, J., LIESKOVKÁ, V.: Imidž vysokej školy – módne slovo, či potenciálna konkurenčná 
výhoda. Str. 139 – 155.  In.: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR 09.  
Michalovce – Košice: Ekonóm 2009. ISBN 978-80-225-2841-2.  
 
PČOLINSKÁ, L.: Considering brand share on the profit in financial expression and re-branding 
decisions. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR 09. Michalovce: 
Vydavateľstvo EKONÓM 2009, str. 651-663.  ISBN 978-80-225-2841-2. (1,0) 
 
GAJDOŠ, J., KOCÁK, V.: Nakupovanie cez internet. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie SEMAFOR 09. Michalovce: Vydavateľstvo EKONÓM 2009, str. 77-84.  ISBN 978-80-225-
2841-2. (0,4) 
 
BCI Skriptá a učbné texty 
 
LIESKOVSKÁ, Vanda - ŠIMEGH, Peter - NIMRICHTEROVÁ, Jana. Marketing. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2009. 253 s. ISBN 978-80-225-2713-2. (0,7) 
 
 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: VEGA č. 1/4639/07 
Názov projektu: Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu    
                        regionálneho rozvoja 
Vedúci projektu: Ing. Silvia Ručinská, PhD. 
Spoluriešitelia:  Ing. Rastislav Ručinský, PhD., 

Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD. 
Doba riešenia: 2008-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009:  
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu)  
Vzhľadom na existujúce výsledky výskumu v danej oblasti projekt vychádzal z novších teórií, ktoré 
okrem zabezpečovania základných funkcií (vzdelávanie, výskum) vychádzajú aj zo širších úloh 
univerzít ako aktérov regionálnej ekonomiky. V rámci projektu preto bola skúmaná 
konkurencieschopnosť regiónov, univerzít a ich vzájomné väzby. Analyzovali sa vzťahy univerzity s 
ostatnými regionálnymi aktérmi, zahŕňajúcich podniky, štátnu správu a regionálnu i obecnú 
samosprávu a tretí sektor. Skúmalo sa formovanie a existencia regionálnych sietí. Za týmto účelom 
bol realizovaný aj zber primárnych údajov o väzbách fakúlt v SR a ich regionálnych partnerov. 
Riešená bola otázka vplyvu univerzít na regionálny rozvoj, ako aj prístupov k jeho meraniu. Na záver 
projektu bolo v rámci usporiadanej konferencie vytvorené fórum pre členov existujúcej regionálnej 
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siete, kde okrem riešiteľov tohto grantu vystúpili rektori dvoch univerzít, ich partneri z podnikovej 
sféry, zástupcovi  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 
 
 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 1/46/290/07 
Názov projektu: Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných rizík 
Vedúci projektu: prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. NHF EU Bratislava 
Spoluriešitelia: doc. Ing. Eva Kafková, PhD. 
Doba riešenia:2007-2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009  
 
 
 
Medzinárodné výskumné projekty 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: EEIG-EU/P-Kr/09.05/07 
Názov projektu: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a  
                        internacionalizácie 
Vedúci projektu: prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. KU PF  
Spoluriešitelia:            doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

                      Mgr. Jana Slaninková 
                      Ing. Mária Girgošková 
                      Ing. Adela Klepáková 

Doba riešenia:  2008-2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009:  
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Projekt prispel k rozvoju spolupráce s univerzitami na Slovensku i v zahraničí a zapojenie sa do 
rakúsko-nemeckého projektu v oblasti výskumu rodinných podnikov. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
PRUŽINSKÝ, M.: Východiská malých a stredných podnikov v riešení dopadov hospodárskej recesie. In: 
Ekonomické rozhľady. Bratislava 2009.  Príspevok na konferenciu Ekonomika SR a globálna finančná a 
hospodárska kríza, konanú pod záštitou ministra hospodárstva SR dňa 5. 10. 2009. 8 s. Bratislava : 
Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
PRUŽINSKÝ, M.:  Manažérske prístupy a riešenie chudoby. In: Zborník vystúpení: II. ročník vedecko-
odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet“ 
na tému „Chudoba“ Reflexie cez prizmu spoločenskej náuky Cirkvi, spoločenských a ekonomických 
vied v dňoch 26. – 27. marca 2009. Poprad : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 
Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi. s. 25-34. ISBN 978-80-8084-459-2 
 
PRUŽINSKÝ, M.  – FEDORÍK, M.: Strategické využitie reverznej logistiky v podniku. In Medzinárodná 
vedecká konferencia SEMAFOR’09 “Slovenská ekonomika Mýty a fakty o realite“ 17. – 18. september 
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2009  Michalovce. Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom 
v Košiciach. s. 178–187. ISBN 978-80-225-2841-1 
 
PRUŽINSKÝ, M. – VARHOĽÁK, P.: Determinanty riadenia podniku v súčasnosti a v blízkej budúcnosti. 
In Medzinárodná vedecká konferencia SEMAFOR’09 “Slovenská ekonomika Mýty a fakty o realite“ 17. 
– 18. september 2009  Michalovce. Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 
so sídlom v Košiciach. s. 343–353. ISBN 978-80-225-2841-1 
 
PRUŽINSKÝ, M.: Marketingové úsilie neziskových organizácií. In Medzinárodná vedecká konferencia 
„Manažment neziskových organizácií v prostredí verejného sektora“ 25. septembra 2009 Poprad. 
Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Inštitút manažmentu a cestovného ruchu. 11 
s.  (s. xy – xy). ISBN TBD in print 
 
PRUŽINSKÝ, M.: Súvislosti hospodárskej recesie na medzinárodné trhy práce. In: Medzinárodné 
vedecké sympózium „Sociálno – ekonomické aspekty nezamestnanosti v globalizovanej spoločnosti“ 
(„Social – economic aspects of unemployment in the globalised world“) dňa 18. novembra 2009. 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra spoločenských vied a sociálnej 
náuky Cirkvi. 10 s.  (s. xy – xy). ISBN TBD in print 
 
PRUŽINSKÝ, M.: Vedecká práca študenta manažmentu. In: Zborník príspevkov  z Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku  2. 11. - 6. 11. 2009. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, 2009.  9 S. ISBN TBD 
 
AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
MIHALČOVÁ, B. – PRUŽINSKÝ, M.: Process of inspection as an important management tool (Proces 
kontroly ako významný manažérsky nástroj). In 9th International Academic Conference „State, 
Economy, Society“ documents Proceedings. Sunday, 7th June – Tuesday, 9th June 2009. Krakow : 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Andrzej Frycz Modrzewski Cracow 
University, Polland). p. xy - xy. ISBN TBD in print 
 
PRUŽINSKÝ, M. – MIHALČOVÁ, B.: Economic development and its stabilization. In 9th International 
Academic Conference „State, Economy, Society“ documents Proceedings. Sunday, 7th June – 
Tuesday, 9th June 2009. Krakow : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Andrzej 
Frycz Modrzewski Cracow University, Polland). p. xy - xy. ISBN TBD in print 
 
PRUŽINSKÝ, M. – MIHALČOVÁ, B.: Small and medium sized Enterprises Activities for Overcome of 
Crisis. In: 6th International conference on SME 10-13 August 2009, Ahens, Greece : Athens Institute 
for Education and Research. 10 p. (p. xy – xy). ISBN TBD in print 
 
 
 
 
Projekty mladých pracovníkov 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: Mladá veda  2330255/07 
Názov projektu: Súčasný vývoj energetickej náročnosti slovenskej ekonomiky a návrh opatrení  
                       v hospodárskej politike do budúcnosti 
Vedúci projektu: Ing. Rastislav Ručinský, PhD.  
Spoluriešitelia:  Ing. Jana Jurková, PhD. 

