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Prehľad projektov ukončených v roku 2010 
 
 
Národohospodárska fakulta 
 
Zahraničné projekty 

 
Projekty VEGA 

 
 
 
 
 

P.č. Číslo 
projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba 

riešenia 

1. 
IBM 

3.12.09 
IBM Innovative Workplace for Doctorate 
Students. 

Ochotnický Pavol 
doc. Ing. PhD. 

2010 

P.č. Číslo 
projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba 

riešenia 

1. 216 

Analýza spoločensko-ekonomických efektov 
inovácií a ich financovanie v 
podnikateľských subjektoch v SR. 

Sivák Rudolf 
prof. Ing. PhD. 2008 - 2010 

2. 217 

Teória regulovania, jej miesto v systéme 
makroekonomických teórií a možnosti 
aplikácie jej teoretických postupov na 
problémy slovenskej ekonomiky. 

Přívarová Magdaléna 
doc. Ing. CSc. 2008 - 2010 

3. 218 
Teoretické a praktické aspekty novej 
(znalostnej) ekonomiky. 

Piovarčiová Veronika 
doc. Ing. CSc. 2008 - 2010 

4. 219 

Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na 
konkurencieschopnosť slovenskej 
ekonomiky. 

Neubauerová Erika 
doc. Ing. PhD. 2008 - 2010 

5. 220 
Globalizácia versus regulácia bankovníctva 
a finančného trhu. 

Horvátová Eva 
doc. Ing. CSc. 2008 - 2010 

6. 221 

Mikroekonomické súvislosti spotreby 
slovenských domácností a kvality ich života 
v nových ekonomických podmienkach. 

Holková Viera 
doc. Ing. CSc. 2008 - 2010 

7. 222 

Vzťahy medzi investíciami, mierou investícií 
a ekonomickým rastom v Slovenskej 
republike. 

Vidová  Jarmila 
Ing. PhD. 2008 - 2010 

8. 223 
Tvorba jednotného finančného trhu v rámci 
Eurozóny. 

Chovancová Božena 
prof. Ing. PhD. 2008 - 2010 

9. 224 Vplyv nepriamych daní na spotrebu. 
Schultzová Anna 
prof. Ing. PhD. 2008 - 2010 

10. 225 
Účinnosť automatických stabilizátorov v 
procese vstupu SR do eurozóny. 

Ochotnický Pavol 
doc. Ing. PhD. 2008 - 2010 

11. 226 
Dopad globalizačných a integračných 
procesov na slovenský poistný trh II. 

Pastoráková Erika 
doc. Ing. PhD. 2008 - 2010 

12. 227 

Ekonomické aspekty ochrany životného 
prostredia v procese globalizácie svetovej 
ekonomiky. 

Romančíková Eva 
doc. Ing. CSc. 2008 - 2010 

13. 228 

Úloha informačných a komunikačných 
technológií pri podpore regionálneho 
rozvoja. 

Tvrdoň Jozef 
doc. Ing. CSc. 2008 - 2010 

14. 229 
Hospodárska politika reálnej konvergencie 
SR k EÚ. 

Vincúr Pavol 
prof. Ing. PhD. 2008 - 2010 
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Projekty KEGA 

 
Projekty mladých vedeckých pracovníkov 

 
Projekt Aplikovaného výskumu – MŠ SR 

 
Projekty International Vysegrad Fund (mobilitné projekty) 

P.č. Číslo 
projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba 

riešenia 

1. 492 Poisťovníctvo v európskych dimenziách. 
Majtánová Anna 
prof. Ing. PhD. 

2010 
 

2. 491 Podpora výučby predmetu Kvalita života. 
Antalová Mária 
PhDr. PhD. 

2010 
 

3. 482 

Podpora podnikateľských paradigiem vo 
vyučovacom procese na stredných 
odborných školách ekonomického 
zamerania. 

Velichová Ľudmila 
Ing. PhD. 2008 - 2010 

4. 481 

Rozpočtová teória, politika a prax. 
(vysokoškolská učebnica určená pre III. 
stupeň vysokoškolského štúdia) 

Beličková Kornélia 
doc. Ing. PhD. 2008 - 2010 

P.č. Číslo 
projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba 

riešenia 

1. 2315009 

Makroekonomické aspekty cyklického vývoja 
európskych ekonomík v podmienkach 
znalostnej ekonomiky. 

Novák Marcel 
Ing. PhD. 2008 - 2010 

2. 2315013 
Úloha a postavenie poisťovníctva v 
konglomeráte finančných trhov Európy. 

Littvová Zuzana 
Ing. PhD. 2009 - 2010 

3. 2315014 
Priame a nepriame prejavy vplyvu EU v 
Bratislave na rozvoj mesta a regiónu. 

Štofko Michal 
Ing. 2009 - 2010 

4. 2315015 
Flexibilita trhu práce v kontexte procesu 
globalizácie a zamestnanosti. 

Přívara Andrej 
Ing. 2009 - 2010 

5. 2315016 
Vybrané problémy bankovníctva a 
finančných trhov. 

Šimko Martin 
Ing. 2009 - 2010 

6. 2315017 

Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po 
vstupe do EMÚ - nové výzvy pre 
hospodársku politiku. 

Lábaj Martin 
Ing. PhD. 2009 - 2010 

7. 2315018 

Ponukovo orientovaná hospodárska politika a 
možnosti jej uplatňovania v období 
prehlbujúcich sa recesných tendencií. 

Havettová Miroslava 
Ing. PhD. 

 
2009 - 2010 

8. 2315019 
Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho 
vývoja. 

Střelecká Zdenka 
Ing. 2009 - 2010 

P.č. Číslo 
projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba 

riešenia 

1. 53 
Možnosti prognózovania reálnej 
konvergencie SR k EÚ. 

Vincúr Pavol 
prof. Ing. PhD. 2008 - 2010 

P.č. Číslo 
projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba 

riešenia 

1. 
30810000

4-IVF 

Strengthening the educational and 
scientific collaboration among Faculties of 
Economics within V4 and countries of 
South Eastern Europe. 

Horvátová Eva 
doc. Ing. CSc. 2008 - 2010 

2. 50910063 
Visegrad Scholarship Program (Yuliya 
Kiriyenko). 

Péliová Jana 
Ing. PhD. 2009 - 2010 
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Iné projekty – zmluvy s Tatra bankou 

 
Iné projekty – dotácia MŠ SR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. 50910717 
Visegrad Scholarship Program (Maksim 
Belitski). 

Péliová Jana 
Ing. PhD. 2009 - 2010 

4. 50910858 
Visegrad Scholarship Program (Usevalad 
Nikulin). 

Péliová Jana 
Ing. PhD. 2009 - 2010 

5. 50910886 
Visegrad Scholarship Program (Yaroslav 
Iolkin). 

Péliová Jana 
Ing. PhD. 2009 - 2010 

6. 50910896 
Visegrad Scholarship Program (Vira 
Dubrovina). 

Péliová Jana 
Ing. PhD. 2009 - 2010 

P.č. Číslo 
projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba 

riešenia 

1. 2010vs019 

Zavádzanie moderných vyučovacích 
techník do predmetu Riziko a neistota vo 
financiách s využitím experimentálnej 
ekonómie. 

Kováč Urban 
Ing. PhD. 

2010 
 
 

2. 2010vs031 VET zóna. 
Novák Marcel 
Ing. PhD. 

2010 
 

P.č. Číslo 
projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba 

riešenia 

1. 201521 

Príspevok na organizačné zabezpečenie 
vedeckého seminára "História, súčasnosť a 
perspektívy Katedry ekonomickej teórie" a 
medzinárodnej vedeckej konferencie "Nová 
ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii 
a hospodárskej praxi". 

Piovarčiová Veronika, 
doc. Ing. PhD.  

2010 
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Obchodná fakulta 
 
Projekty VEGA 

 
Projekty KEGA 
P.č.  Číslo 

projektu 
Názov projektu Vedúci 

projektu 
Doba  

riešenia 

1. 046-036EU-
4/2010 

Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu na 
medzinárodnom trhu 

prof. Novacká 2010 

2. 201-039EU-
4/2010 

Marketing miest a obcí – monografia 
s multimediálnou podporou 

Ing. Hasprová 2010 

 
Projekty hospodárskej praxe 
P.č.  Číslo 

projektu 
Názov projektu Vedúci 

projektu 
Doba  

riešenia 

1. Zmluva so ZSE, a.s. 
Bratislava 

Strategický význam elektrickej 
energie pri podpore 
konkurencieschopnosti a vplyv ČR 
na energetickú bezpečnosť SR 

prof. Baláž 2009-2010 

2. Zmluva na poskytnutie 
služby č. 

2030/09/OCRaPM 
s mestom Nitra 

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu 
v Nitre 

doc. Plesník 2009-2010 

3. Zmluva so Seesame, 
s.r.o., Bratislava 

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

prof. Baláž 2010 

4. 2010vs027 – Projekt 
Tatrabanky 

Synergia OFH a inovácie vo 
vzdelávacom procese OFH (Synergy 
and Innovation in Education) 

doc. Čiderová 2010 

 

 

P.č. Číslo 
projektu 

Názov projektu Vedúci 
projektu 

Doba 
riešenia 

1. 1/0251/08 Skúmanie faktorov a determinantov európskeho 
podnikateľského prostredia a marketingové 
stratégie pre slovenské podniky na jednotnom 
trhu Európskej únie s podporou špecifického 
marketingového inštrumentária 

prof. Čihovská 2008-2010 

2. 1/0557/08 Inovácie marketingových a obchodných činností 
podnikov SR 

doc. Dzurová 2008-2010 

3. 1/0668/08 Priame a nepriame efekty priamych 
zahraničných investícií v strednej a východnej 
Európe a na Slovensku 

prof. 
Ferenčíková 

2008-2010 

4. 1/0228/08 Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných 
podnikov 

prof. Kita 2008-2010 

5. 1/0184/08 Regionálna politika Ruskej federácie 
a perspektívy spolupráce s Európskou úniou 
s osobitným zameraním na SR 

Dr. Rosenberg 2008-2010 

6. 1/0839/08 Rastúca dominancia čínskej ekonomiky a zmena 
rovnováhy medzi regiónmi v kontexte svetového 
hospodárstva a ich dopad na rast 
konkurencieschopnosti EÚ s dôrazom na oblasť 
zahraničného obchodu a investičných tokov  

Ing. Verček 2008-2010 
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Inštitucionálne projekty 
P.č. Číslo 

projektu 
Názov projektu Vedúci 

projektu 
Doba 

riešenia 
1. 160042/08 Aktivizácia domáceho cestovného ruchu 

v Slovenskej republike pre vybrané segmenty 
klientely 

prof. Novacká 2008-2010 

 
Projekty mladých vedeckých pracovníkov 
P.č. Číslo 

projektu 
Názov projektu Vedúci 

projektu 
Doba  

riešenia 

1. 2316068/09 Stratégie transnacionálnych korporácií 
v regióne strednej a východnej Európy 
v období súčasného turbulentného vývoja 
svetovej ekonomiky 

Ing.  Krajčík 2009-2010 

2. 2316066/09 Konkurencieschopnosť ekonomiky SR a nové 
výzvy globálnej ekonomiky v podmienkach 
finančnej a hospodárskej krízy 

Ing. Zábojník 2009-2010 

3. 2316067/09 Skúmanie ekonomických prínosov cestovného 
ruchu a možnosti ich zvyšovania na Slovensku 
a vo vybraných krajinách 

Ing. Bojová 2009-2010 

4. 2316065/09 Vymožiteľnosť práva v obchodno–záväzkových 
vzťahoch 
 

Mgr. 
Borodovčák 

2009-2010 

 
Medzinárodné vedecké projekty 
P.č. Číslo 

projektu 
Názov projektu Vedúci projektu Doba  

riešenia 

1. GREG-PSV 
381009189 

Sledovanie európskych sociálno-
ekonomických dynamík 

prof. Dr. Claude 
Martin, prof. Kita, 
zodp. zástupca za OF 

2007-2010 

2. LP-LDV-TOI-
08-AT-0002 

Leonardo da Vinci/Transfer inovácií 
„Incuba-Train“ 

doc. Čiderová, 
spoluriešiteľ za EU v 
Bratislave 

2008-2010 

3. 20910320 
Visegrad Fund 

The role of outward FDI from Visegrad 
countries in strendgthening regional 
integration 

Magdolna Sass, 
Hungarian Academy of 
Science, prof. 
Ferenčíková, zástupca 
za SR 

2009-2010 
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Fakulta hospodárskej informatiky 
 
Projekty VEGA 
P.č. Číslo  

projektu 
Názov  

projektu 
Vedúci projektu Doba  

riešenia 
1. 1/0724/08 Riadenie rizík neživotného poistenia podľa 

direktívy Európskej Komisie SOLVENCY II 
doc. RNDr. Galina 
Horáková, CSc. 

2008-2010 

2. 1/0547/08 Metódy poisťovania investičných rizík 
členských krajín Európskej únie 

doc. RNDr. Pinda 
Ľudovít, CSc. 

2008-2010 

3. 1/0437/08 Kvantitatívne metódy v stratégii šesť sigma prof. Ing. Milan 
Terek, PhD. 

2008-2010 

4. 1/0284/08 Metodologické aspekty účtovníctva, 
audítorstva a kontroly v mikroekonomickom 
prostredí s dôrazom na potreby teórie a praxe 
v kontexte národných a nadnárodných 
požiadaviek 

doc. Ing. Ladislav 
Kareš, PhD. 

2008-2010 

 
Projekty KEGA 
P.č. Číslo  

projektu 
Názov  

projektu 
Vedúci projektu Doba  

riešenia 
1. 022-033EU-

4/2010 
Hĺbková analýza údajov (projekt na podporu 
vydania monografie) 

prof. Ing. Milan 
Terek, PhD. 

2010 

2. 227-023EU-
4/2010 

Zmeny vlastníckych transakcií v obchodných 
spoločnostiach z pohľadu účtovníctva 
(projekt na podporu vydávania monografie) 

doc. Ing. Katarína 
Máziková, PhD. 

2010 

3. 088-031EU-
4/2010 

Účtovníctvo rozpočtových organizácií 
(projekt na podporu vydania monografie)  
 

doc. Ing. Antónia 
Kovalčíková, PhD. 

2010 

 
Projekty mladých vedeckých pracovníkov 
P.č. Číslo  

projektu 
Názov  

projektu 
Vedúci projektu Doba  

riešenia 
1. 2317116 Konkurencieschopnosť produktov finančných 

inštitúcií na slovenskom trhu v kontexte 
podmienok Európskej únie 

Mgr. Tatiana 
Šoltésová, PhD. 

2008-2010 

2. 2317119 Analýza a modelovanie cenového vývoja 
v podmienkach SR pred a po vstupe do 
eurozóny 

Ing. Tomáš 
Domonkos, PhD. 

2009-2010 

3. 2317120 Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie Ing. Ján Solík, PhD. 2009 -2010 
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Fakulta podnikového manažmentu 
 

Projekty VEGA 
P. 
č. 

Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 1/0330/08 Zhodnotenie zmien podnikateľských 
štruktúr v dôsledku integračných 
procesov pri kooperácii malých 
a stredných podnikov, osobitne 
družstiev 

doc. Ing. Elena 
Šúbertová, PhD. 

2008 - 2010 

2. 1/0165/08 Interakcie rozpočtovo-kapitálových 
a finančných rozhodnutí a ich vplyv na 
rast trhovej hodnoty podniku 

Ing. Eduard 
Hyránek, PhD. 

2008 - 2010 

3. 1/0486/08 Rozvoj a implementácia projektového 
manažmentu v malých a stredných 
podnikoch 

prof. Ing. Miroslav 
Majtán, CSc. 

2008 - 2010 

4. 1/0686/08 Podpora controllingových systémov 
v praxi SR podľa vyspelých 
controlligových systémov v krajinách 
Európskej únie 

doc. Ing. Alžbeta 
Foltínová, CSc. 

2008 - 2010 

5. 1/0425/08 Metódy a modely analýzy výkonnosti 
a predikcie finančnej situácie 
slovenských  podnikov 

prof. Ing. Karol 
Zalai, CSc. 

2008 - 2010 

6. 1/0881/08 Flexibilita pracovnej sily ako dôležitý 
predpoklad prosperity podnikov na 
Slovensku 

Mgr. Oľga 
Nachtmannová, 
PhD. 

2008 - 2010 

7. 1/0372/08 Riadenie a prezentácia finančných 
procesov podnikov a holdingových 
zoskupení v trhovej konkurencii krajín 
EÚ 

Ing. Alena 
Tóthová, PhD. 

2008 - 2010 

8. 1/0491/08 Environmentálne aspekty rozvoja 
podnikov SR 

prof. Ing. Andrej 
Dupaľ, CSc. 

2008 - 2010 

9. 1/0276/08 Moderné prístupy v manažmente 
finančného rizika podnikov pri uplatnení 
princípov behaviorálnych financií 

doc. Ing. Peter 
Markovič, PhD. 

2008 - 2010 

10. 1/0568/08 Uplatňovanie moderných trendov 
manažmentu a ich vplyv na úspešnosť 
podnikov 

prof. Ing. 
Ľuboslav Szabo, 
CSc. 

2008 - 2010 

 
Projekty mladých vedeckých pracovníkov 
P. 
č. 

Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci 
projektu 

Doba  
riešenia 

1. 2318160 Ekonomické a manažérske aspekty 
konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty 
podnikov 

Ing. Jana 
Kissová 

2009-2010 
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Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 
 

Projekty VEGA 
P. č. Číslo  

projektu 
Názov  

projektu 
Vedúci projektu Doba  

riešenia 
1. 1/0780/08 Štrukturálna politika Slovenskej 

republiky ako nástroj riešenia 
regionálnych disparít 

doc. Ing. Mária Farkašovská, 
CSc. 

2008-2010 

2. 1/0667/08 Financovanie a podpora inovačného 
rozvoja malých a stredných 
podnikov v SR a vo vybraných 
krajinách EÚ 

doc. Ing. Viktória Bobáková, 
CSc. 

2008-2010 

3. 1/0656/08 Implementácia medzinárodných 
účtovných štandardov a jej dopad 
na daň z príjmov 

Ing. Viera Zoričáková, PhD. 2008-2010 

 
Projekt KEGA 
P. 
č. 

Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 120-035EU- 
4/2010

Zelený marketing doc. Ing. Vanda 
Lieskovská, PhD. 

2010 

 
Projekty mladých vedeckých pracovníkov 
P. č. Číslo  

projektu 
Názov  

projektu 
Vedúci 

projektu 
Doba  

riešenia 
1. 2330256/09 Podniková kultúra slovenských podnikov 

v európskom komunikačnom priestore 
Ing. Elena 
Horváthová 

2009-2010 

2. 2330258 Inovačné aktivity v malých a stredných 
podnikoch s dôrazom na prekážky brániace 
inovačným aktivitám 

Ing. Lucia 
Demjanová, 
PhD. 

2010 

3. 2330259 Vyspelé akciové trhy a trhy krajín V4 – 
vývoj v období finančnej krízy 

Ing. Eduard 
Baumöhl, PhD. 

2010 

4. 2330260 Odvetvová klasifikácia, tvorba, homogenita 
a trhová štruktúra odvetví 

Ing. Štefan 
Lyócsa, PhD. 

2010 

 
Projekt Nadácie Tatrabanky 
P. 
č. 

Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci projektu Doba  
riešenia 

1. 2010VS035 Inovácia výučby predmetu Financie a mena 
prostredníctvom e-learningu 

doc. Ing. Eva 
Kafková, PhD. 

2010 
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Fakulta medzinárodných vzťahov 

Projekty VEGA 
P. č. Číslo  

projektu 
Názov  

projektu 
Vedúci projektu Doba  

riešenia 
1. VEGA 

1/0802/08 
Migračná politika Európskej únie prof. Ing. Ľudmila 

Lipková, CSc. 
2008 – 2010 

2. VEGA 
1/0561/08 

Kultúrna pluralita, interkultúrna 
komunikácia a vytváranie 
interkultúrnych kompetencií 

doc. PhDr. Milan 
Márton, CSc. 

2008 – 2010 

3. VEGA 
1/0408/08 

Medzinárodná migrácia 
v európskom kontexte 

doc. PhDr. Ján 
Liďák, CSc. 

2008 – 2010 

4. VEGA 
1/0862/08 

Postavenie a perspektívy Indie vo 
svetovom hospodárstve 

Ing. Ladislav 
Lysák, DrSc. 

2008 – 2010 

5. VEGA 
1/0826/08 

Medzinárodné vzťahy 
v podmienkach postmodernej 
spoločnosti globalizujúceho sa 
sveta (sociologické a politické 
aspekty sociálno-ekonomických 
a bezpečnostných problémov 

doc. PhDr. 
František 
Škvrnda, CSc. 

2008 – 2010 

 
Projekty mladých vedeckých pracovníkov 
P. č. Číslo  

projektu 
Názov  

projektu 
Vedúci projektu Doba  

riešenia 
1. evid. č. 

2319208 
Migračná politika EÚ 
v podmienkach globálnej 
liberalizácie a deregulácie dopravy 

Ing. Martin 
Grančay 

2010 

2. evid. č. 
2319209 

Príčiny a dôsledky pracovnej 
migrácie občanov SR do štátov 
Európskej únie s dôrazom na 
mladých ľudí 

Ing. Margita 
Hulmanová 

2010 

3. evid. č. 
2319210 

Migrácia ako nová bezpečnostná 
výzva Európskej únie 

Ing. Mikuláš 
Černota 

2010 

4. evid. č. 
2319211 

Postavenie imigrantov 
v Slovenskej republike 

Ing. Ľubomír Billý 2010 

 
Projekt NIL-II-2009 
P. č. Číslo  

projektu 
Názov  

projektu 
Vedúci projektu Doba  

riešenia 
1. NIL-II-009 Quo vadis Europe? Prof. Lipková 2009 - 2010 
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Fakulta aplikovaných jazykov 
 
Projekt KEGA 

P. č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci 
projektu 

Doba  
riešenia 

1. č. 484 
 

MŠ SR 3/6205/08 

Princípy a metódy tvorby 
študijného programu medzi-
medziodborového štúdia 
Aplikované jazyky a interkul- 
túrna komunikácia 

PhDr. Tatiana 
Hrivíková, 
PhD. 

2008 - 2010 

 
Inštitucionálne projekty   

P. č. Číslo  
projektu 

Názov  
projektu 

Vedúci 
projektu 

Doba  
riešenia 

1. č. 10 Aplikácia inova-tívnych 
učebných metód na tvorbu 
študijných mate- riálov pre 
potreby špecializovaného 
jazykového kurzu 
Wirtschaftsdeutsch im 
Handel na Obchodnej fakulte 
EU v Bratislave 

PhDr. Eleonóra 
Flochová, CSc. 

2008 - 2010 

2. č. 12 Zefektívnenie práce 
s odborným textom 
v anglickom jazyku na Ekono-
mickej univerzite so 
zameraním na infor-  
mačné technológie a sociálno-
ekonomickú 
problematiku 

PaedDr. Eva 
Stradiotová, 
PhD. 

2008 - 2010 

3. č. 13 Analýza súčasného ruského 
ekonomic- 
kého textu a jej 
aplikácia na tvorbu učebných 
pomôcok 

PhDr. Katarína 
Strelková, CSc. 

2008 - 2010 
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Ústav ekonómie a manažmentu 
- nemajú končiace projekty 

 
 
 
Národné centrum európskych a globálnych štúdií 

- nemajú končiace projekty 
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Národohospodárska fakulta 
 
 
Zahraničné projekty 

  
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: IBM 3.12.09 
Názov projektu: Innovative and highly modern workplace and curriculum (Projekt v rámci  

 Univerzitného programu IBM) 
Vedúci projektu: doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. 
Spoluriešitelia: Ing. Martin Alexy, Ing. Marek Káčer 
Doba riešenia: Január – december 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2 057,90 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Inovácia osnov a príprava vzorových príkladov predmetu Analýza a prognóza vo financiách (2. 
stupeň štúdia – 4. resp. 5. ročník). Využitie aplikácie EViews 6 pre konštrukciu ekonometrických 
modelov v rámci uvedeného predmetu prinesie študentom 2. stupňa štúdia možnosť osvojiť si základy 
práce s odborným software. Pre základné techniky analýzy sa využívajú reálne dáta spoločnosti IBM. 

Počítač so zakúpeným software EViews 6 slúži na modelovanie finančných časových radov a 
na výučbu predmetu Finančná ekonometria pre študentov doktorandského štúdia katedry financií. 
Pracovisko prináša nový prvok pre vedenie výskumnej činnosti doktorandov s očakávaným pozitívnym 
efektom pre pedagogický proces. 

 
 

Projekty VEGA 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 1/0797/08 
Názov projektu:  Analýza spoločensko-ekonomických efektov inovácií a ich financovanie v  
                         podnikateľských subjektoch v SR. 
Vedúci projektu: Sivák Rudolf prof. Ing. PhD. 
Spoluriešitelia:   Gertler Ľubomíra Ing. PhD. 
    Alexy Martin Ing. 
    Belanová Katarína Ing. 

  Mikócziová Jana Ing. PhD. 
              Kováč Urban Ing. PhD. 
    Bognárová-Jančovičová Kristína Ing. 
Doba riešenia: 1.1.2008 – 31.12.2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1 427 eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

V rámci výskumu boli analyzované programy a iniciatívy, na základe ktorých sa podporujú 
inovácie v malých a stredných podnikoch v SR. Vo výskumnom projekte sa zadefinovali typy inovácií 
v malých a stredných podnikoch v SR, ako aj metódy, na základe ktorých je možné vyhodnotiť 
a porovnať výsledky v oblasti inovácií v podnikoch navzájom.  Vo výskumnom projekte boli 
analyzované dva hlavné nástroje, pomocou ktorých je možné zisťovať budúcu hodnotu inovácií voči 
počiatočnému stavu môžu byť prieskum trhu (tzv. „benchmarking“), podľa ktorého si podnikateľský 
subjekt môže porovnať svoje výsledky s podobnými subjektami na trhu, resp. dotazníková metóda pre 
cieľové skupiny, v ktorej ide o vyhodnotenie skupinového názoru na projekty v danej oblasti.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 (vytiahnuť z registra EPČ Slovenskej 
ekonomickej knižnice): 
 
AFD Vývoj ekonomiky SR v roku 2009 - stručná analýza / Rudolf Sivák. 
In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2009 : konferencia pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana 
Čaploviča : Bratislava, 13. 4. 2010 / Zostavovatelia: Jozef Chajdiak, Ján Luha, František Bernadič ; 
Recenzenti: Jozef Chajdiak, Peter Mach, Ján Luha, František Bernadič. - Bratislava : Slovenská 
štatistická a demografická spoločnosť, 2010. - ISBN 978-80-88946-49-6. - S. 91-95. 
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AFH Complementarities between information, technology and human capital accumulation in 
Europe: an empirical exploration / Rudolf Sivák, Milan Buček, Menbere Workie Tiruneh. 
In Proceedings of Bratislava Economic Meeting 2010 International Scientific Conference : Bratislava, 
25 and 26 June 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2987-7. 
 
AFC Sources of investment finance in firms in Slovakia. - VEGA 1/0797/08. 
In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 
CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, 2010. - ISBN 978-80-7318-922-8. 
 
ADF Determinanty kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov / Jana Mikócziová. 
In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 
= The New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific 
journal. - Bratislava : EKONÓM, 2010. - ISSN 1336-1732. - Roč. 3, č. 1 (2010), s. 80-87. 
 
EDI [Daňovníctvo: daňová teória a politika] / Jana Mikócziová. 
In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 
= The New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific 
journal. - Bratislava : EKONÓM, 2010. - ISSN 1336-1732. - Roč. 3, č. 1 (2010), s. 103-104. 
Recenzia na: Daňovníctvo : daňová teória a politika / Anna Schultzová a kolektív. 2. preprac. vyd. - 
Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-264-1 
 
EDI [Riziká vo financiách a v bankovníctve] / Jana Mikócziová. 
In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = 
quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v 
Bratislave, 2010. - ISSN 0323-262X. - Roč. 39, č. 1 (2010), s. 133-134. 
Recenzia na: Riziká vo financiách a v bankovníctve / Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč. - 
Bratislava : Sprint dva, 2009. - ISBN 978-80-89393-03-9 
 
EDI [Ceny a hodnoty akcií] / Ľubomíra Gertler. 
In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis : ekonomie. Ekonomika a 
management. Marketing a obchod. Finance. Informační management = Economics and management. 
- Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2010. - ISSN 1212-3609. - Roč. 13, č. 
2(2010),s.158-159. 
 
Recenzia na: Ceny a hodnoty akcií / Božena Hrvoľová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 
ISBN 978-80-225-2747-7 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ   LIST   VÝSKUMNÉHO   PROJEKTU 
Číslo projektu: 217 
Názov projektu: Teória regulovania, jej miesto v systéme ekonomických teórií a možnosti aplikácie jej  

teoretických prístupov na problémy slovenskej ekonomiky. 
Vedúci projektu: doc. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc. 
Spoluriešitelia:  doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.,  doc. Ing. Daria Rozborilová, CSc., Ing. Pavol  

Skalák,  Ing. Karol Trnovský, PhD.,  Ing. Marián Vongrej, PhD. 
Doba riešenia:  2008 – 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: KV: 0,-€ BV: 3 651,-€ 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Systemizácia predmetnej problematiky s osobitným dôrazom kladeným na jej metodologické 
aspekty. Aplikácia metodologických prístupov teórie regulovania v podmienkach slovenskej ekonomiky. 
Formulácia záverov týkajúcich sa adekvátnych foriem regulácie vo vybraných sférach: 

‐ Vymedzenie aktuálneho stavu hospodárskeho rámca a vhodného inštitucionálneho 
usporiadania ako predpokladov i determinujúcich činiteľov rýchlejšieho rastu výkonnosti 
slovenskej ekonomiky. 
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‐ Identifikácia endogénnych činiteľov zabezpečujúcich vyššiu výkonnosť slovenskej 
ekonomiky v oblasti medzinárodnej výmeny. 

‐ Efekty regulačnej vládnej politiky SR zameranej na vytvorenie priaznivého investičného 
prostredia pre zahraničných investorov. 

‐ Aplikácia holistického prístupu pri skúmaní súvislostí medzi dôchodkovou nerovnosťou, 
ekonomickým rastom a globalizačnými procesmi v členských štátoch Európskej únie. 

‐ Vplyv základných kategórií etiky, ako prirodzených regulátorov slobodného správania 
jednotlivcov a sociálnych skupín, na ekonomickú aktivitu. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
ČAPLÁNOVÁ, A.: Determinanty subjektívneho blahobytu jednotlivcov (Dezagregovaná analýza) / 
Anetta Čaplánová, Marta Orviská. - CERGE-EI. 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 : journal for economic 
theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : 
Prognostický ústav SAV, 2010. - ISSN 0013-3035. - Roč. 58, č. 1 (2010), s. 61-73.  
 
PŘÍVAROVÁ, M.:Alternatívny prístup k ekonomickému rastu v teórii regulovania / Magdaléna 
Přívarová. - VEGA 217/08. 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 : journal for economic theory, economic 
policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 
2010. - ISSN 0013-3035. - Roč. 58, č. 3 (2010), s. 292-304. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
PŘÍVAROVÁ, M.:Súčasná finančná kríza z pohľadu teórie regulovania / Magdaléna Přívarová. - VEGA 
217/08. 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. 3 (September 2009), 
s. 23-31. 
 
PŘÍVAROVÁ, M.:Francois Perroux a jeho prínos k rozvoju ekonomickej teórie / Magdaléna Přívarová. 
In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 
= the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific 
journal. - Bratislava : EKONÓM, 2010. - ISSN 1336-1732. - Roč. 3, č. 2 (Jún 2010), s. 43-51. 
 
PŘÍVAROVÁ, M.:Príspevok teórie regulovania k poňatiu hospodárskych kríz / Magdaléna Přívarová. In 
Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = 
quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v 
Bratislave, 2010. - ISSN 0323-262X. - Roč. 39, č. 1 (2010), s. 67-75. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
SKALÁK, P.:   Vývoj výmenných kurzov krajín V4 a prijatie spoločnej európskej meny v období 
hospodárskej recesie / Pavol Skalák. In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky [elektronický 
zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých statí / zostavovatelia Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - 
Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2874-0. - S. 24-29. 
 
TRNOVSKÝ, K.: Simulácia budúceho vývoja HDP  SR z pohľadu reálnej konvergencie / Karol Trnovský. 
In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník 
vedeckých statí / zostavovatelia Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : Národohospodárska 
fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2874-0. - S. 30-32. 
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TRNOVSKÝ, K.: Prognóza reálnej konvergencie SR v oblasti výkonnosti / Karol Trnovský. 
In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník 
vedeckých statí / zostavovatelia Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : Národohospodárska 
fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2874-0. - S. 47-49. 
 
VONGREJ, M.: Zhoršujúci sa stav korupcie na Slovensku / Marián Vongrej. In Makroekonomické 
aspekty znalostnej ekonomiky [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých statí / 
zostavovatelia Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - 
ISBN 978-80-225-2874-0. - S. 33-36. 
 
VONGREJ, M.: Korupčné správanie na Slovensku v období 2007-2009 a jeho porovnanie s ostatnými 
krajinami EÚ / Marián Vongrej. In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky [elektronický 
zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých statí / zostavovatelia Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - 
Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2874-0. - S. 50-53. 
 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách:  
 
PŘÍVAROVÁ, M.:Makroekonomické a mikroekonomické dopady finančnej krízy na automobilový 
priemysel / Magdaléna Přívarová. - VEGA 217. 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. 
 
TRNOVSKÝ, K.: Približovanie sa SR k najvyspelejším európskym krajinám v oblasti výkonnosti / Karol 
Trnovský, Anna Sobotová. 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. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
PŘÍVAROVÁ, M.:Ľ Impact de la crise actuelle sur le marché du travail dans les pays de ľ Union 
européenne / Magdaléna Přívarová, Andrej Přívara. In La Crise mondiale et les perspectives de reprise 
dans ľ Union européenne : travaux scientifiques du Réseau PGV. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
2010. - ISBN 978-80-245-1684-4. - S. 103-111. 
 
SKALÁK, P.: Spoločná európska mena počas finančnej krízy a hospodárskej recesie / Pavol Skalák. - 
IGP 2315009. In Aktuální aspekty české a světové ekonomiky [elektronický zdroj] : seminář konaný u 
příležitosti mezinárodní konference LEF 2009 : Liberec 15. až 16. září 2009 / editor Magdalena 
Zbránková. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. - ISBN 978-80-7372-536-5. - S. 451-457. 
 
TRNOVSKÝ, K.: Reálna konvergencia v oblasti výkonnosti SR / Karol Trnovský. - PMVP 2315008. In 
Aktuální aspekty české a světové ekonomiky [elektronický zdroj] : seminář konaný u příležitosti 
mezinárodní konference LEF 2009 : Liberec 15. až 16. září 2009 / editor Magdalena Zbránková. - 
Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009, ISBN 978-80-7372-536-5. 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
ČAPLÁNOVÁ, A.: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum / Daria Rozborilová a kolektív. - 3. preprac. 
a dopln. vyd. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. - 314 s. [10,2 AH] : obr., tab. - (Ekonómia). - ISBN 
978-80-8078-343-3. Čaplánová: 1,81 AH, podiel 18 %, problémové okruhy: 1; 4/1,2,3,4,5,6 
 
ČAPLÁNOVÁ, A.: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií / Ján Lisý  a kolektív. - Bratislava : IURA 
EDITION, 2010. - 95 s. [6,022 AH]. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-323-5 (spoluautori: Lisý, Ján - 
Čaplánová, Anetta - Petričová, Jarmila - Vongrej, Marián) Čaplánová: 3,004 AH, podiel 51 %, kapitoly 
1, 2, 3, 4,  7, 8.2, 8.3, 9, 10, 12.1, 17.1, 19 
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ROZBORILOVÁ, D.: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum / Daria Rozborilová a kolektív. - 3. 
preprac. a dopln. vyd. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. - 314 s. [10,2 AH] : obr., tab. - (Ekonómia). 
- ISBN 978-80-8078-343-3. Rozborilová: 4,94 AH, podiel 49 %, problémové okruhy: 2; 3; 6; 7; 8; 12 
 
VONGREJ, M.: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií / Ján Lisý  a kolektív. - Bratislava : IURA 
EDITION, 2010. - 95 s. [6,022 AH]. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-323-5 (spoluautori: Lisý, Ján - 
Čaplánová, Anetta - Petričová, Jarmila - Vongrej, Marián) Vongrej: 0,342 AH, podiel 6 %, kapitola 20 
 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 
 
GONDA, V.: [Velká finanční krize: příčiny a následky] / Vladimír Gonda. In BIATEC : odborný bankový 
časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. - ISSN 1335-0900. - Roč. 17, č. 11 (November 
2009), s. 3. Recenzia na: Velká finanční krize : příčiny a následky / John Bellamy Foster - Fred 
Magdoff ; přeložil: Radovan Baroš. - Všeň : Nakladatelství Grimmus, 2009. - ISBN 978-80-902831-1-4 
 
GONDA, V.: [Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: globálna finančná a hospodárska kríza. Príčiny-
náklady-východiská ] / Vladimír Gonda. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej 
univerzity v Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of Economics 
Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. - ISSN 0323-262X. - Roč. 39, č. 1 
(2010), s. 134-135. Recenzia na: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : globálna finančná a 
hospodárska kríza : príčiny - náklady - východiská / Menbere T. Workie a kolektív. - Bratislava : 
Ekonomický ústav SAV, 2009. - ISBN 978-80-7144-175-5 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: VEGA 1/0478/08 
Názov projektu: Teoretické a praktické aspekty novej (znalostnej) ekonomiky 
Vedúci projektu: doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD. 
Spoluriešitelia: prof. Ing. Gonda Vladimír, PhD., prof. Ing. Hontyová Kajetana, PhD., Ing.                 
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časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. - ISSN 1335-0900. - Roč. 17, č. 11 (November 
2009), s. 3. Recenzia na: Velká finanční krize : příčiny a následky / John Bellamy Foster - Fred 
Magdoff ; přeložil: Radovan Baroš. - Všeň : Nakladatelství Grimmus, 2009. - ISBN 978-80-902831-1-4 
 
GONDA, V.: [Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: globálna finančná a hospodárska kríza. Príčiny-
náklady-východiská ] / Vladimír Gonda. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej 
univerzity v Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of Economics 
Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. - ISSN 0323-262X. - Roč. 39, č. 1 
(2010), s. 134-135. Recenzia na: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : globálna finančná a 
hospodárska kríza : príčiny - náklady - východiská / Menbere T. Workie a kolektív. - Bratislava : 
Ekonomický ústav SAV, 2009. - ISBN 978-80-7144-175-5 
 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
 
BRINČÍKOVÁ, Z.: Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenska k eurozóne / Zuzana 
Brinčíková. 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 : journal for economic theory, economic policy, social 
and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. - ISSN 
0013-3035. - Roč. 58, č. 3 (2010), s.  322-324. 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 1/0426/08  
Názov projektu: Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť slovenskej 
                        ekonomiky 
Vedúci projektu: doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. 
Spoluriešitelia:   Ing. Jana Péliová, PhD. - zástupca 

doc. Ing. Elena Beňová, PhD. 
Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD. 
Ing. Anton  Čiernik, PhD. 
Ing. Mária Drábeková, PhD. 
Ing. Lukrécia Kováč – Gerulová, PhD. 
Ing. Marián Kristeľ, PhD. 
Ing. Zuzana Neupauerová 
Ing. Zuzana Staríčková, PhD. 
Ing. Daša Vališová, PhD. (vyd. Belkovicsová) 

Doba riešenia: 2008-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2058 eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Výsledkom výskumu je ucelený pohľad na kohéznu politiku Európskej únie (vymedzenie 
pojmov, historický kontext, princípy, ciele, nástroje, evaluácia kohéznej politiky) vo vzťahu k jej 
členským štátom s osobitným dôrazom na rast konkurencieschopnosti regiónov. V zmysle naplnenia 
jedného z hlavných cieľov Európskej únie „vytvoriť  najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu 
poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta, schopnú trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom 
pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou“, analyzoval riešiteľský kolektív vybrané odvetvia 
verejného sektora, ktoré považoval za najviac ovplyvňované kohéznou politikou Európskej únie 
(verejná správa, vzdelávanie, veda, výskum a dopravná infraštruktúra), a to v nadväznosti na rast ich 
konkurencieschopnosti. Vo výskumnom projekte boli použité dostupné domáce a zahraničné odborné 
publikácie, legislatívne normy a štatistické údaje. Publikovaným výstupom je vedecká monografia, 
ktorá obsahovo zodpovedá pôvodne stanoveným vedeckým cieľom projektu. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 (vytiahnuť z registra EPČ Slovenskej 
ekonomickej knižnice): 
Záverečná publikácia: recenzovaná monografia  
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AAB Neubauerová, E. a kol.: Vplyv kohéznej politiky Európskej únie na konkurencieschopnosť 
slovenskej ekonomiky. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-3100-9 
Recenzovali: doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD., doc. Ing. Jozef Sokira, CSc. 
 