Ing. Vladimír Kocák 
Ing. Branislav Lajoš, PhD. 
Ing. Lenka Pčolinská, PhD. 
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Ing. Peter Šimegh, PhD.  
Doba riešenia: 2007-2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 893,- eur  
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Súčasný vývoj energetickej náročnosti slovenskej ekonomiky a návrh opatrení v hospodárskej politike 
do budúcnosti so zameraním na: Bio-Informátor: informačná kampaň pre obce a poľnohospodárske 
družstvá v oblasti zavádzania obnoviteľných energií založených na biologických zdrojoch. Dosiahnuté 
publikačné výstupy a realizovaná informačná kampaň pre obce a poľnohospodárske družstvá v oblasti 
zavádzania obnoviteľných energií založených na biologických zdrojoch. Boli vydané informačné 
materiály s presným zameraním na cieľovú skupinu, ako aj internetová stránka BIOINFORMÁTOR. 
Vytvorila sa databáza používateľov BIOINFORMÁTORA, zasielanie newsletterov (spravodajstva) 
prostredníctvom emailu cieľovým skupinám, umožnenie publikovania príspevkov na internetovom 
portáli.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
  
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách 
 
Inovačný potenciál regiónu / Rastislav Ručinský. In: Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi : 
(vedecký monografický zborník. II. diel / zost. Štefan Hittmár. - Žilina : EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej 
univerzity, 2008. - ISBN 978-80-8070-966-2. - S. 193-197 
 
KOCAK, V.: Elearningové vzdelávanie a simulácia v oblasti obnoviteľných nosičov energie, In: 
Strojárstvo 5/2009, str. 19/1 – 19/4, Vydáva: Moyzesova 35, 010 01 Žilina, IČO: 36380849, 
Zaregistrované MK SR, r. č. 749/08, ISSN 1335 – 2938. 
 
PČOLINSKÁ, L.: Vzdelávanie a výchova spoločnosti k využívaniu obnoviteľných nosičov energie. In: 
Obnoviteľné nosiče energie – východisko z ekonomickej krízy vidieka a regiónu. (zborník na CD 
z medzinárodnej vedeckej konferencie).  Kapušany pri Prešove : PHF EU Košice. 1.- 3.4. 2009, ISBN 
978-80-225-2787-3 v tlači 
 
AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Ručinský, R. – Ručinská, S.: Inovácie a investície ako vybrané predpoklady konkurencieschopnosti 
regiónu. In: Úloha univerzít v regionálnom rozvoji 2009 : zborník z medzinárodnej konferencie : 
Košice, 30.11.2009 I. diel. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej 
správy, 2009.   
 
Ručinský, R.: Možnosti využitia EÚ fondov na rozvoj využitia biomasy v Košickom kraji In: Inovatívne 
technológie pre efektívne využitie biomasy v energetike : zborník z medzinárodnej konferencie : 
Zemplínska Šírava 2009, 18.-20.11.2009  
 
Ručinský, R.: Rozvoj využitia biomasy v kontexte merania efektívnosti využitia biomasy. In: 
Inovatívne technológie pre efektívne využitie biomasy v energetike : zborník z medzinárodnej 
konferencie : Zemplínska Šírava 2009, 18.-20.11.2009  

 
 

BCI Skriptá a učebné texty 
 
Vladimír Kocák In: POLÁK, M. – a kolektív.: Obnoviteľné nosiče energie – Ekonomika a životné 
prostredie, 1. Vydanie, 2009 počet str. 182, vydavateľstvo: KARO – PRESS, ISBN 978-80-969187-4-4, 
1AH 
 
Vladimír Kocák In: POLÁK, M. – a kolektív.: Ekonomika obnoviteľných nosičov energie. 1. Vydanie, 
počet str. 131, Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2703-3., 1AH 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:  2330257 
Názov projektu:  Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem  
                        rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach  
                        podnikov na východnom Slovensku) 
Vedúci projektu:  Ing. Magdaléna Freňáková, PhD., PHF EU Košice 
Spoluriešitelia:   Ing. Lucia Demjanová, PhD., PHF EU Košice 

Ing. Štefan Hičák, PHF EU Košice 
Ing. Marek Andrejkovič, PHF EU Košice 
Ing. Katarína Závadská (rod. Šimová), PHF EU Košice 
Ing. Matej Hudák, PHF EU Košice 
Ing. Radomíra Rejdová, PHF EU Košice 

Doba riešenia:   rok 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 429 Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

• spracovanie prehľadu iniciatívy JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises – Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky) 

• skúmanie vplyvu rizikového a rozvojového kapitálu na financovaný podnik, konkrétne 
analýza výkonnosti malých a stredných podnikov financovaných rizikovým kapitálom v SR 

• opis vývoja rizikového kapitálu na Slovensku ako aj v ostatných krajinách V4 
• porovnanie prístupu k úverovým zdrojom v krajinách V4 
• uskutočnenie vedeckého seminára, v rámci ktorého boli prezentované výsledky 

vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých členov a zároveň tento seminár prispel zvýšeniu 
informovanosti o inovatívnych finančných nástrojoch zavádzaných iniciatívou JEREMIE. 
Seminár sa uskutočnil na pôde Podnikovohospodárskej fakulty EU v Košiciach dňa 
11. decembra 2009, pričom jeho účastníkmi boli títo zástupcovia z podnikovej praxe: 

 Ondrej Csizmadia – MSc Vertikal, Rožňava 
 Magdaléna Demjanová – DÉEM OPTIK, Rožňava 
 Ing. Jana Gallová – Košice Audit, s. r. o., Košice 
 Ing. Martin Hliboký – Spoločnosť pre rozvoj prešovského kraja Regionalis 
 Ing. Katarína Kicáková – U. S. Steel Košice, s. r. o. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
FREŇÁKOVÁ, Magdaléna: Rizikový a rozvojový kapitál ako špecifický finančný zdroj podniku. 1. vyd.  
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 115 s. ISBN 978-80-225-2821-4 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
FREŇÁKOVÁ, Magdaléna: Analýza výkonnosti malých a stredných podnikov financovaných rizikovým 
kapitálom v Slovenskej republike. In: Podniková revue, roč. VIII, 2009, č. 16, s. 9–23. ISSN 1335-
9746 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
FREŇÁKOVÁ, Magdaléna: Iniciatívy na zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov k finančnej 
podpore a rizikovému kapitálu.  In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
SEMAFOR ´09. Michalovce 17. – 18. 9. 2009. Bratislava : EKONÓM, 2009, s. 272–284. ISBN 978-80-
225-2841-2 
 
ZÁVADSKÁ, Katarína – ZÁVADSKÝ, Cyril: Popis vývoja rizikového kapitálu na Slovensku a v ostatných 
krajinách V4 v rokoch 1999 až 2008.  In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
SEMAFOR ´09. Michalovce 17. – 18. 9. 2009. Bratislava : EKONÓM, 2009, s. 764–776. ISBN 978-80-
225-2841-2 
 



 163

ANDREJKOVIČ, Marek – HAJDUOVÁ, Zuzana – BOSÁKOVÁ, Lucia: Nové spôsoby hodnotenia 
investičných príležitostí pre použitie rizikového kapitálu. In: Recenzovaný zborník príspevkov 
z vedeckého seminára „Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych 
foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov 
na východnom Slovensku)“. Košice 11. 12. 2009. Bratislava : EKONÓM, 2009, s. 3–8. ISBN 978-80-
225-2881-8 (CD nosič) 
 
ANDREJKOVIČ, Marek – HUDÁK, Matej – REJDOVÁ, Radomíra: Využívanie rizikového kapitálu v čase 
krízy. In: Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára „Nové trendy vo finančnom riadení 
podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu 
iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku)“. Košice 11. 12. 2009. 
Bratislava : EKONÓM, 2009, s. 9–16. ISBN 978-80-225-2881-8 (CD nosič) 
 
DEMJANOVÁ, Lucia: Možnosti prístupu k úverovým zdrojom v krajinách V4 podľa hodnotenia Svetovej 
banky v rokoch 2005 – 2009. In: Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára „Nové 
trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového 
a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom 
Slovensku)“. Košice 11. 12. 2009. Bratislava : EKONÓM, 2009, s. 17–25. ISBN 978-80-225-2881-8 
(CD nosič) 
 
FREŇÁKOVÁ, Magdaléna: Príklady podnikov financovaných rizikovým kapitálom v SR. In: 
Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára „Nové trendy vo finančnom riadení podnikov 
(s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy 
JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku)“. Košice 11. 12. 2009. Bratislava : 
EKONÓM, 2009, s. 26–34. ISBN 978-80-225-2881-8 (CD nosič)  
 
HIČÁK, Štefan: Rizikový kapitál, program CIP a iniciatíva JEREMIE ako zdroje financovania inovácií 
v MSP. In: Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára „Nové trendy vo finančnom riadení 
podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu 
iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku)“. Košice 11. 12. 2009. 
Bratislava : EKONÓM, 2009, s. 46–55. ISBN 978-80-225-2881-8 (CD nosič) 
 
 
 
Projekty Aplikovaného výskumu 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: AV4/0046/07 
Názov projektu: Výskumno–vývojové a informačné a vzdelávacie centrum bioenergie 
Vedúci projektu: doc. Ing. Matej Polák, PhD. 
Spoluriešitelia:  Ing. R. Ručinský, PhD., 

Ing. D. Urblíková, PhD., 
Ing. K. Petrovčíková, PhD., 
Ing. L. Pčolinská, PhD., 
Ing. J. Gajdoš 
Ing. J. Jurková, PhD., 
Ing. V. Kocák 

Doba riešenia: 2007 – 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: neboli pridelené 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Bola ukončená a spustená do prevádzky a slávnostne zahájená činnosť výskumno-výstavné 
a informačné centrum bioenergie. V rámci uvedeného boli dané do činnosti: 
- kogeneračná jednotka ako súčasť bioplynovej stanice, ktorá v súčasnosti poskytuje inštalovaný 
výkon 130 Kw hodín elektrickej energie a cca 150 Kw hodín tepla. 



 164

- fotovolteika na výrbu elektrickej energie zo slnečnej energie 
- zariadenie na ohrev vody  slnečné kolektory s kompletným meracím a monitorovacím zariadením. 
Ďalej boli dané do prevádzky dve PC učebne jedna pre 42 poslucháčov s PC vybavením a druhá pre 
20 poslucháčov – a seminárna miestnosť s CD monitorom a serverom pre komunikáciu s jednotlivými 
nosičmi energie. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009   
 
ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
KOCÁK, V. - POLÁK, M.: Inovácie v oblasti vzdelávania – potreba modernizácie  vysokých škôl. In. 
Problems of Formation of Qualification Systems and Modern Tendencies of Developing Professional 
Kompetence of Specialists: National And European Measurement. International Scientific Herold. 18 – 
21.11.2008. Užhorod – Snina: , pg. 72–76. ISBN 978–966– 2075–02–1 
 
POLÁK, M.: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty produkcji energii ze zródeł odnawialnych. In. 
Warzyszenie naukowe – instytut gospodarki i rynku zachodniopomorski uniwersytet technologiczny 
wydział ekonomiczny. Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe – Institut Gospodarki i Rynku, 2009. s. 63 -
71. ISBN 978 83 924951-2-3 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
KOCÁK, V.: Elearningové vzdelávanie a simulácia v oblasti obnoviteľných nosičov energie, 
In:Strojárstvo 5/2009, str. 19/1 – 19/4, Vydáva: Moyzesova 35, 010 01 Žilina, IČO: 36380849, 
Zaregistrované MK SR, r. č. 749/08, ISSN 1335 – 2938. 
 
AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČÍKOVÁ, Katarína. Green marketing in the context of creating addend 
value for customer. In Marketing społeczny oraz perspektywy jego rozwoju na świecie. - Częstochowa 
: Wydawnictwo wydziału zarządzania politechniki Częstochowskiej, 2009. ISBN 978-83-61118-64-0. 
ISSN 1428-1600, s. 50-52. VEGA 1/0493/08.   
 
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
PČOLINSKÁ, L.: Vzdelávanie a výchova spoločnosti k využívaniu obnoviteľných nosičov energie. In: 
Obnoviteľné nosiče energie – východisko z ekonomickej krízy vidieka a regiónu. (zborník na CD 
z medzinárodnej vedeckej konferencie).  Kapušany pri Prešove : PHF EU Košice. 1.- 3.4. 2009, ISBN 
978-80-225-2787-3  

 
AFD  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
GAJDOŠ, J. - BOSÁKOVÁ, M.: Obnoviteľné zdroje energie -- ekonomické aspekty. /Zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie: ,,Výskumno-vedecké aktivity katedier zameraných na marketing 
a obchod s dôrazom na Obnoviteľné zdroje energie. Starý Smokovec, 8.-10.5.2008. /Košice: KMaO 
PHF EU, 2008. s. 41 -- 50. ISBN 978-80-225-2580-0  
 
URBLÍKOVÁ, D. - GAJDOŠ, J.: Znečisťovanie ovzdušia v meste Košice -- vybrané aspekty. In: /Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie: ,,Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnených 
regiónov". Zemplínska Šírava, 16.-18.9.2008./ Košice: PHF EU, Fakulta BERG TU, Slovenská 
energetická agentúra v Bratislave, PD Kapušany pri Prešove, 2008. s. 73 -- 80. ISBN 978-80-225-
2662-3 
 