ADF Výnosnosť investícií do vzdelania a ich odhad prostredníctvom čistej súčasnej hodnoty v 
prístupe OECD / Daša Vališová, Denisa Kitová. 
In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 
= the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific 
journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. - ISSN 1336-1732. - Roč. 2, č. 4 (December 2009), s. 26-39. 
AFC Míra decentralizace v zemích Evropské unie / Erika Neubauerová, Juraj Švarc. 
In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II [elektronický zdroj] : sborník 
příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře, Šlapanice, 21.-22. ledna 2010 / Recenzent: Petr 
Suchánek. - Brno : Tribun EU, 2010. - ISBN 978-80-7399-907-0. 
AFD Finance of higher education institutions in Poland and Slovakia / Elena Beňová, Vera 
Dubrovina. 
In Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 11th international scientific conference : 
zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2867-2. - S. 64-72. 
AFD Financovanie vysokoškolského vzdelávania včera, dnes a zajtra / Daša Vališová, Zuzana 
Neupauerová. 
In Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 11th international scientific conference : 
zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2867-2. - S. 461-467. 
AFD Grantové projekty vysokých škôl a možnosti ich implementácie v praxi / Elena Beňová, Mária 
Drábeková. 
In Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 11th international scientific conference : 
zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2867-2. - S. 54-63. 
AFD Optimalizácia finančného systému územnej samosprávy v kontexte hospodárskej krízy / Erika 
Neubauerová, Juraj Švarc, Nadiya Dubrovina. 
In Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 11th international scientific conference : 
zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2867-2. - S. 284-293. 
AFD Partnerstvá verejného a súkromného sektora v sociálnych a zdravotníckych službách - 
možnosti presumu rizík na súkromný sektor / Radoslav Peter, Marián Kristeľ. 
In Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov = Finance and risk : approaches of young 
economists : proceedings of the 11th international scientific conference [elektronický zdroj] : 
elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. 
november 2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2867-2. - S. 104-
112. 
AFD Proces harmonizácie účtovníctva v Európe / Zuzana Staríčková. 
In Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 11th international scientific conference : 
zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2867-2. - S. 386-393. 
AFD Regionálne rozdiely ako možné riziko fiškálnej decentralizácie / Zuzana Neupauerová. 
In Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 10th international scientific conference : 
zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 24.-25. november 
2008 / recenzenti: Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 
978-80-225-2745-3. - S. 420-426. 
AFD Vplyv modernizácie železničných tratí v Slovenskej republike na poplatok za dopravnú cestu v 
programovom období 2007-2013 / Anton Čiernik. 
In Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 11th international scientific conference : 
zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2867-2. - S. 131-136. 
AFD Využitie PFI a PPP projektov vo Veľkej Británii / Denisa Kitová, Daša Vališová. 
In Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 11th international scientific conference : 
zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2867-2. - S. 177-184. 
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AFD Využívanie ukazovateľa regionálny HDP na obyvateľa na meranie rozdielov v rozvoji regiónov 
/ Jana Péliová. 
In Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 11th international scientific conference : 
zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2867-2. - S. 328-332. 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU VEGA 
Číslo projektu:   1/0487/08 
zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. 
Názov projektu:  Globalizácia versus regulácia bankovníctva a finančného trhu  
Vedúci projektu:   doc. Ing. Eva Horvátová, CSc. 
Spoluriešitelia:   Ing. Boris Šturc, PhD., doc. Ing. Tkáčová Dana, Ing. Vovk   
   Martin, PhD.,  Ing. Tučník Miroslav, PhD,  Ing.,  Pilch    
   Ctibor, Ing. , Špeťko Peter, Ing. Kolenčík Pavol, Ing.    
   Tkáčová Jana, Ing. Čurlejová Libuša, Ing. Šimko Martin,   
   prof. Ing. Buček Milan, DrSc., Ing. Střelecká Zdenka, Ing.   
   Korduliak Peter, Ing., Schwarzová Mária. 
Doba riešenia:   1/2008 – 12/2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:  3 718,- EUR 
 
ANOTÁCIA PROJEKTU VEGA 1/0487/08: Globalizácia versus regulácia bankovníctva a finančných trhov 
Vedeckovýskumná činnosť kolektívu riešiteľov je  zameraná na široké spektrum výskumu v oblasti 
bankovníctva, investičného a hypotekárneho financovania,  finančných trhov, regulácie, menovej 
teórie a politiky, menovej analýzy a prognózy a medzinárodných financií s osobitným dôrazom na 
podmienky pôsobenia Slovenskej republiky v rámci Európskej únie a eurozóny. Členovia riešiteľského 
kolektívu sledujú globálne tendencie vývoja finančných trhov, bankovníctva a medzinárodných 
finančných centier, ako aj prejavy finančnej krízy a alternatívne možnosti riešenia jej dôsledkov. 
Výskum sa venuje  aj problematike konštrukcie nových produktov na finančných trhoch a ich 
vzájomnej interakcie s rizikami, ktoré sú v ich konštrukcii obsiahnuté. Výskum sa orientuje na 
rozpracovanie problémov tvorby jednotnej menovej a fiškálnej politiky, bankovníctva a finančných 
trhov v podmienkach finančnej krízy, riešenie otázok vzájomných vzťahov IAS/IFRS a kapitálovej 
primeranosti. Kolektív autorov sa sústredil na otázky finančnej a bankovej krízy a na alternatívy 
riešenia problémov spôsobených krízou. Aktuálnymi boli aj otázky regulácie a dohľadu nad bankovými 
a finančnými inštitúciami, ako aj meniace sa stanoviská k používaniu derivátov a štruktúrovaných 
produktov. Ohodnocovanie bánk a finančných inštitúcií ako aktuálny problém rozhodovacích procesov 
v praxi takisto našli miesto vo výskumnej činnosti členov riešiteľského kolektívu. Výstupmi boli 
publikácie v uvedenej oblasti. 
Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu. Kvantifikácia výstupov: 
AAB MONOGRAFIE: 
Operácie komerčných bánk / Eva Horvátová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 
304 s. [20,11 AH] : sch., tab. - ISBN 978-80-225-2928-0 
AFA Publikované pozvané príspevky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách: 
AFC British pound U.S. dollar fundamental analysis / Libuša Čurlejová, Boris Šturc. - Spôsob 
prístupu: http://is.muni.cz/do/1456/sborniky/10407573/NewEconomicChallenges2010_PartII.pdf. - 
Popis urobený: 2.11.2010. 
In New economic challenges [elektronický zdroj] : 2nd international PhD students conference, part II. 
- Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. - ISBN 978-80-210-5146-1. - S. 23-
27. 
FAI FIN STAR NET 2010 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie : 10.-11. marec 2010 / zborník zostavil: Ctibor Pilch. - Elektronické dokumenty 
(listy, články, monografie). - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2010. - CD-ROM : diagr., grafy, tab. - 
Spôsob prístupu: www.finstar.sk. - ISBN 978-80-970244-2-0 
AFC Podstata súčasnej ekonomickej krízy / Libuša Čurlejová, Boris Šturc. 
In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 
CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, 2010. - ISBN 978-80-7318-922-8. 
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AFD Basel III - optimálna regulácia bankového sektora? / Peter Korduliak. 
In Management challenges in the 21st century [elektronický zdroj] : how to tackle the crisis: theory 
and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti : conference proceedings 
/ zborník recenzovaných príspevkov : Bratislava, april 27, 2010 = Manažment v 21. storočí: problémy 
a východiská / editors: Soňa Ferenčíková, Monika Šestáková ; reviewers: Heda Hansenová, Jozef 
Hvorecký, Jozef Kelemen. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 
2010. - ISBN 978-80-89306-08-4. - S. 80-83 [0,347]. 
AFD Finančné vylúčenie ako prekážka v plnohodnotnej účasti na modernom hospodárskom živote a 
jeden zo zdrojov prehlbovania sociálnej exklúzie / Nina Dudáková. 
In EDAMBA 2010 = EDAMBA 2010 : proceedings from international scientific conference for doctoral 
students and young researchers : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov : 20.-21. máj 2010, Mojmírovce / zborník zostavila Petra Némethová. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2972-3. - S. 104-111. 
FAI Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili Martin 
Vovk, Martin Novák. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a 
medzinárodných financií NHF EU], 2010. - CD-ROM. - ISBN 978-80-225-2863-4 
AFD Aktuálne otázky bankového sektora u nás a vo svete / Dana Tkáčová. 
In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili Martin Vovk, Martin 
Novák. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-
225-2863-4. 
AFD Analýza vybraných ekonomických indikátorov devízového kurzu EUR/USD / Libuša Čurlejová. 
In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[doktorandov] : Bratislava, 10.-11.6.2010 / zostavili: Martin Vovk, Martin Novák. - Bratislava : 
[Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-3001-9. 
AFD Európsky bankový dohľad a jeho zmeny / Peter Korduliak. 
In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[doktorandov] : Bratislava, 10.-11.6.2010 / zostavili: Martin Vovk, Martin Novák. - Bratislava : 
[Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-3001-9. 
AFD Finančná kríza a banky / Nina Dudáková. 
In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili Martin Vovk, Martin 
Novák. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-
225-2863-4. 
AFD Novinky v oblasti likvidity komerčnej banky v kontexte Basel III. / Martin Vovk. 
In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[doktorandov] : Bratislava, 10.-11.6.2010 / zostavili: Martin Vovk, Martin Novák. - Bratislava : 
[Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-3001-9. 
AFD Úverová politika bánk v SR v čase finančnej krízy - vývoj úverov v roku 2009 a v prvom 
štvrťroku 2010 / Nina Dudáková. 
In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[doktorandov] : Bratislava, 10.-11.6.2010 / zostavili: Martin Vovk, Martin Novák. - Bratislava : 
[Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-3001-9. 
AFD Princípy oceňovania vybraných aktív a pasív banky / Mária Schwarzová. 
In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili Martin Vovk, Martin 
Novák. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-
225-2863-4. 
AFD Riziko pri komoditných derivátoch v zmysle BASEL II. / Martin Vovk. 
In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili Martin Vovk, Martin 
Novák. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-
225-2863-4. 
AFD Smernica MIFID - prvok regulácie sektora finančníctva v eurozóne / Peter Korduliak. 
In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili Martin Vovk, Martin 
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Novák. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-
225-2863-4. 
AFD Súčasná ekonomická kríza a niektoré jej príčiny / Boris Šturc, Libuša Čurlejová. 
In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili Martin Vovk, Martin 
Novák. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-
225-2863-4. 
AFC Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií / Boris Šturc, Libuša Čurlejová. 
In Finance a management v teorii a praxi [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z konference : 30. 
dubna 2010, Ústí nad Labem. - Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. 
Purkyně], 2010. - ISBN 978-80-7414-247-5. - S. 263-266. 
Príspevky v odborných časopisoch: 
BDF Vybrané oblasti oceňovania a vykazovania kúpených cenných papierov v komerčnej banke / Mária 
Schwarzová. 
In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. - ISSN 1335-
0900. - Roč. 18, č. 7 (September 2010), s. 29-31. 
BDF  eriál : O riadení úverového rizika. 3. časť :   Prípravná etapa úverového procesu / Ctibor Pilch. – 
Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu: 
http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010Jan4HotRUR%203.doc. - Popis urobený: 20.1. 2010. – 
Názov z titulnej obrazovky. 
In Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - 
Bratislava : Derivát, 2010. - ISSN 1336-5711. - Č. Január (2010). 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
 Číslo projektu: 1/0608/08 
Názov projektu: Mikroekonomické súvislosti spotreby slovenských domácností   

a kvality ich života v nových ekonomických podmienkach 
Vedúci projektu: doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc. 
Spoluriešitelia:   Ing. Alexandra Veselková, PhD. 
Doba riešenia:   3 roky  (2008-2010) 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 266,- € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  

Hlavným cieľom projektu bolo vyhodnotenie zmien v spotrebe a kvalite života slovenských 
domácností, v navrhnutí takej štruktúry spotreby a modelu spotrebiteľského správania sa domácností, 
ktoré by boli v súlade s ekonomickými danosťami krajiny a súčasne by signalizovali modernizáciu 
kvality života. Jednotlivé úlohy, vyplývajúce z hlavného cieľa, boli realizované v podobe príspevkov 
uverejnených v 1 monografickom zborníku, v 3 príspevkov uverejnených vo vedeckých zborníkoch 
s medzinárodnou účasťou a v podobe 1 článku uverejneného vo vedeckom časopise.           
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 (vytiahnuť z registra EPČ Slovenskej 
ekonomickej knižnice): 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  
 
HOLKOVÁ, V.: Mikroekonomické súvislosti spotreby a kvality života domácností SR. NHF EU Bratislava: 
december 2010, ISBN 978-80-225-3123-8. monografia, elektronická podoba 
      
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisom  
 
 HOLKOVÁ, V.- LALUHA ,I.: Nerovnosti kvality života domácností SR z pohľadu ich spotreby. In: In: 
Nová ekonomika, roč. II., 2009, čís. 4, s. 89 – 102. ISSN 1336- 1742, vyšlo v marci 2010 
 
AFD Príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
HOLKOVÁ,V.: Mikroekonomické súvislosti spotreby slovenských domácností a kvality ich života 
v nových ekonomických podmienkach. In  zborník z ved. sem. Úloha hospodárskej politiky SR pri 
obnove  ekonomického rastu, Belušské Slatiny: 2010, s. 9 – 10.. ISBN 978-80-225- 3066-8 
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HOLKOVÁ, V.: Kvalita života v SR a možnosti jej merania.  In: zborník z ved.sem. Úloha hospodárskej 
politiky SR pri obnove  ekonomického rastu, Belušské Slatiny: 2010, s.47 - 55. ISBN 978-80-225- 
3066-8 
HOLKOVÁ, V.: Kvalita života domácností SR a znalostná ekonomika.  In: zborník  z med.ved.konf. 
Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ. Výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR. 
NHF EU Bratislava: 2010, ISBN 978-80-225-3067-5 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 1/0514/08 
Názov projektu: „Vzťahy medzi investíciami, mierou investícií a ekonomickým rastom v Slovenskej  

republike“. 
Vedúci projektu: Ing. Jarmila Vidová, PhD. 
Spoluriešitelia: prof. Ing. Michal Janok, PhD. 
                     Ing. Ivan Šóš, PhD. 
Doba riešenia: 2008 -2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 166,- € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
       Výsledkom riešenia projektu je potvrdenie teórie, že investície vplývajú na dynamiku vývoja 
ekonomiky, na jej ekonomický rast a celkovú výkonnosť. Významne ovplyvňujú agregátny dopyt 
a vedú k akumulácii kapitálu, čím sa zvyšuje potenciálny produkt  krajiny. Ekonomická teória považuje 
kapitál za jeden z troch výrobných faktorov (práca, pôda, kapitál). Práca a pôda sú primárne výrobné 
faktory. Kapitál alebo kapitálové statky sú sekundárny výrobný faktor. Kapitál čiže kapitálové statky 
nie sú spoločnosti dané, ale závisia od jej ekonomickej aktivity. Kapitálom sú  statky dlhodobej 
spotreby, ktoré boli vyrobené a používajú sa ako vstupy vo výrobnom procese.  V rozvinutej 
spoločnosti sa používa veľké množstvo kapitálu vo forme zariadení, stavieb, zásob a peňazí. Pod 
pojmom kapitál sa tiež chápu peniaze ako peňažný (potenciálny) kapitál, a to  v podobe obligácií, 
akcií. 

Investície z makroekonomického hľadiska predstavujú reálnu tvorbu kapitálu. Z toho vyplýva, 
že investície ako zložka HDP  určujú tvorbu hrubého kapitálu, ktorá rástla od roku 1995 z úrovne 3 
712 mil. Eur až do roku 1998 na úroveň 7 126 mil. Eur. Na to v roku 1999 nastal pokles na hodnotu 5 
661 mil. Eur a následne na to môžeme sledovať rastúci trend vývoja až po koniec sledovaného 
obdobia. V roku 2008 tvorba hrubého fixného kapitálu bola na úrovni 16 108 mil. Eur. Komparáciou 
vývoja tvorby hrubého kapitálu a hrubých úspor do roku 2003 môžeme konštatovať, že kopíroval 
vývoj tvorby hrubého fixného kapitálu. Krivka hrubých úspor je pod krivkami tvorbu hrubého kapitálu 
a tvorby hrubého fixného kapitálu, to znamená, že v  ekonomike nebolo dostatočné množstvo zdrojov 
na investičnú činnosť, na nákup kapitálových statkov a preto bolo nevyhnutné obstarať tieto zo 
zahraničia. Rozvoj hospodárstva ekonomiky vo veľkej miere závisí od spôsobu využívania existujúceho 
objemu investícií a dynamiky  investičného procesu. Objem investícií bezprostredne závisí od objemu 
spotreby. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  
 
VIDOVÁ, J. et al: Vzťahy  medzi  investíciami, mierou  investícií  a  ekonomickým  rastom v  
Slovenskej  republike. Bratislava 2010.  Vydavateľstvo Ekonóm. ISBN 978-80-225-3092-7   
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
VIDOVÁ, Jarmila. Investičný proces v teoretickom i praktickom kontexte. In Nová ekonomika : 
vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National 
Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 
1336-1732, September 2009, roč. 2, č. 3, s. 44-51.  
VIDOVÁ, Jarmila. Priame zahraničné investície a vývoj HDP. In: Ekonomické spektrum: odborný on-
line ekonomický časopis o ekonómii a ekonomike [elektronický zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum 
vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. ISSN 1336-9105, 2010, roč. 5, č. 2/3, s. 10-18 
VIDOVÁ, Jarmila: Analýza vývoja tvorby hrubého kapitálu ako zložky hrubého domáceho produktu. In: 
Ekonomické spektrum: odborný on-line ekonomický časopis o ekonómii a ekonomike [elektronický 
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zdroj]. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. ISSN 1336-9105, 2010, 
roč. 5, č. 4 v tlači 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu:  : 1/0477/08 
Názov projektu: Tvorba jednotného finančného trhu v rámci eurozóny 
Vedúci projektu: prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. 
Spoluriešitelia: doc.Ing. Jana Kotlebová PhD. 
                     doc. Ing. Mária Klimiková, CSc. 
                     Ing. Viera Malacká, PhD.,  
                     Ing. Marián Nemec, CSc.. 
            Ing. Peter Trúchly, 
                     Ing. Peter Árendáš 
            Ing. Martin Chorvatovič 

          Ing. Elvíra Orbanová 
Doba riešenia: 1.1.2008 – 31.12.2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:  3114 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Výsledky riešenia tohto projektu možno zhrnúť do troch oblastí: 
1. pri tvorbe jednotného finančného trhu v rámci eurozóny je nevyhnutné zvýšiť kvalitu 

finančných služieb, čo si bude vyžadovať výraznejšie zásahy do legislatívnej oblasti 
(osobitne sa to týka ochrany spotrebiteľa), Osobitnú pozornosť budepotrebné venovať aj 
vzdelávaniu spotrebiteľov. V rámci štruktúry produktov bude nevyhnutné, vzhľadom na 
zjednodušenieplatobného styku, zaviesť určité štandardizované prvky. 

  2. najmä v poslednom roku vystupuje do popredia rozdielny prístup v oblasti daňovej politiky  
pri finančných službách, ktoré sú základom tvorby jednotného trhu. Rozdielna daňová 
politiky komplikuje koncepciu a často smeruje k ochrane jednotlivých národných trhov. 

  3. Najkomplikovanejším problémom sa javí tvorba efektívneho regulátora pri tvorbe 
jednotného trhu. Prax dokazuje, že národné regulátory v tejto kríze často zlyhali a 
nedokázali zvládať kritické situácie najmä v bankovom sektore. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
AAB Jana Kotlebová, Božena Chovancová.: Medzinárodné finančné centrá : zmeny v globálnej 
finančnej architektúre - Bratislava : IURA EDITION, 2010. - 484 s. [25 AH]. - (Ekonómia). - ISBN 978-
80-8078-299-3 
ADE Mária Klimikov:. Fractional banking In Polish Journal of Management Studies. - Częstochowa : 
Częstochowa University of Technology, Faculty of Management, 2010. - ISSN 2081-7452. - Vol. 1 
(2010) s. 169-176. 
ADF Božena Chovancová, Mária Klimiková:Stratégie investovania v čase krízy /  
In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 
= the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific 
journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. - ISSN 1336-1732. - Roč. 2, č. 4 (December 2009), s. 70-79 [ 
0,6 AH ]. 
AED Mária Klimiková, Katarína Oravíková Podoliaková: Investment products of commercial banks for 
SME.In Influence of Global Economic Crisis on CEE Region : possible way out. - Košice : Technical 
University of Košice, Faculty of Economics, 2010. - ISBN 978-80-553-0431-1. - S. 154-160. 
Jana Kotlebová: Development of basic macroeconomic indicators in Slovak Republic / Jana Kotlebová ; 
Recenzovali: Peter Baláž, Stanislav Polouček.In Enterprise - constituent element of national 
competitiveness. - Košice : Elfa, s.r.o., 2010. - ISBN 978-80-8086-139-1. - S. 183-192 [AH 0,7]. 
AFB Božena Chovancová: Verejné a súkromné zdroje pri financovaní doktorandského štúdia a podpory 
mladých vedcov.In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 [elektronický zdroj] : II. medzinárodné 
vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava / 
zostavovatelia: Lívia Adamcová, Daniela Breveníková, Danuša Lišková. - Bratislava : Z-F LINGUA, 
2010. - ISBN 978-80-89328-52-9. - S. 11-17. 
AFC Mária Klimiková: The cooperation and relationship between NGOs and universities in Slovakia.In 
World universities congress 2010 : proceedings II, 20-24 October 2010, Çanakkale. - Çanakkale : 
Çanakkale Onsekiz Mart University, 2010. - ISBN 978-605-4222-02-7. - S. 1900-1904. 
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AFD  Peter Árendáš: Prvky vzácnych zemín ako unikátna investičná príležitosť / In FIN STAR NET 2010 
[elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10.-
11. marec 2010 / zborník zostavil: Ctibor Pilch. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2010. - ISBN 
978-80-970244-2-0. 
 
Peter Árendáš.Analýza vzťahu cien zlata a striebra  In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [doktorandov] : Bratislava, 10.-11.6.2010 / zostavili: 
Martin Vovk, Martin Novák. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 
2010. - ISBN 978-80-225-3001-9. 
 
Božena Chovancová: Fiškálna politika a akciové trhy / In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 
[elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 
Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili Martin Vovk, Martin Novák. - Bratislava : [Katedra 
bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-2863-4. 
 
Peter Árendáš: Krajiny BRIC na svetovom a finančnom trhu / In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 
2009 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 
Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili Martin Vovk, Martin Novák. - Bratislava : [Katedra 
bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-2863-4. 
 
Mária Klimiková: Možnosti financovania malých a stredných podnikov prostredníctvom bankových 
produktov /.In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie [doktorandov] : Bratislava, 10.-11.6.2010 / zostavili: Martin Vovk, Martin Novák. - 
Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-
3001-9. 
 
Jana Kotlebová: Slovensko z pohľadu makroekonomických ukazovateľov / Jana Kotlebová.In FOR FIN 
2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [doktorandov] : 
Bratislava, 10.-11.6.2010 / zostavili: Martin Vovk, Martin Novák. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a 
medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-3001-9. 
 
Božena Chovancová: Verejné dlhy a kapitálové trhy v súčasnom období /. 
In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[doktorandov] : Bratislava, 10.-11.6.2010 / zostavili: Martin Vovk, Martin Novák. - Bratislava : 
[Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-3001-9. 
 
Mária Klimiková: Produkty privátneho bankovníctva / In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 
[elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 
Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili Martin Vovk, Martin Novák. - Bratislava : [Katedra 
bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-2863-4. 
 
Viera Malacká:Ratingové hodnotenie na mikroúrovni - vplyv ratingu na cenu akcií / Viera Malacká. In 
Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili Martin Vovk, Martin 
Novák. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-
225-2863-4. 
 
BDF  Peter Árendáš: Akciové trhy verzus dôchodkové systémy / Božena Chovancová,  
In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. - Č. 
5 (2010), s. 267-274. 
 
Božena Chovancová, Peter Árendáš: Potenciál na ďalšiu investičnú bublinu : nové investičné 
príležitosti - prvky vzácnych zemín / In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : 
ECOPRESS, 2010. - ISSN 1335-8235. - Roč. 11, č. 6 (jún 2010), s. 20-22. 
 
Peter Árendáš: Vývoj a perspektívy kapitálových trhov krajín BRIC / Peter Árendáš. 
In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. - ISSN 1335-
0900. - Roč. 18, č. 3 (Marec 2010), s. 20-24. 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 1/0317/08 
Názov projektu: Vplyv nepriamych daní na spotrebu 
Vedúci projektu: prof. Ing. Anna Schultzová, PhD. 
Spoluriešitelia: doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD., Ing. Jana Kubicová, PhD., Ing. Michal Borodovčák,         
                      PhD., Ing. Denisa Kitová, PhD., Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Ing. Marcela Rabatinová,     
                      PhD., Ing. Martin Geško, PhD., Ing. Juraj Válek, Ing. Michal Borza 
Doba riešenia: 2008-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2 417 Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Výskumný projekt s názvom „Vplyv nepriamych daní na spotrebu“ je jednak teoretickou 
analýzou zdaňovania spotreby nepriamymi daňami  ako aj prehľadom všeobecných prístupov a 
názorov zdaňovania spotreby (vrátane daňovej incidencie, vplyvu nepriamych daní na cenu a 
spotrebu). Cieľom riešiteľov bolo posunutie teoreticko-filozofickej roviny skúmania uvedenej 
problematiky do roviny empiricko-analytickej. Tento postup vytvoril predpoklady na riešenie projektu 
v oblasti jednotlivých druhov nepriamych daní tak, aby jeho výstupom boli reálne efekty selektívnych 
daní a DPH na spotrebu. Najobsažnejšia  – tretia časť vedeckej monografie predstavuje skúmanie 
vplyvu jednotlivých nepriamych daní na spotrebu. Riešitelia skúmanie rozšírili aj na niektoré širšie – 
makroekonomické dopady uvedených daní.  Pri spracovávaní výskumného projektu riešitelia nemohli 
nebrať do úvahy zjednocovacie procesy EÚ v oblasti nepriamych daní a vybrané judikatúry 
Európskeho súdneho dvora týkajúce sa viacerých prípadov z oblasti DPH a SD. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2010. 194 s. [9,874 AH]. VEGA 1/0317/08. ISBN 978-80-225-2991-4.  Schultzová 16%, Zubaľová 5%, 
Kitová 11%, Kubicová 11%, Rabatinová 14%, Šabíková 3%, Borza 11%, Geško 8%, Nekanovič 5%, 
Válek 16%. 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
SCHULTZOVÁ, A.: Výstupy výskumného projektu VEGA č. 1/0317/08 Vplyv nepriamych daní na 
spotrebu. In Financie a riziko : elektronický zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3089-7. 100% 
AED - VÁLEK, Juraj. Problematika daňových únikov pri spotrebnej dani z liehu. In Aktuálne otázky 
verejných financií : zborník z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 18. mája 2010 
[elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : OZ EUROPRO, 2010. ISBN 978-80-970455-0-0.. 
AFA Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
AFA - RABATINOVÁ, Marcela. Meranie výnosnosti DPH. In Mezinárodní Baťova konference pro 
doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky [elektronický zdroj]. - Zlín : 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8. 100% 
VÁLEK, J.: Vývoj spotrebnej dane z liehu a salda zahraničného obchodu. In Teoretické a praktické 
aspekty veřejných financí : XV. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 16.-17. dubna 2010 
[elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. 
ISBN 978-80-245-1644-8. 100%. 
BDF - Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 
RABATINOVÁ, Marcela. Zdaňovanie služieb od 1. januára 2010 daňou z pridanej hodnoty. In Dane a 
účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA 
EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 3, s. 16-22. 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 1/0762/08 VEGA 225 
Názov projektu: Účinnosť automatických stabilizátorov v procese vstupu SR do eurozóny. 
Vedúci projektu: doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. 
Spoluriešitelia:  doc. Ing. Jozef Sokira, CSc.,  

Ing. Miloš Hofreiter, PhD,  
Ing. Andrea Čambalová,  
Ing. František Hocman, PhD., 
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Mg. Urban Kováč, PhD 
Doba riešenia: 2008 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2377,- Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 
 
ADD Výber produkčnej funkcie pri odhade potenciálneho produktu / Pavol Ochotnický. 
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, 2008. - ISSN 0013-3035. - Roč. 56, č. 8 (2008), s.800-815. 
 
BAB Prognóza vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia SR z pohľadu podnikateľov v roku 
2009 / Rudolf Autner, Pavol Ochotnický. - Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 
2009. - 95 s. : diagr., grafy, tab. - ISBN 978-80-89105-38-0 
 
AFB Svetová finančná a hospodárska kríza verzus transformačná recesia SR / Pavol Ochotnický. 
In: Management challenges in the 21st century [elektronický zdroj] : managing the unexpected: crisis 
and its impact on companies doing business in Slovakia : conference proceedings / zborník 
recenzovaných príspevkov : Bratislava, april 28, 2009 / science editors: Soňa Ferenčíková, Monika 
Šestáková, technical editor: Zuzana Danišková. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 
2009. - ISBN 978-80-89306-05-3. - S. 35-41 
 
AFD Vplyv poistenia v nezamestnanosti na zjemňovanie hospodárskeho cyklu / Pavol Ochotnický, 
Andrea Čambalová. 
In: Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 10th international scientific conference : 
zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 24.-25. november 
2008 / recenzenti: Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 
978-80-225-2745-3. - S. 437-446 
 
AFD Produkčná medzera a konvergencia ekonomiky SR / Pavol Ochotnický, Miloš Hofreiter. 
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 
 
AFL Paul Krugman : Nobelova cena za ekonómiu 2008 / Pavol Ochotnický, Milan Buček. 
In: Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 10th international scientific conference : 
zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 24.-25. november 
2008 / recenzenti: Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 
978-80-225-2745-3 
 
XXX Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 10th international scientifi conference 
: zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 24.-25. november 
2008. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 703 s. : tab. - ISBN 978-80-225-2745-3 
 
BCI Verejné financie : praktikum / Erika Neubauerová, Alena Zubaľová a kolektív. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 177 s. - ISBN 978-80-225-2711-8 
 
AFD Poplatky spojené s kapitalizačným sporením na dôchodok na individuálnych dôchodkových 
účtoch / Andrea Čambalová. 
In: Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 10th international scientific conference : 
zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 24.-25. november 
2008 / recenzenti: Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 
978-80-225-2745-3. - S. 88-96 
Odhad potenciálneho produktu slovenskej ekonomiky pomocou frekvenčného filtra / Miloš Hofreiter. 
In: Financie a riziko = Finance and risk : proceedings of the 10th international scientific conference : 



 
 

32

zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 24.-25. november 
2008 / recenzenti: Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 
978-80-225-2745-3. - S. 181-186 
Vplyv zabudovaných stabilizátorov na cyklické výkyvy ekonomiky SR / Pavol Ochotnický, Andrea 
Čambalová, Marek Káčer. 
In Management challenges in the 21st century [elektronický zdroj] : how to tackle the crisis: theory 
and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti : conference proceedings 
/ zborník recenzovaných príspevkov : Bratislava, april 27, 2010 = Manažment v 21. storočí: problémy 
a východiská / editors: Soňa Ferenčíková, Monika Šestáková ; reviewers: Heda Hansenová, Jozef 
Hvorecký, Jozef Kelemen. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 
2010. - ISBN 978-80-89306-08-4. - S. 38-47. 
Daňový stabilizátor a hospodársky cyklus / Pavol Ochotnický. 
In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili Martin Vovk, Martin 
Novák. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-
225-2863-4. 
 
 
XXX Fiscal stabilizers in the Slovak Republic / Pavol Ochotnický, Andrea Čambalová, Marek Káčer. 
In Proceedings of Bratislava Economic Meeting 2010 International Scientific Conference : Bratislava, 
25 and 26 June 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2987-7. 
 
AFC Implicitný dlh slovenského penzijného systému / Andrea Čambalová, Pavol Ochotnický. 
In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [elektronický zdroj] : XV. ročník mezinárodní 
odborné konference : Praha, 16.-17. dubna 2010. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. 
Nakladatelství Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1644-8. 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:  1/0503/08 
Názov projektu: DOPAD GLOBALIZAČNÝCH A INTEGRAČNÝCH PROCESOV NA SLOVENSKÝ POISTNÝ  
                        TRH II. 
Vedúci projektu: doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD. 
Spoluriešitelia:    Ing. Zuzana Brokešová 
                         Ing. Barbora Drugdová, PhD. 
                         Ing. Jana Péliová, PhD. 
                         Ing. Stanislava Veselovská,  
Doba riešenia: od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010  
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: SPOLU 2307 eur, z toho: kapitálové výdavky 1494 eur,   

bežné výdavky 813 eur   
Dosiahnuté výsledky riešenia (končiaci projekt): 
Anotácia výsledkov výskumu: 

Vývoj ekonomiky sa vždy odráža na poistnom trhu. Sme svedkami mnohých prevratných 
zmien, na základe ktorých vznikli rôzne názory na príčiny súčasného stavu. V mnohých z nich sme 
zaznamenali tendenciu pripisovať väčšinu zmien globalizácii a integrácii. Tak sa z týchto procesov stal 
akýsi „všepôvodca“ rozmanitých zmien. Poukázaním na podstatu vybraných javov a procesov sme 
pomenovali tie, ktoré skutočne nastali vplyvom globalizácie a integrácie, upozornili sme však aj na tie, 
u ktorých by tento fakt nezodpovedal skutočnosti. Automatické priraďovanie globalizácie a integrácie 
ako pôvodcov rôznych javov však považujeme za nevhodné, často až nebezpečné. Ak totiž nie sú 
pomenované reálne vplývajúce činitele, môžu tieto v budúcnosti spôsobiť obrovské problémy. 
V oblasti výkazníctva poisťovní došlo k mnohým zmenám v dôsledku integrácie, k niekoľkým zmenám 
v dôsledku globalizácie, k zmenám však došlo aj v dôsledku zmien vyplývajúcich z ekonomickej 
podstaty správneho fungovania poisťovne. V oblasti rizík sa v dôsledku globalizácie a integrácie mení 
okrem podstatny niektorých rizík aj ich intenzita a rozsah ich pôsobenia. K zmenám v spotrebiteľskom 
správaní sa jednotlivcov dochádza predovšetkým v dôsledku vlastných resp. cudzích skúseností. 
Kvantifikácia výstupov v roku: 

- monografie 2 
- učebné texty 1 
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- pôvodné vedecké práce v odborných časopisoch 3 
- príspevky v zborníkoch z vedeckých konferencií: 7 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
AAB Dopad globalizačných a integračných procesov na poistný trh v SR /vybrané problémy/ / Erika 
Pastoráková, Barbora Drugdová, Zuzana Brokešová - Bratislava : EKONÓM, 2010. - 88 s. : sch., tab. - 
ISBN 978-80-225-3106-1  Podiel [100%] 
AAB  Poistenie podnikateľských rizík / Barbora Drugdová. - Bratislava : ŠEVT, 2010. - 163 s. : príl., 
sch. - ISBN 978-80-8106-017-5 Podiel [100%] 
AFC Publikácie v zborníkoch zo zahraničných medzinárodných vedeckých konferencií 
 
AFC Analýza vybraných ukazovateľov poistného v Slovenskej republike = Indicators the inssurance 
market in the Slovak Republic / Barbora Drugdová. - VEGA  226. 
In Evropské finanční systémy 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 27.5.-
28.5.2010, Brno, Česká republika. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. - 
ISBN 978-80-210-5182-9. - S. 207-210. Podiel [100%] 
 
Komerčný poistný trh v Slovenskej republike a analýza vybraných ukazovateľov komerčného poistného 
trhu = The Slovak insurance commerce market and indicators the commerce insurance market / 
Barbora Drugdová. - VEGA 226. 
In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe [elektronický zdroj] : recenzovaný 
sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Brno, 9. září 2010 / recenzent Jiří Lanča. - Brno : 
Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2010. - ISBN 978-80-210-5273-4. - S. 83-88. 
Podiel [100%] 
 
Analýza možností využitia „zeleného manažmentu“ v poisťovniach = Analysis of the possibilities of 
green management utilization in the insurance companies / Erika Pastoráková, Zuzana Brokešová. - 
VEGA „Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II”. 
In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe [elektronický zdroj] : recenzovaný 
sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Brno, 9. září 2010 / recenzent Jiří Lanča. - Brno : 
Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2010. - ISBN 978-80-210-5273-4. - S. 406-414. 
Podiel [100%] 
 
AFD Publikácie v zborníkoch z domácich medzinárodných vedeckých konferencií 
 
AFD Poistné riziká budúcnosti / Zuzana Brokešová. In EDAMBA 2010 = EDAMBA 2010 : 
proceedings from international scientific conference for doctoral students and young researchers : 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 20.-
21. máj 2010, Mojmírovce / zborník zostavila Petra Némethová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2010. - ISBN 978-80-225-2972-3. - S.. Podiel [100%] 
 
Vplyv finančnej krízy na umiestňovanie prostriedkov technických rezerv poisťovní v Slovenskej 
republike / Zuzana Brokešová. In Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva 
[elektronický zdroj] : recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 
2010 Bratislava / editori: Peter Marko, Zuzana Littvová, Zuzana Brokešová. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2985-3. Podiel [100%] 
 
Poistný trh a analýza vybraných ukazovateľov poistného trhu v Slovenskej republike / Barbora 
Drugdová. In Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva [elektronický zdroj] : 
recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2010 Bratislava / 
editori: Peter Marko, Zuzana Littvová, Zuzana Brokešová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 
- ISBN 978-80-225-2985-3. Podiel [100%] 
 
Incentives for decisions among different pension schemes / Jana Péliová. In Dopady a dôsledky 
finančnej krízy na sektor poisťovníctva [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník prác z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2010 Bratislava / editori: Peter Marko, Zuzana 
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Littvová, Zuzana Brokešová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2985-3. 
Podiel [100%] 
 
BCI -  Skriptá a učebné texty 
BCI  Finančná analýza v poisťovniach : praktikum / Erika Pastoráková, Zuzana Brokešová. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 194 s. [7,978 AH]. - ISBN 978-80-225-3045-3. Podiel 
[100%] 
BDF - Pôvodné vedecké práce v odborných časopisoch 
BDF Nanotechnológie: fikcia alebo príležitosť? / Zuzana Brokešová. - Požaduje sa Microsoft 
Internet Explorer. - Spôsob prístupu: http://www.financnymanazment.sk/2010-1/12-
2010/Nanotechnologie-fikcia-alebo-prilezitost/. - Popis urobený: 30. 11. 2010. - Názov z titulnej 
obrazovky. In Finančný manažment a controlling v praxi [elektronický zdroj] : Bratislava : Iura Edition, 
2010- ISSN (online) 9338-1741. - Č. 12 (December 2010) Podiel [100%] 
BDF Online sociálne siete ako marketingový kanál pre finančné inštitúcie / Zuzana Brokešová. - 
VEGA - Dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh II. In Finančný 
manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. - Č. 7-8 (2010), 
s. 469-473. Podiel [100%] 
BDF Komerčný poistný trh / Barbora Drugdová. - VEGA 226. In AIESA - budovanie spoločnosti 
založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : 
Bratislava, 20.-21.5.2010 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 13th 
international scientific conference / zostavili Janette Brixová, Martin Blahušiak. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2980-8. Podiel [100%] 
Iné 
FAI Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva [elektronický zdroj] : recenzovaný 
zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2010 Bratislava / editori: Peter 
Marko, Zuzana Littvová, Zuzana Brokešová. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - CD-ROM. - VEGA 1/0211/10. - Konferencia sa konala pri príležitosti 70. výročia 
založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISBN 978-80-225-2985-3 Podiel [33%] 
GII Vývojové trendy v poisťovníctve / Barbora Drugdová. 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. 140-141. Podiel [100%] 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ projektu) 

 
Číslo projektu: 1/0552/08 VEGA 227 
Názov projektu: Ekonomické aspekty ochrany životného prostredia v procese globalizácie 

   svetovej ekonomiky 
Vedúci projektu: ROMANČÍKOVÁ Eva, doc. Ing., CSc., 
Spoluriešitelia: KUBICOVÁ Jana Ing., PhD., MBA, 

 BELANOVÁ Katarína. Ing., PhD. 
 GERTLER Ľubomíra. Ing. PhD., 
 MIKÓCZIOVÁ Jana, Ing. PhD. 

Doba riešenia: január 2008 – december 2010 
Finančné prostriedky pridelené za rok 2010: 1 231, - Eur (bežná dotácia) 
 
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY RIEŠENIA: za rok 2010 (končiaci projekt) 
 
V prvej etape riešenia sme sa zamerali na identifikáciu a vyhodnotenie kľúčových väzieb medzi 
globalizáciou svetovej ekonomiky a životným prostredím v podmienkach malej otvorenej ekonomiky. 
Sústredili sme sa na tieto problémové okruhy: identifikáciu faktorov 
ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia, ktoré pre malú otvorenú ekonomiku vyplývajú z 
uplatňovania medzinárodných zmlúv o obchode, investíciách a pohybe kapitálu. Vplyv voľného 
obchodu vo vzťahu k životnému prostrediu sme skúmali vo viacerých rovinách generujúcich rôzne 
efekty. V druhej etape riešenia sme sa zamerali na meranie dopadov globalizácie na malú otvorenú 
ekonomiku. Skúmali sme pozitívne a negatívne efekty plynúce z globalizácie na ekonomiku. Získané 
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poznatky sme použili k vyhodnoteniu nástrojov ochrany životného prostredia ako faktora 
ovplyvňujúceho prílev zahraničných investícií, a to tak z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti ako i 
environmentálnej účinnosti. 
 
ZOZNAM VÝSTUPOV (PUBLIKOVANÉ) VÝSKUMNÉHO GRANTU: 
 
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) 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
1. Environmentálne riziká a globalizačný proces / Eva Romančíková, Jana Mikócziová. -      
     VEGA 1/0552/08. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné      
     prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. - ISSN 0044-4863. - Roč. 
     44, č. 2 (2010), s. 100-104. 
 
2. Determinanty kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov / Jana Mikócziová. In   
     Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej     
     univerzity v Bratislave = The New economy : Faculty of National Economy, University    
     of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2010. - ISSN     
     1336-1732. - Roč. 3, č. 1 (2010), s. 80-87. 
 
3. Pokročilé metódy analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě / Ľubomíra      
     Gertler. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v    
     Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of Economics  
     Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. - ISSN 0323-262X.  
     - Roč. 39, č. 1 (2010), s. 139-140. Recenzia na: Pokročilé metody analyz a modelování  
     v podnikatelství a veřejné správě. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  
     2008. - ISBN 978-80-7204-605-8 
 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
1. Prístupy k riadeniu environmentálnych rizík v globalizačnom procese / Eva    
      Romančíková, Jana Mikócziová. In Financie a riziko = Finance and risk : proceedings  
      of the 11th international scientific conference : zborník príspevkov z XI. ročníka  
      medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. - Bratislava :  
      Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2867-2. - S. 350-359. 
 
2.   Využitie modelov DCF pri tvorbe oceňovacích regresných modelov stanovenia trhovej 
      hodnoty podniku / Katarína Belanová. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na  
      vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia :  
      Bratislava, 20.-21.5.2010 = AIESA - building of society based on knowledge :  
      proceedings : 13th international scientific conference / zostavili Janette Brixová,  
      Martin Blahušiak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-   
      2980-8. 
 