URBLÍKOVÁ, D.:  Biomasa- palivo budúcnosti? In: Semafor 2009. Bratislava: Ekonóm, 2009. ISBN 
978-80-225-2841-2 
 
VAGASKÁ, J., JURKOVÁ, J. 2009. Miestne akčné skupiny ako súčasť integrovaných stratégií rozvoja 
regiónu. In: Cezhraničná a nadregionálna spolupráca Trnavska. Ekonomické, sociálne, technologické, 
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právne, politické a územné výzvy rozvoja Trnavska v rámci Slovenska a podunajského priestoru. 
Sládkovičovo, 2009.  
 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
POLÁK, M. a kolektív: Obnoviteľné nosiče energie – Ekonomika a životné prostredie. 1. Vydanie. 
Košice: KARO – PRESS, 2009. ISBN 978-80-969187-4- 
 
POLÁK, M. a kolektív: Ekonomika obnoviteľných nosičov energie. 1. Vydanie.  Bratislava, Ekonóm, 
2009. ISBN 978-80-225-2703-3. 
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Fakulta medzinárodných vzťahov 
 
 
Projekty VEGA 
 

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: VEGA G210/07 – VEGA 1/4563/07 
Názov projektu: Vzťah medzinárodného práva a európskeho práva 
Vedúci projektu: prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. 
Spoluriešitelia:  JUDr. Peter Rusiňák, PhD.,   

JUDr. Halina Martyniv, PhD.,  
JUDr. Lucia Hurná, PhD.,  
JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.,  
JUDr. Ivana Kapronczai,  
Mgr. Klaudia Pyteľová  

Doba riešenia: 2007 – 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009:  bežné výdavky:  1693,- Eur 

        kapitálové výdavky: 1660,- Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia: Realizácia finálnej fázy výskumu. Uverejnenie dosiahnutých výsledkov 
v odbornej literatúre a na vedeckej konferencii. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
  
ACB Vysokoškolské učebnice vydané  v domácich vydavateľstvách 
 
MARTYNIV, H.: Praktikum z medzinárodného obchodného práva. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. 99 s.  ISBN 978-80-225-2721-7 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
MRÁZ, S.: Vzťah medzinárodného a európskeho práva. Zborník príspevkov z 10.  medzinárodnej 
vedeckej konferencie „Medzinárodné vzťahy 2009 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky“, 3. 
– 4.12.2009 Smolenice. v tlači  
 
RUSIŇÁK, P.: K niektorým aspektom sociálnej politiky Európskej únie. Zborník príspevkov z 10.  
medzinárodnej vedeckej konferencie „Medzinárodné vzťahy 2009 - Aktuálne otázky svetovej 
ekonomiky a politiky“, 3. – 4.12.2009 Smolenice. v tlači  
 
HURNÁ, L.: Vybrané aspekty spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v EÚ. Zborník 
príspevkov z 10.  medzinárodnej vedeckej konferencie „Medzinárodné vzťahy 2009 - Aktuálne otázky 
svetovej ekonomiky a politiky“, 3. – 4.12.2009 Smolenice. v tlači  
 
MARTYNIV, H.: Komparácia právnej úpravy duševného vlastníctva na pôde Svetovej obchodnej 
organizácie a na území SR. Zborník príspevkov z 10.  medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Medzinárodné vzťahy 2009 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky“, 3. – 4.12.2009 
Smolenice. v tlači  
 
BUDJAČ, M.: Zákon o strategických podnikoch z pohľadu medzinárodných investičných záväzkov 
Slovenskej republiky. Zborník príspevkov z 10.  medzinárodnej vedeckej konferencie „Medzinárodné 
vzťahy 2009 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky“, 3. – 4.12.2009 Smolenice. v tlači  
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
MRÁZ, S.: Prava čeloveka i mežduinarodny terorizmus. In: Materiály IX medzinárodnej vedeckej 
konferencie, Moskva 2009, s. 30-42, BBK 67.400 III51  
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AFH + AFD Abstrakty príspevkov z domácich konferencií, Publikované príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách 
 
MRÁZ, S.: Medzinárodný terorizmus a ľudské práva. In: Zborník abstraktov a CD nosič príspevkov z 9.  
medzinárodnej vedeckej konferencie „Medzinárodné vzťahy 2008 - Aktuálne otázky svetovej 
ekonomiky a politiky“, 04. – 05.12.2008 Smolenice. Bratislava: Ekonóm, 2009. s. 539-547. ISBN 978-
80-225-2823-8  
 
BUDJAČ, M.: Ochrana medzinárodných investícii vo vybranej rozhodovacej činnosti Medzinárodného 
strediska pre riešenie investičných sporov (ICSID). In: Zborník abstraktov a CD nosič príspevkov z 9.  
medzinárodnej vedeckej konferencie „Medzinárodné vzťahy 2008 - Aktuálne otázky svetovej 
ekonomiky a politiky“, 04. – 05.12.2008 Smolenice. Bratislava: Ekonóm, 2009. s. 82 – 95. ISBN 978-
80-225-2823-8  
 
HURNÁ, L.: Vízová politika Európskej únie a Slovenskej republiky. In: Zborník abstraktov a CD nosič 
príspevkov z 9.  medzinárodnej vedeckej konferencie „Medzinárodné vzťahy 2008 - Aktuálne otázky 
svetovej ekonomiky a politiky“, 04. – 05.12.2008 Smolenice. Bratislava: Ekonóm, 2009. s. 294 – 300. 
ISBN 978-80-225-2823-8  
 
MARTYNIV, H.: Význam zásad medzinárodných obchodných zmlúv pre unifikáciu medzinárodného 
obchodu. In: Zborník abstraktov a CD nosič príspevkov z 9.  medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Medzinárodné vzťahy 2008 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky“, 04. – 05.12.2008 
Smolenice. Bratislava: Ekonóm, 2009. s. 492 – 495. ISBN 978-80-225-2823-8  
 
BUDJAČ, M.: Historická genéza a etapy vývoja ochrany medzinárodných investícií. In: Zborník zo VIII. 
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov „Ekonomické, politické a právne otázky 
medzinárodných vzťahov v roku 2009“, FMV EU 25. - 26.5.2009 Bratislava. s. 16 - 24. Bratislava: 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009.  ISBN 978-80-225-2838-2  
 

 

Projekty mladých pracovníkov 
 
 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 2319205 
Názov projektu: Spolupráca Slovenskej republiky s Ruskou federáciou v oblasti energetiky 
Vedúci projektu: Ing. Mária Greššová, PhD. 
Spoluriešitelia:  Ing. Tatiana Bezáková,  

Ing. Mgr. Marija Glavatskich,  
Ing. Michal Ščepán,  
Ing. Veronika Fodorová,  
Ing. Soňa Svoreňová,  
Ing. Michaela Štefančíková 