3.  Diverzifikácia ako spôsob znižovania podnikateľského rizika = Diversification as a way of        
       business risk reduction / Katarína Belanová. In Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor         
       poisťovníctva [elektronický zdroj] :recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej    
       konferencie : 11. november 2010 Bratislava / editori: Peter Marko, Zuzana Littvová, Zuzana  
       Brokešová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2985-3. 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
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1.    Ktorá právna forma spoločnosti je najvýhodnejšia? / Jana Mikócziová. In Finančný manažment  
       a controlling v praxi : [odborný mesačník pre oblasť finančného riadenia]. - Bratislava : Iura  
       Edition, 2009. - ISSN 1337-7574. - Č. 11 (2009), s. 618-625. 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 228 
Názov projektu: Úloha informačných a komunikačných technológii pri podpore regionálneho rozvoja 
Vedúci projektu Doc. Ing. Jozef Tvrdoň, CSc. 

Spoluriešitelia: prof. Ing. Milan Buček, DrSc., Doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc., 
Doc. RNDr. Ema Mišúnová, CSc., Mgr. Rudolf Pástor, PhD., Ing. Štefan Rehák, PhD., 
Mgr. Miroslav Šipikal, PhD., Mgr. Ing. Tomáš Černěnko, Ing. Michal Štofko, Ing. Martin 
Chovanec, Ing. Milan Galata 

Doba riešenia: 2008-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2 191 Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

V rámci nášho výskumu sme zhrnuli najnovšie teoretické poznatky z oblasti IKT a 
regionálneho rozvoja, ktoré sme publikovali vo vedeckých monografiách a vedeckých časopisoch. 
Vybrali a porovnali sme úspešné stratégie a politiky pri podpore IKT v regionálnom rozvoji vo svete, 
ktoré sme publikovali vo vedeckých zborníkoch z konferencií a seminárov. Identifikovali sme kľúčových 
aktérov podpory IKT v SR, vytvorili sme databázu najvýznamnejších IKT firiem a inštitúcií z oblasti 
podpory IKT v SR, s ktorými sme konfrontovali výsledky nášho výskumu. 

Štúdium domácej a zahraničnej literatúry nám potvrdilo nezastupiteľnú úlohu IKT v 
ekonomike vyspelých krajín a regiónov. Intenzita vplyvu IKT na ekonomiku a spoločnosť rastie so 
samotným zvyšovaním ekonomickej úrovne krajiny, so zvyšovaním vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie, 
so zavádzaním nových inovatívnych vzdelávacích metód založených na využívaní IKT atď. Všetky 
aktivity v IKT sektore sú ovplyvnené úrovňou vlády buď priamo legislatívnymi dokumentmi alebo 
nepriamo špecifickými štátnymi politickými dokumentmi. Znalostné nepriame politiky ako napr. daňové 
reformy hrajú rozhodujúcu úlohu pri získavaní nových investícií v sektore IKT. Úspešné politiky 
vyspelých krajín podporujúce IKT sektor boli "motorom" ich ekonomického rastu.  

Pri príležitosti ukončenia projektu bol usporiadaný vedecký seminár na tému "Úloha IKT pri 
podpore regionálneho rozvoja", ktorý sa konal 23.11.2010 na EU v Bratislave, za účasti popredných 
predstaviteľov významných IT firiem v SR (Ness Slovensko, Soitron), vedeckých inštitúcií (SAV), ako aj 
zodpovedných riešiteľov projektu z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU, ktorí 
prezentovali svoje výsledky výskumu. Na seminári odzneli prezentácie riešiteľov projektu, ktoré boli 
spolu s príspevkami uverejnené v recenzovanom zborníku. Výrazným obohatením seminára bolo 
najmä vystúpenie významných predstaviteľov IT firiem v SR (Ness, Soitron) s prezentáciami k téme 
projektu. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 (vytiahnuť z registra EPČ Slovenskej 
ekonomickej knižnice): 

 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
TVRDOŇ, Jozef: The regional policy within knowledge – based economy = Regionálna politika v 
podmienkach poznatkovej ekonomiky In:Overcoming crisis - creation of the new model for socio-
economic development of Slovakia = Prekonanie krízy - tvorba nového modelu sociálno-ekonomického 
rozvoja Slovenska / Koloman Ivanička. [et al.]. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 508 s. 
[24,6 AH] : grafy, sch., tab. Str. 409 – 430 - ISBN 978-80-225-2882-5. (1,0). 
PÁSTOR, Rudolf: Informačné a komunikačné technológie a regionálny rozvoj. In Regionálny rozvoj: 
novšie teoretické koncepcie / Milan Buček a kolektív. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 
v tlači 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
PÁSTOR, Rudolf: Informačné a komunikačné technológie a ekonomický rast. - VEGA 228. In Nová 
ekonomika: vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = the 
New economy: Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - 
Bratislava: EKONÓM, 2010. - ISSN 1336-1732. - Roč. 3, č. 3 (September 2010), s. 31-41. (1,0). 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
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PÁSTOR, Rudolf: Vývoj sektora IKT v Bratislavskom regióne. - VEGA 1/0871/08. In Úloha IKT pri 
podpore regionálneho rozvoja [elektronický zdroj]: vedecký zborník projektu / Rudolf Pástor - Michal 
Štofko - Martin Chovanec (editori). - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-
3143-6.(1,0). 
 
TVRDOŇ, Jozef: Úloha politiky pri podpore rozvoja IKT. - VEGA 1/0871/08. In Úloha IKT pri podpore 
regionálneho rozvoja [elektronický zdroj]: vedecký zborník projektu / Rudolf Pástor - Michal Štofko - 
Martin Chovanec (editori). - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3143-6. 
(1,0). 
 
ŠTOFKO, Michal, REHÁK, Štefan: Vývoj vedy a výskumu v sektore IKT. - VEGA 1/0871/08. In Úloha 
IKT pri podpore regionálneho rozvoja [elektronický zdroj]: vedecký zborník projektu / Rudolf Pástor - 
Michal Štofko - Martin Chovanec (editori). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-
225-3143-6. (0,5+0,5). 
 
CHOVANEC, Martin: Podpora IKT v kontexte inovačnej politiky EÚ. - VEGA 1/0871/08. In Úloha IKT pri 
podpore regionálneho rozvoja [elektronický zdroj]: vedecký zborník projektu / Rudolf Pástor - Michal 
Štofko - Martin Chovanec (editori). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-
3143-6. (1,0). 
 
MIŠÚNOVÁ, Ema: IKT a ich využitie v regionálnom rozvoji cestovného ruchu. - VEGA 1/0871/08. In 
Úloha IKT pri podpore regionálneho rozvoja [elektronický zdroj]: vedecký zborník projektu / Rudolf 
Pástor - Michal Štofko - Martin Chovanec (editori). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 
978-80-225-3143-6. (1,0). 
 
PARÍZKOVÁ, Jana, ŠIPIKAL, Miroslav: IKT a ich význam pre rozvoj území a súdržnosť. - VEGA 
1/0871/08. In Úloha IKT pri podpore regionálneho rozvoja [elektronický zdroj]: vedecký zborník 
projektu / Rudolf Pástor - Michal Štofko - Martin Chovanec (editori). - Bratislava: Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3143-6. (0,5+0,5). 
 
ŽÁRSKA, Elena, KOZOVSKÝ, Dušan, ČERĚNKO, Tomáš, GALATA, Milan: Informatizácia a digitalizácia 
samosprávy ako významný prostriedok jej modernizácie. - VEGA 1/0871/08. In Úloha IKT pri podpore 
regionálneho rozvoja [elektronický zdroj]: vedecký zborník projektu / Rudolf Pástor - Michal Štofko - 
Martin Chovanec (editori). - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3143-6. 
(0,25+0,25+0,25+0,25) 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: VEGA č. 1/0605/08 (VEGA č. 229) 
Názov projektu: Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ 
Vedúci projektu: prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Elena Fifeková, PhD., Ing. Karol Morvay, PhD., Ing. Jozef Buday,  

Ing. Martin Lábaj, PhD.,Ing. Jana Fliegová, PhD.Ing. Miroslava Havettová, PhD.,Ing. 
Daniela Rumpelová, PhD.Ing. Roman Chandoga, PhD.doc. Ing. Mária Tokárová, 
PhD.doc. Ing. Vladimír Mikulec, PhD.Ing. Peter Kopkáš, PhD.Ing. Peter Fülöp Ing. 
Stanislav Karabínoš  Ing. Štefan SaboIng. Peter SilaničIng. Matej Valach  Ing. 
Stanislava VeselovskáDoba riešenia: 2008-2010 

Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: € 926,- 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Riešiteľský kolektív v rámci naplnenia cieľov projektu rozpracoval teoreticko-metodologické 
východiská skúmania reálnej konvergencie a procesu dobiehania, spracoval údajovú základňu pre 
analýzu kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky rastových procesov. Základnými výsledkami riešenia 
projektu je analýza konvergentného procesu SR k EÚ, identifikovanie úzkych miest ekonomického 
rastu SR, komparácia reálnej konvergencie SR a vybraných krajín EÚ, zhodnotenie dopadu krízy 
na priebeh a rýchlosť procesu dobiehania, preskúmanie kvantitatívnych a kvalitatívnych faktorov 
reálnej konvergencie, vypracovanie prognózy vývoja HDP a jeho zložiek, stanovenie alternatívneho 
obdobia dobiehania v závislosti od ekonomického rastu, návrh hospodársko-politických opatrení na 
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podporu kvalitatívnych faktorov zvyšovania výkonnosti ekonomiky. Rozpracované boli hospodársko-
politické prístupy k obnove stability a ekonomického rastu SR. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
  
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Vincúr, P.: Sociálno-ekonomická analýza. 1. vydanie. Ekonóm 2010. 112 s. ISBN 978-80-225-2894-8 
Vincúr, P.- Fifeková, E.: Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja. Sprint dva, Bratislava 2010. 188 s. 
ISBN978-80-89393-19-0  
 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
LÁBAJ, M. 2010. Identifikácia výrobných reťazcov v slovenskej ekonomike v roku 2005 In: Ekonomický 
časopis, roč. 58, 2010, č. 9. ISSN 0013-3035 (v tlači) 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
TOKÁROVÁ, Mária:  Vplyv teoretických koncepcií na formovanie súťažnej politiky. In: Nová 
ekonomika, č. 2, 2010, roč. III. ISSN 1336-1732.  
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
BUDAY, J,: Vzťah znalostnej ekonomiky a výkonnostnej medzery. In: Hospodárska politika reálnej 
konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých statí k výskumnému projektu 
VEGA  1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 
978-80-225-3121-4.  
FIFEKOVÁ, E.: Kvalitatívne aspekty reálnej konvergencie SR k EÚ. In: Hospodárska politika reálnej 
konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých statí k výskumnému projektu 
VEGA  1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 
978-80-225-3121-4. 
 
FLIEGOVÁ, J.: Prognóza vývoja jednotlivých zložiek HDP. In: Hospodárska politika reálnej 
konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých statí k výskumnému projektu 
VEGA  1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 
978-80-225-3121-4.  
 
FÜLÖP P.: Inovačná výkonnosť ako faktor reálnej konvergencie. In: Hospodárska politika reálnej 
konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých statí k výskumnému projektu 
VEGA  1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 
978-80-225-3121-4. 
 
HAVETTOVÁ, M.: Hospodárska politika – Východiská pre reálnu konvergenciu SR k EÚ. In: 
Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých 
statí k výskumnému projektu VEGA  1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR 
a SAV. Bratislava 2010. ISBN 978-80-225-3121-4. 
 
CHANDOGA, R.: Konvergencia v podmienkach Slovenskej republiky. In: Hospodárska politika reálnej 
konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých statí k výskumnému projektu 
VEGA  1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 
978-80-225-3121-4.  
 
KOPKÁŚ, P.: Súvislosti svetovej finančnej a hospodárskej krízy a možnosti reforiem v procese reálnej 
konvergencie. In: Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný 
zborník vedeckých statí k výskumnému projektu VEGA  1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry 
Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 978-80-225-3121-4.  
 
LÁBAJ, M.: Analýza konvergenčných procesov v EÚ v predkrízovom období. In: Hospodárska politika 
reálnej konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých statí k výskumnému 
projektu VEGA  1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 
2010. ISBN 978-80-225-3121-4.  
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MORVAy, K.: Dobiehanie miery zamestnanosti vyspelých ekonomík je závislé od zamestnávania 
nízkokvalifikovaných. In: Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ - recenzovaný 
nekonferenčný zborník vedeckých statí k výskumnému projektu VEGA  1/0605/08 Vedeckej grantovej 
agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 978-80-225-3121-4.  
 
RUMPELOVÁ, D.: Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky. In: Hospodárska politika reálnej 
konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých statí k výskumnému projektu 
VEGA 1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 
978-80-225-3121-4. 
 
SABO, Š.: Faktory ovplyvňujúce vývoj reálnej konvergencie. In: Hospodárska politika reálnej 
konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých statí k výskumnému projektu 
VEGA  1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 
978-80-225-3121-4.  
 
SILANIČ, P.: Modelovanie zahraničného obchodu. In: Hospodárska politika reálnej konvergencie SR 
k EÚ - recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých statí k výskumnému projektu VEGA 1/0605/08 
Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 978-80-225-3121-
4.  
 
TOKÁROVÁ, M.: Vplyv teoretických koncepcií na formovanie súťažnej politiky a v jej výzvy v období 
globálnej krízy. In: Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný 
zborník vedeckých statí k výskumnému projektu VEGA 1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry 
Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 978-80-225-3121-4.  
VALACH, M.: Analýza vývoja reálnej konvergencie SR k EÚ. In: Hospodárska politika reálnej 
konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých statí k výskumnému projektu 
VEGA 1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 
978-80-225-3121-4.  
 
VINCÚR, P.: Základné predpoklady formovania reálnej konvergencie - výzva pre hospodársku politiku 
SR. In:  Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ - recenzovaný nekonferenčný zborník 
vedeckých statí k výskumnému projektu VEGA  1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva 
školstva SR a SAV. Bratislava 2010. ISBN 978-80-225-3121-4.  
 
VINCÚR, P.: Základné determinanty sociálno-ekonomického rozvoja SR v dlhodobom horizonte. In: 
Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti. Vydavateľstvo VEDA, SAV Bratislava 2010. 1. vydanie. ISBN 
978-80-224-1152-3 
 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
FIFEKOVÁ, E.: Úzke miesta stratégie EÚ pre budúce desaťročie. In: Nové výzvy pre sociálnu politiku 
v období globálnej krízy [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie : Bratislava 2010.  ISBN 978-80-225-2973-0. 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
FIFEKOVÁ, E.: Úloha hospodárskej politiky pri zabezpečovaní stability a ekonomického rastu. In: Úloha 
hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník 
príspevkov z vedeckého seminára : Bratislava 2010. ISBN 978-80-225-3066-8. - s. 7-9. 
FIFEKOVÁ, E.: Konvergencia a dobiehanie krajín EÚ 15 tranzitívnymi ekonomikami. Hospodárska 
politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k 
obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 2010 [elektronický zdroj]. ISBN 978-80-
225-3067-5. 
 
FLIEGOVÁ, J. 2010 Vplyv globálnej hospodárskej krízy na vývoj ekonomiky SR. In Hospodárska 
politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k 
obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 2010 [elektronický zdroj]. ISBN 978-80-
225-3067-5. 
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FLIEGOVÁ, J. 2010 Význam a podpora malých a stredných podnikov na Slovensku. In Úloha 
hospodárskej politiky SR při obnove ekonomického rastu: vedecký seminár, [elektronický zdroj]. - 
Bratislava 2010. ISBN 978-80-225-3066-8. 
 
HAVETTOVÁ, M. 2010. Hospodárska politika SR aj jej vplyv na rozvoj ekonomiky. In Hospodárska 
politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k 
obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 2010 [elektronický zdroj]. ISBN 978-80-
225-3067-5. 
 
KOPKÁŠ, P. 2010 Regulácia trhu práce. In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu 
: zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010 [elektronický zdroj]. ISBN 978-80-
225-3066-8, s. 60-67.  
 
KOPKÁŠ, P. 2010 Súčasná situácia kolektívneho investovania v SR. In Hospodárska politika SR po 
vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability 
a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 2010 [elektronický zdroj]. ISBN 978-80-225-3067-5. 
KOVÁČIKOVÁ, P. 2010. Determinanty priamych zahraničných investícií v Európskej únii. In 
Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 2010 [elektronický 
zdroj]. ISBN 978-80-225-3067-5. 
 
MORVAY, K.: Dopad recesie na segmenty trhu práce: posun k väčšej diferenciácii. In Hospodárska 
politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k 
obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 2010 [elektronický zdroj]. ISBN 978-80-
225-3067-5. 
 
RUMPELOVÁ, D. 2010: Input-output inter industry linkages a kľúčové odvetvia. In: Úloha 
hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník 
príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. ISBN 978-80-225-3066-8. 
SABO, Š.: Fakty a mýty o Lisabonskej zmluve. In: Úloha hospodárskej politiky pri obnove 
ekonomického rastu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : 
Belušské Slatiny 2010. ISBN 978-80-225-3066-8.  
 
SABO, Š.: Reforma rozpočtu EÚ ako predpoklad jej úspešného vývoja. In Hospodárska politika SR po 
vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability 
a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 2010 [elektronický zdroj]. ISBN 978-80-225-3067-5. 
SILANIČ, P.: Hodnotenie vplyvu dopytových šokov na ekonomiku Slovenska pomocou input-output 
analýzy. In:  Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu [elektronický zdroj] : 
recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. ISBN 978-80-225-
3066-8. 
SILANIČ, P.: Analýza zdrojov rastu ekonomiky na príklade SR. In:  EDAMBA 2010 : zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 453-460.   
   
TOKÁROVÁ, Mária: Výzvy politiky ochrany hospodárskej súťaže v EÚ v čase globálnej finančnej a 
hospodárskej krízy. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : 
Bratislava 2010 [elektronický zdroj]. ISBN 978-80-225-3067-5. 
 
TOKÁROVÁ, Mária: K niektorým problémom poskytovania štátnej pomoci v EÚ. Zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie „Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a 
hospodárskej praxi". Bratislava 2010.  ISBN  978-80-225-3076-7. 
 
VALACH, M. 2010 Analýza reálnej konvergencie Slovenskej republiky k Európskej únii. In: Úloha 
hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník 
príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. ISBN 978-80-225-3066-8.  
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VALACH, M. 2010 Analýza zhodnocovacieho procesu odvetvia priemyslu za roky 1993 až 2006. In 
Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 2010 [elektronický 
zdroj]. ISBN 978-80-225-3067-5. 
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce 
Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010 / zborník zostavili: Elena Fifeková, Štefan Sabo. - 
Elektronické textové dáta. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. - CD-ROM. ISBN 
978-80-225-3066-8 
 
Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ [elektronický zdroj] :  recenzovaný nekonferenčný 
zborník vedeckých statí k výskumnému projektu VEGA  1/0605/08 Vedeckej grantovej agentúry 
Ministerstva školstva SR a SAV. Bratislava 2010. zostavili: Elena Fifeková, Štefan Sabo. - Elektronické 
textové dáta. - Bratislava : EKONÓM, 2010. - CD-ROM ISBN 978-80-225-3121-4.  
 
TOKÁROVÁ, M.: Redakčné, odborné a zostavovateľské práce vedeckého časopisu NHF EU v Bratislave 
Nová ekonomika. ISSN  1336-1732. 
 
 
 
 
Projekty KEGA 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: KEGA č. 112-013EU-4/2010 
Názov projektu: Poisťovníctvo v európskych dimenziách 
Vedúci projektu: prof.Ing. Anna Majtánová PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Ingrid Vachálková PhD., Ing. Zuzana Littvova PhD. 
Doba riešenia: 1.1. 2010 – 31.12. 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1 660 eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Vedecká monografia je záverečným výstupom výskumného projektu KEGA č.112-013EU-
4/2010 „Poisťovníctvo v európskych dimenziách," ktorý sa riešil na Katedre poisťovníctva na 
Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hlavným cieľom výskumného 
projektu bolo získať nové, originálne poznatky získané analýzou minulého, súčasného i budúceho 
vývoja slovenského a svetového poisťovníctva. Uvedený aspekt riešenia projektu v celosvetovom 
meradle bol kolektívom autoriek zvolený najmä so zámerom ich súhrnnej analýzy významu a 
dôležitosti poistných vzťahov v neustále neistom a meniacom sa hospodárstve ekonomík. Stupeň 
rozvoja ekonomiky sa samozrejme premieta aj do úrovne a rozvoja poisťovníctva,a preto bolo nutné 
identifikovať a analyzovať relevantné pozitívne a negatívne dôsledky globalizácie na riziká v 
poisťovníctve a na ich efektívne riadenie. Ďalším aktuálnym problémom, ktorý sa riešil v rámci 
uvedeného výskumného projektu bola analýza štrukturálnych zmien na globálnom trhu životného a 
neživotného poistenia a faktory ziskovosti poisťovateľov s osobitným zreteľom na pôsobenie tzv. low-
cost poisťovateľov z hľadiska ich výhod a nevýhod. Snahou jednotlivých riešiteľov bolo, na základe 
analýzy trendov vývoja v životnom a neživotnom poistení v rámci integrovaného trhu Európskej únie a 
svetového poistného trhu, spracovať komparáciu perspektív vývoja slovenského poistného trhu a nové 
poznatky analyzovať z hľadiska ich pôsobenia a možnosti využitia v podmienkach slovenského 
poistného trhu s cieľom jeho ďalšieho rozvoja. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
MAJTÁNOVÁ, Anna a kolektív. Vývojové trendy v poistnom krytí životných a neživotných rizík : s 
podtitulom Poisťovníctvo v európskych dimenziách / - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 
192 s. [9,971 AH]. - KEGA 112-013EU-4/2010 "Poisťovníctvo v európskych dimenziách". - ISBN 978-
80-225-2900-6VOLČEK,  
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 199-025EU-4/2010, NHF č. 491 
Názov projektu: Podpora výučby predmetu Kvalita života 
Vedúci projektu: Mária Antalová, PhDr. PhD. 
Spoluriešitelia:   Ivan Laluha,doc.PhDr.  
                        Rastislav Bednárik,doc. PhDr.  PhD.  
                       Jarmila Tkáčiková, Ing. PhD. 
Doba riešenia: 2010 (20. 4. – 10. 9. 2010) 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1660,- EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Cieľom projektu bolo pripraviť vedeckú monografiu, ktorá by slúžila na podporu výučby 
predmetu Kvalita života na Katedre sociálneho rozvoja a práce NHF EU v Bratislave a zároveň bola 
inšpirujúcim podnetom pre teoretikov, metodológov a výskumníkov v oblasti humanitných, 
ekonomických, prípadne iných vied. Výstup má názov : Kvalita života. Teória, metodológia, empíria. 
Vedecká monografia. Monografia je zameraná na nasledujúce štyri oblasti: kvalita života, genéza 
spotrebiteľských teórií pre kvalitu života, kvalita života ľudí v staršom veku a kvalita pracovného 
života.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
AAB  Antalová, M., Bednárik, R., Laluha, I., Tkáčiková, J. 2010. Kvalita života. Teória, metodológia, 
empíria. Vedecká monografia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM 2010. ISBN 978-80-225-3043-9.  
AAB Kvalita života : teória, metodológia, empíria : vedecká monografia / Mária Antalová ... [et al.]. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 246 s. [11,7 AH]. - KEGA 199-025EU-4/2010. - ISBN 
978-80-225-3043-9  
ADF Spoločenské uznanie mladých výskumníkov a námety na jeho formovanie / Mária Antalová. 
In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 
= The New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific 
journal. - Bratislava : EKONÓM, 2010. - ISSN 1336-1732. - Roč. 3, č. 1 (2010), s. 68-79. 
AFD Teoreticko-metodologický aspekt sociálnej kvality / Mária Antalová. 
In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy [elektronický zdroj] : elektronický zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. máj 2010 / zostavili: Martin Novák, 
Silvia Ošková. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. - ISBN 978-80-225-2973-0. 
BCI Trh práce a manažment ľudských zdrojov : seminárne cvičenia / Mária Antalová. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 194 s. [8,651 AH]. - ISBN 978-80-225-2951-8 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 482 (3/6027/08) 
Názov projektu: Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných   
             odborných školách ekonomického zamerania  
Vedúci projektu: Ing. Ľudmila Velichová, PhD.  
Spoluriešitelia:  doc. PhDr. Soňa Kompoltová, CSc., doc. PhDr. Zdenka Macková, PhD., Ing.  

Jaromír Novák, PhD., Ing. Darina Orbánová, PhD., Ing. Mária Kuláková, Ing. Ladislav 
Pasiar  

Doba riešenia: 2008 – 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2 724 €  KV;      4 908  € BV 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

V roku 2010 predložil riešiteľský kolektív návrh učebných osnov nového vyučovacieho 
predmetu tvorba podnikateľských projektov a inováciu predmetov cvičná firma a podnikateľské 
zručnosti. Vypracoval pilotnú učebnú pomôcku troch interaktívnych vzdelávacích modulov na podporu 
podnikateľských zámerov a podnikavosti Motivácia k podnikaniu, Štart podnikania a Podnikateľské 
projekty. Pomôcku testoval na dvoch obchodných akadémiách v SR s experimentálnou skupinou 
žiakov. Zorganizoval multiplikačný seminár pre učiteľov stredných škôl, kde boli prezentované 
interaktívne vzdelávacie moduly. Odbornú verejnosť oboznámil riešiteľský kolektív s vybranými 
výstupmi projektu formou recenzovaného zborníka vedeckých príspevkov a účasťou na viacerých 
domácich a zahraničných konferenciách. Výsledky projektu boli priebežne zapracované do viacerých 
stredoškolských učebníc v tematických celkoch podporujúcich podnikavosť a podnikateľské zámery 
absolventov. Zároveň boli výsledky projektu zahrnuté do inovácie obsahu vzdelávania doplňujúceho 
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pedagogického štúdia v rámci odbornej prípravy učiteľov ekonomických predmetov na Katedre 
pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.     
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok: 
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch  
VELICHOVÁ, Ľ.: Podnikanie a podnikateľské projekty vo výučbe odborných ekonomických predmetov. 
In Recenzovaný zborník vedeckých prác nekonferenčný. Bratislava: NHF, EU, 2010, ISBN 978-80-225-
3056-9. 
 
KOMPOLTOVÁ, S.: Formovanie komunikačných kompetencií v projektovom vyučovaní – súčasť 
prípravy podnikateľa. In Recenzovaný zborník vedeckých prác nekonferenčný. Bratislava: NHF, EU, 
2010, ISBN 978-80-225-3056-9. 
 
MACKOVÁ, Z.: Psychologické aspekty podnikavosti. In Recenzovaný zborník vedeckých prác 
nekonferenčný. Bratislava: NHF, EU, 2010, ISBN 978-80-225-3056-9. 
 
NOVÁK, J.: Personálne zručnosti ako súčasť kompetenčného profilu podnikateľa. In Recenzovaný 
zborník vedeckých prác nekonferenčný. Bratislava: NHF, EU, 2010, ISBN 978-80-225-3056-9. 
 
ORBÁNOVÁ, D.: Faktory rozhodovania o cenách v marketingu. In Recenzovaný zborník vedeckých 
prác nekonferenčný. Bratislava: NHF, EU, 2010, ISBN 978-80-225-3056-9. 
 
PASIAR, L.: Prezentácia ako nástroj podpory podnikavosti v zinscenovaných podmienkach cvičnej 
firmy. In Recenzovaný zborník vedeckých prác nekonferenčný. Bratislava: NHF, EU, 2010, ISBN 978-
80-225-3056-9. 
 
KULÁKOVÁ, M.: Písomná a elektronická komunikácia v podnikateľskom prostredí. In Recenzovaný 
zborník vedeckých prác nekonferenčný. Bratislava: NHF, EU, 2010, ISBN 978-80-225-3056-9.  
AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 
ORBÁNOVÁ, D.: Prístup učiteľov k aktivizujúcim vyučovacím metódam. In: Alternativní metody vyuky. 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Přírodovědecká fakulty KU, 2010, ISBN 978-80-
7435-043-6, CD ROM.  
 
PASIAR, L.: Praktické využitie materiálnych didaktických prostriedkov na Katedre pedagogiky MHF EU 
v Bratislave. In: Alternativní metody vyuky. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: 
Přírodovědecká fakulty KU, 2010, ISBN 978-80-7435-043-6, CD ROM.  
 
VELICHOVÁ, Ľ.: Podpora podnikavosti a tvorba podnikateľských projektov vo výučbe. In: Znalosti pro 
tržní praxi 2010. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzita Palackého v Olomouci, 
2010, ISBN 978-80-904477-5-2, CD ROM. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
KOMPOLTOVÁ, S.: Hľadanie hodnôt trvalo udržateľného života – súčasť prípravy ekonómov. In: 
Spoločensko-vedné poznanie v ekonomickom vzdelávaní. Zborník z medzinárodnej webovej vedeckej 
konferencie. Banská Bystrica: Ekonomická fakulty UMB v B. B., 2010, ISBN 978-80-225-2742-2, CD 
ROM. 
 
NOVÁK, J.: Funkcie ekonomického vzdelávania na vysokých školách. In: Spoločensko-vedné poznanie 
v ekonomickom vzdelávaní. Zborník z medzinárodnej webovej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: 
Ekonomická fakulty UMB v B. B., 2010, ISBN 978-80-225-2742-2, CD ROM. 
 
ORBÁNOVÁ, D.: Etika na finančnom trhu. In: Spoločensko-vedné poznanie v ekonomickom vzdelávaní. 
Zborník z medzinárodnej webovej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Ekonomická fakulty UMB 
v B. B., 2010, ISBN 978-80-225-2742-2, CD ROM. 
 
NOVÁK, J.: Hodnotenie zamestnancov ako integrálna súčasť manažmentu ľudských zdrojov. In: 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové výzvy pre sociálnu politiku v období 
globálnej krízy. Bratislava: NHF EU, 2010, ISBN 978-80-225-2973-0, CD ROM.  
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VELICHOVÁ, Ľ.: Podpora podnikavosti a podnikateľských zámerov – nový trend na trhu práce. In: 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové výzvy pre sociálnu politiku v období 
globálnej krízy. Bratislava: NHF EU, 2010, ISBN 978-80-225-2973-0, CD ROM.  
  
BCB Učebnice pre základné a stredné školy  
ORBÁNOVÁ, D. – VELICHOVÁ, Ľ.: Podniková ekonomika pre 3. Ročník študijného odboru obchodná 
akadémia. Bratislava: SPN 2010, ISBN 978-80-10-01633-4. 
ORBÁNOVÁ, D. – VELICHOVÁ, Ľ.: Praktická ekonomika l pre stredné umelecké školy. Bratislava: SPN 
2010, ISBN 978-80-10-018-28-4.  

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: KEGA 481 Projekt č. 3/6241/08 
Názov projektu: Rozpočtová teória, politika a prax 
Vedúci projektu: doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD. 
Spoluriešitelia: doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD., prof. Kajetána Hontyová, PhD., doc. JUDr. Ladislav  

          Balko, PhD., Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD., Ing. Marián Kristeľ, PhD. 
Doba riešenia: 2008 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 
BV: 3646 € 
KV: 2491 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Finančné prostriedky na Projekt KEGA boli pridelené prioritne na písanie učebnice, v prvých dvoch 
rokoch sa zbierala údajová databáza a v poslednom roku riešenia sa napísala autorským kolektívom 
učebnica, bola zrecenzovaná a v termíne vydaná vo vydavateľstve *IURA Edition. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010  

 
ACB  Kornélia Beličková a kolektív: Rozpočtová teória, politika a prax. Prvé vydanie, Bratislava: Iura 
Edition. 2010. ISBN 978-80-8078-335-8. 342 strán 
 

Meno a PRIEZVISKO AUTORA 
POČET STRÁN 

POČET AUTORSKÝCH 
HÁRKOV 

1. Beličková, Kornélia 29 6,26 

2. Baláži, Peter 15 3,15 

3. balko, Ladislav 18 3,81 

4. Hontyová, Kajetana 5 1,13 

5. Krsteľ, Martin 15 3,24 

6. neubauerová, erika 18 3,89 

 
 
Projekty mladých vedeckých pracovníkov 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 2315009 
Názov projektu: Makroekonomické aspekty vývoja európskych ekonomík       

v podmienkach znalostnej ekonomiky 
Vedúci projektu: Ing. Marcel Novak, PhD. 
Spoluriešitelia:  Ing. Karol Trnovský, PhD. 
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Ing. Marian Vongraj, PhD. 
Ing. Pavol Skalák 
Ing. Miloš Moravčík 
Ing. Andrej Budai 

Doba riešenia: 2008 -2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:  841,-Euro 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

V tomto roku sme sa snažili zosumarizovať empirické poznatky o vývojových tendenciách 
ekonomického cyklu Slovenskej republiky ako transformujúcej sa centrálne plánovanej ekonomiky na 
trhovú ekonomiku. Po uplynutí šestnástich rokov existencie samostatnej Slovenskej republiky, bolo 
zaujímavé obzrieť sa späť a posúdiť, akým smerom sa uberal vývoj hlavných makroekonomických 
indikátorov. Zamerali sme sa na  analýzu vývoja ekonomických indikátorov vnútornej a vonkajšej 
ekonomickej rovnováhy, ktoré nám pomohli odhaliť príčiny výkyvov ekonomickej aktivity s tým, že 
sme sa snažili analyzovať, aké boli dôsledky a dopady týchto výkyvov na ekonomický systém 
Slovenska. Pri analýze empirických poznatkov o vývojových tendenciách ekonomických cyklov 
v posledných dekádach 20. storočia a v prvej dekáde 21. storočia,  sme analýzu orientovali na  štyri 
krajiny strednej Európy (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika) a taktiež sme  
analyzovali ekonomický cyklus v EÚ, snažili sme sa identifikovať procesy a faktory, ktoré viedli 
k neustálemu zvyšovaniu vzájomnej synchronizácie ekonomických cyklov v rámci eurozóny a EÚ. 
Výsledné analytické poznatky ku ktorým sme sa dopracovali,  môžeme zosumarizovať v nasledujúcej 
podobe : 

• Výdavkové komponenty HDP vykázali identický vývoj ako HDP, cyklické komponenty 
zamestnanosti a nezamestnanosti dokázali, že sa vždy oneskorujú za vývojom ekonomiky. 
Hĺbka a dĺžka cyklu boli determinované vývojom domáceho dopytu. 

• Potvrdila sa hypotéza, že väčšia kooperácia v rámci ekonomickej politiky EÚ vedie k rastu 
synchronizácie ekonomických cyklov jednotlivých krajín eurozóny a eurozóny ako celku. 

• Empirickej štúdie J. Fidrmuca a E. Hagaru (september 2003) dokazujú, že medzi Slovenskom 
a eurozónou je takmer nulová korelácia dopytových a ponukových šokov,  

• Pozícia Slovenska a tranzitívnych ekonomík, ukazuje, že s odstupom času sa zvýšila korelácia 
šokov, čo svedčí o rastúcej symetrii ich ekonomických cyklov s cyklom eurozóny. 

• V súčasnosti  synchronizácia cyklov SR a eurozóny síce nie je vysoká, ale v budúcnosti 
k zvýšeniu korelácie ekonomických cyklov pomôže rastúca vzájomná spolupráca 
v zahraničnom obchode, musíme si však dať pozor na prehlbujúcu sa špecializáciu slovenskej 
ekonomiky.  

• Rastie nielen  synchronizácia medzi krajinami eurozóny, ale  postupne rastie aj synchronizácia 
eurozóny a tranzitívnych ekonomík. 
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1. VONGREJ, Marián: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií / Ján Lisý  a kolektív. - Bratislava : 
IURA EDITION, 2010. - 95 s. [6,022 AH]. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-323-5 
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2315008/07. - ISBN 978-80-225-2874-0 
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NOVÁK, Marcel: Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku 
eurozóne [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
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VONGREJ, Marián: Morálne príčiny finančno-ekonomickej krízy / Marián Vongrej. - KEGA 3/7336/09. 
In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 
= the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific 
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
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AED03 0110494 
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AED04 0110496 
 
TRNOVSKÝ, Karol: Prognóza reálnej konvergencie SR v oblasti výkonnosti / Karol Trnovský. 
In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník 
vedeckých statí / zostavovatelia Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : Národohospodárska 
fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2874-0. - S. 47-49. 
AED05 0110535 
 
VONGREJ, Marián: Zhoršujúci sa stav korupcie na Slovensku / Marián Vongrej. 
In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník 
vedeckých statí / zostavovatelia Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : Národohospodárska 
fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2874-0. - S. 33-36. 
AED06 0110498 
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VONGREJ, Marián: Korupčné správanie na Slovensku v období 2007-2009 a jeho porovnanie s 
ostatnými krajinami EÚ / Marián Vongrej. In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky 
[elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých statí / zostavovatelia Marcel Novák, Zuzana 
Brinčíková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2874-0. - S. 50-53. 
AED07 0110538 
 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
NOVÁK, Marcel: Historický prierez teóriami ekonomických cyklov / Marcel Novák, Martin Novák. - 
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. 
AFB01 0108321 
 
SKALÁK, Pavol: Otvorenosť slovenskej ekonomiky a jej vzťah k maroekonomickému vývoju / Pavol 
Skalák. - VEGA 1/10561/09. 
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. 
AFB02 0108334 
 
TRNOVSKÝ, Karol: Približovanie sa SR k najvyspelejším európskym krajinám v oblasti výkonnosti / 
Karol Trnovský, Anna Sobotová. 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. 
AFB03 0108545 
 
VONGREJ, Marián: Komparácia CPI Slovenskej republiky so štátmi eurozóny / Marián Vongrej. - VEGA 
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[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. 
AFB04 0108341 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
NOVÁK, Marcel: Vpyv priamych zahraničných investícií na ekonomický rast Slovenskej republiky / 
Marcel Novák. - VEGA 1/4653/07. 
In Aktuální aspekty české a světové ekonomiky [elektronický zdroj] : seminář konaný u příležitosti 
mezinárodní konference LEF 2009 : Liberec 15. až 16. září 2009 / editor Magdalena Zbránková. - 
Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. - ISBN 978-80-7372-536-5. - S. 352-359. 
AFC01 0108342 
 
SKALÁK, Pavol: Spoločná európska mena počas finančnej krízy a hospodárskej recesie / Pavol Skalák. 
- IGP 2315009. 
In Aktuální aspekty české a světové ekonomiky [elektronický zdroj] : seminář konaný u příležitosti 
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Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. - ISBN 978-80-7372-536-5. - S. 451-457. 
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TRNOVSKÝ, Karol: Reálna konvergencia v oblasti výkonnosti SR / Karol Trnovský. - PMVP 2315008. 
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Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. - ISBN 978-80-7372-536-5. - S. 517-522. 
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AFC03 0108348 
 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách – v rámci obhajoby záverečných správ (v roku 
2009) sú zahrnutí aj riešitelia, ktorí v roku 2010 (v roku vykazovania) neboli členmi autorského 
kolektívu 
 
FERENC, Peter: In: Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej 
učebnice) : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA č. 3/5121/07 / zodpovedný 
riešiteľ Vladimír Gonda. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. - [50] s. - KEGA 
3/5121/07 [...GONDA, Vladimír - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - DOVČIAKOVÁ, Janka - FERENC, Peter - 
MASÁROVÁ, Helena - ROZBORILOVÁ, Daria -  TÁNCOŠOVÁ, Judita - VONGREJ, Marián] 
AGI02 0108614 
 
NOVÁK, Marcel: In: Teoretické a hospodársko-politické podmienky a predpoklady dlhodobého 
ekonomického rastu SR ako člena Európskej únie v procese globalizácie : záverečná správa projektu 
VEGA č. 1/3837/06 / zodpovedný riešiteľ Ján Lisý. - Bratislava, 2009. - [70] s. - VEGA 1/3837/06 [... 
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ROZBORILOVÁ, Daria –  TÁNCOŠOVÁ, Judita – TRNOVSKÝ, Karol - VONGREJ, Marián] 
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NOVÁK, Marcel: In: Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie : 
záverečná správa o riešení grantového projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov č. 
2315008/07 : doba riešenia 2007-2009 / vedúca projektu Zuzana Brinčíková. - Bratislava, 2009. - [20] 
s. [...BRINČÍKOVA, Zuzana – ČERNÁKOVÁ, Ivana – DOVAĽOVÁ, Gabriela – LENNEROVÁ,  Ivana - 
NOVÁK, Marcel – SOBOTOVÁ, Anna - ŠUSTR, Martin - TRNOVSKÝ, Karol - VONGREJ, Marián]                                     
AGI01 0109521 
 
 TRNOVSKÝ, Karol: In: Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej 
stratégie : záverečná správa o riešení grantového projektu mladých vedeckých pracovníkov a 
doktorandov č. 2315008/07 : doba riešenia 2007-2009 / vedúca projektu Zuzana Brinčíková. - 
Bratislava, 2009. - [20] s. [...BRINČÍKOVA, Zuzana – ČERNÁKOVÁ, Ivana – DOVAĽOVÁ, Gabriela – 
LENNEROVÁ,  Ivana - NOVÁK, Marcel – SOBOTOVÁ, Anna - ŠUSTR, Martin - TRNOVSKÝ, Karol - 
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AGI01 0109521 
 
VONGREJ, Marián: In: Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie 
: záverečná správa o riešení grantového projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov č. 
2315008/07 : doba riešenia 2007-2009 / vedúca projektu Zuzana Brinčíková. - Bratislava, 2009. - [20] 
s. [...BRINČÍKOVA, Zuzana – ČERNÁKOVÁ, Ivana – DOVAĽOVÁ, Gabriela – LENNEROVÁ,  Ivana - 
NOVÁK, Marcel – SOBOTOVÁ, Anna - ŠUSTR, Martin - TRNOVSKÝ, Karol - VONGREJ, Marián]                                    
AGI01 0109521 
 
VONGREJ, Marián: In: Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej 
učebnice) : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA č. 3/5121/07 / zodpovedný 
riešiteľ Vladimír Gonda. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. - [50] s. - KEGA 
3/5121/07 [...GONDA, Vladimír - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - DOVČIAKOVÁ, Janka - FERENC, Peter - 
MASÁROVÁ, Helena - ROZBORILOVÁ, Daria -  TÁNCOŠOVÁ, Judita - VONGREJ, Marián] 
AGI02 0108614 
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TRNOVSKÝ, Karol: In:  Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku 
eurozóne : výskumný projekt VEGA č. 1/4653/07, doba riešenia 2007-2009 : záverečná správa / 
zodpovedná riešiteľka Eva Muchová. - Bratislava, 2009. - [100] s. - VEGA 1/4653/07 [...MUCHOVÁ, 
Eva - BRINČÍKOVÁ, Zuzana - ČERNÁKOVÁ, Ivana - GONDA, Vladimír - HONTYOVÁ, Kajetana - LISÝ, 
Ján - MARTINCOVÁ, Marta - MATOUŠKOVÁ, Eleonóra -  NOVÁK, Marcel - PIOVARČIOVÁ, Veronika - 
ROZBORILOVÁ, Daria –  TÁNCOŠOVÁ, Judita – TRNOVSKÝ, Karol - VONGREJ, Marián] 
AGI04 0108373 
 
VONGREJ, Marián: In:  Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku 
eurozóne : výskumný projekt VEGA č. 1/4653/07, doba riešenia 2007-2009 : záverečná správa / 
zodpovedná riešiteľka Eva Muchová. - Bratislava, 2009. - [100] s. - VEGA 1/4653/07 [...MUCHOVÁ, 
Eva - BRINČÍKOVÁ, Zuzana - ČERNÁKOVÁ, Ivana - GONDA, Vladimír - HONTYOVÁ, Kajetana - LISÝ, 
Ján - MARTINCOVÁ, Marta - MATOUŠKOVÁ, Eleonóra -  NOVÁK, Marcel - PIOVARČIOVÁ, Veronika - 
ROZBORILOVÁ, Daria –  TÁNCOŠOVÁ, Judita – TRNOVSKÝ, Karol - VONGREJ, Marián] 
AGI04 0108373 
 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 
 
Počet záznamov: 1 
TRNOVSKÝ, Karol: Výkonnosť ekonomiky SR z pohľadu reálnej konvergencie : dizertačná práca / Karol 
Trnovský ; škol. Eva Muchová. - Bratislava, 2009. - 128 s. 
DAI01 0110296 
 
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy – v rámci obhajoby priebežnej správy (v roku 2009) sú 
zahrnutí aj riešitelia, ktorí v roku 2010 (v roku vykazovania) neboli členmi autorského kolektívu 
 
BARTÁNUSOVÁ, Milada: In: Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v 
podmienkach znalostnej ekonomiky : priebežná správa o výsledkoch riešenia projektu za rok 2009 
[doba riešenia 2008-2010] : IGP PMVP č. 23415009 / zodpovedný riešiteľ Marcel Novák. - Bratislava, 
2009. - Nestr. [...NOVÁK, Marcel - BARTÁNUSOVÁ, Milada (2008-2009) – FERENC, Peter (2008-2009) 
- SKALÁK, Pavol (2009-2010)- SOBOTOVÁ, Anna (2008) - ŠUSTR, Martin (2008) - TRNOVSKÝ, Karol – 
VONGREJ, Marián] 
GAI01 0108057 
 
FERENC, Peter: In: Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach 
znalostnej ekonomiky : priebežná správa o výsledkoch riešenia projektu za rok 2009 [doba riešenia 
2008-2010] : IGP PMVP č. 23415009 / zodpovedný riešiteľ Marcel Novák. - Bratislava, 2009. – Nestr 
[...NOVÁK, Marcel - BARTÁNUSOVÁ, Milada (2008-2009) – FERENC, Peter (2008-2009) - SKALÁK, 
Pavol (2009-2010)- SOBOTOVÁ, Anna (2008) - ŠUSTR, Martin (2008) - TRNOVSKÝ, Karol – VONGREJ, 
Marián] 
GAI01 0108057 
 
NOVÁK, Marcel: In: Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach 
znalostnej ekonomiky : priebežná správa o výsledkoch riešenia projektu za rok 2009 [doba riešenia 
2008-2010] : IGP PMVP č. 23415009 / zodpovedný riešiteľ Marcel Novák. - Bratislava, 2009. - Nestr. 
[...NOVÁK, Marcel - BARTÁNUSOVÁ, Milada (2008-2009) – FERENC, Peter (2008-2009) - SKALÁK, 
Pavol (2009-2010)- SOBOTOVÁ, Anna (2008) - ŠUSTR, Martin (2008) - TRNOVSKÝ, Karol – VONGREJ, 
Marián] 
GAI01 0108057 
 
SKALÁK, Pavol: In: Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v podmienkach 
znalostnej ekonomiky : priebežná správa o výsledkoch riešenia projektu za rok 2009 [doba riešenia 
2008-2010] : IGP PMVP č. 23415009 / zodpovedný riešiteľ Marcel Novák. - Bratislava, 2009. - Nestr. 
[...NOVÁK, Marcel - BARTÁNUSOVÁ, Milada (2008-2009) – FERENC, Peter (2008-2009) - SKALÁK, 
Pavol (2009-2010)- SOBOTOVÁ, Anna (2008) - ŠUSTR, Martin (2008) - TRNOVSKÝ, Karol – VONGREJ, 
Marián] 
GAI01 0108057 
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TRNOVSKÝ, Karol: In: Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v 
podmienkach znalostnej ekonomiky : priebežná správa o výsledkoch riešenia projektu za rok 2009 
[doba riešenia 2008-2010] : IGP PMVP č. 23415009 / zodpovedný riešiteľ Marcel Novák. - Bratislava, 
2009. - Nestr. [...NOVÁK, Marcel - BARTÁNUSOVÁ, Milada (2008-2009) – FERENC, Peter (2008-2009) 
- SKALÁK, Pavol (2009-2010)- SOBOTOVÁ, Anna (2008) - ŠUSTR, Martin (2008) - TRNOVSKÝ, Karol – 
VONGREJ, Marián] 
GAI01 0108057 
 
VONGREJ, Marián: In: Makroekonomické aspekty cyklického vývoja európskych ekonomík v 
podmienkach znalostnej ekonomiky : priebežná správa o výsledkoch riešenia projektu za rok 2009 
[doba riešenia 2008-2010] : IGP PMVP č. 23415009 / zodpovedný riešiteľ Marcel Novák. - Bratislava, 
2009. - Nestr. [...NOVÁK, Marcel - BARTÁNUSOVÁ, Milada (2008-2009) – FERENC, Peter (2008-2009) 
- SKALÁK, Pavol (2009-2010)- SOBOTOVÁ, Anna (2008) - ŠUSTR, Martin (2008) - TRNOVSKÝ, Karol – 
VONGREJ, Marián] 
GAI01 0108057 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:  2315013 
Názov projektu: Grant MVP „Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov 

Európy“ 
Vedúci projektu: Zuzana LITTVOVÁ, Ing. PhD. 
Spoluriešitelia:  Peter MARKO, Ing. PhD., Ingrid VACHÁLKOVÁ, Ing. PhD. 
Doba riešenia: 01. január 2009 - 31. december 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 316 € (bežné výdavky) 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Hlavným cieľom projektu bola analýza zameraná na význam a dôležitosť poistných vzťahov v 
neistom a neustále sa meniacom hospodárstve ekonomík, pričom pri napĺňaní cieľa bol využitý 
systémový prístup súčasne s nosnými metódami analýzy a abstrakcie.V roku 2010 bolo parciálnym 
cieľom analyzovanie poistných vzťahov. Uvedený cieľ riešiteľský kolektív napĺňal vedeckovýskumnou 
činnosťou zameranou na teoretické zmapovanie oblasti vnútroorganizačných procesov poisťovacej 
spoločnosti vymedzením významu počítačovej gramotnosti ako predpokladu elektronického 
obchodovania, organizačnej štruktúry poisťovacej spoločnosti a prepojenie činnosti aktuára a dohľadu 
nad finančným trhom. Podkladové údaje zhromaždené vedeckovýskumnou činnosťou v prvom a 
druhom roku riešenia grantu členovia riešiteľského kolektívu využili najmä pri zostavovaní 
dotazníkových otázok a výberu okruhov dotazovania. Samotná analýza významu a dôležitosti 
poistných vzťahov sa premietla do realizácie dotazníkového prieskumu a do vydania zborníka 
vedeckých prác (ISBN 978-80-225-3122-1).Samotný dotazníkový prieskum realizovaný koncom roka 
2010 bol zameraný na analýzu významu a dôležitosti poistných vzťahov v neistom a neustále sa 
meniacom hospodárstve ekonomík. Riešiteľský kolektív si ako aktuálny problém analýzy stanovil 
finančnú a následnú hospodársku krízu a jej vplyv na základné fungovanie poistných vzťahov. Výzvou 
riešiteľského kolektívu bolo preto zhromažďovanie informácií o otázkach poisťovníctva v súvislosti s 
finančnou a následnou hospodárskou krízou a s jej priamym dopadom na sektor poistných i 
finančných služieb. Dotazníkový prieskum zameral riešiteľský kolektív na verejnosť ako spotrebiteľskú 
základňu dopytujúcu sa po poistných službách. 

 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
ADF   LITTVOVÁ, Z. 2010. Kapitalizácia v produktoch životného poistenia. In Nová 

ekonomika (vedecký časopis Národohospodárskej fakulty). ISSN 1336-1732, 2010, roč. 
III, č. 2, s. 82-90. 

AED  LITTVOVÁ, Z. 2010. Počítačová gramotnosť v modernom poisťovníctve. In 
Recenzovaný zborník vedeckých prác „Hodnota duševnej práce pre organizáciu a 
spoločnosť,“ Košice, 2010 [elektronický zborník]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, 2010. str. 260 – 266. ISBN 978-80-7097-847-4 

AED   VACHÁLKOVÁ, I. 2010. Organizačná štruktúra komerčnej poisťovne – jeden z pilierov 
zvyšovania hodnoty práce. In Recenzovaný zborník vedeckých prác „Hodnota duševnej 
práce pre organizáciu a spoločnosť,“ Košice, 2010 [elektronický zborník]. Košice : 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. str. 415 – 419. ISBN 978-80-7097-
847-4 
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AED  MARKO, P. 2010. Úloha aktuára v procesoch poisťovne a jeho význam pre dohľad. In 
Recenzovaný zborník vedeckých prác „Hodnota duševnej práce pre organizáciu a 
spoločnosť,“ Košice, 2010 [elektronický zborník]. Košice : Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, 2010. str. 322 – 327. ISBN 978-80-7097-847-4 

(v tlači) LITTVOVÁ, Z. 2010. Riziko z pohľadu spotrebiteľov. In Recenzovaný vedecký zborník 
vedeckých prác Riziká z pohľadu poistného trhu a zmien na ňom prebiehajúcich. 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. str. 21 – 32. ISBN 978-80-225-3122-1. 

(v tlači) MARKO, P. 2010. Riziko z pohľadu teoretického vymedzenia. In Recenzovaný vedecký 
zborník vedeckých prác Riziká z pohľadu poistného trhu a zmien na ňom 
prebiehajúcich. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. str. 11 – 20. ISBN 978-80-
225-3122-1. 

(v tlači) VACHÁLKOVÁ, I. 2010. Riziko z pohľadu poisťovní. In Recenzovaný vedecký zborník 
vedeckých prác Riziká z pohľadu poistného trhu a zmien na ňom prebiehajúcich. 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. str.33 – 40. ISBN 978-80-225-3122-1. 

(v tlači) LITTVOVÁ, Z. (zost.) – MARKO, P. (zost.) – VACHÁLKOVÁ, I. (zost.). Riziká z pohľadu 
poistného trhu a zmien na ňom prebiehajúcich. Výstup z grantového projektu Úloha a 
postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy – rok 2010: zborník 
vedeckých prác z grantu EU MVP č. 2315013. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2010. ISBN 978-80-225-3122-1. 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 2315014 
Názov projektu: Priame a nepriame vplyvy EU v Bratislave na rozvoj mesta a regiónu. 
Vedúci projektu: Ing. Michal Štofko 
Spoluriešitelia:  Ing. Zoltán Šeben 
  Ing. Jana Parízková 
  Ing. Martin Chovanec 
Doba riešenia: 2009- 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 
Pridelené finančné prostriedky na rok 2009: 
Bežné výdavky: 921,- EUR         
Kapitálové výdavky: 0,- EUR 
           
Čerpanie prostriedkov v roku 2009 
 
 Objednané Čerpané Poznámka 
    
633 006Všeobecný materiál    
NBAC00014 168,9 EUR 168,9 EUR  
    
    
    
Spolu v roku 2009 168,9 EUR 168,9 EUR  
    
Pridelené finančné prostriedky na rok 2010:      
Bežné výdavky (plus dočerpanie roku 2009)     191,- EUR 
Kapitálové výdavky         0,- EUR 
 
Čerpanie prostriedkov v roku 2010 
 
 Objednané Čerpané Poznámka 
633 009 Odborná literatúra  56,7  44,39 
633 002 Výpočtová technika  20.43  21,9 
633 002  Výpočtová technika  584  857,66    
 
Spolu v roku 2010 661,13 EUR 923,95 EUR 
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Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Systém vysokých škôl a univerzít má významný vplyv na celú národnú ekonomiku a zvlášť 
dôležitý je ich prínos pre ekonomiku regiónu. Regionálnemu rozvoju je v súčasnej dobe venovaná 
pozornosť politikov, odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Len málo dokumentov je venovaných úlohe 
univerzít v regionálnom rozvoji Slovenska. Práve univerzita predstavuje významnú inštitúciu v regióne, 
v ktorom je lokalizovaná. Z dlhodobého hľadiska prinášajú najvyššie vzdelávacie inštitúcie najmä 
poznatky a znalosti, ktoré sú v regióne identifikované ako poznatkový vplyv. Univerzity sú bezpochyby 
významným aktérom regionálneho rozvoja vzhľadom k tomu, že sú základnými inštitúciami 
poskytujúce znalosti a vedomosti, ktoré distribuujú prostredníctvom študentov (riešenie zadaní, 
projektov, diplomových prác a pod.), absolventov, publikovaného a zmluvného výskumu, konferencie 
a konzultácie. Okrem znalostí, pôsobí univerzita na región aj prostredníctvom výdavkov jej zložiek, 
ktorých vplyv je následne multiplikovaný.  

Univerzity majú v novej, znalostnej ekonomike dôležité postavenie - sú zdrojom znalostí 
a inovácií a sú v centre inovačných procesov. Inovácie napomáhajú k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti regiónov v globálnom ekonomickom prostredí a zavádzanie inovácií do 
výrobných procesov a služieb v podobe nových technológií, znalostí a skúseností pracovnej sily zvyšuje 
pridanú hodnotu tovarov a služieb. Okrem inovačnej sféry majú univerzity vplyv aj na formovanie 
ľudského kapitálu a na široký sociálny a kultúrny rozvoj regiónu. V súčasnosti je už prekonaný názor, 
že univerzity sú iba vzdelávacie inštitúcie a reprodukujú určité poznanie. Univerzity sú okrem toho 
podstatne involvované do tvorby nových znalostí a následne aj vzdelávacia činnosť je ovplyvnená 
realizovaným výskumom.  

Tým, že v popredí súčasných ekonomík sú regionálne aspekty, rastie aj dôraz na lokálnu 
dostupnosť znalostí. V ére znalostnej ekonomiky univerzity už nie sú iba v pozícií vzdelávať a robiť 
výskum pre potreby národnej ekonomiky alebo vlády, ale v regiónoch, v ktorých sú lokalizované sa 
aktívne angažujú v regionálnom rozvoji. Ich angažovanie spočíva vo vede a výskume, v poskytovaní 
celoživotného vzdelávania a v rozvíjaní pracovných miest, ktoré sú znalostne-intenzívne. Tieto aktivity 
vedú k rozvoju samotných univerzít, rozvoju regiónov a miest kde sú univerzity lokalizované a 
v konečnom dôsledku ku zvyšovaniu kvality života všetkých obyvateľov. Z hľadiska efektívnosti 
fungovania univerzít je potrebná dlhodobá integrácia vedy a vzdelávania smerom k študentom.  

Vplyvy univerzít na regionálny rozvoj nie sú v každom type regiónu rovnaké. Ak je v regióne, 
ktorý má charakteristiky periférneho, lokalizovaná iba jedna univerzita, vtedy má univerzita vo väčšine 
prípadov pozitívny dopad na regionálny rozvoj, aj keď z národného hľadiska zvyčajne nepatrí medzi 
najkvalitnejšie. Viaceré univerzity v takomto type regiónu sa správajú medzi sebou konkurenčne a ich 
zapojenie sa do socioekonomickej sféry v regióne je v porovnaní s prvým prípadom oveľa nižšie. Často 
však napĺňajú širšie regionálne ciele, napríklad vypĺňanie medzier v zabezpečovaní kultúry v regióne. 
V jadrových a najmä metropolitných regiónoch sú z národného hľadiska lokalizované väčšinou 
prestížne univerzity s vyšším počtom študentov. Univerzity s tradičným zameraním sa väčšinou 
v regionálnom rozvoji angažujú na neformálnom a osobnom základe, často majú zastúpenie 
v regionálnych radách alebo inštitúciách. Taktiež tu prichádza k väčšej migrácii vedcov, učiteľov 
a študentov. Vytváraním hustej siete neformálnych vzťahov sa lokálny kontext premieňa na globálny.  

Investičné a prevádzkové činnosti veľkých organizácií, ako sú univerzity a vysoké školy môžu 
mať značný dopad na miestnu ekonomiku svojich miest a obcí. Viacero vedcov sa pokúsilo priamo 
merať rozsah týchto vplyvov. Tento záujem bol spustený, aspoň z časti, rozšírením vysokoškolského a 
ďalšieho vzdelávania v roku 1960 a súčasne snahou o zvýšenie počtu študentov vstupujúcich do 
ďalšieho a vysokoškolského vzdelávania (Armstrong, 1993). 

Tento celonárodný rozvoj vysokoškolského vzdelávania štandardne odráža vývoj v krajine. 
Vzhľadom k veľkému rozšíreniu počtu študentov a značným výdavkom na samotné univerzity, je 
rozumné očakávať, že vyššie vzdelávanie bude mať dôležitý hospodársky dopad na ekonomiku 
jednotlivých regiónov.  

Dopad, resp. vplyvy jednotlivých inštitúcií na región môžeme rozdeliť na priame a nepriame. 
Medzi priame vplyvy zahŕňame napríklad výdavky na platy zamestnancom (väčšina žije v danom 
regióne),výdavky na spotrebu tovarov a služieb univerzity, investičné výdavky napr. budovy a 
zariadenia, z ktorých môžu profitovať regionálne firmy a výdavky študentov, ktorí menia prechodné 
miesto pobytu na lokalitu v danom regióne, v blízkosti univerzity a väčšinu výdavkov uskutočňujú 
v rámci daného regiónu. Medzi nepriame vplyvy patrí predovšetkým zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 
v rámci daného regiónu, transfér znalostí a poznatkov, univerzity sú lokalizačným faktorom pre 
podniky a domácnosti, predovšetkým študentov, mladých ľudí, ktorí chcú študovať na univerzite, 
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zlepšenie schopnosti regiónu reagovať na štrukturálne zmeny.1Tieto vplyvy môžeme dalej deliť na 
poznatkové a ekonomické. Meranie nepriamych vplyvov je však omnoho problematickejšie a v tejto 
štúdii sme sa zamerali predovšetkým na priame vplyvy univerzity. 

V posledných rokoch boli pre odhad ekonomických vplyvov veľkých organizácií (zvyčajne) 
použité Keynesiánske metódy multiplikátora miestnej otvorenej ekonomiky (druhým modelom sú 
regionálne input-output analýzy). Bleaney používa keynesiánsky model lokálneho multiplikátora (1992) 
pre odhad ekonomického vplyvu Nottinghamskej University. V tomto trende pokračoval aj Perry 
Wardle, ktorý upravil túto metódu na poskytovanie individuálnych odhadov pre štyri vzdelávacie 
inštitúcie v okrese Canterbury, UK. 

Okrem zvýšenia výkonnosti, príjmov a zamestnanosti, prítomnosť školy v miestnej oblasti, 
prináša aj nepriame ekonomické efekty, vrátane i.e. modernizácie základných zručností, transfér 
technológií a zvyšovanie atraktívnosti územia pre potenciálnych investorov.  

Keynesiánsky multiplikátor je jedným z najpopulárnejších nástrojov, podľa ktorého je možné 
odhadovať lokálne dopady rôznych inštitúcií v rámci regiónu. Prístup multiplikátora umožňuje odhad 
výkonov, výnosov a zamestnanosti, ktorý je generovaný regionálnymi alebo inštitucionálnymi 
výdavkami vyplývajúcimi z lokálnej ekonomiky. Inštitúcie a ich zamestnanci a študenti univerzít 
spotrebúvajú časť svojich príjmov lokálne, čím generujú vyšší lokálny output, príjmy a zamestnanosť. 
Dodatočné ekonomické aktivity, ktoré sú vytvorené prostredníctvom dodatočného prílevu financií, 
môžu byť charakterizované ako multiplikačný efekt.  

Jeden z najjednoduchších modelov používaných pri výpočte Keynesiánskeho multiplikátora je 
založený na forme Keynesiánskeho modelu príjmov a výdavkov (v otvorenej ekonomike)(pozri Lewis, 
1988 - Armstrong a Taylor, 1992). Podľa výskumov sa najlepší výsledok dosiahne, ak sa multiplikátor 
používa na základe konkrétnych podmienok, v ktorých daný projekt prebieha, a v ktorých daný región 
existuje.  

Vplyv EUBA na Bratislavský región (viď príspevok Štofko:Priame a Nepriame Priame a 
nepriame vplyvy EU v Bratislave na rozvoj mesta a regiónu) 

Zber dát prebehol na základe dotazníkového prieskumu v spolupráci s Ing. Štefanom Rehákom 
a jeho študentmi (v rámci workshopu z regionálnej politiky). Počas dotazníkového prieskumu sa 
vyzbieralo 429 dotazníkov, z ktorých boli po následnej identifikovaných 90 chybných. Kvóty pre 
dotazníky, na základe ktorých vzorka reprezentuje celkový počet študentov, sú nasledovné: 

 
Tabuľka 1 

Ročníky 1.BC 21% 2.BC 20% 3.BC 20% 1.ING 23% 2.ING 16% 

Pohlavie muži 36% źeny 64%             
Fakulty FPM 22% OF 25% FHI 25% NHF 22% FMV 6% 

Forma štúdia  denné  81% externé 19%
            

Bydlisko BA 24% mimo BA 66%
            

 
Z dotazníkového prieskumu bolo možné vymedziť tú skupinu študentov, ktorí vytvárajú priame 
vplyvy na región. V rámci výberu skúmanej zložky je potrebné brať do úvahy len tú časť vzorky, 
ktorá by v prípade, že by univerzita v regióne nebola, odišla študovať do iného regiónu. Z čoho 
sme dosiahli finálnu vzorku 147 dotazníkov. Z tohto je možné podiel vhodných vzoriek na celkovej 
vzorke aplikovať na celkový počet študentov (13 024). Po odpočítaní chybných dotazníkov sa 
z celkového počtu (339 – po odpočítaní chýb) identifikovalo 147 (43,3%) vzoriek, ktoré 
reprezentujú tú časť študentov, ktorý by v prípade neexistencie EUBA odišli z regiónu preč. 
V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť počty jednotlivých študentov v kategóriách podľa vplyvu 
(majú vplyv vs nemajú vplyv na región) spolu s ich výdavkami. 
 
Tabuľka 2 

Typ Študenta Počet študentov Priemerné výdavky Celkové výdavky

                                                 
1 Valenčáková E., Žigová S.: Úloha univerzít v regionálnom rozvoji, Zborník z konferencie Národná 
a regionálna ekonomika, Nový Smokovec, 2005 
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EU v EUR 

Študenti s vplyvom na región 5 640 181,8 1 025 352 

Študenti bez vplyvu na región 7 384 301 2 222 584 

Spolu 13 024 248,4 3 247 936 
Zdroj: Autor, na základe dotazníkového prieskumu 

Pre výpočet hraničného sklonu k spotrebe podľa upraveného Keynesovho príjmovo-výdavkoveho 
modelu je potrebné poznať aj príjmy jednotlivých kategórií. Opäť sme aplikovali podobný prístup 
ako pri výdavkových skupinách. 
 
 
Tabuľka 3 

Typ Študenta Počet študentov 
EU 

Priemerné príjmy v 
EUR 

Celkové príjmy 

Študenti s vplyvom na región 5 640 310,6 1 751 784 

Študenti bez vplyvu na región 7 384 436,8 3 225 331 

Spolu 13 024 380,8 4 977 115 
Zdroj: Autor, na základe dotazníkového prieskumu 

Na základe vyššie uvedeného je možné vypočítať sklon k spotrebe (c-m). 
 
Tabuľka 4  

Typ Študenta Total Priemer Sklon k spotrebe

Študenti s vplyvom na región - výdavky 1 025 352 181,8 
0,59 

Študenti s vplyvom na región - príjmy 1 751 784 310,6 

Zdroj: Autor, na základe dotazníkového prieskumu 
Príjmovo-výdavkový multiplikátor nám teda hovorí, že takmer 60% výdavkov študentov v rámci 
Bratislavského regiónu sa po prvotnej investícii (prvom kole) vracia naspäť do regiónu. V rámci 
výpočtu konečného vplyvu výdavkov študentov Ekonomickej Univerzity v Bratislave na Bratislavský 
región je potrebné aplikovať prepočet vo viacerých kolách, resp. kým existuje v regióne aspoň 
časť primárnej investície (primárneho zvýšenia výdavkov). V každom kole je potrebné brať do 
úvahy aj zdanenie (v podmienkach SR je to 19% daňové zaťaženie), ktoré musí byť zo zostatku 
výdavku odpočítané. V tabuľke č.5 je možné sledovať jednotlivé kolá spolu s výškou investície. 
 
Tabuľka 5  

Kolo Výdavok 

1. kolo 1 025 352 

Kolo Výdavok po zdenení a prenásobení 

2. kolo 490 016 

3. kolo 234 179 

4. kolo 111 914 

5. kolo 53 484 

6. kolo 25 560 

7. kolo 12 215 

8. kolo 5 838 

9. kolo 2 790 
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10. kolo 1 333 

11. kolo 637 

12. kolo 304 

13. kolo 146 

14. kolo 70 

15. kolo 33 

16. kolo 16 

17. kolo 8 

18. kolo 4 

19. kolo 2 

20. kolo 1 

Total 1 963 899 
Zdroj: Autor 
Mesačné výdavky študentov Ekonomickej Univerzity v hodnote 1 025 352 EUR sa na základe 
vyššie prepočítaného multiplikátora odzrkadlia v regióne v hodnote 1 963 899 EUR (nárast 
o 938 547) mesačne. Multiplikátor (k) podľa vzorca (1.1) nadobúda hodnoty 2,4, čo podľa Reháka 
predsavuje skôr liberálne správanie študentov v rámci regiónu. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 2009 

1. Jana Šuranová: Dimenzie pôsobenia univerzít na regionálne ekonomiky, 2009 – projekt 
REDIPE   

2. Jana Šuranová: Regionálne a lokálne súvislosti lokalizácie univerzít 
3. Jana Šuranová: Univerzity v kontexte regionálnej dimenzie 

 
Všetky články sú prezentované v recenzovanom zborníku s ISBN číslom 978-80-225-2910-5 

2010 
1. Michal Štofko: Priame a nepriame vplyvy EU v Bratislave na rozvoj mesta a regiónu,  
2. Michal Štofko, Štefan Rehák: Vývoj Vedy a výskumu v Bratislavskom regióne – projekt REDIPE 
3. Martin Chovanec: Vplyv univerzity na regionálny rozvoj v kontexte konceptu kreatívnej 

ekonomiky 
 
Všetky články sú prezentované v recenzovanom zborníku s ISBN číslom 978-80-225-3147-4 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ   LIST   VÝSKUMNÉHO   PROJEKTU 
Číslo projektu: IGP č. 2315015 
Názov projektu: Flexibilita trhu práce v kontexte procesu globalizácie a zamestnanosti 
Vedúci projektu: Ing. Andrej Přívara 
Spoluriešitelia: Ing. Oliver Satmár, Ing. Lenka Michaličková- Grandtnerová 
Doba riešenia: 2009 – 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: bežné finančné prostriedky vo výške 508 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

V roku 2010 sa riešiteľský kolektív zameral na analýzu efektov jednotlivých druhov flexibility 
trhu práce v členských krajinách Európskej únie v kontexte súčasnej finančnej krízy. Na základe 
konštrukcie ukazovateľov reaktivity sme identifikovali krajiny s vysokou mierou reaktivity (Španielsko, 
Írsko, Portugalsko, Francúzsko), ale tiež atypické krajiny (Rakúsko, Holandsko, Nemecko), ktoré 
vďaka fungovaniu inštitúcií trhu práce vytvárajú nové pracovné miesta aj v čase poklesu HDP. 
Pomocou korelačnej a regresnej analýzy  sme sa pokúsili tiež analyzovať prepojenie migrácie, 
zamestnanosti a ekonomického rastu. Na základe metódy najmenších štvorcov sme odhadli príslušné 
regresné koeficienty, ekonomicky sme ich interpretovali a vyvodili sme príslušné závery. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
Ing. Přívara Andrej, Prof. Ing. Rievajová Eva, PhD.:Súčasná etapa globalizácie a vybrané aspekty 
trhov práce krajín Európskej únie. In: Nová ekonomika 2/2010. ISSN  1336-1732. 
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doc. Ing. Přívarová Magdaléna, CSc., Ing. Přívara Andrej: 
L´impact de la crise actuelle sur le marché du travail dans les pays de l´Union européen. In: La crise 
mondiale et les perspectives de reprise dans l´Union européenne. Travaux scientifiques du Réseau 
PGV. Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oekonomica, 2010. ISBN 978-80-245-1684-4. 
Ing. Přívara Andrej: 
Reakcia politík zamestnanosti členských krajín Európskej únie na súčasnú krízu. In: Nové výzvy pre 
sociálnu politiku v období globálnej krízy: elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, Bratislava, 27. máj 2010, ISBN 978-80-225-2973-0. 
Ing. Michaličková Lenka: 
Aktívna politika trhu práce v období hospodárskej krízy. In: Nové výzvy pre sociálnu politiku v období 
globálnej krízy: elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 27. 
máj 2010, ISBN 978-80-225-2973-0. 
Ing. Michaličková Lenka:  
Nové aspekty aktívnej politiky trhu práce v Českej a Slovenskej republike. In: Znalostná ekonomika 
a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi: elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie, Bratislava, NHF EU KET, 5.11.2010, ISBN 978-80-225-3076-7. 
Ing. Satmár Oliver: 
Migrácia. In: Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy: elektronický zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 27. máj 2010, ISBN 978-80-225-2973-0. 
 Ing. Satmár Oliver: 
Mobilita a migrácia v EÚ vo väzbe na ekonomický rast a zamestnanosť. Dizertačná práca. Školiteľ: 
prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. Bratislava 2010. 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 2315016 
Názov projektu: Vybrané problémy bankovníctva a finančných trhov 
Vedúci projektu: Ing. Martin Šimko 
Spoluriešitelia:  Ing. Libuša Čurlejová, PhD. (ukončené v priebehu 2010), Ing. Katarína Oraviková  

Podoliaková, PhD., Ing. Pavol Kolenčík, PhD., Ing. Julianna Moravová (ukončené 
v priebehu 2010), Ing. Barbara Napolitano, Mgr. Nilufar Kabilova (ukončené 
v priebehu 2009), Ing. Ivana Nemšáková (ukončené v priebehu 2009) 

Doba riešenia: 2009 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 333,- EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  

Hlavným cieľom projektu bola identifikácia a analýza aktuálnych problémov v oblasti 
bankovníctva a finančných trhov s dôrazom na ekonomiku Slovenska a Európskej únie v teoretickej i 
praktickej rovine. Praktickými prínosmi tohto projektu sú závery podložené dôslednou argumentáciou, 
orientované na ekonomické, legislatívne a technicko-ekonomické väzby v oblasti bankovníctva 
a finančných trhov. 

Publikačné výstupy sú súčasťou zborníka pod názvom „Vybrané problémy bankovníctva a 
finančných trhov“ II., ktorý bol vydaný špeciálne k tomuto grantu/projektu. Jednotlivé výstupy sa 
zameriavajú na dopady finančnej krízy na svetovú ekonomiku, integráciu platobných systémov v 
eurozóne, oblasť menového páru EUR/USD a ich postavenia v rámci globálnej ekonomiky, ďalej riziká 
komerčných bánk so zameraním sa na operačné riziko a uplatňovanie bankopoistných princípov 
v bankovníctve. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
FAI   Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...)  
Zborník k projektu mladých vedeckých pracovníkov EU č. 2315016 „Vybrané problémy bankovníctva a 
finančných trhov“ II. 
(do registra EPČ Slovenskej ekonomickej knižnice bude zaevidovaný v priebehu Januára 2011) 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 2315017 
Názov projektu: Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre  

 hospodársku politiku 
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Vedúci projektu: Ing. Martin Lábaj, PhD.  
Spoluriešitelia:   Ing. Peter Fülöp 
Ing. Petra Kováčiková, PhD.  
Ing. Daniela Rumpelová, PhD.  
Ing. Peter Silanič  
Doba riešenia: 2009 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 616 ,- EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Výsledkom riešenia projektu je spracovanie východísk pre konštrukciu modelu dlhodobého 
ekonomického rastu, ako aj analýza krátkodobých výkyvov a dlhodobého rastového trendu SR 
a scenárov vývoja ekonomiky SR. Výsledkom riešenie projektu boli okrem iného odporúčania pre 
hospodársku politiku, ktoré boli založené na štruktúrnej analýze a analýze vplyvu PZI na ekonomický 
rast. Zároveň sú výsledkami riešenia príspevky, v ktorých skúmame problematiku inovácií 
a ekonomického rastu. Výsledky riešenia projektu boli prezentované na viacerých konferenciách 
a publikované v zborníkoch a iných vedeckých prácach.  

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,  monografiách 
Lábaj, M. 2010. Rôzne Scenáre vývoja ekonomiky SR v pokrízovom období. In: Nekonferenčný 
recenzovaný zborník „Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ – nové výzvy pre 
hospodársku politiku v pokrízovom období“ Spracoval Martin Lábaj, KHP, 1.12.2010, s. 6-14. ISBN 
978-80-225-3127-6  
 
Kováčiková, P. 2010. Determinanty priamych zahraničných investícií a vplyv PZI na ekonomický rast. 
In: Nekonferenčný recenzovaný zborník „Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ – 
nové výzvy pre hospodársku politiku v pokrízovom období“ Spracoval Martin Lábaj, KHP, 1.12.2010, s. 
15-39. ISBN 978-80-225-3127-6 
 
Rumpelová, D. 2010. Medziodvetvové Input-output väzby a kľúčové odvetvia. In: Nekonferenčný 
recenzovaný zborník „Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ – nové výzvy pre 
hospodársku politiku v pokrízovom období“ Spracoval Martin Lábaj, KHP, 1.12.2010, s. 40-50. ISBN 
978-80-225-3127-6 
 
Fülöp, P. 2010. Vplyv vedy a výskumu na výkonnosť ekonomiky Slovenskej republiky. In: 
Nekonferenčný recenzovaný zborník „Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ – 
nové výzvy pre hospodársku politiku v pokrízovom období“ Spracoval Martin Lábaj, KHP, 1.12.2010, s. 
51-61. ISBN 978-80-225-3127-6 
 
Silanič, P. 2010. Prognóza vývoja reálneho HDP SR do roku 2014. In: Nekonferenčný recenzovaný 
zborník „Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ – nové výzvy pre hospodársku 
politiku v pokrízovom období“ Spracoval Martin Lábaj, KHP, 1.12.2010, s. 62-70. ISBN 978-80-225-
3127-6 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
Rumpelová, D. 2010. Štruktúrna analýza slovenskej ekonomiky na báze systému input-output tabuliek. 
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 
Karviná, 6.11.2009. ISBN: 978-80-72-48-553-6 
AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferencích 
Kováčiková, P. 2010.  Vývoj toku priamych zahraničných investícií vo svete. In EDAMBA 2010 : zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 225-229. 
 
Lábaj, M. 2010. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ. In Úloha hospodárskej 
politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 
2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-
225-3066-8, s. 14-17. 
 
Lábaj, M. 2010. Labor productivity growth decomposition in Slovakia between 2000 and 2005. In 
Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého 
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seminára : Belušské Slatiny 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF 
EU, 2010. ISBN 978-80-225-3066-8, s. 72-79. 
 
Lábaj, M. 2010.  Changes in the structure of the Slovak economy: structural decomposition analysis. 
In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-
3067-5. 
 
Rumpelová, D. 2010. Analýza technologických tokov slovenskej ekonomiky. In: zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie,  Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ. Výzvy k obnove 
stability a ekonomického rastu EÚ a SR. NHF EU Bratislava:  2010, ISBN  978- 80-225-3067-5  
  
Silanič, P. 2010. Vývoj súhrnnej produktivity faktorov v SR. In Hospodárska politika SR po vstupe do 
HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a 
ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : 
Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5.  
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 2315018 
Názov projektu: Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období  

 prehlbujúcich sa recesných tendencií 
Vedúci projektu: Ing. Miroslava Havettová, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Jana Fliegová, PhD., Ing. Roman Chandoga, PhD., Ing. Stanislav Karabínoš,  
                      Ing. Ján Luchava, PhD., Ing. Jozef Buday (nový spoluriešiteľ), Ing. Štefan Sabo (nový    

           spoluriešiteľ) 
Doba riešenia: 2009-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 550,- EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia: 

Kolektív mladých výskumných pracovníkov v prvom roku riešenia grantu zadefinovali 
teoretické východiská ponukovo orientovanej hospodárskej politiky súčasne zanalyzoval jednotlivé 
časti ponukovej strany ekonomiky SR. Vo výstupoch, ktoré boli prezentované na medzinárodných 
vedeckých konferenciách a publikované v zborníkoch sa venoval tiež zhodnoteniu materiálovej 
náročnosti priemyselných odvetví SR, slovenskej ekonomiky ako celku a na príkladoch uviedol rôzne 
postupy Regionálnych podnikateľských centier a Podnikateľských inovačných centier. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 

 
AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
FLIEGOVÁ, J.: Zhodnotenie podnikateľského prostredia na Slovensku. In Makroekonomické súvislosti 
konvergencie ekonomiky slovenskej republiky ku Eurozóne: elektronický zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity 
v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a štátneho tajomníka Ministerstva školstva 
SR Ing. Jozefa Habánika, PhD.- Bratislava : EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 
Havettová, M.: Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu v porovnaní s vybranými krajinami EÚ. 
In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky slovenskej republiky ku Eurozóne: 
elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pod záštitou 
rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a štátneho 
tajomníka Ministerstva školstva SR Ing. Jozefa Habánika, PhD.- Bratislava : EKONÓM, 2009. ISBN 978-
80-225-2822-1. 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,  monografiách 
FLIEGOVÁ, J.: Analýza zhodnocovacích procesov a štruktúrne súvislosti slovenskej ekonomiky In 
Teoretické a praktické východiská ponukovo orientovanej hospodárskej politiky: nekonferenčný 
zborník projektu MVP č. 2315018. – Bratislava : KHP, 2009. ISBN 978-80-225-2860-3. 
Havettová, M.: Vývoj prístupov k hospodárskej politike od začiatku 20. storočia. In Teoretické a 
praktické východiská ponukovo orientovanej hospodárskej politiky: nekonferenčný zborník projektu 
MVP č. 2315018. – Bratislava : KHP, 2009. ISBN 978-80-225-2860-3. 
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Chandoga, R.: Menová únia, teoretické východiská, výhody a hrozby. In Teoretické a praktické 
východiská ponukovo orientovanej hospodárskej politiky: nekonferenčný zborník projektu MVP č. 
2315018. – Bratislava : KHP, 2009. ISBN 978-80-225-2860-3. 
Karabínoš, S.: Energetická náročnosť ekonomiky SR. In Teoretické a praktické východiská ponukovo 
orientovanej hospodárskej politiky: nekonferenčný zborník projektu MVP č. 2315018. – Bratislava : 
KHP, 2009. ISBN 978-80-225-2860-3. 
Sabo, Š.: Podnikateľské prostredie SR: Vyhodnotenie fungovania lokálnych inštitúcií zameraných na 
podporu podnikateľov. In Teoretické a praktické východiská ponukovo orientovanej hospodárskej 
politiky: nekonferenčný zborník projektu MVP č. 2315018. – Bratislava : KHP, 2009. ISBN 978-80-225-
2860-3. 

 
  

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: PMVP č. 2315019 
Názov projektu: Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja 
Vedúci projektu: Ing. Zdenka Střelecká 
Spoluriešitelia: Ing. Peter Korduliak, Ing. Martin Chorvatovič, Ing. Nina Dudáková, Ing. Peter Arendáš 
Doba riešenia: 2 roky 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 424 Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

V rámci druhého roku riešenia sa riešiteľský kolektív na základe odporúčaní z priebežnej 
oponentúry zameral na problematiku finančnej exklúzie mladých ľudí. Problematika finančného 
vylúčenia je zaujímavou témou nielen v rozvojových krajinách, ale aj v krajinách vyspelej Európskej 
únie, ktorá tento problém sama skúmala a to prostredníctvom Eurobarometra a pozornosť jej venuje 
aj publikácia Európskej komisie s názvom Financial services provision and prevention of financial 
exclusion, ktorá vyšla v krízovom roku 2008. V podmienkach SR podobný výskum ešte spracovaný 
nebol a preto túto problematiku hlavne v období súčasnej krízy považujeme za vysoko aktuálnu. 

Cieľom 2. roku riešenia projektu bolo preskúmanie potenciálneho finančného vylúčenia 
a finančnej gramotnosti mladých ľudí vo veku 18-25 rokov žijúcich a zdržiavajúcich sa v Bratislave. 
Jednotlivé závery sú uvedené v nekonferenčnom recenzovanom zborníku  „Slovenský bankový sektor 
a perspektívy jeho vývoja – Finančná exklúzia mladých“ (ISBN  978-80-225-3135-1). 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  
STŘELECKÁ, Zdenka. Factors determining interest policy of commercial banks in selected countries. In 
Enterprise - constituent element of national competitiveness. - Košice : Elfa, s.r.o., 2010. ISBN 978-
80-8086-139-1, s. 202-209. 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
DUDÁKOVÁ, Nina. Finančné vylúčenie ako prekážka v plnohodnotnej účasti na modernom 
hospodárskom živote a jeden zo zdrojov prehlbovania sociálnej exklúzie. In EDAMBA 2010 : zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 104-111. 
Indikátory zladenosti s menovou úniou / Martin Chorvatovič. 
In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
[doktorandov] : Bratislava, 10.-11.6.2010 / zostavili: Martin Vovk, Martin Novák. - Bratislava : 
[Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-3001-9. 
ÁRENDÁŠ, Peter. Prvky vzácnych zemín ako unikátna investičná príležitosť. In FIN STAR NET 2010 : 
zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - 
Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2010. ISBN 
DUDÁKOVÁ, Nina. Úverová politika bánk v SR v čase finančnej krízy - vývoj úverov v roku 2009 a v 
prvom štvrťroku 2010. In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie [doktorandov]. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií 
NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-3001-9. 
Basel III - optimálna regulácia bankového sektora? / Peter Korduliak. 
In Management challenges in the 21st century [elektronický zdroj] : how to tackle the crisis: theory 
and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti : conference proceedings 
/ zborník recenzovaných príspevkov : Bratislava, april 27, 2010 = Manažment v 21. storočí: problémy 
a východiská / editors: Soňa Ferenčíková, Monika Šestáková ; reviewers: Heda Hansenová, Jozef 
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Hvorecký, Jozef Kelemen. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 
2010. - ISBN 978-80-89306-08-4. - S. 80-83 [0,347]. 
Operačné riziko ako súčasť smernice BASEL II / Peter Korduliak. 
In FIN STAR NET 2010 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie : 10.-11. marec 2010 / zborník zostavil: Ctibor Pilch. - Bratislava : Vydavateľstvo 
Fin Star, 2010. - ISBN 978-80-970244-2-0. 
 