Doba riešenia: január – december 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 715 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia: Čo sa týka výstupov projektu, ide predovšetkým o publikáciu článkov 
a príspevkov na konferenciách. V rámci medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie 
organizovanej Fakultou medzinárodných vzťahov bola vytvorená samostatná sekcia, ktorá sa 
venovala otázkam spojených s riešením projektu č. 2319205. V rámci každoročnej medzinárodnej 
vedeckej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov sa vytvoril samostatný panel, ktorý sa týkal 
energetiky EÚ a SR a ich vzťahov s Ruskou federáciou. Riešenie grantovej úlohy prispelo ku 
skvalitneniu pedagogického procesu zabezpečovaného členmi výskumného kolektívu. 
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Predpokladanými výstupmi projektu sú publikované články a príspevky na medzinárodných vedeckých 
konferenciách a medzinárodných vedeckých konferenciách doktorandov. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
 
Glavatskich, M.: Energetický dialóg Ruska a Európskej únie. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 
2009. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2838-2. S. 104-111. V tlači 
 
Greššová, M. – Grešš, M.: Spolupráca Slovenskej republiky s Ruskou federáciou v oblasti energetiky. 
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov: Ekonomické, politické a právne 
otázky medzinárodných vzťahov v roku 2009. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-
80-225-2838-2. S. 122-128. V tlači 
 
Fodorová, V. – Dičér, M.: Otázka energetickej bezpečnosti v kontexte energetickej spolupráce Ruska 
a Európskej únie. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov: Ekonomické, 
politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2009. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. ISBN 978-80-225-2838-2. S. 104-111. V tlači 
 
Svoreňová, S.: Dopad plynovej krízy na bilaterálne vzťahy Ruska a Slovenska. In: Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov: Ekonomické, politické a právne otázky 
medzinárodných vzťahov v roku 2009. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-
2838-2. S. 262-267. V tlači 
 
Ščepán, M.: Európska energetická bezpečnosť a energetická bezpečnosť Slovenskej republiky. In: 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov: Ekonomické, politické a právne otázky 
medzinárodných vzťahov v roku 2009. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-
2838-2. S. 233-245. V tlači 
 
Štefančíková, M.: Prístup Ruskej federácie k problematike energetickej bezpečnosti. In: Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov: Ekonomické, politické a právne otázky 
medzinárodných vzťahov v roku 2009. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-
2838-2. S. 255-261. V tlači 
 
Glavatskich, M.: Súčasný stav a dynamika rozvoja ekonomiky Ruskej federácie. In: Zborník z 10. 
medzinárodnej vedeckej konferencie FMV EU: Medzinárodné vzťahy 2009 – Aktuálne otázky svetovej 
ekonomiky a politiky. V tlači 
 
Greššová, M.: Ruská federácia a energetická bezpečnosť. In: Zborník z 10. medzinárodnej vedeckej 
konferencie FMV EU: Medzinárodné vzťahy 2009 – Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. 
V tlači 
 
Fodorová, V.: Energetický dialóg EÚ s Ruskom. In: Zborník z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie 
FMV EU: Medzinárodné vzťahy 2009 – Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. V tlači 
 
Svoreňová, S.: Plynová kríza a ďalšie perspektívy jej vývoja. In: Zborník z 10. medzinárodnej 
vedeckej konferencie FMV EU: Medzinárodné vzťahy 2009 – Aktuálne otázky svetovej ekonomiky 
a politiky. V tlači 
 
Ščepán, M. – Štefančíková, M.: Zhodnotenie závislosti SR na energetických zdrojoch Ruskej federácie. 
In: Zborník z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie FMV EU: Medzinárodné vzťahy 2009 – Aktuálne 
otázky svetovej ekonomiky a politiky. V tlači 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 206 
Názov projektu: Právo medzinárodných ekonomických vzťahov a slovenská legislatíva 
Vedúci projektu: JUDr. Halina Martyniv, PhD. 
Spoluriešitelia:  JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD., ň 

Ing. Martin Grančaj 
Doba riešenia: január- december 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 422 eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia : V priebehu roku 2009 riešiteľský kolektív projektu sústredil na 
presnejšie vymedzenie predmetu výskumu. Pozornosť bola venovaná charakteristike vzniku a rozvoja 
práva medzinárodných  ekonomických vzťahov, identifikácia predmetu a subjektov práva 
medzinárodných  ekonomických vzťahov prostredníctvom prieskumu dostupnej domácej a zahraničnej 
literatúry a právnych predpisov. Parciálnymi cieľmi projektu bolo aj porovnanie slovenských právnych 
predpisov upravujúcich otázky práva medzinárodných  ekonomických vzťahov s právnymi predpismi 
upravujúcimi predmetné odvetvie vybraných štátov EU, podrobná charakteristika vybraných 
pododvetví medzinárodného ekonomického práva, ktorými sú medzinárodné obchodné právo, 
medzinárodné finančné právo, medzinárodné investičné právo. Riešenie grantovej úlohy č. 206 
prispelo ku skvalitneniu pedagogického procesu zabezpečovaného členmi výskumného kolektívu 
a dopracovaniu jednej doktorandskej práce. Predpokladanými výstupmi projektu boli uvedené výstupy 
z diskusií na organizovaných seminároch riešiteľského kolektívu, publikované články príspevky na 
konferencií.  U všetkých riešiteľov výskumného projektu prispeli získané výsledky k aktualizácii 
tematiky a skvalitneniu prednášok a seminárov . Získané výsledky boli aktívne využité aj pri vedení 
diplomových a bakalárskych prác u riešiteľov, ktorí pôsobia ako vedúci diplomových a bakalárskych 
prác.  Riešenie výskumnej úlohy prispelo k úspešnému dopracovaniu dizertačnej práce Milana Budjača 
„  Medzinárodné investície a ich ochrana” a rozpracovaní dizertačnej práce Martina Grančaja 
„Ekonomické implikácie liberalizácie severoatlantickej leteckej dopravy“  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 

 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Grančaj, M: Právna úprava ekonomickej dimenzie medzinárodného civilného letectva vo svete a na 
Slovensku. Zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 03.-04. 
december 2009. v tlači. 
 
Martyniv, H.: Vybrané aspekty unifikácie právnej úpravy autorského práva v rámci Európskeho 
spoločenstva. Zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 03.-
04. december 2009. v tlači.  
 
Martyniv, H.: Aktuálne otázky medzinárodného rozhodcovského konania. In: Medzinárodné vzťahy : 
vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. – Bratislava : 
Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2009. v tlači. 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 207 
Názov projektu: Európska únia a migrácia pracovných síl 
Vedúci projektu: Mgr. Klaudia Pyteľová 
Spoluriešitelia:  Ing. Mária Fertaľová,  

Ing. Zuzana Kalmanová 
Doba riešenia: 1.1. 2009 – 31. 12. 2009 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 725,- Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia: Výskumný projekt sa venoval    
celosvetovému fenoménu migrácie v kontexte migrácie pracovných síl v rámci Európskej únie.  
Pozornosť smerovala najmä k analýze migrácie na pracovnom trhu Európskej únie vo vzťahu  
k Čínskej ľudovej republike, k analýze právneho inštitútu občianstva Európskej únie  
a k analýze problémov nútenej a nelegálnej migrácie. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Fertaľová, M.: Vybrané aspekty čínskej migrácie do krajín Európskej únie. In Medzinárodné   vzťahy 
2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky (v tlači). 
 