 
Projekt Aplikovaného výskumu –MŠ SR 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: AV č.4/2001/08 
Názov projektu: Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ 
Vedúci projektu: prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Elena Fifeková, PhD. 

          Ing. Jozef Buday 
                     Ing. Karol Morvay, PhD. 
                     Ing. Martin Lábaj, PhD. 
                     Ing. Jana Fliegová, PhD. 
                     Ing. Miroslava Havettová, PhD.  
                     Ing. Daniela Rumpelová, PhD. 
                     Ing. Roman Chandoga, PhD. 
                     Ing. Peter Fülöp  
                     Ing. Stanislav Karabínoš   
                     Ing. Štefan Sabo 
                     Ing. Peter Silanič 
                     Ing. Matej Valach   
Doba riešenia: 2008-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: neboli pridelené 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Riešiteľský kolektív v rámci naplnenia cieľov, projektu rozpracoval analýzu jednotlivých oblastí 
reálnej konvergencie, spracoval údajovú základňu pre ekonometrickú analýzu rastových procesov. 
Vzhľadom na skutočnosť, že SR je od roku 2009 členom eurozóny bola pozornosť výskumného 
kolektívu zameraná na zhodnotenie pozície Slovenska v rámci HMÚ tak v oblasti reálnej, ako aj 
nominálnej konvergencie a zároveň boli skúmané dopady finančnej a hospodárskej krízy na proces 
reálnej konvergencie a udržateľnosť nominálnych konvergentných kritérií. Vývoj slovenskej ekonomiky 
v predmetnej oblasti bol komparovaný s procesmi v eurozóne ako aj jej vybranými krajinami. Bola 
vypracovaná prognóza vývoja HDP a jednotlivých odvetví ekonomiky.   
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok: 
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
BUDAY, J.: Reálna konvergencia znalostnej ekonomiky a ťažkého zbrojárskeho priemyslu SR.  In: 
Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ. Vedecké state k výskumnému projektu 
APLIKOVANÉHO VÝSKUMU  č. 4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2948-8 
 
FIFEKOVÁ, E.: Vymedzenie konvergenčného procesu. In: Možnosti prognózovania reálnej 
konvergencie SR k EÚ. Vedecké state k výskumnému projektu APLIKOVANÉHO VÝSKUMU  č. 
4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2948-8 
 
FLIEGOVÁ, J.: Prognóza vývoja HDP do roku 2013. In: Možnosti prognózovania reálnej konvergencie 
SR k EÚ. Vedecké state k výskumnému projektu APLIKOVANÉHO VÝSKUMU  č. 4/2001/08. Bratislava, 
Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2948-8 
 
FÜLÖP, P.:Vývoj celkovej výkonnosti ekonomiky SR a procesu reálnej konvergencie v rokoch 1997-
2008. In: Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ. Vedecké state k výskumnému 
projektu APLIKOVANÉHO VÝSKUMU  č. 4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2948-8 
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HAVETTOVÁ, M.: Reálna konvergencia SR k EÚ na príklade vybraných ukazovateľoch. In: Možnosti 
prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ. Vedecké state k výskumnému projektu APLIKOVANÉHO 
VÝSKUMU  č. 4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2948-8 
 
CHANDOGA, R.: Vývoj nominálnej konvergencie ako neoddelitelnej súčasti konvergencie.  In: Možnosti 
prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ. Vedecké state k výskumnému projektu APLIKOVANÉHO 
VÝSKUMU  č. 4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2948-8 
 
KARABÍNOŠ, S.: Vybrané ukazovatele reálnej konvergecie SR k EÚ. In: Možnosti prognózovania 
reálnej konvergencie SR k EÚ. Vedecké state k výskumnému projektu APLIKOVANÉHO VÝSKUMU  č. 
4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2948-8 
 
LÁBAJ, M.: Evolučné teórie ekonomického rastu a rozvoja. In: Možnosti prognózovania reálnej 
konvergencie SR k EÚ. Vedecké state k výskumnému projektu APLIKOVANÉHO VÝSKUMU  č. 
4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2948-8 
 
MORVAY, K.: Reálna konvergencia spojená s vnútornou diferenciáciou. In: Možnosti prognózovania 
reálnej konvergencie SR k EÚ. Vedecké state k výskumnému projektu APLIKOVANÉHO VÝSKUMU  č. 
4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2948-8 
 
RUMPELOVÁ, D.: Alternatívy skúmania štruktúry štruktúry slovenskej ekonomiky prostredníctvom 
Leontiefovho modelu. In: Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ. Vedecké state 
k výskumnému projektu APLIKOVANÉHO VÝSKUMU  č. 4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 
978-80-225-2948-8 
 
SABO, Š.: Možnosti prognózovania makroekonomickej konvergencie SR k EÚ v súvislosti so zmenami 
v štrukturálnej politike EÚ. In: Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ. Vedecké state 
k výskumnému projektu APLIKOVANÉHO VÝSKUMU  č. 4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 
978-80-225-2948-8 
 
SILANIČ, P.: Prognóza vývoja HDP a zahraničného dopytu do roku 2011. In: Možnosti prognózovania 
reálnej konvergencie SR k EÚ. Vedecké state k výskumnému projektu APLIKOVANÉHO VÝSKUMU  č. 
4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2948-8 
 
VALACH, M.: Ukazovatele a faktory podmieňujúce reálnu konvergenciu Slovenska k EÚ. In: Možnosti 
prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ. Vedecké state k výskumnému projektu APLIKOVANÉHO 
VÝSKUMU  č. 4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2948-8 
 
VINCÚR, P.: Dôsledky vstupu SR do menovej únie na proces reálnej konvergencie v podmienkach 
Slovenskej ekonomiky. In: Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ. Vedecké state 
k výskumnému projektu APLIKOVANÉHO VÝSKUMU  č. 4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 
978-80-225-2948-8 
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce 
Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ [elektronický zdroj] : zborník vedeckých statí k 
výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08 / editori: Pavol Vincúr, Elena Fifeková, 
Štefan Sabo. - Elektronické textové dáta. - Bratislava : EKONÓM, 2010. - CD-ROM. - ISBN 978-80-225-
2948-8 
 
GAI      Výskumné štúdie a priebežné správy 
FIFEKOVÁ. E.: Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ (záverečná správa o riešení 
projektu AV). Bratislava, október 2010 
 
 
 
 
 
Projekty International Vysegrad fund (mobilitné projekty) 



 
 

62

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU VEGA 
Číslo projektu: 308100004-IVF  
zodpovedný riešiteľ:prof. Ing. Renáta Vokorokosová, PhD.,  
        lokálna koordinátorka - Eva Horvátová, CSc. 
Názov projektu: Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties 
  of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe. 
Vedúci projektu: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. – lokálna koordinátorka 
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD., doc. Ing. Mária Klimiková,    
            PhD., Ing. Marián Nemec, PhD., Ing. Tučník Miroslav, PhD., 
   Ing. Katarína Oravíková, Podoliaková, PhD., Ing. Střelecká Zdenka  
Doba riešenia: 1/2008 – 12/2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 3 000,- EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Vedeckovýskumná činnosť kolektívu riešiteľov je  zameraná na široké spektrum výskumu v 
oblasti bankovníctva, investičného a hypotekárneho financovania,  finančných trhov, regulácie, 
menovej teórie a politiky, menovej analýzy a prognózy a medzinárodných financií s osobitným 
dôrazom na podmienky rozvoja malých a stredných podnikov v krajinách V4 a v Srbsku.  

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok: 
AAB MONOGRAFIE: 
 
Vokorokosová, R. et al: Enterprise consistent element of national competetivenes. Visegrad Fund., 
2010. (autori: Klimiková, M., Oravíková –Podoliaková, K., Kotlebová, J., Střelecká, Z.) 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 50910063 
Názov projektu: Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu  
Vedúci projektu: Ing. Jana Péliová, PhD. 
Spoluriešitelia: - 
Doba riešenia: 2009 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1800, - EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
 
Medzinárodný vyšehradský fond 
 
Medzinárodný vyšehradský fond ponúka magisterské a post-magisterské štipendiá pre vybraných 
študentov na 1 až 2 semestre (okrem magisterských schémy In-Coming štipendií s možnosťou A až 4 
semestrálnych štipendií). 
Výskumný pobyt Yuliye Kiryenko z Univerzity Ivana Franka z Ľvova, Ukrajina na tému: Goods market 
equilibrium – lessons for open transitional economies 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 50910717 
Názov projektu: Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu  
Vedúci projektu: Ing. Jana Péliová, PhD. 
Spoluriešitelia: - 
Doba riešenia: 2009 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 600, - EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
  
Medzinárodný vyšehradský fond 
 
Medzinárodný vyšehradský fond ponúka magisterské a post-magisterské štipendiá pre vybraných 
študentov na 1 až 2 semestre (okrem magisterských schémy In-Coming štipendií s možnosťou A až 4 
semestrálnych štipendií). 
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Výskumný pobyt Maksima Belitskeho na tému: International Trade and Business in Visegrad countries 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 50910858 
Názov projektu: Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu  
Vedúci projektu: Ing. Jana Péliová, PhD. 
Spoluriešitelia: - 
Doba riešenia: 2009 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1500, - EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
 
Medzinárodný vyšehradský fond 
 
Medzinárodný vyšehradský fond ponúka magisterské a post-magisterské štipendiá pre vybraných 
študentov na 1 až 2 semestre (okrem magisterských schémy In-Coming štipendií s možnosťou A až 4 
semestrálnych štipendií). 
 
Výskumný pobyt Usevalada Nikulina na tému: Impact of introduction of the Euro in Slovakia upon the 
development of mortgage lending at the level of one of Slovakia’s regions and the Slovak economy. 

 
 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 50910886 
Názov projektu: Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu  
Vedúci projektu: Ing. Jana Péliová, PhD. 
Spoluriešitelia: - 
Doba riešenia: 2009 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1800, - EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
 
Medzinárodný vyšehradský fond 
 
Medzinárodný vyšehradský fond ponúka magisterské a post-magisterské štipendiá pre vybraných 
študentov na 1 až 2 semestre (okrem magisterských schémy In-Coming štipendií s možnosťou A až 4 
semestrálnych štipendií). 
 
Výskumný pobyt Yaroslava Iolkina na tému: Intellectual Property as a Tool of Scientific Intensification 
of Economy: The Experience of Visegrad Countries on the Way to the Knowledge Economy 
  
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 50910896 
Názov projektu: Projekt Medzinárodného vyšehradského fondu  
Vedúci projektu: Ing. Jana Péliová, PhD. 
Spoluriešitelia: - 
Doba riešenia: 2009 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 600, - EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
 
Medzinárodný vyšehradský fond 
Medzinárodný vyšehradský fond ponúka magisterské a post-magisterské štipendiá pre vybraných 
študentov na 1 až 2 semestre (okrem magisterských schémy In-Coming štipendií s možnosťou A až 4 
semestrálnych štipendií). 
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Výskumný pobyt Viry Dubroviny z na tému: Compararive Analysis of Financial Mechanisms for Higher 
Educational Institutions Funding in Slovakia and Poland. 
  
 
Iné projekty – zmluvy s Tatra bankou 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 2010vs019/5159 
Názov projektu: Zavádzanie moderných vyučovacích techník do predmetu Riziko a Neistota vo   

financiách s využitím prostriedkov experimentálnej a výpočtovej ekonómie  
Vedúci projektu: Mgr. Ing. Urban Kováč, PhD. 
Spoluriešitelia: Dr. Lukrécia Kováč Gerulová a Dr. Jana Peliová. 
Doba riešenia: 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 3500, - EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  

Cieľom projektu v grantovej výzve Nadácii Tatra banky „Podpora vzdelávania na vybraných 
vysokých školách“  bola modernizácia a priblíženie predmetu „Riziko a neistota vo financiách“ (v 5. 
ročníku na Národohospodárskej fakulte EU) k moderným učebným metódam používaných na 
prestížnych zahraničných univerzitách. Hlavným riešením cieľa tohto projektu bolo vytvorenie 
základnej digitálnej knižnice s názvom „Riskport“, prezentovanej na novo vytvorenej web stránke. 
Digitálna knižnica  „Riskport“ predstavuje virtuálnu knižnicu s obsahom okolo 150 strán teórie a 
príkladov k predmetu „Riziko a neistota vo financiách“. Jej dopĺňanie ďalšími materiálmi sa 
predpokladá v ďalších rokoch.  

Web stránka je členená na dve hlavné oblasti. Náplňou prvej oblasti je poskytnúť študentom 
hlavne teóriu zo svetovej literatúry v slovenčine lebo ekonomická literatúra v oblasti modernej teórie 
rizika a teórii portfólia je vo veľmi malej miere prekladaná do slovenského jazyka a pôvodná literatúra 
je vzhľadom na cenu pre študentov v širšej miere nedostupná. Názvy jednotlivých zakúpených 
anglických knižiek sú uvedené v prílohe na dokladoch k vyučtovaniu. Jednotlivé knižky predstavujú 
najnovšie poznatky z oblasti teórie rizika na finančných a kapitálových trhoch a teórii portfólia. Druhou 
časťou sú podrobné riešené príklady, ktoré študentom pomahajú k lepšiemu pochopeniu teórie.  
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 2010v031 
Názov projektu: Projekt VET zóna grantového programu Nadácie Tatrabanky „Podpora kvality  

 vzdelávania“. 
Vedúci projektu: Ing. Marcel Novak, PhD. 
Spoluriešitelia:  Ing. Pavol Skalák. Michal Brčák, Matúš Mata, Ivana Pecuchová 
Doba riešenia: 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:  2 000,-Euro 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

• Vytvorenie, spustenie a administrácia VET zóny 
• Registrácia študentov vo VET zóne a zohľadnenie ich aktivity pri využívaní tejto aplikácie vo  

vyučovacom procese 
• Vypracovanie súboru testov a príkladov k daným problematickým okruhom 
• Vytvorenie CD so súhrnom výstupov vzniknutých pri realizácii projektu pre udržanie trvalej 

využiteľnosti pri vyučovacom procese 
• Transfer skúseností na ďalšie pracoviská na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

 
 
 
Iné projekty – MŠ SR 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 201521 
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Názov projektu: Príspevok na organizačné zabezpečenie vedeckého seminára „História, súčasnosť 
 a perspektívy Katedry ekonomickej teórie“ a medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Nová ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi“. 

Vedúci projektu: doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD. 
Spoluriešitelia:-  
Doba riešenia: 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1 500€ 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
 
vedecký seminár: „História, súčasnosť a perspektívy Katedry ekonomickej teórie“ 
medzinárodná vedecká konferencia: „Nová ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej 
praxi“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obchodná fakulta 
 
 
Projekty VEGA 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:1/0251/08 
Názov projektu: Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia  

 a marketingové stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu EÚ s podporou  
špecifického marketingového inštrumentária  

Vedúci projektu: prof. Ing. Viera Čihovská, PhD. 
Spoluriešitelia:doc. Ing. Júlia Lipianska, PhD. 
          Ing. Peter Filo, PhD. 
          Ing. Eva Hvizdová, PhD. 
          Ing. Monika Matušovičová, PhD. 
          Ing. Milan Oreský, PhD. 
          Ing. Dana Vokounová, PhD. 
          Ing. Štefan Eisele 
                    Ing. Jana Kováčová 
                    Ing. Miroslava Loydlová 
          Ing. Veronika Nekolová 
Doba riešenia: 2008–2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1 640 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Internacionalizácia slovenských podnikov a intenzita ich zapojenia do medzinárodných aktivít na 
európskom trhu sú náročným procesom, ktorý zahŕňa širokú škálu strategických rozhodnutí, ktoré 
vychádzajú z dôkladnej znalosti európskeho marketingu a štúdia podnikateľského prostredia 
jednotného európskeho trhu. Za originálny výsledok riešenia projektu pokladáme: 

- preskúmanie a rozpracovanie teórie európskeho marketingu,  
- výskum a analýzu marketingových príležitostí na regionálnych trhoch EÚ (na základe analýzy a 

benchmarkingu ekonomického, sociálneho, demografického, kultúrneho a technologického 
prostredia 27 krajín EÚ, ako aj vlastného terénneho prieskumu),  

- segmentáciu a výber cieľových skupín na regionálnych trhoch EÚ, 
- vypracovanie konkrétneho marketingového programu v oblasti produktovej, cenovej, 

distribučnej a komunikačnej politiky, ako aj plánovanie, organizovanie a kontrolu 
marketingových činností firmy, ktorá sa usiluje o expanziu na európskom trhu. 
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CHOMOVÁ, Katarína. Corporate social responsibility: a development trend in the enterprise marketing. 
In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy [elektronický zdroj]. - Bratislava : 
[Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 133-138. 
 
ZAUJECOVÁ, Dáša. Supply chain management ako trend riadenia logistických procesov podniku v 
ekonomike 21. storočia. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 365-369. 
 
DZUROVÁ, Mária. Prínos inovácií pre logistiku. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : V. 
medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov : Žilina 21.-22. apríl 2010 
[elektronický zdroj]. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. ISBN 978-80-554-0175-
1, s. 103-108. VEGA 1/0557/08. 
 
ZAUJECOVÁ, Dáša. Nové logistické služby zákazníkom v distribučnom reťazci. In Diagnostika podniku, 
controlling a logistika : V. medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov : Žilina 
21.-22. apríl 2010 [elektronický zdroj]. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. ISBN 
978-80-554-0175-1, s. 406-412. VEGA 1/0557/08. 
 
ZAUJECOVÁ, Dáša. Porovnávacia reklama v podmienkach slovenského reklamného trhu. In Zborník 
prác z medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie FMK : v Trnave 
10.12.2009 [elektronický zdroj]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. 
ISBN 978-80-8105-175-3, s. 343-346. 
 
ZAUJECOVÁ, Dáša. Agresívne marketingové praktiky a kampane. In Quo vadis massmedia, quo vadis 
marketing : zborník z konferencie doktorandov : 11. marca 2010 v Trnave [elektronický zdroj]. - 
Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-183-8, s. 573-
579. 
 
DZUROVÁ, Mária - KORČOKOVÁ, Marína. Metódy spotrebiteľského vzdelávania v Európskej únii. In K 
problémom mediálnej komunikácie II. : Mediálne kompetencie v ére nových médií. - Trnava : Fakulta 
masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3, s. 161-172. VEGA 
1/0557/08. 
 
LATTOVÁ, Barbora: Charakteristika spotrebiteľského vzdelávania a jeho foriem. In: Merkúr 2009 : 
výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Obchodná 
fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 210-214 
 
HRTÚSOVÁ, Džamila. Tri „A“ moderného logistického reťazca. In: Zborník  z medzinárodnej vedeckej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2010. Bratislava: EKONÓNM, 
2010. ISBN: 978-80-2972-3. 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
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MIKLOŠÍK, Andrej. Informačné systémy marketingu : prípadové štúdie. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. 127 s. [6,609 AH]. ISBN 978-80-225-2929-7. 
 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
DZUROVÁ, Mária. Heslo dňa: inovovať!. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 
2010, marec - apríl 2010, roč. 5, č. 23, s. 30-31. 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
DZUROVÁ, Mária. Ochrana spotrebiteľa a spotrebiteľský marketing. In Eurobiznis : mesačník o 
ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2009. ISSN 1336-393X, 2009, roč. 9, č. 12, s. 24-26. 
 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 
 
HRICIGA, Andrej (dizert.). Internet ako nástroj inovácie marketingových a obchodných činností : 
dizertačná práca. Škol. Jozef Čimo. Bratislava, 2010. 107 s. 
 
CHOMOVÁ, Katarína (dizert.). Spoločenská zodpovednosť firmy ako marketingový nástroj : dizertačná 
práca. Škol. Mária Dzurová. Bratislava, 2010. 132 s. 
 
MRAZIKOVÁ, Martina (dizert). Spotrebiteľ v prostredí Európskej únie: dizertačná práca. Škol. Mária 
Dzurová, 2010,  178 s. 
 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 
 
HRICIGA, Andrej. [Inovácie marketingových činností]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific 
journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 2, s. 321-322. Recenzia 
na: Inovácie marketingových činností / Jozef Čimo ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2009. - ISBN 978-80-225-2814-6. 
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...) 
 
Manažment znalostí - dôležitý produktívny faktor podniku 21. storočia : zborník vedeckých statí. 
Zborník zostavil Andrej Hriciga. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 65 s. ISBN 978-80-225-
2847-4. 
 
Aktuálne trendy v oblasti informatizácie spoločnosti : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. 
Zborník zostavili: Peter Červenka, Oľga Škvarčeková, Attila Pólya, Ivan Hlavatý. Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2981-5. 
 
Inovácie marketingových a obchodných činností (3) [elektronický zdroj]. Mária Dzurová a kol. ; 
zostavili: Andrej Miklošík, Andrej Hriciga. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. VEGA 
1/0557/08. ISBN 978-80-225-2990-7. 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 1/0668/08 
Názov projektu: Priame a nepriame efekty priamych zahraničných investícií v strednej a   
  východnej Európe a na Slovensku 
Vedúci projektu: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. 
Spoluriešitelia: doc. Ing. Peter Knapik, PhD. 
  RNDr. Janka Pásztorová, PhD. 
  Ing. Edmund Fifek, CSc. 
  Ing. Martina Fifeková, PhD. 
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  Ing. Ľubica Knošková, PhD. 
  Ing. Daniel Krajčík, PhD. 
  Ing. Lucia Furdová 
  Ing. Ladislav Medňanský 
  Ing. Alexandra Pappová 
  Ing. Róbert Thomas 
Doba riešenia: 2008–2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1 477 €  
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
 Výsledky vyplývajú z troch rozsiahlych dotazníkových prieskumov uskutočnených vo firmách 
so zahraničným kapitálom (vzorky boli v rozsahu 500 firiem, návratnosť 30 %): 

- transfer vyspelej technológie vytvára platformu pre prenos vedomostných spillovers, 
- významným spôsobom prenosu spillovers je prenos ľudského kapitálu (cestou školení, 

expatriácie, inpatriácie, vytvárania nových firiem, prechodu do iných firiem a pod.), 
- vedomostné spillovers nie sú dostatočné na zvládnutie výziev súvisiach s ekonomickou krízou, 
- domáci i zahraničný manažment vo firmách so zahraničnou účasťou rieši krízovú situáciu 

pasívne, aktívny, strategický prístup absentuje u oboch skupín manažérov. 
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
BALÁŽ, Peter - VERČEK, Peter - CIHELKOVÁ, Eva - FERENČÍKOVÁ, Soňa - GAVAĽOVÁ, Viera - 
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - SVOBODOVÁ, Valéria - ŠKORVAGOVÁ, Simona - POLIAČIK, Ivan - PAVELKA, 
Ľuboš. Medzinárodné podnikanie : na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky. 5. preprac. a dopl. 
vyd. Bratislava : Sprint dva, 2010. 546 s. [44,30 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-18-3. 
 
FERENČÍKOVÁ, Soňa - KRAJČÍK, Daniel - PÁSZTOROVÁ, Janka - PAPPOVÁ, Alexandra. Stratégia 
medzinárodného podnikania: investície, partneri a ľudské zdroje. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2010. 318 s. [17,411 AH]. ISBN 978-80-225-3063-7. 
 
ADC Vedecké  práce v zahraničných  karentovaných časopisoch  
 
DOUGLAS, Dow – FERENČÍKOVÁ, Soňa: More than just national cultural distance: Testing new 
distance scales on FDI in Slovakia. International Business Review, č. 1 (19) 2010  Oxford, ISSN 0969-
5931, s. 46-58 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
KNOŠKOVÁ, Ľubica – KOLLÁR, Vojtech. Innovation initiative for sustainable growth in Whirlpool 
Corporation. In Working papers Fakulty mezinárodních vztahů. – Praha : Nakladatelství Oeconomica, 
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. ISSN 1802-6591, 2010, vol. IV. no. 15, s. 5-23. VEGA 
1/0668/08. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
KNOŠKOVÁ, Ľubica. Strategické prístupy k riadeniu produktových inovácií. In Produktová politika a jej 
sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-
3085-9, s. 79-88. VEGA 1/0668/08. 
 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
FERENČÍKOVÁ, Soňa - KRAJČÍK, Daniel. Trendy vo vývoji priamych zahraničných investícií v čase 
krízy. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na 
mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th 
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international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství 
Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 24-29. VEGA 01/0668/08. 
 
PAPPOVÁ, Alexandra - THOMAS, Róbert. Vplyv súčasnej globálnej krízy na priame zahraničné 
investície a vzťah medzi likviditou a firemným správaním vo fúziách a akvizíciách v regióne strednej a 
východnej Európy. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční 
krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 
10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství 
Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 285-291. VEGA 1/0668/08. 
 
AFC Vedecké práce v zahraničných  vedeckých konferenciách 
 
DEVEČKA, Martin - FURDOVÁ, Lucia. Hospodárska kríza ako rizikový faktor meniaci stratégie subjektov 
v zásobovacích reťazcoch. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv 
finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = 
proceedings from 10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. 
Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 213-218. VEGA 1/0668/08. 
 
AFD Publikované príspevky  na domácich  vedeckých konferenciách   
 
KRAJČÍKOVÁ, Lucia - KRAJČÍK, Daniel. Globálna ekonomická kríza a jej dopady na ekonomiky 
vybraných krajín strednej a východnej Európy. In Management challenges in the 21st century : how to 
tackle the crisis: theory and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti 
[elektronický zdroj]. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. 
ISBN 978-80-89306-08-4, s. 182-194. VEGA 01/0668/08. 
 
PAPPOVÁ, Alexandra. Stratégie multinacionálnych korporácií na trhoch strednej a východnej Európy v 
čase súčasnej finančnej a hospodárskej krízy. In Management challenges in the 21st century : how to 
tackle the crisis: theory and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti 
[elektronický zdroj]. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. 
ISBN 978-80-89306-08-4, s. 116-124. VEGA 1/0668/08. 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 1/0228/08 
Názov projektu: Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov 
Vedúci projektu: prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. 
Spoluriešitelia:  Ing. Pavol Konštiak CSc. 
            prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. 
  doc. PhDr. Grossmanová Marta, CSc. 
  doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD. 
  doc. PhDr. Ladislav Lapšanský, CSc. 
  Ing. Víťězslav Balhar, PhD. 
  Ing. Peter Drábik, PhD. 
  Ing. Lujza Jurkovičová, PhD. 
  Ing. Pavol Kita, PhD. 
  Ing. Ivana Luliaková, PhD.  
  Ing. Michal Kraus 
  Ing. Nikoleta Krecháčová 
  Ing. Alexander Rozin 
  Ing. Mária Vasiľová 
Doba riešenia: 2008-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1 909 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- interpretácia výsledkov prieskumu a publikovanie čiastkových výsledkov a ich prezentácia na 
medzinárodných konferenciách, 

- výskum korelácií jednotlivých aspektov hodnototvorného procesu v oblasti predaja,  
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- identifikácia makroekonomického rámca zmien ponuky priemyselných podnikov a 
rozhodovania manažérov predaja, ktoré môžu vyvolať zmeny predaja a ovplyvniť podmienky 
rastu podnikov, 

- vypracovanie modelu tvorby hodnoty pre zákazníkov v oblasti predaja. 
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
KITA, Pavol: Teoretické a praktické aspekty predaja na trhu výrobnej sféry : habilitačná prednáška : 
odbor habilitovania: 3.3.10 Obchod a marketing /. - Bratislava, 2010. - 84 s. [4,073 AH]. - (Habilitačné 
a inauguračné prednášky). - ISBN 978-80-225-2947-1  
 
KITA, Pavol: Predaj na trhu výrobnej sféry v kontexte zákazník – dodávateľ. Bratislava: Vydavateľstvo 
EKONÓM 2010. 130 s. ISBN 978-80-225-3118-4 
 
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 
 
KITA, J. a kol.: Marketing. 1. vyd. Bratislava: Iura edition 2010. 411 s. ISBN 978-80-8078-327-3  
KITA, J.: Nákup a predaj. Bratislava: Iura edition 2010. v tlači 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
KITA, Jaroslav, Grossmanová, Marta, KITA, Pavol: The importance of innovated offer in the recent 
conditions of the Slovak industrial enterprises from the point of view of customer-supplier relations. In 
Acta periodica MÜTF, 2010. ISSN 1786-6421. No. 6 (1/2010) s. 63-78. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Kita, Jaroslav, Kita, Pavol: Present approaches of enterprises to offer within the customer-supplier 
relationship in the slovak industrial market. - VEGA 1/0228/08. In Ekonomické rozhľady : vedecký 
časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of 
Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. - ISSN 0323-262X. - 
Roč. 39, č. 2 (2010), s. 159-175. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
KITA, Pavol: Charakteristika obchodného personálu výrobných podnikov a jeho vlastnosti.  
In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné 
vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 
2010. ISBN 978-80-225-3037-8. S. 34-40. 
 
KITA, Jaroslav, Konštiak, Pavol, KITA, Pavol: K niektorým aspektom predaja a obchodného rokovania 
na trhu výrobnej sféry. In Zborník vedeckých statí. Nové Zámky : IN DESIGN, 2010. ISBN 978-80-
970404-0-6. S. 27-35. 
 
KITA, Pavol: Ponuka ako východisko predaja na trhu výrobnej sféry. 
In Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3054-5. S. 59-85.  
 
Balhar, Vítězslav, Drábik, Peter: Trendy distribúcie v procese globalizácie obchodu. In In Nové prístupy 
k riadeniu ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3054-5. S. 7-14. 
 
DAŇO, Ferdinand: Outsourcing ako faktor úspechu podniku. In Nové prístupy k riadeniu ponuky 
priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 
978-80-225-3054-5. S. 15-24. 
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HANULÁKOVÁ, Eva: Vybrané metódy riadenia podnikov. In Nové prístupy k riadeniu ponuky 
priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 
978-80-225-3054-5. S. 25-29. 
 
JURKOVIČOVÁ, Lujza: Dynamika petrolejárskeho priemyslu a obchodu v Slovenskej republike a vo 
svete. In Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3054-5. S. 30-44. 
 
KITA, Jaroslav: Ponuka priemyselných podnikov a predaj. In Nové prístupy k riadeniu ponuky 
priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 
978-80-225-3054-5. S. 45-58. 
 
KRAUS, Michal: Opodstatnenosť kooperácie pri poskytovaná sociálnych služieb pre seniorov. In Nové 
prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3054-5. - S. 86-100. 
 
LULIAKOVÁ, Ivana: Konkurenčné stratégie malých a stredných podnikov. In Nové prístupy k riadeniu 
ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 
ISBN 978-80-225-3054-5. S. 118-122. 
 
ROZIN, Alexander: Event marketing. In Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov : 
zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3054-5. S. 123-
130. 
 
VASIĽOVÁ, Mária: Metódy prognózovania pri zavádzaní nového výrobku na trh. In Nové prístupy k 
riadeniu ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3054-5. S. 131-144. 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 1/0184/08 
Názov projektu: Regionálna politika Ruskej federácie a perspektívy spolupráce s Európskou  
  úniou s osobitým zameraním na SR 
Vedúci projektu:Dr. Miloslav Rosenberg, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. 
  doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 
  Ing. Kristína Drieniková, PhD. 
  Mgr. Elena Kašťáková, PhD. 
  Ing. Ivan Oleksik, PhD. 
  Mgr. Antónia Fodorová 
  Ing. Mgr. Mária Glavatskikh 
Doba riešenia: 2008–2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 763 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- analýza stratégie ekonomického rozvoja RF do roku 2020 a vytypovanie vhodných odborov 
jednotlivých sektorov národného hospodárstva RF pre spoluprácu so slovenským priemyslom, 

- analýza strategického rozvoja regiónov RF a SNŠ do roku 2020 a vytypovanie 
najperspektívnejších regiónov RF pre spoluprácu s regiónmi SR, 

- analýza možností spolupráce podnikateľských subjektov SR s podnikateľskými subjektmi RF 
a SNŠ a hľadanie a vytypovanie konkrétnej spolupráce v rámci podnikateľských búrz 
organizovaných SARIO, 

- skúmanie postavenia RF na svetovom trhu s vybranými energetickými surovinami a ich vplyv 
na ekonomiku SR. 

 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
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AAB Vedecké  monografie  vydané v domácich vydavateľstvách 
 
DRIENIKOVÁ, Kristína – GAVAĽOVÁ, Viera: Hospodárska a obchodná spolupráca Slovenska s Ruskou 
federáciou. Ekonóm,  Bratislava, 2010, ISBN 978-80-225-2957-0 
 
COPLÁK, Jaroslav: Zlaté časy pre Zlaté Klasy. Strategické modelovanie rozvoja obce. Vyd. Ekonóm, 
Bratislava, 2010, ISBN 978-80-225-3040-8, 78 s. CD 
 
KAŠŤÁKOVÁ, Elena a kol.: Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s vybranými tretími krajinami II (USA, 
Kanada, Japonsko, krajiny SNŠ a západného Balkánu). Ekonóm: Bratislava, 2010, ISBN 978-80-225-
2986-0 
 
DRIENIKOVÁ, Kristína: Perspektívy obchodno-hospodárskej spolupráce Slovenskej republiky s Ruskou 
federáciou v postkrízovom období. In: IVANIČKA, Koloman a kol.: Prekonanie krízy – tvorba nového 
modelu sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska. Vydavateľstvo Ekonóm: Bratislava, 2010, ISBN 
978-80-225-2882-5, s. 341-360 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
GAVAĽOVÁ, Viera – DRIENIKOVÁ, Kristína: Význam predĺženia širokorozchodnej železničnej trate pre 
rozvoj slovensko-ruskej spolupráce. Studia commercialia Bratislavensia, č. 4 roč. 2, Bratislava, 2009, 
ISSN 1337-7493, s. 26-37, Vega č. 1/ 0184/08 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 
 
DRIENIKOVÁ, Kristína: PERSPEKTÍVY ĎALŠIEHO ROZVOJA A PREHĹBENIA SPOLUPRÁCE SLOVENSKA 
S RUSKOM. Aktuálne výzvy teórie a praxe  pre obchod, marketing, služby cestovný ruch 
a medzinárodné podnikanie. Vyd. Ekonóm, Bratislava, 2010, ISBN 978-80-225-3032-3 
 
KAŠŤÁKOVÁ, Elena: ZAHRANIČNÝ OBCHOD MEDZI EÚ A KRAJINAMI SNŠ. Aktuálne výzvy teórie 
a praxe  pre obchod, marketing, služby cestovný ruch a medzinárodné podnikanie. Vyd. Ekonóm, 
Bratislava, 2010, ISBN 978-80-225-3032-3, VEGA č. 1/0184/08 
 
ROSENBERG, Miloslav: SPOLUPRÁCA FIRIEM, SAMOSPRÁV A UNIVERZÍT V REGIONÁLNEJ POLITIKE 
EÚ. Aktuálne výzvy teórie a praxe  pre obchod, marketing, služby cestovný ruch a medzinárodné 
podnikanie. Vyd. Ekonóm, Bratislava, 2010, ISBN 978-80-225-3032-3Vega č. 1/0184/08 
 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
DRIENIKOVÁ, Kristína – KAŠŤÁKOVÁ, Elena: Vzájomné investičné vzťahy medzi EÚ a Ruskom. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie: Česká republika a Slovensko v medzinárodnom obchode 
a podnikaní. Vplyv finančnej krízy na medzinárodné podnikanie. VŠE, Oeconomica, : Praha, 2010, 
ISBN 978-80-245-1583-0, s. 102-107, VEGA 1/0184/08 
 
ROSENBERG, Miloslav – FODOROVÁ, Antónia: Úloha verejnej správy regiónov a miest v realizácii 
európskych iniciatív v období rokov 2007 – 2013. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: 
Česká republika a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní. Vplyv finančnej krízy na 
medzinárodné podnikanie. VŠE, Oeconomica, Praha: 2010, ISBN 978-80-245-1583-0, s. 153-156 
 
AFD Vedecké práce v domácich vedeckých konferenciách  
  
DRIENIKOVÁ, Kristína: Príležitosti pre realizáciu priamych zahraničných investícií v Rusku. Zborník 
z medzinárodnej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Merkúr 2009, Ekonóm, 
Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2856-6, s. 87-90 
 
FODOROVÁ, Antónia: Vytváranie podmienok pre vstup do integračného zoskupenia EÚ. Zborník 
z medzinárodnej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Merkúr 2009, Ekonóm, 
Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2856-6, s. 96-103 
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ROSENBERG, Miloslav – ŠTEINER, Ivan: Podpora malého a stredného podnikania v Írsku: agentúra 
Enterprise Irenland. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy 
Merkúr 2009, Ekonóm, Bratislava, 2009, ISBN 978-80-225-2856-6  
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných  časopisoch 
 
COPLÁK, Jaroslav: Územný plán – nástroj pre usmerňovanie rozvoja obce. In: Skačianske noviny - č. 
4, 2010, s. 4. EV 2942/09 
 
COPLÁK, Jaroslav: Centrum obce dostane novú podobu. In: Skačianske noviny - č. 5, 2010, s. 1. EV 
2942/09 
 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
 
Coplák, Jaroslav: Presadzovanie myšlienky udržateľného rozvoja miest prostredníctvom projektov 
modelových území. In: Životné prostredie miest. Inovatívne trendy. Zborník prednášok, príspevkov 
a materiálov. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2010. ISBN 978-80-88850-
93-9 (CD-ROM). 
 
GHG Práce zverejnené na internete 
 
Coplák, Jaroslav: O hľadaní ideálu Ecocity – ekologického mesta budúcnosti. In: ÚzemnéPlány.sk. 
<http://www.uzemneplany.sk/clanok/o-hladani-idealu-ecocity-ekologickeho-mesta-buducnosti>. 
Zverejnené: 21.09.2010 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 1/0839/08 
Názov projektu: Rastúca dominancia čínskej ekonomiky a zmena rovnováhy medzi regiónmi v  
  kontexte svetového hospodárstva a ich dopad na rast konkurencieschopnosti  
  Európskej únie s dôrazom na oblasť zahraničného obchodu a investičných tokov 
Vedúci projektu: Ing. Peter Verček, PhD. 
Spoluriešitelia:  Mgr. Elena Kašťáková, PhD. 
  doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD.    
  doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD. 
  Ing. Marek Malík, BSc., PhD. 
  Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. 
  Ing. Zuzana Silná, PhD. 
  Ing. Viera Slováková 
Doba riešenia: 2008–2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 631 €  
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- analýza a identifikácia faktorov vplývajúcich na celkový vývoj v ekonomikách členských krajín 
EÚ s dôrazom na Slovensko, 

- identifikovanie faktorov, ktoré možno označiť za bezprostredné dopady ekonomického vývoja 
v Číne, 

- odporúčania a návrhy pre zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky na báze 
efektívnej implementácie získaných poznatkov prípravy strategických rozvojových zámerov v 
tejto oblasti s dôrazom na vytvorenie komplementárneho prepojenia v oblastiach, kde to je 
možné, 

- analýza faktorov čínskeho hospodárskeho rastu s poukázaním na dôležitosť proexportnej 
orientácie zahraničnoobchodnej stratégie čínskej vlády ako aj špecifík vnútorných 
makroekonomických podmienok podnikania na čínskom trhu,  

- analýzy zahraničného obchodu, jeho priorít, teritoriálna štruktúra priamych zahraničných 
investícii, 
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- odporúčanie na prísnejšiu orientáciu na odvetvia s vysokou mierou pridanej hodnoty a s 
vysokou mierou sofistikácie, čo sú oblasti, kde ešte Čína a iné rýchlo rozvíjajúce sa ekonomiky 
zatiaľ nedokážu efektívne konkurovať. 