Pyteľová, K.: Obchodovanie s ľuďmi ako závažný problém vznikajúci v súvislosti s migráciou. In 
Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky (v tlači). 
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Ústav jazykov 

V roku 2009 nebol žiaden projekt ukončený. 
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Národohospodárska fakulta 

Prehľad projektov ukončených v roku 2009 

 

Projekty VEGA 

P. č.  
Číslo 
projektu 

Názov projektu Vedúci projektu 
Doba 
riešenia 

1.  183 Makroekonomické aspekty konvergencie 
ekonomiky Slovenskej republiky k eurozóne. 

Muchová Eva, 

doc. Ing. PhD. 

2007 – 2009 

2.  184 Vývojové trendy v poistnom krytí životných a 
neživotných rizík. 

Majtánová Anna, 

prof. Ing. PhD. 

2007 - 2009 

3.  185 Reforma systémov korporátnych daní v EÚ 
ako jeden z predpokladov dosiahnutia 
Lisabonskej stratégie. 

Kubicová Jana, 

Ing. PhD. MBA 

2007 – 2009 

4.  186 Možnosti využitia inštitútu verejno-
súkromného partnerstva (PPP) pri realizácii 
regionálnej politiky územnej samosprávy. 

Žárska Elena, 

prof. Ing. CSc. 

2007 – 2009 

5.  187 Sociálne systémy v Európe v kontexte 
protirečení doby. 

Stanek Vojtech, 

prof. Ing. PhD. 

2007 – 2009 

6.  188 Ľudské zdroje ako predpoklad 
konkurencieschopnosti regiónov. 

Vlčková Viera, 

doc. RNDr. CSc. 

2007 – 2009 

7.  1/4639/07 Úloha a postavenie univerzít pri budovaní 
regionálnych sietí ako predpokladu 
regionálneho rozvoja. 

UPJŠ /participácia 
Rehák Štefan, Ing. 
PhD. 

2007 – 2009 

 

Projekty KEGA 

P. č. 
Číslo 
projektu 

Názov projektu Vedúci projektu 
Doba 
riešenia 

1.  490 Investičné a hypotekárne bankovníctvo 
(vypracovanie vysokoškolskej učebnice). 

Horvátová Eva, 

doc. Ing. CSc. 

2007 – 2009 

2.  480 Metodika vedeckej práce (obsahové a 
metodické vypracovanie vysokoškolskej 
učebnice). 

Gonda Vladimír, 

prof. Ing. PhD. 

2007 – 2009 
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3.  470 Inovácia základných pedagogických 
dokumentov a učebníc ekonomiky pre 
gymnáziá a ostatné stredné školy s 
neekonomickým zameraním. 

Novák Jaromír, 

Ing. PhD. 

2007 – 2009 

 

Projekty hospodárskej praxe – nie sú 

 

Medzinárodné výskumné projekty 

P. č. 
Číslo 
projektu 

Názov projektu Vedúci projektu 
Doba 
riešenia 

1.   Mutual Learning on Social Inclusion and 
Social Protection. 

Chovancová 
Božena, Tkáčová 
Dana (partic.) 

doc. Ing. PhD. 

2008 – 2009 

 

Projekty mladých pracovníkov 

P.č. Číslo 
projektu 

Názov projektu Vedúci projektu Doba 
riešenia 

1.  2315008 Makroekonomické aspekty znalostnej 
ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie. 

Brinčíková Zuzana, 

Ing. PhD. 

2007 – 2009 

2.  2315011 Poznatková dynamika bratislavského regiónu: 
sektor informačných a komunikačných 
technológií. 

Rehák Štefan,    

Ing. PhD. 

2008 – 2009 

3.  2315012 Analýza vybraných oblastí daňovej politiky 
Slovenskej republiky (súčasná situácia a 
návrh riešení). 

Geško Martin,  * 

Ing. 

2009 – 2010  

4.  2317118 Teoretické a praktické prístupy k modelovaniu 
recyklačných procesov v kontexte Európskej 
environmentálnej perspektívy. 

Šóš Ivan  

Ing., (partic.) 

2008 – 2009 

  *  Riešenie projektu zastavené z dôvodu nepredloženia priebežnej správy o výsledkoch riešenia 
a podania žiadosti o pokračovanie v riešení projektu. 
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Projekty APVV 

P. č. 
Číslo 
projektu 

Názov projektu Vedúci projektu 
Doba 
riešenia 

1.  291592 Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky 
(REDIPE). 

Buček Milan, 

prof. Ing. DrSc. 

2008 - 2009 

2.  291591 Nástroje vplývajúce na lokalizáciu priamych 
zahraničných investícií. 

Tvrdoň Jozef, 

doc. Ing. PhD. 

2008 – 2009 

 

Projekty MVTS 

 P. 
č.  

Číslo 
projektu 

Názov projektu Vedúci projektu 
Doba 
riešenia 

1.  211501 Endogénne kapacity regiónu pre rozvoj 
malých inovatívnych firiem. 

Buček Milan,  

prof. Ing. DrSc. 

2008 – 2009 

 

Rozvojové projekty 

P. č. 
Číslo 
projektu 

Názov projektu Vedúci projektu 
Doba 
riešenia 

1.    Počítačové spracovanie reči. Šóš Ivan, Ing. 2008 – 2009 

 

Projekty International Vysegrad Fund (mobilitné projekty) 

P. č.  
Číslo 
projektu 

Názov projektu Vedúci projektu 
Doba 
riešenia 

1.  50810222 
Visegrad Scholarship Program (Vadim Serghei 
Matui). 

Péliová Jana, 

Ing. PhD. 
2009  

2.  

ERA/2009/ 

IP/W/0016 

Law and Economy in a "Global Village" of 
Financial Crisis. (Erasmus IP) 

Péliová Jana 

Ing. PhD. 
2009 
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Iné projekty – zmluvy s Tatra bankou 

P. č. 
Číslo 
projektu 

Názov projektu Vedúci projektu 
Doba 
riešenia 

1.  2008vs031 Integrácia multimédií do výučby VET a ETŽ. Piovarčiová 
Veronika,  

doc. Ing. PhD. 

2008 - 2009 

2.  2008vv059 Learn more and publish! Rehák Štefan,  

Ing. PhD. 