-  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
AAB Vedecké  monografie  vydané v domácich vydavateľstvách 
 
MALÍK, Marek – SILNÁ, Zuzana: Rozhodovacie procesy a presadzovanie národných záujmov 
v Európskej únii. Vyd. Ekonóm, 2010, ISBN 978-80-225-3022-4, Malík 3,52 AH – 47 %, Silná 3,955 AH 
– 53 % 
 
ADF Vedecké práce v domácich  nekarentovaných časopisoch 
 
KAŠŤÁKOVÁ, Elena: Japonsko – významný obchodný partner Európskej únie v ázijskom regióne. 
Studia commercialia Bratislavensia, č. 10 (2/2010) roč. 3, ISSN 133-74993 s. 252-265, VEGA č. 
1/0839/08 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 
ČIDEROVÁ, Denisa – KITTOVÁ, Zuzana: THE EUROPE 2020 STRATEGY AS POST-CRISIS RECOVERY & 
SUSTAINABLE FUTURE. Aktuálne výzvy teórie a praxe  pre obchod, marketing, služby cestovný ruch 
a medzinárodné podnikanie. Vyd. Ekonóm, Bratislava, 2010, ISBN 978-80-225-3032-3, 
 
SILNÁ, Zuzana: OBCHODNÉ ASPEKTY VZŤAHOV MEDZI EÚ A KRAJINAMI ZÁPADNÉHO BALKÁNU. 
Aktuálne výzvy teórie a praxe  pre obchod, marketing, služby cestovný ruch a medzinárodné 
podnikanie. Vyd. Ekonóm, Bratislava, 2010, ISBN 978-80-225-3032-3, VEGA č. 1/0839/08 
 
SLOVÁKOVÁ, Viera: VPLYV ZAVEDENIA JEDNOTNEJ MENY EURO NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ SR 
A SPÄTNÉ ZHODNOTENIE MIERY PRIPRAVENOSTI SLOVENSKEJ EKONOMIKY NA ZAVEDENIE 
JEDNOTNEJ MENY EURO. Aktuálne výzvy teórie a praxe  pre obchod, marketing, služby cestovný ruch 
a medzinárodné podnikanie. Vyd. Ekonóm, Bratislava, 2010, ISBN 978-80-225-3032-3, VEGA č. 
1/0839/08 
 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
SILNÁ, Zuzana – SLOVÁKOVÁ, Viera: Vplyv spoločnej obchodnej politiky EÚ a jednotnej meny euro na 
konkurencieschopnosť SR. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Česká republika 
a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní. Vplyv finančnej krízy na medzinárodné 
podnikanie. VŠE, Oeconomica, : Praha, 2010, ISBN 978-80-245-1583-0, s. 165-172, VEGA 1/0839/08 
 
AFD Publikované príspevky  na domácich  vedeckých konferenciách   
 
SILNÁ, Zuzana: Národné záujmy v multilaterálnom obchodnom systéme. Zborník z medzinárodnej 
konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Merkúr 2009, Ekonóm, Bratislava, 2009, ISBN 
978-80-225-2856-6, s.283- 288, VEGA 1/0839/08 
 
SILNÁ, Zuzana: Petícia proti Lisabonskej zmluve – reakcia. Zborník z medzinárodnej konferencie 
konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Merkúr 2009, Ekonóm, Bratislava, 2009 ISBN 978-80-225-
2856-6, s.289-294, VEGA 1/0839/08 
 
SLOVÁKOVÁ, Viera: Kontroverzný vstup Turecka do EÚ – otázka „národnej značky“. Medzinárodná 
vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, EDAMBA 2010, Zborník 20.-21. 
5. 2010 Mojmírovce, Ekonóm, Bratislava, 2010, ISBN 978-80-225-2972-3, s. 480-485 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
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PAVELKA, Ľuboš: Po stopách exotických euromincí. Eurobiznis, č. 9, MF MEDIA, s.r.o.: Bratislava, 
2010, ISSN 1336-393X, s.6-7 
 
PAVELKA, Ľuboš: Sporenie v životnom poistení ako marketingové lákadlo pre nevedomých klientov. 
Eurobiznis, č. 1-2, MF MEDIA, s.r.o.: Bratislava, 2010 ISSN 1336-393X, s. 3 a 24-25 
 
PAVELKA, Ľuboš: Vrátenie dane z úrokov pre nizkopríjmových sporiteľov. Eurobiznis, č. 3, MF MEDIA, 
s.r.o.: Bratislava, 2010, ISSN 1336-393X, s. 28 
 
PAVELKA, Ľuboš: Podpora finančnej gramotnosti spotrebiteľov v krajinách EÚ. Finančný manažment 
a controlling v praxi, č. 2, vyd. IURA EDITION, s.r.o. Bratislava, 2010, s. 84- 87 
 
PAVELKA, Ľuboš: Financializácia ekonomík a jej vplyv na rast globálnych rizík Finančný manažment 
a controlling v praxi, č. 4. vyd. IURA EDITION, s.r.o. Bratislava, 2010, s. 30-34  
 
PAVELKA, Ľuboš: Madoffove pyramídy. Eurobiznis, č. 5, MF MEDIA, s.r.o.: Bratislava, 2010, ISSN 
1336-393X, s. 26 
 
PAVELKA, Ľuboš: Neetický marketing predaja finančných produktov. Eurobiznis, č. 5, MF MEDIA, 
s.r.o.: Bratislava, 2010, ISSN 1336-393X, s. 22 – 25 
 
PAVELKA, Ľuboš: Kam prúdia vaše peniaze? Eurobiznis, č. 5, MF MEDIA, s.r.o.: Bratislava, 2010, ISSN 
1336-393X, s. 18-20 
 
PAVELKA, Ľuboš: Nič nové pod slnkom Eurobiznis, č. 6, MF MEDIA, s.r.o.: Bratislava, 2010, ISSN 
1336-393X, s. 17 
 
PAVELKA, Ľuboš: Naše odvodové a daňové rébusy  Eurobiznis, č. 7-8, MF MEDIA, s.r.o.: Bratislava, 
2010, ISSN 1336-393X, s. 32 
 
PAVELKA, Ľuboš: - KOVÁČOVÁ, Miroslava: Future Store v oblasti obliekania a módy Eurobiznis, č. 7-8, 
MF MEDIA, s.r.o.: Bratislava, 2010, ISSN 1336-393X, s. 40-42 
 
PAVELKA, Ľuboš: Kalkulácie kapitálových výnosov a efektívna úroková sadzba v období finančnej krízy.  
Finančný manažér č. 3, Vyd. Slovenská asociácia podnikových finančníkov, Bratislava, ISSN 1335-
5813,  Bratislava, 2010  
 
BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch  
 
BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa: Verejná verzus hospodárska diplomacia a rozvojová spolupráca. 
Zborník: Kde končí náš svet. Vyd. Michala Vaška, Prešov: Prešov, 2010, ISBN 978-80-7165-783-5, s. 
43-52 
 
 
Projekty KEGA 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 046-036EU-4/2010 
Názov projektu: „Trvalo“ udržateľný rozvoj cestovného ruchu na medzinárodnom trhu 
Vedúci projektu: prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. 
Spoluriešitelia: - - 
Doba riešenia: 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1 660 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- monografia, v ktorej bola na základe analýzy súčasného trhu medzinárodného cestovného 
ruchu v prepojení na politiky Európskej únie vedecky rozpracovaná problematika trvalo 
udržateľného rozvoja v cestovnom ruchu a prezentované možnosti zdokonalenia prístupu 
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trvalo udržateľného rozvoja v destinácii. Vhodný zdroj vedeckých a odborných informácií pre 
pracovníkov samosprávy a predstaviteľov neziskového sektoru združení cestovného ruchu, 
alebo nadácií, ktoré svojou činnosťou vstupujú aj do cestovného ruchu. Širší pohľad na 
vzájomné súvislosti môže dať tiež pracovníkom podnikov, ktoré poskytujú služby cestovného 
ruchu. 

-  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Novacká Ľ.: „Trvalo“ udržateľný rozvoj cestovného ruchu na medzinárodnom trhu, 2010, Kartprint 
Bratislava, 2010, ISBN 978-80-88870-88-3 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 201-039EU-4/2010 
Názov projektu: Marketing miest a obcí – monografia s multimediálnou podporou 
Vedúci projektu: Ing. Mária Hasprová, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Peter Drábik, PhD. 
  Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD. 
  Ing. Zuzana Francová, PhD. 
  Ing. Juraj Litomerický, PhD. 
  Ing. Štefan Žák, PhD. 
Doba riešenia: 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1 660 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  

- výstupom projektu je monografia doplnená o interaktívne CD s názornými príkladmi 
uplatňovania marketingových princípov v mestách a obciach Slovenskej republiky. Monografia 
slúži nielen ako vhodná pomôcka pre zavádzanie marketingovej koncepcie do riadenia miest a 
obcí, ale aj ako adekvátny podklad pre tvorbu strategických rozvojových dokumentov v 
samospráve. Je určená pre zástupcov územnej samosprávy, ktorým umožní získať a rozšíriť si 
teoretické poznatky a praktické skúsenosti z predmetnej problematiky. 

 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:  
 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
HASPROVÁ Mária a kolektív: Marketing miest a obcí. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2010, 188 s. ISBN 
978-80-225-3038-5. 
Inštitucionálne projekty 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 42/08 
Názov projektu: Aktivizácia domáceho cestovného ruchu v Slovenskej republike pre vybrané  
  segmenty klientely 
Vedúci projektu: prof. JUDr. Ľudmila  Novacká, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Viola Šuterová, CSc. 
  doc. RNDr. Eva Rublíková, CSc. 
  Ing. Ladislav Bažó, PhD. 
  Ing. Adriana Čechovičová, PhD. 
  Ing. Michal Gangur, PhD. 
  Ing. Roman Staňo, PhD. 
  Ing. Jaroslava Spanring, PhD. 
  Ing. Kristína Tobolářová, PhD. 
  Ing. Lenka Vlkovičová, PhD. 
  Ing. Daniela Hadarová  
  Ing. Andrea Vačková 
  Ing. Martin Volek 
Doba riešenia: 2008–2010 
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Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 500 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- návrh manažmentu sociálneho cestovného ruchu ako druhu cestovného ruchu, ktorý je 
potrebné realizovať v rámci spolupráce verejného a súkromného sektora v podmienkach 
komerčných zariadení s dodržaním vzájomne výhodných podmienok pre odberateľa – 
organizátora sociálneho cestovného ruchu a dodávateľov – komerčné zariadenia, ktoré 
poskytujú služby v rámci ponuky cestovného ruchu, 

- prezentácia konkrétnych – už v praxi realizovaných projektov sociálneho cestovného ruchu vo 
vybraných krajinách Európskej únie, 

- učebnica Cestovný ruch a Európska únia, 
- ideový návrh využitia marketingových aktivít do produktového portfólia CR pre skúmané 

segmenty klientely v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov, 
- metodické vzdelávanie študentov s cieľom tvorby konkrétnych prípadových štúdií, ktoré boli 

outputom ich práce na seminároch v predmetoch Klient v cestovnom ruchu. 
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:    
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
NOVACKÁ, Ľ. a kol. : Cestovný ruch, technika služieb, delegát a sprievodca. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - 458 s. [28,31 AH]. - ISBN 978-80-225-2982-2 
 
NOVACKÁ, Ľ. : Cestovný ruch a Európska únia. Bratislava : Sprint dva, 2010. - 121 s. [9,75 AH] : obr., 
príl., tab. - (Economics). - ISBN 978-80-89393-26-8  
 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
NOVACKÁ, Ľ. : „Trvalo“ udržateľný rozvoj cestovného ruchu na medzinárodnom trhu. Bratislava: 
Kartprint,  - 111 s. [5,5 AH]. - ISBN 978-80-88870-88-3 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
RUBLÍKOVÁ, E. : In: Ján Šterba, Eva Rublíková, Katarína Hiľovská: Time series prediction using arima-
artifical neural network hybrid models / Ján Šterba, Eva Rublíková, Katarína Hiľovská. In Ekonomika a 
informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej 
informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. - ISSN 1336-3514. - Roč. 8, č. 
1 (2010), s. 125-140. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
NOVACKÁ, Ľ. : Manažment cestovného ruchu v SR a jeho konzekvencie pre konkurencieschopnosť na 
medzinárodnom trhu = Management of travel and tourism in the Slovak Republic and consequencies 
on international market . In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný 
ruch a medzinárodné podnikanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 
70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave / zborník zostavil: Ladislav Bažó. - Bratislava 
: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3032-3. - S. 473-477. 
 
ČECHOVIČOVÁ, A. : Vykazovanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a turistický satelitný účet 
= Measurement of economic impacts of tourism sector and tourism satellite acount in Slovakia / In 
Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné 
podnikanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia 
Ekonomickej univerzity v Bratislave / zborník zostavil: Ladislav Bažó. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3032-3. - S. 78-82. 
 
STAŇO, R. : Segmentácia dopytu v hotelierstve = Hotel demand segmentation. In Aktuálne výzvy 
teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie [elektronický 
zdroj] : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v 
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Bratislave / zborník zostavil: Ladislav Bažó. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-
80-225-3032-3. - S. 577-579 
 
TOBOLÁŘOVÁ, K. : Demarketing a jeho aplikácia v cestovnom ruchu = Demarketing and its 
application to tourism. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch 
a medzinárodné podnikanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. 
výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave / zborník zostavil: Ladislav Bažó. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3032-3. - S. 620-624. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
NOVACKÁ, Ľ. : Client and animation. In Management in the function of increasing the tourism 
consumption : 7th International scientific conference, 7th May 2010, Opatija, Croatia : conference 
proceedings. - Rijeka : University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality management in 
Opatija, 2010. - ISSN 1846-288X. - S. 189-192. 
 
ČECHOVIČOVÁ, A. : Economic impacts of tourism sector on the economy of Switzerland / Adriána 
Čechovičová In New economic challenges : 2nd international PhD students conference, Brno, 20.1. - 
21.1. 2010. - Brno : Masaryk University, 2010. - ISBN 978-80-210-5111-9. - S. 141-146. 
 
RUBLÍKOVÁ, E. : In: Ján Šterba, Eva Rublíková, Katarína Hiľovská : Hybrid ARIMA-ANN models in a 
comparison of prediction performance of nonstationary time series /. 
In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 
CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, 2010. - ISBN 978-80-7318-922-8. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
RUBLÍKOVÁ, E. : In: Ján Šterba, Eva Rublíková, Katarína Hiľovská : Comparison of different 
architectures of hybrid ARIMA-ANN models in prediction of aggregate water consumption. In AIESA - 
budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 13. medzinárodná 
vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010 = AIESA - building of society based on knowledge : 
proceedings : 13th international scientific conference / zostavili Janette Brixová, Martin Blahušiak. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2980-8. 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
NOVACKÁ, Ľ. : Ochrana spotrebiteľa v leteckej doprave. In Cestovateľ : populárno-náučný mesačník o 
cestovaní a cestovnom ruchu. - Banská Bystrica : Ľubomír Motyčka, 2010. - ISSN 1335-1451. - Roč. 
16, č. 1 (Január 2010). 
 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 
 
ČECHOVIČOVÁ, A.: Aktivizácia zahraničného príjazdového cestovného ruchu v SR: dizertačná práca / 
Adriana Čechovičová ; škol. Ľudmila Novacká. - Bratislava, 2010. -  s. 154 
 
GANGUR M.: Medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu s využitím nástroja klastrov: dizertačná 
práca / Michal Gangur; škol. Ľudmila Novacká. - Bratislava, 2010. -  s. 190 
 
STAŇO, R. :  Marketingový mix v hotelierstve vo vzťahu k dopytu : dizertačná práca / Roman Staňo 
; škol. Ľudmila Novacká. - Bratislava, 2010. - 169 s. 
 
SPANRING, J. : Multiplikačný efekt kúpeľného cestovného ruchu v regióne: dizertačná práca / 
Spanring J. ; škol. Ľudmila Novacká. - Bratislava, 2010. - 169 s. 
 
VLKOVIČOVÁ L.: Komercializácia produktu kúpeľov : dizertačná práca / Lenka Vlkovičová ; škol. 
Ľudmila Novacká. - Bratislava, 2010. -  s. 132 
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FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru  
 
BAŽÓ, L.: Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné 
podnikanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia 
Ekonomickej univerzity v Bratislave / zborník zostavil: Ladislav Bažó. - Elektronické textové dáta. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - CD-ROM. - ISBN 978-80-225-3032-3 

 
 

Projekty mladých vedeckých pracovníkov 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 2316068 
Názov projektu: Stratégie transnacionálnych korporácií v regióne strednej a východnej Európy  
  v období súčasného turbulentného vývoja svetovej ekonomiky 
Vedúci projektu: Ing. Daniel Krajčík, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Kristína Drieniková, PhD.  
  Ing. Simona Škorvagová, PhD. 
  Ing. Ladislav Medňanský 
  Ing. Alexandra Pappová 
Doba riešenia: 2009–2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 574 €  
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  

- analýza stratégií transnacionálnych firiem pôsobiacich v strednej a východnej Európe a v SR 
v období hyperkonkurencie a turbulentného fungovania globalizujúcej sa svetovej ekonomiky, 

- skúmanie trendov vysielania zamestnancov v transnacionálnych korporáciách - firmy 
v porovnaní s minulosťou, čoraz viac uprednostňujú iné formy globálneho riadenia, využívajú 
alternatívy expatriácie pre dosiahnutie globálnej koordinácie,  

- venovanie sa stratégiám medzinárodných maloobchodných sietí a etickým aspektom 
podnikania uplatňovaných v medzinárodných marketingových programoch transnacionálnych 
korporácií, 

- priblíženie etických aspektov podnikania uplatňovaných v marketingových programoch TNK 
v EÚ a analýza situácie v krajinách SVE: Transnacionálne korporácie zväčša uplatňujú kódexy 
materskej spoločnosti s minimálnou úpravou na miestny trh, štandardizovaná etika 
s americkými etickými princípmi. Malé a stredné podniky (MSP) majú nízke povedomie o CSR 
(corporate social responsibility), kladú dôraz na pravdivosť tvrdení voči zákazníkom 
a odberateľom. Vzniká teda potreba vzdelávania MSP v tejto oblasti. V rámci Európskej únie 
sme zaznamenali snahu o harmonizáciu a tvorbu globálne uplatniteľného návodu na 
spoločenskú zodpovednosť podnikania (ISO 26000). 
 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
KRAJČÍK, Daniel. Fúzie a akvizície v období krízy. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, 
marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri 
príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 323-329. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
DRIENIKOVÁ, K.: Perspektívy regiónu MENA vo využívaní slnečnej energie, Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie, MERKÚR 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 
ISBN 978-80-225-3099-6 
 
KRAJČÍK, D.: Trendy vo vysielaní zamestnancov v transnacionálnych korporáciách, Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie, MERKÚR 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3099-6 
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MEDŇANSKÝ, L.: Perspektívy multinacionálnych retailových sietí: ktoré trhy, ako na ne prenikať a kto 
zvíťazí?, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, MERKÚR 2010 [elektronický zdroj]. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3099-6 
 
PAPPOVÁ, A.: Postavenie odborov v transnacionálnych korporáciách, Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie, MERKÚR 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 
ISBN 978-80-225-3099-6 
 
ŠKORVAGOVÁ, S.: Etické výzvy podnikania v podmienkach globalizácie, In: Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie, MERKÚR 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 
ISBN 978-80-225-3099-6 
 
KRAJČÍK, D. – PAPPOVÁ, A. – ŠKORVAGOVÁ, S. – DRIENIKOVÁ, K. – MEDŇANSKÝ, L.: Stratégie 
transnacionálnych korporácií v regióne strednej a východnej Európy v období súčasného 
turbulentného vývoja svetovej ekonomiky II., Zborník príspevkov autorského kolektívu. – Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. V TLAČI 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 2316066 
Názov projektu: Konkurencieschopnosť ekonomiky SR a nové výzvy globálnej ekonomiky  
   v podmienkach finančnej a hospodárskej krízy. 
Vedúci projektu: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.  
Spoluriešitelia: Ing. Andrea Vargová, PhD. 
  Ing. Marek Malík, BSc., PhD.  
Doba riešenia: 2009–2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 791 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- skúmanie vybraných aspektov rastu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a vplyvu 
konzekvencií medzinárodnej finančnej krízy na ich úroveň, 

- aktualizácia pozícií národných ekonomík vplyvom finančnej krízy a vplyvu zavedenia eura na 
ekonomiku SR, 

- analýza dopadov enormného ekonomického rastu čínskej ekonomiky a jeho vplyvu na 
zahranično-obchodné pozície európskej ekonomickej komunity. 

-  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav. Svetový obchod v priesečníku medzinárodnej finančnej krízy: 
konzekvencie a výzvy. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of 
Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 2, s. 171-187.  
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav. Zahranično-obchodná politika SR a jej zmeny v období finančnej 
krízy. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné 
podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej 
univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-
225-3032-3, s. 19-26. 
 
MALÍK, Marek. Zapojenie Slovenskej republiky do regionálnej politiky EÚ. In Aktuálne výzvy teórie a 
praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých 
statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 410-415. 
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VARGOVÁ, Andrea - CHOVANEC, Rastislav. Koncepcia riadenia prílevu zahraničných investícií v 
kontexte globálnej finančnej a hospodárskej krízy. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, 
marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri 
príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 652-656. 
 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
HAMARA, Andrej - ZÁBOJNÍK, Stanislav. Analýza a vybrané súvislosti vývoja čínskych devízových 
rezerv. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na 
mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th 
international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství 
Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 227-232.  
 
MALÍK, Marek - MEDŇANSKÝ, Ladislav. Konkurencieschopnosť Slovenskej republiky a 
maloobchodného odvetvia v kontexte V4 vo svetle finančnej a hospodárskej krízy. In Česká republika 
a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : 
sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific 
conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-
80-245-1583-0, s. 122-127. PMVP 2316066. 
 
VARGOVÁ, Andrea - KRAJČÍK, Daniel. Vývoj migračnej politiky SR po vstupe do EÚ. In Česká republika 
a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : 
sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific 
conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-
80-245-1583-0, s. 180-184. PMVP 2316066. 
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav. Quo vadis, čínska ekonomika? : ako vždy o krok pred ostatnými. 
In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 
2010, roč. 10, č. 9, s. 38-41. 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 2316067 
Názov projektu: Skúmanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a možností ich zvyšovania  
  na Slovensku a vo vybraných krajinách  
Vedúci projektu:Ing. Dominika Bojová  
Spoluriešitelia: Ing. Andrea Vačková 
  Ing. Adriana Čechovičová, PhD. 
  Ing. Ivana Holubcová, PhD. 
  Ing. Lenka Vlkovičová, PhD. 
Doba riešenia: 2009–2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:  524 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- komparatívna analýza aplikácií regionálneho turistického satelitného účtu vo vybraných 
krajinách (Dánsko, Fínsko, Rakúsko, Veľká Británia) a aplikácia v podmienkach Slovenskej 
republiky, 

- analýza využiteľnosti vybraných metód merania ekonomických prínosov cestovného ruchu na 
regionálnej úrovni (Input-Output analýza, model ekonomickej bázy) a aplikácia v podmienkach 
Slovenska, 

- navrhnutie najvhodnejšej metódy sledovania, merania a kvantifikácie priamych a nepriamych 
prínosov cestovného ruchu na úrovni regiónu. 
 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
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ČECHOVIČOVÁ, A. 2010. Vykazovanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a turistický satelitný 
účet. In: Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné 
podnikanie. [elektronický zdroj]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3. 
s. 78-82 
 
BOJOVÁ, D. – ČECHOVIČOVÁ, A. – VAČKOVÁ, A. 2010 Zborník vedeckých statí k výskumnému 
projektu č. 67/09: Skúmanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a možností ich zvyšovania na 
Slovensku a vo vybraných krajinách. Bratislava: EKONÓM, 2010 (V TLAČI) 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
ČECHOVIČOVÁ, A. 2010 Economic impacts of tourism sector on the economy of Switzerland. In: New 
economic challenges : 2nd international PhD students conference, Brno, 20.1. - 21.1. 2010. Brno : 
Masaryk University, 2010. ISBN 978-80-210-5111-9. s. 141-146. 
 
BOJOVÁ, D. 2010. Measurement of direct and indirect economic impacts of tourism in Australia. In: 
New economic challenges : 2nd international PhD students conference, Brno, 20.1. - 21.1. 2010. Brno 
: Masaryk University, 2010. ISBN 978-80-210-5111-9. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
ČECHOVIČOVÁ, A. 2010. Regionálny turistický satelitný účet vo vybraných krajinách. In: Merkúr 2010: 
výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov [elektronický zdroj]. Bratislava : [Obchodná 
fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6 
 
VAČKOVÁ, A. 2010. Regionálny turistický satelitný účet vo vybranej krajine. In: Merkúr 2010: výsledky 
vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov [elektronický zdroj]. Bratislava : [Obchodná fakulta 
EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6 
 

 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 2316065 
Názov projektu: Vymožiteľnosť práva v obchodno-záväzkových vzťahoch 
Vedúci projektu:Mgr. Milan Borodovčák 
Spoluriešitelia: Mgr. Petronela Luprichová 
  Mgr. Ing. Dominika Hovančáková  
  Mgr. Lenka Vačoková 
Doba riešenia: 2009–2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 374 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

V rámci  naplnenia cieľov projektu sa riešiteľom podarilo: 
- identifikovať hlavné príčiny, ktoré majú v podmienkach slovenskej justície negatívny vplyv na 

vymožiteľnosť práva v obchodno-záväzkových vzťahoch,  
- vyhodnotiť vplyv týchto príčin na vymožiteľnosť práva v obchodno-záväzkových vzťahoch,  
- navrhnúť vhodné riešenia súčasného neuspokojivého stavu v oblasti vymožiteľnosti práva. 

Súčasťou týchto návrhov sú tiež návrhy de lege feranda, ktoré boli následne publikované na 
konferenciách a vo vedeckých časopisoch. 

-  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
VAČOKOVÁ, Lenka. Niektoré otázky obchodnoprávnej zodpovednosti spoločníkov komanditnej 
spoločnosti. In Právo v podnikání v členských státech EU : sborník příspěvků IV. mezinárodní vědecké 
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konference, Karviná, 16. 9. 2010 [elektronický zdroj]. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně 
podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. v tlači 
 
BORODOVČÁK, Milan. Komunitárna úprava hospodárskej súťaže v oblasti vertikálnych dohôd. In 
Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné 
podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej 
univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-
225-3032-3, s. 62-66 
 
 
Medzinárodné vedecké projekty 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: GREG-PGV 381009189 
Názov projektu: Observatoire des dynamiques socio-économiques européennes (Odyssée)  
  (Sledovanie európskych sociálno-ekonomických dynamík) 
Vedúci projektu: prof. Dr. Claude Martin 
Spoluriešitelia: prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. 
  prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. 
  Ing. Pavol Kita, PhD. 
  členovia medzinárodnej výskumnej asociácie PGV a vedecko-výskumného  
  centra GREG Univerzity Pierre Mendes France v Grenobli 
Doba riešenia: 2007-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: - 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- spoluúčasť na organizácii a aktívna prezentácia príspevku na medzinárodnej konferencie PGV 
v Prahe  na tému „Svetová kríza a perspektívy oživenia európskych ekonomík“ v dňoch 9.-10. 
9. 2010, 

- realizácia empirického prieskumu v podnikoch pôsobiacich na území Slovenska, 
- identifikácia spôsobov governance dodávateľov zákazníkmi. 

 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
Kita, Jaroslav – Daňo, Ferdinand – Kitová, Denisa – Kita, Pavol: La Gouvernance des entreprises 
industrielles dans le contexte de la relation client-fournisseur. In: La Crise mondiale et les perspectives 
de reprise dans ĺ Union europénne : travaux scientifiques du Réseau PGV. – Praha : Nakladatelství 
Oeconomica, 2010. – ISBN 978-80-245-1684-4. – S. 598-607 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: LP-LDV-TOI-08-AT-0002 
Názov projektu: Leonardo da Vinci/Transfer inovácií „Incubation manager“ 
Vedúci projektu: Association of Austrian Technology Centers (v zastúpení Wolfgangom Ruppom) 
      a DANUBE  
Spoluriešitelia: doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., M.A. za EU v Bratislave a i. 
Doba riešenia: 1. 10. 2008 – 30. 9. 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: finančné prostriedky vyčlenené na proces realizácie 
odborných konzultácií v participujúcich krajinách v spolupráci s praxou 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

• 24 vyškolených trénerov 
• realizácia odborných konzultácií v spolupráci s praxou. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
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Celkom 144 výstupov formou v praxi aplikovaných odborných konzultácií ako výsledok riešenia 
projektu. 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 20910320, Visegrad Fund 
Názov projektu:  The role of outward FDI from Visegrad countries in strengthening regional  
   integration 
Vedúci projektu: Magdolna Sass, Hungarian Academy of Science  
Spoluriešitelia: Alena Zemlinerova 
  prof. Ing. Soňa Ferenčíková, CSc. – zástupca za Slovenskú republiku 
Doba riešenia: 2009–2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: -  
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
 V roku 2010 sa výskum nerealizoval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakulta hospodárskej informatiky 
 
 
Projekty VEGA 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:  VEGA 1/0724/08 
Názov projektu:  Riadenie  rizík neživotného poistenia podľa direktívy Európskej Komisie Solvency II  
Vedúci projektu: doc. RNDr. Galina Horáková, CSc. 
Spoluriešitelia:   doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc. 
                       prof.  RNDr. Viera Pacáková, CSc. 
                       doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc. 
                       doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD. 
                       Mgr. Vladimír Mucha, PhD. 
                      RNDr. Anna Strešňáková, PhD. 
          Ing. Zuzana Kozubíková, PhD. 
          RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 
           Mgr. Alena Tartaľová, PhD. 
                    Mgr.  František Slaninka  
                    Mgr.  Juraj Poljovka  
                   Ing. Michal Páleš 
Doba riešenia:  2008-2010 
Finančné prostriedky pridelené za rok 2010: kapitálové    1 162 €, bežné             651 € 
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Dosiahnuté výsledky riešenia za tretí rok, rok 2010: 
 Cieľom výskumu  bolo modelovať, merať a riadiť riziká v súlade s projektom SOLVENCY II.  
Možno konštatovať, že všetky úlohy deklarované ako parciálne ciele  výskumu sa systematicky riešili,  
z čoho vzniklo 96 prác uvedených v prílohe.  K najdôležitejším výsledkom patria postupy  nastavenia 
optimálneho  zaistenia produktov neživotného poistenia, včítanie škôd extrémnych, využitie stanovenia 
hodnoty CVaR pre zabezpečenie stability portfólia, využitie GML modelov na stanovenie poistného, 
rozšírili sa  možnosti využitia  viacparametrických rozdelení počtu aj výšky škôd. Progres je aj v oblasti 
neparametrického modelovania rozdelení, použitia rekurentných postupov  pre zmiešané rozdelenia 
počtu škôd, bol aplikovaný viacrozmerný model kredibility  na portfólio z povinne zmluvného poistenia,  
ako aj bonus malus systém. Výsledky sa dosiahli pomocou   softvérov STATGRAPHICS, SAS Enterprise 
Guide, programu XploRe,  jazyka R a Visual Basic for Applications, pomocou ktorého  sa realizovala 
metóda Monte Carlo. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
ACB    Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
1.   HORÁKOVÁ, Galina,  HUŤKA, Vladimír: Teória pravdepodobnosti. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. 237 s. [14,719 AH]. ISBN 978-80-225-2888-7.  
 
ADF   Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  
                      
Šoltés, Erik,  Šoltésová, Tatiana: Štatistická analýza rozvinutosti poistného trhu v krajinách Európy. In 
Ekonomika a informatika: vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava: Fakulta 
hospodárskej informatiky: Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011 (v tlači).  
   
JUHÁS, Matej, SKŘIVÁNKOVÁ, Valéria: Analýza extrémnych hodnôt v poistení motorových vozidiel.  
Forum Statisticum Slovacum 5/2010, 97-102.    
 
MUCHA, Vladimír: Ročná percentuálna miera nákladov a jej výpočet. In Ekonomika a informatika : 
vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : 
Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 1, s. 104-
112  
 
AFA   Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
PACÁKOVÁ, Viera, Šoltés, Erik, Šoltésová, Tatiana: The hierarchical credibility model as a 
generalisation of the Bühlmann-Straub model and its application.  
In Data analysis methods in economics research, nr.11: studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie.  Kraków: Universytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. ISBN 978-83-7252-478-2. - s. 151-
162. 
 
HORÁKOVÁ, Galina,  POLJOVKA,  Juraj: Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR. 
Zborník príspevkov 5. medzinárodnej vedeckej konferencii: „Řízení a modelování finančních rizik 
“.Ostrava 8.-9. september 2010, Ekonomická fakulta VŠB -TU Ostrava. s. 93-105.  ISBN 978-80-248-
2306-5.  Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0724/08  
 
AFC   Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
HORÁKOVÁ, Galina,  KOZUBÍK, Aleš: Pravdepodobnostné metódy pri optimalizácii nákladov na 
reklamu. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : 6. mezinárodní konference 
2010 : 22. 1. 2010, Hodonín. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. ISBN 978-80-7314-
202-5, s. 45-49. VEGA 1/0724/08.   
 
FECENKO,  Jozef: Možnosti využitia GLM modelov pri odhade technických rezerv v neživotnom 
poistení, Zborník príspevkov 5. medzinárodnej vedeckej konferencii: „Řízení a modelování finančních 
rizik “.Ostrava 8.-9. september 2010, Ekonomická fakulta VŠB -TU Ostrava. s. 93-105.  ISBN 978-80-
248-2306-5.  Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0724/08  
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KOZUBÍKOVÁ, Zuzana, KOZUBÍK, Aleš: Je chaos vo výuke škodlivý? In Vysoká škola jako facilitátor 
rozvoje společnosti a regionu : 6. mezinárodní konference 2010 : 22. 1. 2010, Hodonín. - Kunovice : 
Evropský polytechnický institut, 2010. ISBN 978-80-7314-202-5, s. 262268. VEGA 1/0724/08.  
 
PÁLEŠ, Michal: Rigorózne odhady v súvislosti s normálnou aproximáciou individuálneho modelu rizika. 
Sborník příspěvku z 5. mezinárodní vědecké konference – Řízení a modelovaní finančních rizik. 
Ostrava: 2010. ISBN 978-80-248-2306-5.  Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0724/08 
  
KOZUBÍKOVÁ, Zuzana: Problematika rizika v podmienkach malého a stredného podnikania. In Vysoká 
škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : 6. mezinárodní konference 2010 : 22. 1. 2010, 
Hodonín. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. ISBN 978-80-7314-202-5, s. 45-49. VEGA 
1/0724/08.   
 
SKŘIVÁNKOVÁ, Valéria: The influence of records to the insolvency risk. In: Řízení a modelování 
finančních rizik. Ostrava 2010, 357-363. Ekonomická fakulta VŠB -TU Ostrava. s. 93-105.  ISBN 978-
80-248-2306-5.  Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0724/08  
 
Šoltés, Erik, PACÁKOVÁ, Viera, Šoltésová, Tatiana: Zovšeobecnenie Bühlmannovho-Straubovho 
modelu na viacrozmerný model kredibility a jeho aplikácia. In Modelování, simulace a řízení pojistných 
rizik: Svätý Jur, 18-19 Október 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 
2010 (v tlači).  
 
PÁLEŠ,  Michal: Aproximácie rozdelenia celkovej škody a ich aplikácia v interných aktuárskych 
modeloch. Sborník příspěvku z vědeckého semináře s mezinárodní účastí  – Modelování, simulace a 
řízení pojistných rizik. Sv. Jur: 2010. (zborník sa pripravuje)  
 
HORÁKOVÁ, Galina: Zhodnotenie zaisťovacích programov stanovených podľa rôznych optimalizačných 
kritérií .Sborník příspěvku z vědeckého semináře s mezinárodní účastí  – Modelování, simulace a řízení 
pojistných rizik. Sv. Jur: 2010. (zborník sa pripravuje)  
 
Šoltés, Erik, Šoltésová, Tatiana: The regression credibility model and its application. In Data analysis 
methods in economics research, nr.12: studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - 
Kraków: Universytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011 (v tlači).   
 
Šoltés, Erik, Šoltésová, Tatiana: The multidimensional Bühlmann-Straub credibility model and its 
application in motor vehicle third party liability insurance. 17. ukrajinsko-poľsko-slovenský seminár: 
Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries. Ľvov,  
2010 (v tlači).  
 
AFD   Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
HORÁKOVÁ, Galina, STAREČKOVÁ, Anna: Prečo ekonómovia matematiku potrebujú (vzťah ekonómie 
respektíve ekonómov k matematike). In Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov : 
zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : 7. október Bratislava [elektronický zdroj]. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-225-3051-4, s. 47-51. 
  
ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid, STREŠŇÁKOVÁ, Anna, ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana: Matematika a jej 
postavenie medzi predmetmi ekonomického vzdelávania. In Matematika, jej úloha a miesto vo 
vzdelávaní ekonómov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : 7. október 
Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2010. ISBN 978-
80-225-3051-4, s. 59-63.       
                                                                                                                                          
KADEROVÁ, Andrea, PÁLEŠ, Michal: Potrebuje ekonóm matematiku? Zborník príspevkov z 
medzinárodného vedeckého seminára pri príležitosti 50-teho výročia založenia Katedry matematiky a 
pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave - Matematika a jej úloha vo 
vzdelávaní ekonómov. Bratislava: 2010. ISBN 978-80-225-3051-4  
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PÁLEŠ,  Michal: Teória rizika a jej aplikácia v rozhodovacích procesoch komerčných poisťovní. Sborník 
příspěvků z 10. mezinárodní konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky – IMEA. Seč: 
2010. ISBN 978-80-7395-254-9  
 
PÁLEŠ,  Michal:  Modelovanie veľkosti portfólia pomocou Berry – Esseenovej aproximácie Zborník 
príspevkov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie – AIESA. Bratislava: 2010. ISBN 978-80-225-
2980-8 
  
 
AFJ    Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách 
 
SKŘIVÁNKOVÁ, Valéria, JUHÁS, Matej: Records in non-life insurance. IM Preprint, Series A, No. 
9/2010, UPJŠ, Košice 2010, 1-13.  
  
SKŘIVÁNKOVÁ, Valéria, JUHÁS, Matej: Characterization of standard extreme value distributions using 
records. IM Preprint, Series A, No. 11/2010, UPJŠ, Košice 2010,1-7  
 
BCI    Učebné texty                                                                                                  
 
SAKÁLOVÁ, Katarína, SIMONKA, Zsolt , STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Matematika : lineárna algebra. 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 263 s. [14,860 AH]. ISBN 978-80-225-2906-8.  
  
BFB   Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 
 
MUCHA, Vladimír: Využitie Stirlingovej aproximácie pri určovaní faktoriálu v úlohach stochastického 
charakteru. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný 
seminár : [zborník abstraktov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2999-0, 
s. 37-38.  
  
STREŠŇÁKOVÁ, Anna: Rozhodovacie procesy pri výbere finančných produktov. In Aktuárske vedy v 
podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár : [zborník abstraktov]. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2999-0, s. 63-64.   
 
HORÁKOVÁ, Galina: Modifikácia jedného z predpokladov kolektívneho modelu rizika pri 
neproporcionálnom zaistení. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 
7. odborný seminár : [zborník abstraktov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-
225-2999-0, s. 29-30.   
 
SLANINKA,  František., SIMONKA,  Zsolt: Využitie výpočtovej techniky pri stanovení optimálnej skladby 
zaisťovacích ochrán. 7 odborný seminár - Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej 
republiky. Trenčianske Teplice: Vydavateľstvo EKONÓM. 2010. ISBN 978-80-225-2999-0  
  
SIMONKA, Zsold, SLANINKA,  František: Dôchodkové správcovské spoločnosti. 7 odborný seminár - 
Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Trenčianske Teplice: 
Vydavateľstvo EKONÓM. 2010. ISBN 978-80-225-2999-0  
 
Poljovka,  Juraj: Hodnota VaR a jej význam pri určení celkového rizika poisťovne, In: Aktuárske vedy 
v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky, Trenčianske Teplice 28.-30. 6. 2010, Katedra 
matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010   
PÁLEŠ,  Michal:  Diskretizácia rozdelenia celkovej škody. Zborník príspevkov zo 7. odborného seminára 
Katedry matematiky - Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky 
(elektronická verzia). Trenčianske Teplice: 2010. ISBN 978-80-225-2999-0  
 
GII   Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
 
1. GII HORÁKOVÁ, Galina: Materiály k výučbe predmetu Teória rizika v poistení. 92 strán. KM FHI 
EUBA, Bratislave   
2.  GII HORÁKOVÁ, Galina: Materiály k výučbe predmetu Matematika. 81 strán,   
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Iné aktivity 
 
Šoltés Erik: Habilitačné konanie na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity 
v Bratislave v odbore: 3.3.24 Štatistické metódy v ekonómii 
Habilitačná práca: AAB Modely kredibility na výpočet poistného. Bratislava: EKONÓM, 2009. - 151 s. 
ISBN 978-80-225-2798-9. 
Habilitačná prednáška: Hierarchický model kredibilityv neživotnom poistení. Fakulta hospodárskej 
informatiky, ekonomická univerzita v Bratislave: január 2010. 
 
ZELINA Jozef: Aplikácia GLM modelov v neživotnom poistení. Fakulte hospodárskej informatiky 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor: 3.3.24 Štatistické metódy v ekonómii, (školiteľ doc. 
Fecenko) 
 
TARTAĽOVÁ Alena: Modelovanie výšky  individuálnych škôd v neživotnom poistení. Fakulte 
hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor: 3.3.24 Štatistické metódy 
v ekonómii, (školiteľ prof. Pacáková) 
 
SLANINKA František: Optimálny zaisťovací program niektorých produktov neživotného poistenia 
Dizertačná skúška na FHI v odbore  3.3.25 Ekonometria a operačný výskum a     obhájený projekt 
dizertačnej práce na tému, (školiteľ doc. Horáková). 
 