2008 – 2009 
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Obchodná fakulta  

Prehľad projektov ukončených v roku 2009 

 

Projekty VEGA 
 

Projekty hospodárskej praxe 

P.Č. ČÍSLO 

projektu 

Názov projektu Vedúci 
projektu 

Doba  

riešenia 

1. 2008vs019 Výstrednosť – výrobkové stratégie reálne 
definovanej novinky na slovenskom trhu – 
Projekt Tatrabanky 

Ing. Strhan 2008-2009 

P.č. Číslo 

projektu 

Názov projektu Vedúci 
projektu 

Doba 
riešenia 

1. 1/4562/07 Špecifické aspekty najnovších tendencií 
podnikateľských stratégií medzinárodného 
marketingu a ich aplikácia v podnikateľských 
subjektoch v SR ako predpoklad zvyšovania ich 
konkurencieschopnosti v rozširujúcej sa EÚ 

doc. 
Zorkóciová 

2007-2009 

2. 1/4582/07 Rozšírenie teórie CRM: integrácia zákazníka do 
hodnotového reťazca podniku ako nový prístup 
k tvorbe konkurenčnej výhody 

prof. 
Lesáková 

2007-2009 

3. 1/4584/07 Ekonomické aspekty novej energetickej politiky EÚ 
a jej vplyv na strategické rozvojové zámery SR (s 
ohľadom na Lisabonskú agendu) 

prof. Baláž 2007-2009 

4. 1/4590/07 Nové prístupy k znižovaniu rizika v oblasti 
bezpečnosti produktov a ochrany spotrebiteľa 

prof. Kollár 2007-2009 

5. 1/4598/07 Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov 
v distribučných procesoch v podmienkach 
internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich 
vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy 

prof. Daňo 2007-2009 

6. 1/4600/07 Podmienky a predpoklady rozvoja vzťahového 
marketingu ako nástroja konkurencieschopnosti 
slovenských podnikov v kontexte jednotného 
európskeho trhu 

Ing. 
Francová 

2007-2009 

7. 1/0449/08 Vplyv inovácií v službách na ich 
konkurencieschopnosť v znalostnej ekonomike 

Ing. 
Kubičková 

2008-2009 
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2. Zmluva so Seesame, 
s.r.o., Bratislava 

Štúdia vplyvu sociálno-ekonomických 
dopadov činnosti spoločnosti SPP, a.s. na 
ekonomiku SR 

prof. Baláž 2009 

3. Zmluva s PALMA 
Group, a. s., 
Bratislava 

Globalizácia a fiškálne efekty výroby biopalív 
na podmienky SR 

prof. Baláž 2009 

Inštitucionálne projekty 

P.Č. ČÍSLO 

projektu 

Názov projektu Vedúci projektu Doba 

riešenia 

1. 160041/08 Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-
learningového spôsobu vyučovania 

Mgr. Pólya 2008-2009 

 

Projekty mladých pracovníkov 

P.Č. ČÍSLO 

projektu 

Názov projektu Vedúci projektu Doba  

riešenia 

1. 2316062/08 Globalizácia a informatizácia v celoživotnom 
vzdelávaní a ich interakcia s európskou 
ekonomikou 

Mgr. Pólya 2008-2009 

2. 2316063/08 Aplikácia marketingu vo vybraných odvetviach 
ekonomiky 

Ing. Rubaninská 2008-2009 

3. 2316064/09 Manažment znalostí – dôležitý produktívny 
faktor  podniku 21. storočia 

Ing. Hvizdová 2009 

Medzinárodné vedecké projekty 

P.Č. ČÍSLO 

projektu 

Názov projektu Vedúci projektu Doba  

riešenia 

1. 230346-
CP-1-2066-
1-NO-
ERASMUS-
TN 

Spotrebiteľská občianska sieť 2 (Consumer 
Citizenship Network – CCN2), tématická 
skupina: Globálna solidarita 230346-CP-1-2066-
1-NO-ERASMUS-TN 

Ing. Vokounová 2006-2009 

2. SAMRS/20
08/01/30 

Hodnotovo orientovaný manažment ako faktor 
rozvoja spoločnosti 

doc. Kosír 2008-2009 
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Fakulta hospodárskej informatiky 

Prehľad projektov ukončených v roku 2009 

 

Projekty VEGA 

P.č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 1/4568/07 Aktuárske metódy v procese transformácie 
sociálnej sféry v SR 

prof. RNDr. Ing. 
František Peller, 
PhD. 

2007-2009 

2. 1/4588/07 Modelovanie reverznej logistiky – 
optimalizácia procesov recyklácie a 
likvidácie odpadu 

doc. Ing. Brezina 
Ivan, CSc. 

2007-2009 

3. 1/4652/07 Analýza aktuálnych problémov vývoja 
slovenskej ekonomiky pred vstupom do 
Európskej menovej únie – ekonometrický 
prístup 

prof. Ing. Zlatica 
Ivaničová, PhD. 

2007-2009 

4. 1/4586/07 Modelovanie sociálnej situácie obyvateľstva 
a domácností v Slovenskej republike a jej 
regionálne a medzinárodné porovnania 

 

prof. RNDr. Viera 
Pacáková, PhD. 

2007-2009 

5. 1/4587/07 Implementácia medzinárodných účtovných 
štandardov pre finančné vykazovanie a ich 
vplyv na metodiku účtovania a vykazovania 
v komerčných poisťovniach a v zdravotných 
poisťovniach 

doc. Ing. Miloš 
Tumpach, PhD. 

2007-2009 

 

Projekty KEGA 

P.č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 3/5126/07  Návrh študijného programu pre druhý a 
tretí stupeň študijného odboru Hospodárska 
informatika 

prof. Ing. Peter 
Závodný, CSc. 

2007-2009 

2. 3/5193/07 Využitie informačných a komunikačných 
technológií na zefektívnenie matematického 
vzdelávania na EU 

 

PaedDr. Simonka 
Zsolt, PhD. 

2007-2009 
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3. 3/6243/08  Implementácia zmien v účtovnom 
a daňovom systéme po vstupe Slovenskej 
republiky do Európskej únie a do Eurozóny 
do výučby predmetov študijného programu 
Účtovníctvo 

prof. Ing. Anna 
Baštincová, CSc. 

2008-2009 

 

Projekty mladých pracovníkov 

P.č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 2314114 Modernizácia e-learningu pomocou IKT v 
blended learning na EU 

Ing. Hana 
Trochanová 

2007-2009 

2. 2317118 Teoretické a praktické prístupy 
k modelovaniu recyklačných procesov 
v kontexte Európskej enviromentálnej 
perspektívy 

Ing. Zuzana 
Čičková, PhD. 

2008-2009 

3. 2317117 Socioekonomické indikátory a modely na 
analýzu vývoja hospodárskeho procesu 

Ing. Soňa 
Sandtnerová, PhD. 

2008-2009 

 

Inštitucionálne projekty 

P.č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 21 Analýza prijímovej diferenciácie žien 
a mužov na Slovensku 

Ing. Ľubica 
Sipková, PhD. 

2008-2009 

2. 23 Sociálno-patologické javy v živote súčasnej 
rodiny 

RNDr. Viera 
Labudová, PhD. 

2009 

3. 24 Posilnenie koherencie a koordinácie politiky 
v Európe, verejná ekonomická politika rastu 

Ing. Karol 
Szomolányi, PhD. 

2009 

 

Projekty APVV 

P.č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. SK-CZ-
0024-07 

Makroekonomické modelovanie so 
zameraním na proces transformácie meny 
(euroizácie) v SR a ČR 

prof. Ing. Zlatica 
Ivaničová, PhD. 

2008-2009 
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Fakulta podnikového manažmentu 

Prehľad projektov ukončených v roku 2009 

 

Projekty VEGA   
     
P. 
č. 

Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 1/4578/07 Modelovanie vývoja spotrebiteľských 
cien v rôznych trhových štruktúrach 
(dokonalá konkurencia, nedokonalá 
konkurencia, monopol) v závislosti od 
zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty, 
zmeny sadzby obchodnej marže 
s akcentom na cenové faktory po vstupe
SR do eurozóny  

doc. Ing. Ľubomír 
Strieška, CSc. 

01/2007-12/2009 

2. 1/4579/07 Diagnostikovanie hodnotových vzťahov 
a trhových aktivít v podniku 

prof. Ing. Štefan 
Majtán, PhD. 

01/2007-12/2009 

3. 1/4585/07 Globalizácia finančných trhov a jej 
dopad na medzinárodný finančný 
manažment 

doc. Dr. Ing. 
Anna Polednáková 

01/2007-12/2009 

4. 1/4591/07 Metodologické východiská výberu 
komunikačných nástrojov 
v podnikateľských aktivitách malých 
a stredných podnikov SR v podmienkach 
interkultúrneho trhu EÚ 

prof. 
PhDr.Miroslava 

Szarková, CSc. 

 

01/2007-12/2009 

5. 1/4592/07 Systémy, procesy a metódy 
strategického manažmentu 

prof. Ing. Štefan 
Slávik, CSc. 

01/2007-12/2009 

 

 

Projekty KEGA  
      

P. 
č. 

Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 3/5033/07 Princípy a metódy tvorby študijných 
programov v študijných odboroch 
Manažment a Ekonomika a manažment 
podniku 

prof. Ing. Štefan 
Slávik, CSc. 

01/2007-12/2009 
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Projekty hospodárskej praxe  
     

P. č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

nemáme     

 

Medzinárodné výskumné projekty      
 

P. č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

nemáme     

 

Projekty mladých pracovníkov   

P. 
č. 

Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 2318155 

(kategória 
B) 

Vytvorenie databázy a modelu 
rozhodovacích kritérií na výber 
informačného systému pre malé 
a stredné podniku 

Ing. Anita 
Romanová, PhD. 

01/2007-31/2009 

 

Projekty riešené prostredníctvom Nadácií  

P. č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci 
projektu 

Doba  
riešenia 

1. OGS V-
2008/33 
(Nadácia 
VÚB) 

Inovatívne manažérske simulácie vo 
výučbe podnikového manažmentu 

Ing. Zuzana 
Roby, PhD. 

01/2009-
05/2009 

2. OGS V-
2008/32 
(Nadácia 
VÚB) 

Ohodnocovanie duševného vlastníctva Ing. Martin 
Matušovič  

01/2009-
12/2009 

3. 
N-SPP Klub 
H 

Your Business – (Y)our Future  

Pridelené finančné prostriedky 995 € 

Ing. Branislav 
Rajčani 

02/2009-
06/2009 
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Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 

Prehľad projektov ukončených v roku 2009 

 

Projekty VEGA 

P. č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 1/0149/08 Úspešnosť koncentrácií a ich vzťah ku 
konkurenčnej schopnosti slovenskej 
ekonomiky na úrovni odvetví 

JUDr. Ing. Aneta Bobenič 
Hintošová, PhD. 

2008-2009

2. 1/0493/08 Experimentálna mikroekonómia a jej 
aplikácia v marketingovom 
manažmente 

doc. Ing. Vanda 
Lieskovská, PhD. 

2008-2009

3. 1/4639/07 Úloha a postavenie univerzít pri 
budovaní regionálnych sietí ako 
predpokladu regionálneho rozvoja 

Ing. Silvia Ručinská, PhD. 
UPJŠ FVS Košice 

Ing. Rastislav Ručinský, 
PhD. EU PHF  

Mgr. Ing. Monika Bačová, 
PhD. 

2007-2009

4. 1/4629/07 Vývojové trendy v poistnom krytí 
životných a neživotných rizík 

prof. Ing.  Anna 
Majtánová, PhD. NHF EU  

doc. Ing. Eva Kafková, 
PhD. EU PHF 

2007-2009

 

Projekty KEGA 

P. č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

nemáme     

 

Projekty hospodárskej praxe 

P. č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

nemáme     
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Medzinárodné výskumné projekty 

P. č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. EEIG-EU/P-
Kr/09.05/07 

Organizácia založená na 
vedomostiach v období globalizácie a 
internacionalizácie 

prof. Ing. Michal 
Pružinský, , CSc. doc. Ing. 
KU PD Ružomberok 

doc. Ing. Bohuslava 
Mihalčová, PhD. EU PHF 

Mgr. Jana Slaninková, EU 
PHF 

Ing. Mária Girgošková EU 
PHF 

Ing. Adela Klepáková EU 
PHF 

2008-2009

 

Projekty mladých pracovníkov 

P. 
č. 

Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 2330255/07 Súčasný vývoj energetickej náročnosti 
slovenskej ekonomiky a návrh opatrení 
v hospodárskej politike do budúcnosti 

Ing. Rastislav Ručinský, 
PhD. 

Ing. Peter Šimegh, PhD. 

2007-2009 

2. 2330257/09 Nové trendy vo finančnom riadení 
podnikov (s dôrazom na využívanie 
rôznych foriem rizikového 
a rozvojového kapitálu 
a implementáciu iniciatívy JEREMIE 
v podmienkach podnikov na 
východnom Slovensku) 

Ing. Magdaléna 
Freňáková, PhD. 

2009 

 

Projekt aplikovaného výskumu  

P. 
č. 

Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 4/0046/07 Výskumno-výstavné a informačné centrum 
bioenergie 

doc. Ing. Matej 
Polák, PhD. 

2007-2009 
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Fakulta medzinárodných vzťahov 

Prehľad projektov ukončených v roku 2009 

 

Projekty VEGA 

P. č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. VEGA 1/4563/07 Vzťah 
medzinárodného 
práva 
a európskeho 
práva 

prof. JUDr. 
Stanislav Mráz, 
CSc. 

01.01. 2007 – 31. 
12. 2009 

     

 

Projekty mladých pracovníkov 

P. č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. evid. č. 
2319205 

Spolupráca 
Slovenskej 
republiky 
s Ruskou 
federáciou 
v oblasti 
energetiky 

Ing. Mária 
Greššová, PhD. 

01.01. 2009 – 31. 
12. 2009 

2. evid. č. 
2319206 

Právo 
medzinárodných 
ekonomických 
vzťahov 
a slovenská 
legislatíva 

JUDr. Halina 
Martyniv, PhD. 

01.01. 2009 – 31. 
12. 2009 

3. evid. č. 
2319207 

Európska únia 
a migrácia 
pracovných síl 

Mgr. Klaudia 
Pyteľová 

01.01. 2009 – 31. 
12. 2009 

 

 

 

 