Citácie 
 
HORÁKOVÁ Galina, MUCHA Vladimír: Teória rizika v poistení  I  časť. Vydavateľstvo  EKONÓM 
Bratislava, 2006. citované v  
PÁLEŠ, Michal:  Modelovanie veľkosti portfólia pomocou Berry – Esseenovej aproximácie. Zborník 
príspevkov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie – AIESA. Bratislava 2010. 
TARTAĽOVÁ, Alena: Modelovanie výšky  individuálnych škôd v neživotnom poistení. Dizertačná práca.  
EUBA, Bratislava 2010 
 
FECENKO,  Jozef: Možnosti využitia GLM modelov pri odhade technických rezerv v neživotnom 
poistení, Zborník príspevkov 5. medzinárodnej vedeckej konferencii: „Řízení a modelování finančních 
rizik “.Ostrava 8.-9. september 2010, Ekonomická fakulta VŠB -TU Ostrava. s. 93-105.  ISBN 978-80-
248-2306-5.  Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0724/08 
 
SKŘIVÁNKOVÁ, Valéria: The influence of records to the insolvency risk. In: Řízení a modelování 
finančních rizik. Ostrava 2010, 357-363. Ekonomická fakulta VŠB -TU Ostrava. s. 93-105.  ISBN 978-
80-248-2306-5.  Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0724/08 
 
HORÁKOVÁ Galina, MUCHA Vladimír: Teória rizika v poistení  2  časť. Vydavateľstvo  EKONÓM 
Bratislava, 2008, citované v  
SKŘIVÁNKOVÁ, Valéria: The influence of records to the insolvency risk. In: Řízení a modelování 
finančních rizik. Ostrava 2010, 357-363. Ekonomická fakulta VŠB -TU Ostrava. s. 93-105.  ISBN 978-
80-248-2306-5.  Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0724/08 
 
FECENKO,  Jozef: Možnosti využitia GLM modelov pri odhade technických rezerv v neživotnom 
poistení, Zborník príspevkov 5. medzinárodnej vedeckej konferencii: „Řízení a modelování finančních 
rizik “.Ostrava 8.-9. september 2010, Ekonomická fakulta VŠB -TU Ostrava. s. 93-105.  ISBN 978-80-
248-2306-5.  Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0724/08 
 
SKŘIVÁNKOVÁ, Valéria,  TARTAĽOVÁ, Alena: Catastrophic risk mamagement. E+M Ekonomie   
a management, Roč. IX, č.2(2008), 65-71, citované v 
FECENKO, J.: Možnosti využitia GLM modelov pri odhade technických rezerv v neživotnom poistení, 
Zborník príspevkov 5. medzinárodnej vedeckej konferencii: „Řízení a modelování finančních rizik 
“.Ostrava 8.-9. september 2010, Ekonomická fakulta VŠB -TU Ostrava. s. 93-105.  ISBN 978-80-248-
2306-5. 
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SKŘIVÁNKOVÁ, Valéria, SKŘIVÁNEK J.:  Kvantitatívne metódy finančných operácií, IURA Edition 
Bratislava 2006, 144 strán, ISBN 80-8078-074-9. (podiel 4 AH), citovaná v: 
URBANÍKOVÁ, M.: Štatistické metódy a umelá inteligencia na kapitálových trhoch, Forum Statisticum 
Slovacum 6 (2010), no.2, 161-166, ISBN 1336-7420. 
ŠOLTÉS V., HUDEC O., PENJAK V., LACKOVÁ D., RÉVÉSZOVÁ L.: Matematika I s ekonomickými 
aplikáciami, EF TU Košice,2010, 210 str., ISBN 978-80-807 
 
SKŘIVÁNKOVÁ, V.- TARTAĽOVÁ Alena :Catastrophic risk management in non-life insurance, Ekonomie 
a Management 11(2008), č.2, 65-71, ISSN 1212-3609, citovaná v: 
FECENKO, J.: Možnosti využitia GLM modelov pri odhade technických rezerv v neživotnom poistení, 
Zborník príspevkov 5. medzinárodnej vedeckej konferencii: „Řízení a modelování finančních rizik 
“.Ostrava 8.-9. september 2010, Ekonomická fakulta VŠB -TU Ostrava. s. 93-105.  ISBN 978-80-248-
2306-5 
 
TARTAĽOVÁ, Alena: Aktuárske výpočty v prostredí programu R, 2009. 
In: Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420. - Roč. 5, č. 7 (2009), s. 182-187, citované v 
ŽELINSKÝ, T., GAZDA, V., VÝROST, T. /  In: Ekonometria : študijný materiál pre externé 
vzdelávanie .- ISBN 978-80553-0389-5, 2010  
 
Vyžiadaný príspevok: 
 
HORÁKOVÁ Galina,  POLJOVKA  Juraj: Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR. 
Zborník príspevkov 5. medzinárodnej vedeckej konferencii: „Řízení a modelování finančních rizik 
“.Ostrava 8.-9. september 2010, Ekonomická fakulta VŠB -TU Ostrava. s. 93-105.  ISBN 978-80-248-
2306-5.  Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0724/08 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: VEGA 1/0547/08 
Názov projektu: Metódy poisťovania investičných rizík členských krajín Európskej únie 
Vedúci projektu: doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc. 
Spoluriešitelia: doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc., doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD., RNDr. Anna  

          Starečková, PhD., Mgr. Andrea Kaderová, PhD., RNDr., PaeDr. PhD., Ing. Jozef Zelina,      
          PhD., RNDr. Juraj Institoris, PhD., Ing. Petra Chmelová, PhD. Ing. Ján Svočák 

Doba riešenia: 2008 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 266 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
 Riešiteľský kolektív rozpracoval hlavne metódy používané v zahraničí. Ich dosiahnutým 
výsledkom je vypracovanie metód v oblasti finančníctva pre investície na slovenskom investičnom 
trhu. Transfer finančného rizika, konkrétne kreditného rizika, konkrétne kreditného rizika, predstavuje 
problém, ktorý v súčasnosti pri zadĺženosti podnikov, domácností a samotného štátu núti veriteľov 
hľadať spôsoby optimálneho veriteľského rizika tak, aby sa znížila jednak finančná záťaž vyvíjaná na 
aktívne položky bilancie a súčasne sa garantovala optimálna likvidita voči vlastníkom a ostatným 
záujmovým subjektom. Aktívnu úlohu môžu plniť sčasti kreditné deriváty, ale aj iné typy finančných 
nástrojov. Transformácia poistného rizika do cenných papierov sa získava vhodný diverzifikovateľný 
nástroj. Výsledkom je dotiahnutie metód poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a 
ľudskou činnosťou.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
  
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 
PINDA, Ľudovít. Finančná matematika investičných projektov. Bratislava : Iura Edition, 2010. 138 s. [7 
AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-319-8. / 1.0 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch: 
ŠKROVÁNKOVÁ, Lea: Niektoré spojité modely v aktuárskej matematike. Ekonomika  a informatika 
1/2010. Bratislava: ES EU, 2010. str. 74 – 86     ISSN 1336-3514 / 1.0 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 
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ŠKROVÁNKOVÁ, Petra - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Matematicko-štatistické modely  nemocenského 
poistenia. In. Zborník: 13. Medzinárodná vedecká konferencia AIESA  Budovanie spoločnosti založenej 
na vedomostiach. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2010. ISBN 978-80-225-2980-8 / 0.5 
 
FECENKO, Jozef. – GOGOLA, Ján, - KADEROVÁ, Andrea. Generované testy z finančnej matematiky 
a lineárnej algebry. In. Zborník: Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov. 
Medzinárodný vedecký seminár pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry matematiky a 70. výročia 
založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2010. ISBN 978-80-
225-3051-4 /  0.4 – 0.3 – 0. 
 
GOGOLA, Ján. Matematika – umenie vidieť neviditeľné. In. Zborník: Matematika, jej úloha a miesto vo 
vzdelávaní ekonómov. Medzinárodný vedecký seminár pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry 
matematiky a 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Vydavateľstvo 
Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-3051-4 /1.0 
 
HORÁKOVÁ, Galina – STAREČKOVÁ, Anna. Prečo ekonómovia matematiku potrebujú. In. Zborník: 
Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov. Medzinárodný vedecký seminár pri príležitosti 
50. výročia založenia Katedry matematiky a 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-3051-4 /  0.5 – 0.5 
 
KADEROVÁ, Andrea – PÁLEŠ, Michal. Potrebuje ekonóm matematiku? In. Zborník: Matematika, jej 
úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov. Medzinárodný vedecký seminár pri príležitosti 50. výročia 
založenia Katedry matematiky a 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: 
Vydavateľstvo Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-3051-4 /  0.5 – 0.5 

 
PINDA, Ľudovít. Prečo absolventi ekonómie potrebujú matematické vzdelanie? In. Zborník: 
Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov. Medzinárodný vedecký seminár pri príležitosti 
50. výročia založenia Katedry matematiky a 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-3051-4 /1.0 

 
ŠKROVÁNKOVÁ, Lea – POLÁČEK, Štefan – SIMONKA, Zsolt. Aktuárske metódy v dôchodkovom 
poistení. In. Zborník: Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov. Medzinárodný vedecký 
seminár pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry matematiky a 70. výročia založenia Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-3051-4 /  0.4 – 0.3 
– 0.3 
 
BCI Skriptá a učebné texty: 
ŠKROVÁNKOVÁ, Petra - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie. 
Bratislava: Ekonóm, 2010. 126 strán, (6,722 AH ) ISBN 978-80-225-2924-2  /  0.5 – 0.5 
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí 
PINDA, Ľudovít. VEGA č. 1/0547/08 Metódy poisťovania investičných rizík členských krajín Európskej 
únie. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár 
v Trenčianskych Tepliciach. Vydavateľstvo EKONÓM 2010, ISBN 978-80-225-2999-0 /1.0 

 
ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Aktuárske modely v oblasti sociálno-ekonomických procesoch v krajinách 
Európskej únie. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný 
seminár v Trenčianskych Tepliciach. Vydavateľstvo EKONÓM 2010, ISBN 978-80-225-2999-0/ 1.0 

 
FECENKO, Jozef. Meranie efektívnosti bonus-malus systému. Aktuárske vedy v podmienkach poistného 
trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach. Vydavateľstvo EKONÓM 
2010, ISBN 978-80-225-2999-0 
 
GOGOLA, Ján. Optimálny zaisťovací pomer (hedge ratio). Aktuárske vedy v podmienkach poistného 
trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach. Vydavateľstvo EKONÓM 
2010, ISBN 978-80-225-2999-0 /1.0 
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CHMELOVÁ, Petra. Úloha SPV v procese sekuritizácie. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu 
Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach. Vydavateľstvo EKONÓM 2010, 
ISBN 978-80-225-2999-0 /1.0 
 
KADEROVÁ, Andrea – ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Štruktúrované cenné papiere ich ocenenie a hospodárska 
kríza. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár 
v Trenčianskych Tepliciach. Vydavateľstvo EKONÓM 2010, ISBN 978-80-225-2999-0/ 1.0 
 
PINDA, Ľudovít. Technické rezervy v poistení. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu 
Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach. Vydavateľstvo EKONÓM 2010, 
ISBN 978-80-225-2999-0/1.0 
 
ŠKROVÁNKOVÁ, Lea – POLÁČEK, Štefan. Analýza 3-pilierovej dôchodkovej sústavy v SR. Aktuárske 
vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych 
Tepliciach. Vydavateľstvo EKONÓM 2010, ISBN 978-80-225-2999-0/ 0.5 – 0.5 
 

ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana – KADEROVÁ, Andrea. Technická analýza komoditných grafov. Aktuárske vedy 
v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach. 
Vydavateľstvo EKONÓM 2010, ISBN 978-80-225-2999-0/ 0.5 – 0.5 
 
STAREČKOVÁ, Anna. Investičné kritériá a rozhodovanie v stave istoty. Aktuárske vedy v podmienkach 
poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach. Vydavateľstvo 
EKONÓM 2010, ISBN 978-80-225-2999-0/1.0 
 
STAREČKOVÁ, Anna – MOJŽIŠOVÁ, Elena. Analýza senzitívnosti. Aktuárske vedy v podmienkach 
poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach. Vydavateľstvo 
EKONÓM 2010, ISBN 978-80-225-2999-0/1.0 

 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 
CHMELOVÁ, Petra. Alternatívny transfer rizika. Dizertačná práca v študijnom odbore 3.3.35 
Ekonometria a operačný výskum FHI EU v Bratislave – obhájená v septembri 2010 
 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 
PINDA, Ľudovít. [Matematika: lineárna algebra]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis KHI EU 
v Bratislave a SSHI. – Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku 
informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 1, s. 149. Recenzia na : Matematika : lineárna 
algebra / Katarína Sakálová, Zsolt Simonka, Anna Strešňáková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2010. ISBN 978-80-225-2906-8. 
GHG Práce zverejnené na internete: 
PINDA, Ľudovít. Návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku : november 
2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2009. Dostupné na internete: 
<http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda_prezentacia1.ppt>. 
 
PINDA, Ľudovít - MATUŠKA, Ján. Modelovanie rizika a hrubého príjmu v developerskom procese a 
analýza senzitívnosti [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné 
na internete: <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda_matuska.pdf>. 
 
PINDA, Ľudovít - PRAZNOVSKÝ, Michal. Legislatívna úprava poisťovníctva ako súčasť finančného trhu 
[elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na internete: 
<http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda_praznovsky.pdf>. 

 
PINDA, Ľudovít. Blackova - Scholesova analýza [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky 
FHI EU], 2010. Dostupné na internete: <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-
vyskum/prace/2010/pinda_prezentacia2.ppt>. 
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PINDA, Ľudovít. Financial mathematics in derivative securities and risk reduction : financial 
mathematics [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na 
internete: <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda1.ppt>. 
 
PINDA, Ľudovít. Financial mathematics in derivative securities and risk reduction : investment projects 
and immunization [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na 
internete: <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda2.ppt>. 
 
PINDA, Ľudovít. Financial mathematics in derivative securities and risk reduction : investment schedul 
[elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na internete: 
<http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda3.ppt>. 
 
PINDA, Ľudovít. Financial mathematics in derivative securities and risk reduction : fundamental role of 
derivative securities and portfolio insurance [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI 
EU], 2010. Dostupné na internete: <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-
vyskum/prace/2010/pinda4.ppt>. 
 
PINDA, Ľudovít. Financial mathematics in derivative securities and risk reduction : insurance and risk 
reduction, financial layering [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. 
Dostupné na internete: <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda5.ppt>. 
 
PINDA, Ľudovít. Alternatívny transfer rizika [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI 
EU], 2010. Dostupné na internete: <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-
vyskum/prace/2010/pinda6.ppt>. 
KADEROVÁ, Andrea. Modelovanie pravdepodobnosti defaultu. [elektronický zdroj]. Bratislava : 
[Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na internete: 
<:http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/kaderova1.pdf>. 
 
KADEROVÁ, Andrea. Základné pojmy z oblasti merania a riadenia kreditného rizika. [elektronický 
zdroj] Bratislava: [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na internete: 
 <:http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/kaderova2.pdf>. 
 
KADEROVÁ, Andrea. Rozdelenie kreditných derivátov  - VEGA 1/0547/08. - [elektronický zdroj] 
Bratislava: [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na internete: 
<:http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/kaderova3.pdf>.  

 
GII Rôzne publikácie a dokumenty 

 
PINDA, Ľudovít. Alternatívny transfer rizika – poistenie škôd spôsobených prírodnými katastrofami. 
Edícia: Habilitačné a inauguračné prednášky. Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava október 2010. ISBN 
978-80-225-2988-4 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: VEGA 1/0437/08 
Názov projektu: Kvantitatívne metódy v stratégii šesť sigma 
Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Terek, PhD. 
Spoluriešitelia: doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD., doc. Ing. Ľubica Hrnčiarová, PhD.,  
                     Ing. Mgr. Adriana Horníková, PhD., RNDr. Viera Labudová, PhD., Ing. Katarína     
                     Sušienková, Ing. Nguyen Dinh He, Ing. Marián Hricko, Ing. Marián Ponechal 
Doba riešenia: 2008 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2 622,- EUR 

Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Boli zhrnuté, syntetizované a knižne publikované najnovšie poznatky o hĺbkovej analýze údajov. Boli 
realizované niektoré zaujímavé aplikácie hĺbkovej analýzy údajov v oblasti telekomunikácií, aj v iných 
oblastiach. Bola vykonaná porovnávacia analýza dvoch procedúr bayesovského testovania hypotéz. 
Boli zhrnuté a syntetizované najnovšie poznatky o stratégii šesť sigma. Bola vykonaná analýza a 
syntéza možností využívania  kvantitatívnych metód v stratégii šesť sigma.   
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Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010  
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
TEREK, M. - HORNÍKOVÁ, A. – LABUDOVÁ, V.: Hĺbková analýza údajov. Bratislava : Iura Edition, 
2010. 265 s. [16,91 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-336-5. (Podiel riešenej problematiky projektu: 
1,0). 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3) 
HRNČIAROVÁ, Ľ.: Výberové skúmanie. Vyberanie s nerovnakými pravdepodobnosťami. In: Forum 
statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - 
Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 
4, s. 56 - 62. (Podiel riešenej problematiky projektu: 0,5). 
TEREK, M.: Kvantitatívne metódy v Navrhovaní pre šesť sigma. In: Forum statisticum Slovacum : 
vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická 
a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 3, s. 287-289. VEGA 1/0437/08. 
(Podiel riešenej problematiky projektu: 1,0). 
TEREK, M.: Porovnanie dvoch procedúr bayesovského testovania hypotéz. In: Forum statisticum 
Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : 
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 3, s. 284-
286. (Podiel riešenej problematiky projektu: 1,0). 
b) Zoznam prác odovzdaných do tlače (2) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
Labudová, V.: Miery príjmovej nerovnosti. In: Forum Statisticum Slovacum. Bratislava: SŠDS, 2010, č. 
4, ISSN 1336-7420. Labudová, V.: Miery príjmovej nerovnosti. In: Forum statisticum Slovacum : 
vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická 
a demografická spoločnosť, roč. 6, č. 5, 2010, ISSN 1336-7420. (Podiel riešenej problematiky 
projektu: 1,0). 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 
VOJTKOVÁ, M. – LABUDOVÁ, V.: The application of data mining models in practice. In Modelowanie i 
prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarcznych : materiały IV konferencji naukowej im. profesora 
Aleksandra Zeliasia. - Kraków : Wydawnictwo Universytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. ISBN 
978-83-7252-479-9. (Podiel autorov: 50 %, 50 %), (Podiel riešenej problematiky projektu: 1,0). 
c) Zoznam publikácií v zborníkoch a abstraktov referátov prednesených na vedeckých podujatiach  
(uverejnených v zborníkoch z konferencií) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) 
HORNÍKOVÁ, A. – DURAKBASA, N. M.: Monograph about data mining/ Monograph d' exploration de 
données. In: CAFMET 2010 : Proceedings of third international metrology conference [elektronický 
zdroj]. - Paríž : CAFMET, 2010. (Podiel autorov: 50 %, 50 %), (Podiel riešenej problematiky projektu: 
1,0). 
HORNÍKOVÁ, A. – DURAKBASA, N. M. – BLEICHER, F.: Re-calibration evaluation utilizing data mining 
methods. In ISMQC-2010 : abstracts and program of 10th International Symposium on Measurement 
and Quality Control : September 5-9, 2010, Osaka. Japan [elektronický zdroj]. - Tokyo ; Budapest : 
JSPE : IMEKO, 2010. ISBN 978-4-9905119-1-3. (Podiel autorov: 33 %, 33 %, 33 %), (Podiel riešenej 
problematiky projektu: 1,0). 
SUŠIENKOVÁ, K.: Viackriteriálne rozhodovanie. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a 
mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8. (Podiel riešenej problematiky projektu: 1,0). 
Terek, M.: Kvantitatívne metódy v metodológii Šesť sigma. In: Zborník príspevkov      z Medzinárodnej 
vedeckej konferencie Nové trendy – Nové nápady, konanej 18 – 19. 11. 2010 na  SVŠE v Znojme. 
Znojmo: SVŠE, CD ROM, ISBN 978-80-87314-12-8, s. 465 – 476. (Podiel riešenej problematiky 
projektu: 1,0). 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) 
HORNÍKOVÁ, A.: New trends in design of experiments. In: Quantitative methods in socio-economic 
analysis : 16th slovak-polish-ukrainian scientific seminar. - Bratislava 5 : Faculty of Economic 
Informatics University of Economics Bratislava, [2010]. ISBN 978-80-225-3033-0, s. 161-170. (Podiel 
riešenej problematiky projektu: 1,0). 
HRNČIAROVÁ, Ľ.: Výberové skúmanie. Horvitz-Thompsonov odhad (HTE). In: AIESA - budovanie 
spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia 
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[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8. VEGA 
1/0437/08. (Podiel riešenej problematiky projektu: 0,5). 
NGUYEN, Dinh He: Odľahlé údaje a metódy detekcie. In: AIESA - budovanie spoločnosti založenej na 
vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8. (Podiel riešenej problematiky projektu: 1,0). 
PONECHAL M.: Metodológia a algoritmy používané v procese segmentácie zákazníkov. In: AIESA - 
budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8. (Podiel 
riešenej problematiky projektu: 1,0).             
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (2) 
VOJTKOVÁ, M. – LABUDOVÁ, V.: The application of data mining models in practice. In: Modelowanie i 
prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarcznych : materiały IV konferencji naukowej im. profesora 
Aleksandra Zeliasia. - Kraków : Wydawnictwo Universytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. ISBN 
978-83-7252-479-9, s. 65. (Podiel autorov: 50 %, 50 %), (Podiel riešenej problematiky projektu: 1,0). 
HORNÍKOVÁ, A. – DAKARBASA, M. N. – BLEICHER, F.: Uncertainty Evaluation Utilizing Data Mining 
Methods. In: Abstracts from the 10th International Symposium on Measurement and Quality Control, 
Osaka 2010: University of Osaka. ISBN 978-4-9905119-1-3, s. 105. (Podiel autorov: 33 %, 33 %, 33 
%), (Podiel riešenej problematiky projektu: 1,0). 
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Doba riešenia:  2008-2010 
Dosiahnuté výsledky riešenia – RESUMÉ: 

V kontexte vedeckých cieľov projektu - analyzovať a následne aplikovať vhodne zvolené 
kritériá (procedurálne a hodnotiace) v oblasti metodológie účtovníctva, audítorstva a kontroly v 
prepojení s legislatívnym rámcom v týchto oblastiach sa riešiteľom projektu podarilo ovplyvniť vývoj 
metodológie a legislatívy predovšetkým pri implementácii právnej úpravy Európskej únie v oblasti 
účtovníctva, audítorstva a kontroly do národnej legislatívy. Vedúci projektu ako člen Výboru pre 
medzinárodné audítorské štandardy a etiku (UDVA), Komisie pre audítorské štandardy (SKAU) a 
garant predmetu audítorstvo (EU) sa podieľal na pripomienkovom konaní pri revidovaní a 
prepracovaní ISA - Radou IAASB, a ich následnej implementácii (v rámci projektu zrozumiteľnosti 
audítorských štandardov - Clarity project) do národnej legislatívy. Výsledkom tohto procesu boli v máji 
2010 prijaté prepracované a revidované ISA za národnú úpravu auditu na Slovensku. Tento výstup bol 
zapracovaný do vysokoškolskej učebnice Kareš - Audítorstvo (2010). V rámci metodológie resp. 
legislatívy v oblasti účtovníctva a audítorstva sa riešitelia projektu predovšetkým ako členovia 
pracoviska (Katedra účtovníctva a audítorstva), ktoré sa podieľa na pripomienkovom konaní - 
zúčastnili tvorby legislatívy predovšetkým v príprave zákona o audítoroch, audite a dohľade nad 
výkonom auditu, a tiež zákona o účtovníctve (novela), ako aj pripomienkovom konaní k postupom 
účtovania a k problematike účtovnej závierky. V oblasti kontroly členovia riešiteľského kolektívu sa 
zapojili do pripomienkového konania k zmene legislatívy v oblasti interného auditu a kontroly. 
     Za sledované obdobie boli ukončené a obhájené dizertačné práce - Ing. Krišková Petra: Teoretické 
aspekty auditu ako východisko pre riešenie špecifických problémov ekonomickej praxe; Ing. Gogová 
Monika: Metodológia auditu účtovných závierok zostavovaných podľa nadnárodnej a národnej úpravy 
účtovníctva; Ing. Goghová Tímea: Nehmotný majetok ako predmet účtovníctva; Ing. Kršeková 
(Kicová): Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor - základ harmonizácie účtovníctva 
subjektov verejného sektora; Ing. Silná Renáta: Osobitosti mimoriadnych účtovných závierok; Ing. 
Ondrušová Lucia: Účtovné a daňové hľadisko zmeny vlastníckych vzťahov obchodných spoločností. 
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Výstupy z uvedených dizertačných prác boli publikované v rôznych formách (vedecké a odborné 
články a state). 
     Vedecké výsledky projektu prejudikujú, že stanovené ciele projektu boli splnené. Kriteriálna báza a 
fundamentálny aparát použitý vo výstupoch zodpovedá požiadavkám a zámerom stanoveným 
riešiteľmi a členmi tímu. Prínos pre legislatívu a metodológiu účtovníctva, audítorstva a kontroly je 
bezpochybný a miera podielu v jednotlivých sférach nie nevýznamná. Kvalitatívne aspekty a 
kvantitatívne parametre sú prezentované vo veľkej miere aj vysokým podielom výstupov zaradených 
do kategórie A. Na druhej strane pridelené zdroje neumožnili transportovať všetky snahy tímu do 
použiteľných a kategorizovateľných výsledkov - čo je iste škoda - už z pohľadu zámeru a tiež záberu 
skúmanej problematiky. V rámci riešenia výskumného projektu boli prezentované výstupy, ktorých 
zoznam uvádzame podľa požiadaviek na kategorizáciu publikovaných prác. 

Vedúci projektu ako člen komisie pre audítorské štandardy pri SKAU sa podieľal na práci 
komisie, ktorá bola zameraná predovšetkým na metodické usmerňovanie audítorov a asistentov 
audítorov pri aplikácii ISA v podmienkach Slovenskej republiky, so zohľadnením špecifík platných v jej 
legislatíve. Jednou zo základných činností bolo odborne garantovať preklad ISA verzie 2009. 
Vzhľadom na to, že verzia 2009 bude oficiálne prijatá ako záväzná norma Európskou komisiou, je 
zrejmý jej vplyv na metodiku auditu na Slovensku. Vedúci projektu ako člen tímu expertov sa podieľal 
(bol garantom a vypracoval) metodický návod (príručku) v oblasti metodického usmernenia audítorov 
a asistentov audítora pre aplikáciu štandardu ISQC 1 - Kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú 
audit a previerky historických finančných informácií a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby. 
Vedúci projektu je tiež členom tímu, ktorý sa podieľa na implementácii ISA a metodickom usmernení 
audítorov a asitentov audítorov v oblasti poskytovania uisťovacích služieb audítormi pre malé a 
stredné podniky - SME. V oblasti účtovníctva - konzultácie a pripomienky členov tímu predovšetkým 
pri príprave legislatívy v oblasti účtovníctva (novely zákona o účtovníctve, novely postupov účtovania) 
s pracovníkmi ministerstva financií prispeli k vyriešeniu niektorých sporných (odborných) oblastí 
účtovníctva (účtovanie zákazkovej výroby, účtovanie o výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj...). V 
oblasti interného auditu a kontroly boli pripomienky členov riešiteľského tímu (pripomienky k 
pojmovému aparátu v oblasti kontroly, špecifikácia vzťahu kontroly a interného auditu, pripomienky k 
dokumentácii interného auditu) zapracované do novelizácie zákona o finančnej kontrole a internom 
audite. 
Za hlavné publikované výstupy z riešenia výskumného projektu považujeme: 
1) Kareš, L.: Audítorstvo. V publikácii (vysokoškolská učebnica - 26 AH) - autor prezentuje ucelené a 
mnohostranné posúdenie problematiky auditu predovšetkým z hľadiska potrieb ekonomickej teórie a 
praxe. 
2) Kareš, L.,Krišková, P.: IAASB - The International Auditing and Assurance Standards Board - The 
Influence of Institutional Aspects on International Harmonization Concept of Auditing Services. (The 
International Scientific Journal 2009) – Príspevok pojednáva o inštutucionálnych aspektoch audítorskej 
profesie, predovšetkým v otázkach ich vplyvu na koncept medzinárodnej harmonizácie audítorských 
služieb. 
3) Vépyová, M., Kastlerová, S.: Analysis of Valuables in Accounting of Business Entity from the 
Internal Controler´s Point of View (The International Scientific Journal 2008). - Príspevok sa 
zameriava na aplikáciu internej kontroly v oblasti cenín v kontexte viacerých právnych noriem platných 
v SR. 
Kvantifikácia výstupov (publikovaných resp. pripravených do tlače) výskumného grantu Úplný zoznam 
výstupov – príloha F1: 

 monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, BAA, BAB, BBA, BBB)      
 učebnice a učebné texty (ACA, ACB, ACC, ACD, BCI, BCK)        
 vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované, zahraničné/domáce) 

(ADC, ADD, ADE, ADF)      
 odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované, zahraničné/domáce) 

(BDC, BDD, BDE, BDF)      
 príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, ostatné) (AFC, AFD, 

AFG, AFH, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB)     
 vyžiadané prednášky (AFA, AFB, AFE, AFF)          

 
Spolu výstupov za dobu riešenia projektu (1.1.2008 – 31.12.2010)   
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Kareš 
Ladislav 

Vépyová 
Mária 

Krišková  
Petra 

Kršeková 
Marianna 

Škultéty 
Jozef 

Goghová  
Timea 

Feketeová 
Renáta 

Ondrušová 
Lucia 

Silná  
Renáta 

Králiček 
Vladimír 

   
Spolu 

ACB 
 
1  1/8        1 1/8 

ADE 1 1/2 1        2 1/2 

ADF 1 1 1        3 

AFC 2 1 1/2 3 2  1 1    10 1/2 

AFD 6 1/2 4 2/3 3 5 1 1/2 3 2 1 1 3 1/3 31 

BAB 1/2 2  1   1    4 1/2 

BCI 1 1 1/2 4/7 4/7  1/4 1    4 8/9 

BDF 10 7  6   1    24 

DAI   1 1  1  1 1  5 

GII 5 4  3       12 

 SUM  
A 

11 1/2 7 2/3 8 1/8 7 1 1/2 4 3 1 1 3 1/3 48 1/8 

 SUM   
B 16 1/2 14 1/2 1 4/7 11 4/7  1 1/4 3    

48 2/5 

SPOLU  28 22 1/6 9 2/3 18 4/7 1 1/2 5 1/4 6 1 1 3 1/3  

 
ÚPLNÝ ZOZNAM VÝSTUPOV – PRÍLOHA  F1  
Zoznam publikačnej činnosti – VEGA 2008 - 2010  č. 1/0284/08 
ACB - 2 
ACB KAREŠ, L.: Audítorstvo. Bratislava. IURA Edition, 2010. 437 s. [27,3 AH].ISBN 978-80-8078-334-1 
ACB SOUKUPOVÁ, B. a KOLEKTÍV (KRIŠKOVÁ, P).: Účtovníctvo vo finančnom riadení. Súvaha.  2008. 
Bratislava  297 s. [14,9 AH]  s.160-175 ISBN: 978-80-89265-08-4     
ADE - 3 
ADE KAREŠ, L. - KRIŠKOVÁ, P.:  The IAASB - the International Auditing and  Assurance Standards 
Board - the influence of institutional aspects on international harmonization concept of auditing 
services. In Management information systems : the International scientific journal. - Subotica ; 
Bratislava : University of Novi Sad, The Faculty of Economics : University of Economics Bratislava, 
ISSN 1452-774X, 2008, no. 2, s. 35-40. 
ADE VÉPYOVÁ, M. - KASTLEROVÁ, S. Analysis of valuables in accounting of business entity from the 
internal controller's point of view. In Management information systems : the International scientific 
journal. - Subotica ; Bratislava : University of Novi Sad, The Faculty of Economics : University of 
Economics Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2008. ISSN 1452-774X, 2008, no. 1, s. 35-43.  
50%-50% 
ADE KAREŠ, L.–KRIŠKOVÁ, P.: Specific problem arising in cours of  audit  as  an organic part of 
economic practice in the context of application of theoretical aspects of auditing. In Management 
information systems : the International scientific journal. - Subotica ; Bratislava : University of Novi 
Sad, The Faculty of Economics : University of Economics Bratislava, ISSN 1452-774X, 2010  v tlači. 
(www.eccf.su.yu/mis) 
ADF - 3 
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ADF KAREŠ, L. - KRIŠKOVÁ, P.: ISQC 1 - Kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audit a previerky 
historických finančných informácií a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby. In Účtovníctvo - 
audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2008. ISSN 
1335-2024, 2008, roč. 16, č. 12, s. 459-462. 
ADF KAREŠ, L. – KRIŠKOVÁ, P.: Program IAASB na roky 2009 – 2011. In Účtovníctvo - audítorstvo - 
daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2009. ISSN 1335-2024, 
2009, roč. 17, č. 4, s. 143 – 144.  
ADF VÉPYOVÁ, M: Účtovanie lízingu. In. Účtovníctvo, Audítorstvo, Daňovníctvo 12/2008 
Súvaha. Bratislava  str. 450-451 ISSN: 1335-2024 
AFC - 12 
AFC FEKETEOVÁ, R.: Nový predmet - teória účtovníctva = New course - theory of accounting / - VEGA 
1/0284/08. In Účetnictví v procesu světové harmonizace / editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková ; 
recenzenti: Dana Kovanicová, Jozef Škultety. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - 
Nakladatelství Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1685-1. - S. 34-38. 
AFC  GOGHOVÁ, T.: Vývoj nehmotného majetku od roku 1992 v Slovenskej republike. In: Mezinárodní 
Baťova conference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník (elektronický zdroj). CD s 
recenzovanými prispevky – Zlín, 2. dubna 2009: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2009. ISBN 978-80-
7318-812-2. 
AFC KAREŠ, L.: Štandardy IAASB – koncept medzinárodnej harmonizácie audítorských služieb. In 
Účetnictví v procesu svetové harmonizace. Zborník príspevkov z medzinárodní vedecké konference. 
Horní Bezdekov  2008.  str.70-71  ISBN 978-80-245-1393-5 
AFC KAREŠ,L.: Čo nového v štandardochIAASB– perspektíva  uvedenia nových štandardov do 
audítorskej praxe. In Účetnictví v procesu svetové harmonizace. Zborník príspevkov z medzinárodní 
vedecké konference. Jindřichov Hradec  2010   str. 75-78 
ISBN 978-80-245-1685-1 
AFC KASTLEROVÁ, S. - VÉPYOVÁ, M. Postupy interného audítora v oblasti dlhodobého hmotného 
majetku nadobudnutého darovaním. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. - Praha : Vysoká 
škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s. 79-84.   
50%-50% 
AFC KICOVÁ, M.: Finančný prenájom v účtovníctve verejnej správy. In: Sborník s mezinárodní vědecké 
konference : Účetnictví v procesu světové harmonizace. Přínosy a náklady implementace IFRS v České 
republice a ve Slovenské republice. Horní Bezděkov 9. – 11. september 2008. Praha: Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008, s. 72 – 76. ISBN 978-80-245-1393-5. 
AFC  KRIŠKOVÁ, P.: Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 
v podmienkach Slovenskej republiky. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé 
vedecké pracovníky. Recenzovaný zborník abstraktov z Mezinárodní Baťovy konference pro 
doktorandy a mladé vedecké pracovníky. 2008. ISBN: 978-80-7318-663-0. 
AFC KRIŠKOVÁ, P.: Nezávislosť audítora. In: Sborník s mezinárodní vědecké konference: Účetnictví 
v procesu světové harmonizace. Horní Bezděkov 9. - 11. september 2008. Praha: Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008, - ISBN 978-80-245-1393-5. - s. 104 - 107. 
AFC KRIŠKOVÁ, P.: Špecifiká auditu finančných výkazov v účtovných jednotkách, ktoré využívajú 
elektronické obchodovanie. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vedecké 
pracovníky. 6. ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 
[elektronický zdroj] : CD s recenzovanými příspěvky : Zlín, 15. duben 2010. - Zlín : Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, 2010. - ISBN 978-80-7318-922-8. 
AFC KRŠEKOVÁ, M.: Dane a transfery v účtovníctve verejného sektora. In Účetnictví v procesu světové 
harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 
978-80-245-1685-1, s. 105-108. 
AFC VÉPYOVÁ, M. - KASTLEROVÁ, S.: Vplyv interných smerníc účtovných jednotiek na kontrolné 
postupy. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - 
Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s. 234-236. VEGA 1/0284/08.   50%-50% 
AFC VÉPYOVÁ, M. - KASTLEROVÁ, S. Účtovanie opravných položiek dlhodobého majetku v 
podnikateľských subjektoch a ich vplyv na základ dane z príjmov. In Účetnictví v procesu světové 
harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2008. ISBN 
978-80-245-1393-5, s. 255-259.    50%-50% 
AFD - 34 
AFD FEKETEOVÁ, R.: Kapitálovo-teoretické bilančné teórie / In Teória a prax v účtovníctve a v 
audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého seminára k 
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výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava, 27.4.2010 / 
redakcia zborníka Ladislav Kareš. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-
2960-0. - S. 28-29. 
AFD FEKETEOVÁ, R.: Teória účtovníctva v praxi / - VEGA 1/0284/08. In AIESA - budovanie 
spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 13. medzinárodná vedecká 
konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010 = AIESA - building of society based on knowledge : 
proceedings : 13th international scientific conference / zostavili Janette Brixová, Martin Blahušiak. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2980-8. 
AFD FRATRIČOVÁ, Z. – KRIŠKOVÁ, P. Profesijná etika – povinnosť alebo samozrejmosť. In Etika v 
účtovníctve a audítorstve : zborník z konferencie, Bratislava 11.6.2008. - Bratislava ; Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2563-3, s. 57-60.  50%-50% 
AFD GÖGHOVÁ, T. - KAREŠ, L.: Etický kódex v kontexte Sarbanes-Oxleyho zákona. In: Etika 
v účtovníctve a audítorstve. Zborník z medzinárodnej konferencie : Bratislava, 11.6.2008. Bratislava, 
2008, s. 61 – 67. ISBN 978-80-225-2563-3    50%-50% 
AFD GÖGHOVÁ, T. - KAREŠ, L.: Odpisovanie nehmotného majetku podľa IAS/IFRS a US GAAP. In: 
AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 12. medzinárodná vedecká konferencia 
[doktorandov] [elektronický zdroj]. - Bratislava 19.-21. novembra 2008 : 40. výročie vzniku FHI EU v 
Bratislave. - Bratislava: IURA EDITION, 2008. ISBN 978-80-8078-233-7.   50%-50% 
AFD GÖGHOVÁ, T.: Dlhodobý nehmotný majetok od 1. marca 2009. 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 
28.04.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2739-2, s. 32-33.  
AFD GÖGHOVÁ, T.: Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou v kontexte IFRS. 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. Bratislava : 
[Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2009. 
AFD GÖGHOVÁ, T.: Oceňovanie nehmotného majetku v kontexte IFRS. In Účtovníctvo a audítorstvo v 
procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Gaderská dolina 8. - 
10. septembra 2009. - Bratislava : [Ekonomická univerzita v Bratislave], 2009. ISBN 978-80-225-2740-
8, s. 55-58.  
AFD KAREŠ, L.: Inštitucionálne aspekty nového zákona o audítoroch – úlohy a význam úradu pre 
dohľad nad výkonom auditu v kontexte aplikácie modernizovanej 8. smernice EU – In, Príspevok na 
štvrtom vedeckom seminári Katedry účtovníctva a audítorstva k výsledkom vedeckovýskumnej 
činnosti- apríl 2008. s. 42-43 ISBN 978-80-225-2544-2  
AFD  KAREŠ, L.:  - Clarity projekt –  projekt Rady pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie 
služby(IAASB) zameraný na zrozumiteľnosť štandardov.– In, Príspevok na piatom vedeckom seminári 
Katedry účtovníctva a audítorstva k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti - apríl 2009 Ekonóm. 
Bratislava 2009 s.42-43  ISBN 978-80-225-2739-2  
AFD KAREŠ, L.: - Metodologické aspekty účtovníctva, audítorstva a kontroly v mikroekono-mickom  
prostredí s dôrazom na potreby teórie a praxe v kontexte  národných a nadnárodných požiadaviek.– 
In, Príspevok na piatom vedeckom seminári Katedry účtovníctva a audítorstva k výsledkom 
vedeckovýskumnej činnosti- apríl 2009.  str. 15-18 Ekonóm. Bratislava 2009        ISBN 978-80-225-
2739-2 
AFD  KAREŠ, L.:  Quo vádiz audítorská profesia  – In, Príspevok na šiestom vedeckom seminári 
Katedry účtovníctva a audítorstva k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti- apríl 2010.  Ekonóm. 
Bratislava 2010  str. 36-37     ISBN – 978-80-225-2960-0 
AFD KAREŠ, L.:  Metodologické aspekty účtovníctva, audítorstva a kontroly v mikroekonomickom  
prostredí s dôrazom na potreby teórie a praxe v kontexte  národných a nadnárodných požiadaviek. – 
In, Príspevok na šiestom vedeckom seminári Katedry účtovníctva a audítorstva k výsledkom 
vedeckovýskumnej činnosti- apríl 2010.  Ekonóm.  
str. 13-17.  Bratislava 2010       ISBN – 978-80-225-2960-0 
AFD  KAREŠ, L. - GÖGHOVÁ, T.: Filozofia, význam a uplatnenie štandardov IAASB na zákazky. In: 
AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 12. medzinárodná vedecká konferencia 
[doktorandov] [elektronický zdroj]. - Bratislava 19.-21. novembra 2008 : 40. výročie vzniku FHI EU v 
Bratislave. - Bratislava: IURA EDITION, 2008. ISBN 978-80-8078-233-7.         50%-50% 
AFD KAREŠ, L. - KRIŠKOVÁ, P.: Etický kódex audítora - návod praktickej aplikácie cieľov a základných 
princípov auditu. In Etika v účtovníctve a audítorstve : zborník z konferencie, Bratislava 11.6.2008. - 
Bratislava ; Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2563-3, s. 75-77.  
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AFD KASTLEROVÁ, S. - VÉPYOVÁ, M.: Účtovanie a zdaňovanie vybraných druhov cenín v 
podnikateľskom subjekte. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 12. 
medzinárodná vedecká konferencia [doktorandov] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Iura Edition, 
2008. ISBN 978-80-8078-233-7.  50%-50% 
AFD  KASTLEROVÁ, Sylvia - VÉPYOVÁ, Mária. Postupy interného audítora v oblasti cenín 
podnikateľského subjektu. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach zborník : 13. 
medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava . Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 
ISBN 978-80-225-2980-8.    50%-50% 
AFD KASTLEROVÁ, Sylvia - VÉPYOVÁ, Mária. Analýza problémov účtovania a zdaňovania manka a 
škody dlhodobého hmotného majetku slovenských podnikateľov. 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. 78-81.    50%-50% 
AFD KICOVÁ, M.: Informácie o ústrednom vládnom sektore v kontexte Medzinárodných účtovných 
štandardov pre verejný sektor. In: AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Zborník 
z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia založenia Fakulty hospodárskej 
informatiky. Bratislava : EKONÓM, 2008.  
AFD KICOVÁ, M.: Účtovná politika v kontexte medzinárodných účtovných štandardov pre verejný 
sektor. 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. 46-47. 
AFD KICOVÁ, M.: Účtovná politika v účtovníctve verejného sektora. 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. 82-85. 
AFD KRIŠKOVÁ, P. – ŠKULTÉTY, J. Význam audítorskej dokumentácie v kontexte ISA 230. In AIESA - 
budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 12. medzinárodná vedecká konferencia 
[doktorandov] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-233-7. 
AFD KRIŠKOVÁ, P. Nový zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. In Teória a prax 
v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky : 
zborník príspevkov zo štvrtého vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry 
účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2544-2, s. 
52-53. 
AFD KRIŠKOVÁ, P.: Účtovníctvo vs. Audit (vzájomný vzťah a rozdiely). In Teória a prax v účtovníctve 
a v audítorstve v kontexte svetového vývoja: zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého seminára 
k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva, Bratislava 27. 4.  2010. – 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN: 978-80-225-2960-0, s. 44 – 45. 
AFD KRŠEKOVÁ, M.: Zmeny v účtovných odhadoch v kontexte medzinárodných účtovných štandardov 
pre verejný sektor. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : 
zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry 
účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2960-0, s. 
48-49. 
AFD KRŠEKOVÁ, M.: Udalosti po dni vykázania v kontexte medzinárodných účtovných štandardov pre 
verejný sektor. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. 
medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 
ISBN 978-80-225-2980-8. 
AFD. ONDRUŠOVÁ, L.: Zánik spoločnosti bez likvidácie, novela zákona o účtovníctve /. 
In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo 
šiesteho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a 
audítorstva : Bratislava, 27.4.2010 / redakcia zborníka Ladislav Kareš. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2960-0. - S. 62-63. 
AFD SILNÁ, Renáta. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku z daňového hľadiska. In Teória a 
prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo šiesteho 
vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2960-0,  

s. 70-71. 
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AFD  ŠKULTÉTY, J. – Dodržiavanie etického kódexu zostavovateľmi, pri zabezpečení verného 
a pravdivého obrazu v účtovnej závierke. In: Etika v účtovníctve a audítorstve. Zborník 
z medzinárodnej konferencie : Bratislava, 11.6.2008. Bratislava, 2008, s. 17 – 22. ISBN 978-80-225-
2563-3 
AFD VÉPYOVÁ, M.: Opravné položky k dlhodobému majetku z pohľadu interného kontrolóra/audítora. 
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. 
92-93. 
AFD VÉPYOVÁ, M.: Poslanie interného audítora účtovnej jednotky v oblasti zásob. In Teória a prax v 
účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého 
seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2960-0, s. 88-89. 
AFD VÉPYOVÁ, M.: Rezervy, sociálny fond a technické zhodnotenie majetku z hľadiska internej 
kontroly a interného auditu v účtovných jednotkách. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve - 
jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky : zborník príspevkov zo štvrtého 
vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2544-2, s. 90-91. 
AFD VÉPYOVÁ, M. - KASTLEROVÁ, S.: Dokumentácia práce interného kontrolóra. 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. 219-222.  50%-
50% 
AFD VÉPYOVÁ, M. - KASTLEROVÁ, S. - KRÁLÍČEK, V.:  Základné požiadavky kladené na interných 
kontrolórov a interných audítorov v intenciách etických kódexov. In Etika v účtovníctve a audítorstve : 
zborník z konferencie, Bratislava 11.6.2008. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2008. ISBN 978-
80-225-2563-3, s. 119-126.  33%-33%-33%. 
dodatok 
AFD - 3  
AFD KRÁLIČEK, V.: Stručný exkurz do problematiky etického chováni audítora. In: Etika v účtovníctve 
a audítorstve. Zborník z medzinárodnej konferencie : Bratislava, 11.6.2008. Bratislava, 2008, s. 43 – 
50. ISBN 978-80-225-2563-3 
AFD  KRÁLIČEK, V.: K nekterým ustanovením zákona č.93/2009 Sb. o audítorech. 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. 101-105. 
AFD  KRÁLIČEK, V.: Nejvyšší kontrolní úrad, struktura a funkce. In Účetnictví v procesu svetové 
harmonizace. Zborník príspevkov z medzinárodní vedecké konference. Horní Bezdekov  2008.  str.96-
103  ISBN 978-80-245-1393-5 
 
 
 Projekty KEGA 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST PROJEKTU  

Číslo projektu: KEGA 022-033EU-4/2010   
Názov projektu: Hĺbková analýza údajov 
Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Terek, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Mgr. Adriana Horníková, PhD., RNDr. Viera Labudová, PhD. 
Doba riešenia: 1. 2010 – 12. 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1 660,- EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov riešenia): 

Výsledkom riešenia projektu je vydanie monografie: Terek, M., Horníková, A., Labudová, V.: 
Hĺbková analýza údajov. Bratislava: Iura Edition 2010. 
 
Cieľom riešenia projektu bolo: 

• Poskytnúť študentom vysokých škôl, ktorí študujú v rámci študijných programov zameraných 
na kvantitatívne metódy a informatiku v ekonómii a manažmente študijnú pomôcku, ktorá im 
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umožní zvládnuť základné poznatky o hĺbkovej analýze údajov a možnostiach jej aplikácie pri 
riešení konkrétnych problémov z praxe. 

• Poskytnúť študentom vysokých škôl, ktorí študujú v rámci študijných programov zameraných 
na ekonómiu a manažment, študijnú pomôcku ktorá im umožní oboznámiť sa s hĺbkovou 
analýzou údajov a s možnosťami ktoré poskytuje. 

• Poskytnúť odborníkom z aplikovaného výskumu zameraného na využívanie kvantitatívnych 
metód a informatiky v ekonómii a manažmente základný materiál o najnovších trendoch v 
rozvoji hĺbkovej analýzy údajov.  

• Poskytnúť odborníkom z hospodárskej praxe ucelený opis hĺbkovej analýzy údajov jej ciele, 
úlohy, proces a metodiky, problematiku úpravy údajov, učenia sa z údajov,hodnotenie 
modelov a najviac používané techniky, spolu s informáciami o základných aplikačných 
oblastiach tejto disciplíny a s ukážkami riešenia niektorých konkrétnych problémov pomocou 
modulu Enterprise Miner programového systému SAS. 

 
Ciele boli splnené. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Terek, M., Horníková, A., Labudová, V.: Hĺbková analýza údajov. Bratislava: Iura Edition 2010. 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: KEGA 227-023EU-4/2010 
Názov projektu: Zmeny vlastníckych transakcií v obchodných spoločnostiach 
            z pohľadu účtovníctva. 
Vedúca projektu: doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. 
Spoluriešitelia: - 
Doba riešenia: 1 rok 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1.660 eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
 

Cieľom projektu bolo vydanie monografie z oblasti transakcií , ktoré vznikajú v obchodných 
spoločnostiach v dôsledku zmien vlastníckych  vzťahov,  a to predovšetkým zlúčenie, splynutie 
a rozdelenie z pohľadu účtovníctva. Monografia obsahuje aj  časť, ktorá sa týka vzniku európskej 
akciovej spoločnosti. 
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
AAB Máziková Katarína. Zmeny vlastníckych transakcií v obchodných spoločnostiach z pohľadu 
účtovníctva: EDITION,2010,172s./9AH/ .Ekonómia. Kega 227-023EU-4/2010 ISBN978-80-8078-363-1. 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 088-031EU-4/2010 (KEGA 498)  
Názov projektu: Účtovníctvo rozpočtových organizácií 
Vedúci projektu: doc. Ing. Antónia Kovalčíková, PhD. 
Spoluriešitelia: - -  
Doba riešenia: 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1660 eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
           Monografia Účtovníctvo rozpočtových organizácií, konkrétny výstup projektu KEGA na podporu 
jej vydania, je uceleným súborom poznatkov z účtovníctva špecifickej skupiny subjektov verejnej 
správy – rozpočtových organizácií v kontexte historického vývoja s akcentom na súčasné obdobie – 
novú etapu vývoja účtovníctva rozpočtových organizácií v Slovenskej republike od roku 2008, pre 
ktorú je charakteristické označenie „Účtovníctvo na základe princípov podľa Medzinárodných 
účtovných štandardov pre verejný sektor (IPSAS) založených na akruálnej báze“.  
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
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AAB Účtovníctvo rozpočtových organizácií / Antónia Kovalčíková. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - 
309 s. [17,58 AH] : príl. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-355-6 
 
 
Projekty mladých vedeckých pracovníkov 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:   IGPM 2317116/08 
Názov projektu: Konkurencieschopnosť produktov finančných inštitúcií na slovenskom trhu v kontexte 
podmienok Európskej únie 
Vedúci projektu: Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Kristína Cicáková 

RNDr. PaedDr. Ján Gogola, PhD.  
Ing. Petra Chmelová  
Ing. Juraj Poljovka  
PaedDr. Zsolt Simonka, PhD.  
Mgr. František Slaninka 
RNDr. Anna Strešňáková, PhD.  
Ing. Andrea Toncsenková  

Doba riešenia:  1.1.2008 – 31.1.2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:  499€ 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

 Stanovenie optimálnej zaisťovacej ochrany pre dané portfólio poistných zmlúv, 
 prenos alternatívneho transferu rizika prostredníctvom produktu sidecar, 
 vytvorenie katastrofickej aplikácie ilustrovateľnej a použiteľnej na katastrofickú 

udalosť –  povodeň na  Slovensku využitím metód a nástrojov alternatívneho 
transferu rizika (ART),  

 aplikácia opcie na katastrofický index na konkrétne dáta pre Slovensko,   
 analýza rozdielov v riadení trhového rizika v bankovom a poisťovacom sektore, 

kvantifikácia trhového rizika, 
 vytvorenie štruktúrovaného postupu na výber portfólia aktív pre aplikáciu riadiaceho 

procesu tak, aby nastalo vyvážené hospodárenie s finančnými prostriedkami 
poisťovne, 

 vytvorenie stochastických modelov úmrtnosti a iných dekrementov v poistení osôb, 
 konštrukcia modelov peňažných tokov aktív a pasív v životnom poistení, 
 analýza rozvinutosti poistného trhu v krajinách Európy pomocou pomerových 

ukazovateľov, 
 analýza a oceňovanie štrukturovaných cenných papierov v súvislosti s hospodárskou 

krízou, 
 tvorba modelov v neživotnom poistení zohľadňujúcich pri výpočte poistného vlastné – 

historické údaje a údaje z iných poisťovní, 
 štúdium kredibilných a viacrozmerných kredibilných modelov a ich aplikácia 

na výpočet poistného v povinnom zmluvnom poistení, 
 analýzu výsledkov stress-testingu v poisťovni, 
 analýzu rozhodovacích procesov pri výbere finančných produktov, 
 aktuálne postavenie dôchodkových správcovských spoločnosti na Slovensku, 
 porovnanie portfólia produktov životných poisťovní v roku 2010 zameraných 

na investičné a kapitálové poistenie podľa rizikovosti produktov v súvislosti 
s dopadmi hospodárskej krízy. 

 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
ADF   Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  
Chmelová Petra, Zeleňák Karol: Sidecar ako produkt alternatívneho transferu rizika. In Ekonomika a 
informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej 
informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. - ISSN 1336-3514. - Roč. 8, č. 
1 (2010), s. 87-90. 
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Šoltés Erik, Šoltésová Tatiana: Štatistická analýza rozvinutosti poistného trhu v krajinách Európy. In 
Ekonomika a informatika: vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava: Fakulta 
hospodárskej informatiky: Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011 (v tlači).  
AFA   Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
PACÁKOVÁ Viera, Šoltés Erik, Šoltésová Tatiana: The hierarchical credibility model as a generalisation 
of the Bühlmann-Straub model and its application. In Data analysis methods in economics research, 
nr.11: studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Kraków: Universytet Ekonomiczny w 
Krakowie, 2010. ISBN 978-83-7252-478-2. - s. 151-162. 
AFC   Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
Šoltés Erik, Šoltésová Tatiana: The regression credibility model and its application. In Data analysis 
methods in economics research, nr.12: studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - 
Kraków: Universytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011 (v tlači). 
Šoltés Erik, Šoltésová Tatiana: The multidimensional Bühlmann-Straub credibility model and its 
application in motor vehicle third party liability insurance. 17. ukrajinsko-poľsko-slovenský seminár: 
Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries. Ľvov, 
2010 (v tlači). 
Šoltés Erik, PACÁKOVÁ Viera, Šoltésová Tatiana: Zovšeobecnenie Bühlmannovho-Straubovho modelu 
na viacrozmerný model kredibility a jeho aplikácia. In Modelování, simulace a řízení pojistných rizik: 
Svätý Jur, 18-19 Október 2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2010 (v 
tlači).  
AFD   Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
Ondrejková Krčová Ingrid, Strešňáková Anna, Šoltésová Tatiana: Matematika a jej postavenie medzi 
predmetmi ekonomického vzdelávania. In Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov 
[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : 7. október 
Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-225-3051-4. - 
S. 59-63. 
Škrovánková Lea, Poláček Štefan, Simonka Zsolt: Aktuárske metódy v dôchodkovom poistení. In 
Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
medzinárodného vedeckého seminára : 7. október Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU 
v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-225-3051-4. - S. 66-77. 
BFB   Abstrakty odborných prác z domácich podujatí  
Cicáková Kristína: Výpočet doživotných predlehotných dôchodkov pomocou maticového prístupu. In 
Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár : [zborník 
abstraktov] : Trenčianske Teplice, 28.-30. jún 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 
ISBN 978-80-225-2999-0. - S. 21-22. 
Gogola Ján: Optimálny zaisťovací pomer (hedge ratio). In Aktuárske vedy v podmienkach poistného 
trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár : [zborník abstraktov] : Trenčianske Teplice, 28.-30. 
jún 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2999-0. - S. 27-28. 
Chmelová Petra: Úloha SPV v procese sekuritizácie. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu 
Slovenskej republiky : 7. odborný seminár : [zborník abstraktov] : Trenčianske Teplice, 28.-30. jún 
2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2999-0. - S. 31-32. 
Kaderová Andrea, Šoltésová Tatiana: Štruktúrované cenné papiere ich ocenenie a hospodárska kríza. 
In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár : [zborník 
abstraktov] : Trenčianske Teplice, 28.-30. jún 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 
ISBN 978-80-225-2999-0. - S. 33-34. 
Poljovka Juraj: Hodnota VaR a jej význam pri určení celkového rizika poisťovne. 
In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár 
v Trenčianskych Tepliciach, 28.-30. jún 2010 : [zborník abstraktov]. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2999-0. - S. 45-46. 
Simonka Zsolt, Slaninka František: Dôchodkové správcovské spoločnosti. In Aktuárske vedy v 
podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach, 
28.-30. jún 2010 : [zborník abstraktov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-
225-2999-0. - S. 49-50. 
Slaninka František, Simonka Zsolt: Využitie výpočtovej techniky pri stanovení optimálnej skladby 
zaisťovacích ochrán. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. 
odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach, 28.-30. jún 2010 : [zborník abstraktov]. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2999-0. - S. 55-56. 
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Strešňáková Anna: Rozhodovacie procesy pri výbere finančných produktov. In Aktuárske vedy v 
podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár : [zborník abstraktov] : 
Trenčianske Teplice, 28.-30. jún 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-
225-2999-0. - S. 63-64. 
Šoltésová Tatiana, Kaderová Andrea: Technická analýza komoditných grafov. In Aktuárske vedy v 
podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár : [zborník abstraktov] : 
Trenčianske Teplice, 28.-30. jún 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-
225-2999-0. - S. 57-58. 
Šoltés Erik, Šoltésová Tatiana: Viacrozmerný model kredibility a  jeho aplikácia v povinnom zmluvnom 
poistení. 4. odborný seminár: Štatistické metódy v ekonómii. Trenčianske Teplice, 2010 (v tlači). 
DAI   Dizertačné a habilitačné práce  
Cicáková Kristína: Stochastické modelovanie úmrtnosti a iných dekrementov aplikovateľných v poistení 
osôb: dizertačná práca; škol. Mária Bilíková. - Bratislava, 2010. - 116 s. 
Chmelová Petra: Alternatívny transfer rizika: dizertačná práca; škol. Ľudovít Pinda. - Bratislava, 2010. 
- 136 s. : príl. 
Toncsenková Andrea: ALM - riadenie aktív a pasív v životnom poistení: dizertačná práca; škol. Mária 
Bilíková. - Bratislava, 2010. - 113 s. : príl.  

 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: IGPM 2317119/09 
Názov projektu: Analýza a modelovanie cenového vývoja v podmienkach SR pred a po vstupe 
   do eurozóny 
Vedúci projektu: Ing. Tomáš Domonkos, PhD. 
Spoluriešitelia:  Ing. Brian Kőnig 

Ing. Martin Lopatník 
Ing. Rastislav Gábik 
Ing. Peter Komáromy 
Ing. Jozef Zelina 

Doba riešenia: 2009 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: bežné výdavky 666,- EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Analýza a modelovanie cenového vývoja patrí medzi často diskutované otázky súčasnosti. Jej 
dôležitosť sa ešte viac zintenzívnela vstupom Slovenskej republiky do eurozóny, nakoľko tento krok je 
často spojovaný s rastom cenovej hladiny v kruhu odbornej aj neodbornej verejnosti. Cieľom projektu 
je analyzovať ekonomický vývoj v krajinách po vstupe do menovej únie, najmä z pohľadu cenového 
vývoja, ekonomického rastu a zamestnanosti.  
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009: 
 
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
(ADD) DOMONKOS, T.: Computer Simulation as a Tool for Analyzing and Optimizing Real –Life 
Processes. In: The International Scientific Jurnal of Management Information Systems. Vol. 5, No. 1 
2040, ISSN 1452-774X, p. 13-18 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
(AFC) DOMONKOS, Tomáš - OŠTROM, Marek – PATAKYOVÁ, Jana: Analýza pracovných síl a konečnej 
spotreby pomocou Input-output modelovania (prípad Slovenska). In Nové trendy v ekonometrii a 
operačním výzkumu : zborník : Praha 15.-17. december 20010 [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká 
škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-225-3126-9. 
 (AFC) DOMONKOS, Tomáš - REIFF, Marian. Computer simulation and simulation software used for 
simulation. In SYM-OP-IS 2010 : zbornik radova, XXXVII simpozijum o operacionim istraživanjima, 21-
24 septembar 2010, Tara. - Beograd : Štampa Vojna štamparija, 2010. ISBN 978-86-335-0299-3, s. 
713-715.  
(AFC) MIKUŠOVÁ, Nora - DOMONKOS, Tomáš. Analýza determinantov smerovania priamych 
zahraničných investícií v Slovenskej a Českej republike. In Mezinárodní Baťova konference pro 
doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky [elektronický zdroj]. - Zlín : 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8. VEGA 1/0410/10.  
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(AFC) DOMONKOS, Tomáš - GEŽÍK, Pavel. Reverzné procesy riadenia zásob pomocou simulácie 
diskrétnych udalostí. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 
CD s recenzovanými příspěvky [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 
ISBN 978-80-7318-922-8.  
Dizertačné a habilitačné práce 
(DAI) KÖNIG, Brian (dizert.). Metódy merania inflácie a ekonometrické modelovanie inflácie : 
dizertačná práca. Škol. Jaroslav Husár. Bratislava, 2010. 136 s.  
(DAI) KOMÁROMY, Peter (dizert.). Dynamický IS/LM/PC/MP model s adaptívnymi očakávaniami : 
dizertačná práca [elektronický zdroj]. Škol. Jaroslav Husár. Bratislava, 2010.  
(DAI) ZELINA, Jozef (dizert.). Aplikácia GLM modelov v neživotnom poistení : dizertačná práca 
[elektronický zdroj]. Škol. Jozef Fecenko. Bratislava, 2009. 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: IGPM 2317120/09 
Názov projektu: Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie 
Vedúci projektu: Ing. Ján Solík, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Veronika Dubielová, Ing. Alena Kucková, Ing. Eva Turská, Ing. Miroslava  

           Vlkoláčková, Ing. Katarína Zeleníková 
Doba riešenia: 2009-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 0 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Zameranie riešenia projektu v druhom roku bolo sústredené na analýzu harmonizačných 
tendencií  účtovníctva v  národnom aj v nadnárodnom aspekte najmä pre oblasti všeobecne 
uznávaných účtovných zásad a princípov, konsolidačných metód a zamestnaneckých požitkov. 
Následne takto získané poznatky boli vo forme publikačných alebo prezenčných výstupov aplikované 
v odbornej praxi, čím aj tento projekt prispeje k väčšej informovanosti verejnosti v oblasti 
harmonizačných postupov účtovníctva. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:  
 
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
DUBIELOVÁ, V. – SOLÍK, J. 2010. Energetické dane v Slovenskej republike. In Účetnictví v procesu 
světové harmonizace - sborník z mezinárodní vědecké konference. Praha : Vysoká škola ekonomická 
v Praze - Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s. 27-33. 
VLKOLÁČKOVÁ, M. 2010. Spoločenská zodpovednosť účtovných jednotiek. In Účetníctví v procesu 
světové harmonizace - sborník z mezinárodní vědecké konference. Praha : Vysoká škola ekonomická v 
Praze - Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, str. 237-242. 
ZELENÍKOVÁ, K. : Význam manažérskeho účtovníctva pri zostavovaní účtovnej závierky podľa IFRS = 
The Meaning of the management accounting in preparing the financial statements according to IFRS 
In Účetnictví v procesu světové harmonizace / editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková ; recenzenti: 
Dana Kovanicová, Jozef Škultety. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství 
Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1685-1. - S. 251-255. 
KUCKOVÁ, A. : Accrual basis of accounting and its measurement principles / Recenzent: Miloš 
Tumpach. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 
[elektronický zdroj] : CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. - Zlín : 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. - ISBN 978-80-7318-922-8. 
KUCKOVÁ, A. : Are accruals only adjusting entries at the end of reporting period? In Collection of 
papers 2010 - Volume II : the 11th annual doctoral conference of Faculty of Finance and Accounting, 
University of Economics, Prague. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Prahe, 2010. - ISBN 978-80-
245-1651-6. - S. 359-363. 
KUCKOVÁ, A. : Kvalita výsledku hospodárenia a chyby odhadu = Earnings quality and estimation 
errors  In Účetnictví v procesu světové harmonizace / editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková ; 
recenzenti: Dana Kovanicová, Jozef Škultety. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - 
Nakladatelství Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1685-1. - S. 118-122. 
AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
DUBIELOVÁ, V. 2010. Emisné kvóty ako predmet účtovníctva. In Teória a prax v účtovníctve a v 
audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého seminára k 
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výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2960-0, s. 26-27. 
DUBIELOVÁ, V. – ZELENÍKOVÁ, K. 2010. Environmentálne aspekty účtovníctva In AIESA - budovanie 
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[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 473-
479. VEGA 1/0686/08, VEGA 1/0372/08. 
AFD04 0114733 
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dizertačná práca [elektronický zdroj]. Škol. Elena Fetisovová. Bratislava, 2010. CD-ROM. 
XXX03 0117657 
KRÁLIKOVÁ, Stanislava (dizert.). Hodnotenie ekonomickej efektívnosti projektov rozvoja v podnikoch s 
dôrazom na moderné metódy a ich aplikáciu v slovenských podmienkach : dizertačná práca 
[elektronický zdroj]. Škol. Jozef Kráľovič. Bratislava, 2010. CD-ROM. 
XXX04 0121276 
SOCHOR, Milan. Moderné postupy v procese tvorby finančného plánu podniku. In Manažment 
podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - 
Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 13, s. 92. 
Recenzia na: Moderné postupy v procese tvorby finančného plánu podniku / Alena Tóthová. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2671-5. 
Počet záznamov spolu: 30 
Štatistika: kategória publikačnej činnosti 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 2 
BCI Skriptá a učebné texty 1 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
2 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
9 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 4 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 
4 

XXX Nezaradené 4 
Súčet  30 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 1/0486/08 
Názov projektu: Rozvoj a implementácia projektového manažmentu v malých a stredných    
                       podnikoch 
Vedúci projektu: doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc. 
Spoluriešitelia: Ing. Štefan Marsina, PhD., zástupca vedúceho projektu 
  doc. Ing. Elena Thomasová, CSc. 
  doc. Ing. Ľuba Fuzyová, CSc. 
  prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. 
  Ing. Daniela Chorváthová 
  Ing. Pavol Oravský, PhD. 
  Ing. Peter Šinský 
  Ing. Zuzana Roby, PhD. 
  Ing. Nadežda Jankelová, PhD. 
  Ing. Peter Jamnický 
  Ing. Pavol Mizla, interný doktorand  
Doba riešenia: 1.1.2008 – 31.12.2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 3 554 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

VYUŽITIE PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH MOŽNO 
CHÁPAŤ AKO POTENCIÁLNY ZDROJ KONKURENČNEJ VÝHODY. AUTORI REALIZOVALI V ROKOCH 
2008 - 2010 DVA PRIESKUMY ZAMERANÉ NA VYUŽÍVANIE PROJEKTOV A PROJEKTOVÉHO 
MANAŽMENTU V TOMTO PROSTREDÍ, KOMPAROVALI VÝSLEDKY S PRIESKUMOM REALIZOVANÝM 
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SKUPINOU PMGROUP PRI WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN A ANALYZOVALI POUŽÍVANIE METODÍK 
IPMA A PMI. NÁSLEDNE VYPRACOVALI NÁVRH MOŽNOSTI UPLATNENIA PROJEKTOVÉHO 
MANAŽMENTU V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH V OBLASTIACH IMPLEMENTÁCIE PODNIKOVEJ 
STRATÉGIE POMOCOU PROJEKTOV, ZDOKONALENIA PLÁNOVANIA, SLEDOVANIA A 
VYHODNOCOVANIA NÁKLADOV A RIZÍK POČAS CELÉHO ŽIVOTNÉHO CYKLU PROJEKTOV. 
ODPORUČILI ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTOV VRÁTANE NOVÝCH FORIEM PARTICIPÁCIE 
MSP V KLASTROCH A PPP PROJEKTOCH, AKO AJ MOŽNOSTI ZDOKONALENIA KOMUNIKÁCIE PRI 
ČERPANÍ PROSTRIEDKOV Z EUROFONDOV. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
  
Kategória AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách   
MARSINA, Štefan. Projekt ako nástroj implementácie podnikovej stratégie. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. 79 s. [4,822]. ISBN978-80-225-2895-5. 
Kategória ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  
THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2010. 284 s. [17,515 AH]. ISBN978-80-225-2914-3. 
Kategória ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch   
MARKOVIČ, Peter - ŠINSKÝ, Michal - ŠINSKÝ, Peter. Finančné rozhodovanie v podmienkach 
obmedzenej racionality: eskalácia angažovanosti v stratových projektoch. In Ekonomický časopis : 
časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = 
journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - 
Bratislava:Ekonomický ústav SAV:Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 1, 
s. 3-16.  
Kategória ADF   Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch   
MAJTÁN, Miroslav. Možnosti zvyšovania účasti malých a stredných podnikov na regionálnom rozvoji 
Slovenskej republiky. In Nová ekonomika:vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Bratislava:EKONÓM, 2010. ISSN1336-1732, 2010, roč. 3, č. 1, s. 43-52.  
MARKOVIČ, Peter - ŠINSKÝ, Michal - ŠINSKÝ, Peter. Vplyv fenoménu informačného ukotvenia na 
proces rozhodovania - experimentálna štúdia. In Ekonomické rozhľady: vedecký časopis Ekonomickej 
univerzity v Bratislave.Bratislava:Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN0323-262X, 2010, roč. 
39, č. 2, s. 219-233.  
Kategória AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
JONIAKOVÁ, Z. - ROBY, Z.. Implementation of performance-based pay systems. In Human potential 
development: search for opportunities in the new EU states:proceedings of the seventh annual 
international scientific conference, Vilnius:[Mykolas Romeris University], 2010. ISBN978-9955-19-181-
0. 
KACHAŇÁKOVÁ,A.-ROBY,Z. Current issues of human resource management in enterprises in Slovakia. 
In Human potential development: search for opportunities in the new EU states:proceedings of the 
seventh annual international scientific conference, Vilnius: [Mykolas Romeris University], 2010. 
ISBN978-9955-19-181-0. 
Kategória AFD   Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách   
CHORVÁTHOVÁ, Daniela - JAMNICKÝ, Peter. Nové prístupy ku kríze v podmienkach globalizácie. In 
Management challenges in the 21st century : how to tackle the crisis: theory and practical experience 
= ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti [elektronický zdroj]. - Trenčín : School of 
Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4, s. 195-202. 
JAMNICKÝ, Peter - CHORVÁTHOVÁ, Daniela. Znalostný manažment ako jeden zo zabudovaných 
stabilizátorov pred krízou vo firme. In Management challenges in the 21st century : how to tackle the 
crisis: theory and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti [elektronický 
zdroj]. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. ISBN 978-80-
89306-08-4, s. 261-265. 
ORAVSKÝ, Pavol. Úloha osobnosti manažéra v životnom cykle firmy. In Management challenges in the 
21st century : how to tackle the crisis: theory and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória a 
praktické skúsenosti [elektronický zdroj]. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4, s. 172-176. 
Kategória BCI  Skriptá a učebné texty  
GRZNÁR, Miroslav - ŠINSKÝ, Peter - VOGL, Michaela - MARSINA, Štefan. Firemné plánovanie : 
materiály na cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 213 s. [10,322 AH]. ISBN 978-80-
225-2925-9. 



 
 

122

Kategória BDE  Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch   
JAMNICKÝ, Peter. Správné umístění firmy má velký význam. In Zisk : důležité detaily tvořící zisk. - 
Český Těšín : Poradce, s.r.o., 2010. ISSN 1804-1604, 2010, č. 3, s. 5-6. 
Kategória BDF   Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch   
JAMNICKÝ, Peter. Personálny rozvoj lídrov vo firmách. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a 
podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 4, s. 52-54. 
Kategória EDI   Recenzie v časopisoch a zborníkoch       
THOMASOVÁ, Elena. [Projektový manažment]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 
0323-262X, 2010, roč. 39, č. 1, s. 143-146. Recenzia na: Projektový manažment / Miroslav Majtán. - 
Bratislava : Sprint dva, 2009. - ISBN 978-80-89393-05-3. 

 
  

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:  1/0686/08 
Názov projektu: Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových  

 systémov v krajinách  EÚ 
Vedúci projektu:  doc. Ing. Alžbeta Foltínová, CSc. 
Spoluriešitelia: Mgr. Ing. Gabriela Dubcová, PhD., prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., Ing. Miroslav 
Tóth, PhD., Bláhová Míária, PhDr., Ing. Pavol Serina, PhD., Ing. Michal Budinský, PhD., Ing. Ľubica 
Foltínová, Ing. Vladimír Šebej, Ing. Martin Matušovič, PhD. 
Doba riešenia: 1/2008 – 12/2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: bežné výdavky  1 786 €, kapitálové 1 328 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  
 

• Vývoj metodológie pre konkrétne vybrané podniky, ich testovanie a implementácia pre bežné 
prevádzkové využitie 

• Činnosti  externých prednášok s témami  vyvinutých projektových metodológií  
• Uskutočnené medzinárodné vedecké konferencie s controllingovými témami nášho projektu 
• Publikované výskumy a články v časopisoch a  zborníkoch  z rôznych medzinárodných 

vedeckých konferencií  
• Publikované dosiahnuté výsledky v dvoch špeciálnych knihách  venovaných len tomuto 

hodnotenému projektu  
• Aplikácia vyvinutých projektových metodológií v pedagogickom procese (prednášky, semináre 

a študijné materiály) 
• Realizované bakalárske práce,  diplomové práce   s controllingovými témami nášho projektu 
• Realizovaná dizertačná práca:  Reporting : zdroj informácií pre manažérske rozhodovanie 
• V priebehu nášho projektu vykonávaná poradenská a konzultačná činnosť  v oblasti 

controllingových  metodológií pre konkrétne podniky  
 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

 
MIROSLAVA MILECOVÁ, MIROSLAV GRZNÁR, ĽUBOSLAV SZABO: Outsourcing: decision making in the 
case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project = Outsourcing: 
rozhodovanie o vyčlenení podnikovej aktivity a riadenie outsourcingového projektu /. 
In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika. - Prague : Institute of Agricultural and Food 
Information, 2010. - ISSN 0139-570X. - Vol. 56, no. 8 (2010), s. 387-396. 
GABRIELA DUBCOVÁ, ALŽBETA FOLTÍNOVÁ: Systém controllingu zodpovedného podnikania na báze 
alternatívnych koncepcií zodpovedného podnikania /. - VEGA: Podpora controllingových systémov SR 
podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách EÚ. 
In Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. 
- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. - ISSN 1211-555X. - No. 16 (2010), s. 91-105. 
 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
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MIROSLAV GRZNÁR, ĽUBOSLAV SZABO: Manažment intenzifikačného procesu v poľnohospodárskych 
podnikoch na Slovensku /.In Ekonomika poľnohospodárstva = Economics of agriculture. - Bratislava : 
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2010. - ISSN 1335-6186. - Roč. 10, 
č. 1 (2010), s. 30-40. 
 
MIROSLAV TÓTH, ALENA TÓTHOVÁ: Controlling fixných nákladov podniku /.In Manažment podnikania 
a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : 
Slovenská akadémia manažmentu, 2010. - ISSN 1337-0510. - Roč. 5, č. 12 (2010), s. 40-47. 
 
MIROSLAV GRZNÁR, ĽUBOSLAV SZABO: Výkonnosť a produktivita slovenského poľnohospodárstva po 
vstupe do Európskej únie . In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v 
Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - 
Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. - ISSN 0323-262X. - Roč. 39, č. 1 (2010), s. 7-
20. 
 
GABRIELA DUBCOVÁ, VILÉM KUNZ: Corporate responsibility systems in the Slovak Republic & in the 
Czech Republic / In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economics and management  : scientific journal of the Faculty 
of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového 
manažmentu  Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. - ISSN 1336-3301. - Roč. 7, č. 1 (2010), s. 
91-102. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  
 
Alena Tóthová, Miroslav Tóth: Začlenenie riadenia nákladov podľa aktivít do systému controllingu 
holdingu = Integration of cost management into the holding controlling system by activities /.In 
Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii 
krajín EÚ I. : [zborník vedeckých prác] / redakčné a zostaviteľské práce: Alena Tóthová, Miroslav 
Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2974-7. - S. 105-116. 

 
Alžbeta Foltínová, Peter Porubský: Controlling ako nástroj znižovania nákladov v podniku = Controlling 
as a cost cutting instrument in a business entity /.In Podpora controllingových systémov v praxi SR 
podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác] / 
Alžbeta Foltínová a kolektív ; redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2976-1. - S. 7-17. 

 
Miroslav Grznár: Plán a controlling v podmienkach krízy = Plan and controlling in the crisis conditions 
/. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v 
krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta Foltínová a kolektív ; redakčné a 
zostavovateľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-
2976-1. - S. 18-23. 
Michal Budinský, Gabriela Dubcová: Využitie IS/IT v manažérskom reportingu = Use of IS/IT in 
managerial reporting / In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých 
controllingových systémov v krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta Foltínová 
a kolektív ; redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2010. - ISBN 978-80-225-2976-1. - S. 32-40. 

 
Ľubica Foltínová, Vladimír Šebej: Nástroje personálneho controllingu = Instruments for the 
personal controlling / In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých 
controllingových systémov v krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta Foltínová 
a kolektív ; redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2010. - ISBN 978-80-225-2976-1. - S. 41-47. 

 
Martin Matušovič:Vybrané problémy controllingu pre účely duševného vlastníctva = Selected problems 
for the purpose of intellectual property /.In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa 
vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta 
Foltínová a kolektív ; redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2976-1. - S. 48-51. 
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Pavol Serina: Nové trendy v riadení nákladov - Kaizen metóda = New trends in cost management - 
the Kaizen method. - VEGA 1/0686/08.In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa 
vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta 
Foltínová a kolektív ; redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2976-1. - S. 52-61. 

 
Karel Tkáč, Alžbeta Foltínová: Implementace a využití Balanced scorecard v malých a středních 
podnicích (SMEs) = Implementation and use of Balanced scorecard in small and medium enterprises 
(SMEs) /. - VEGA: Podpora controllingových systémov SR podľa vyspelých controllingových systémov v 
krajinách EÚ. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových 
systémov v krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta Foltínová a kolektív ; 
redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 
978-80-225-2976-1. - S. 62-68. 

 
Miroslav Tóth, Alena Tóthová:Balanced scorecard - nástroj pre strategický controlling = Balanced 
scorecard - strategic tool for controlling. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa 
vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta 
Foltínová a kolektív ; redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2976-1. - S. 69-80 

 
Alena Tóthová, Miroslav Tóth: Postup tvorby dlhodobého finančného plánu holdingovej spoločnosti 
zameraného na zvyšovanie jej výkonnosti = Process of creation of a holding company´s longterm 
financial plan focused on the increase in productivity /. In Riadenie a prezentácia finančných procesov 
podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác] / 
redakčné a zostaviteľské práce: Alena Tóthová, Ľubomír Kmeťko. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2975-4. - S. 95-106. 

 
Alžbeta Foltínová, Jozef Piták: Controlling ako nástroj pre podporu strategického rozhodovania 
podniku v čase krízy = Controlling as a tool for supporting strategic decision precess in a business in 
time of crisis /. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových 
systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta Foltínová a kolektív ; 
redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 
978-80-225-2977-8. - S. 7-16. 

 
Alžbeta Foltínová, Michal Budinský: Reporting - nástroj koordinácie a komunikácie controllingu = 
Reporting - tool for coordination and communication of controlling /. In Podpora controllingových 
systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : 
[zborník vedeckých prác] / Alžbeta Foltínová a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2977-8. - S. 17-29. 
Gabriela Dubcová, Ľubica Foltínová: Vybrané témy controllingu ľudského kapitálu = Selected themes 
of human capital controlling /. - VEGA 1/0686/08. In Podpora controllingových systémov v praxi SR 
podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác] / 
Alžbeta Foltínová a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2977-8. - S. 30-41. 
 
Miroslav Grznár: Controllinig a prejavy krízy v agrárnom sektore SR = Controlling and manifestation of 
crisis in agriculture in Slovak Republic /. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa 
vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác] / 
Alžbeta Foltínová a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2977-8. - S. 42-47. 
 
Martin Matušovič, Petra Škrovánková: Vybrané problémy goodwillu v podmienkach súťaže = Selected 
problems of goodwill in the competition /.In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa 
vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác] / 
Alžbeta Foltínová a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2977-8. - S. 48-50. 
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Pavol Serina: Controlling - nástroj riadenia nákladov = Controlling -  the implement management costs 
/. - VEGA 1/0686/08. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých 
controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta 
Foltínová a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2977-8. - S. 51-60. 
 
Vladimír Šebej, Ľubica Foltínová: Implementácia controllingu = Implemantation of controlling /. 
In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v 
krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta Foltínová a kolektív ; redakčné a 
zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-
2977-8. - S. 61-65. 
 
Miroslav Tóth, Alena Tóthová: Začlenenie riadenia nákladov podľa aktivít do systému nákladového 
controllingu = Integration activity based management into cost controlling system /. - VEGA 
1/0686/08. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových 
systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta Foltínová a kolektív ; 
redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 
978-80-225-2977-8. - S. 66-76. 
 
Miroslav Tóth: Controlling nákladov z hľadiska vyžitia produkčnej kapacity = Cost controlling as the  
aspect of the protuctive capacity usage /.In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa 
vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác] / 
Alžbeta Foltínová a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2977-8. - S. 77-83. 
 
Gabriela Dubcová, Michal Budinský: Vybrané problémy projektového controllingu = Selected topics of 
project controlling /. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých 
prác] / Štefan Majtán a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3079-8. - S. 14-30. 
 
Alžbeta Foltínová, Gabriela Dubcová: Aplikácia vybraných modelov analýzy nákladov v operatívnom 
controllingu = Applying of the selected methodology for cost analysis in the operative controlling /. In 
Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác] / Štefan Majtán a 
kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 
ISBN 978-80-225-3079-8. - S. 39-49. 
 
Martin Matušovič: Identifikácia výskumu v podniku = Research identification of business /. - 
VEGA 1/0686/08. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých 
prác] / Štefan Majtán a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3079-8. - S. 139-144. 
Pavol Serina: Trvalé zlepšovanie kvality produktu - spokojnosť spotrebiteľa /.In Produktová politika a 
jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia 
Ekonomickej univerzity v Bratislave / zborník zostavila Paulína Krnáčová. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3085-9. - S. 154-163. 
 
Pavol Serina: Nové trendy v úspore nákladov - procesné kalkulácie = New trends in costs saving - 
processional calculations. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník 
vedeckých prác] / Štefan Majtán a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava 
: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3079-8. - S. 200-209. 
 
Miroslav Tóth, Alena Tóthová: Manažment procesných nákladov = Activity based management In 
Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác] / Štefan Majtán a 
kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 
ISBN 978-80-225-3079-8. - S. 234-242. 
 
Alena Tóthová, Miroslav Tóth:Organizácie plánovania a jej vplyv na malé a stredné podniky = 
Planning organizations and their impact on the small and medium sized enterprises /. In Zmeny 
podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : 



 
 

126

[zborník vedeckých prác] / redakčné a zostavovateľské práce: Elena Šúbertová, Miroslav Tóth. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3086-6. - S. 145-149. 
 
Miroslav Tóth, Alena Tóthová: Vplyv zmien podnikateľského prostredia na riadenie nákladov v malých 
a stredných podnikoch = Impact of the enterpreneurial environment development on the 
management of cost in the small and medium sized enterprises /. In Zmeny podnikateľských štruktúr 
a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác] / 
redakčné a zostavovateľské práce: Elena Šúbertová, Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3086-6. - S. 150-155. 

 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  
 

Ľuboslav Szabo, Miroslav Grznár: Stratégia konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov SR 
po vstupe do Európskej únie /. In Firma a konkurenční prostředí 2010 : [mezinárodní vědecká 
konference, 11.-12. března 2010, Brno]. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010. - ISBN 978-80-
7375-385-6. - S. 261-267. 

 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Michal Budinský: Druhy manažérskych správ ako súčasť časovej dimenzie manažérskeho 

reportingu. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 [elektronický zdroj] : zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia 
Ekonomickej univerzity v Bratislave : 20.5.2010 Bratislava / zostavovateľ zborníka: Miroslav Tóth. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2978-5. - S. 37-42. 

Alžbeta Foltínová, Gabriela Dubcová, Juraj Sloboda: Využitie metód nákladovej analýzy podniku v 
nákladovom controllingu / In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 [elektronický zdroj] : 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia 
Ekonomickej univerzity v Bratislave : 20.5.2010 Bratislava / zostavovateľ zborníka: Miroslav Tóth. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2978-5. - S. 78-85. 

Pavol Serina: Redukcia nákladov pomocou procesných kalkulácií /. - VEGA 1/0686/08. In 
Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v 
Bratislave : 20.5.2010 Bratislava / zostavovateľ zborníka: Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2978-5. - S. 380-386. 

Vladimír Šebej, Ľubica Foltínová: Prístupy ku klasifikácii nákladov /. In Podnikanie a 
konkurencieschopnosť firiem 2010 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave 
: 20.5.2010 Bratislava / zostavovateľ zborníka: Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2010. - ISBN 978-80-225-2978-5. - S. 439-446. 
Karel Tkáč, Alžbeta Foltínová: Finanční krize a úloha finančního managementu /. In Podnikanie a 
konkurencieschopnosť firiem 2010 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave 
: 20.5.2010 Bratislava / zostavovateľ zborníka: Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2010. - ISBN 978-80-225-2978-5. - S. 468-472. 
 
Miroslav Tóth, Alena Tóthová: Procesný prístup ku kalkuláciám - faktor úspešnosti podniku /. - In 
Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v 
Bratislave : 20.5.2010 Bratislava / zostavovateľ zborníka: Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2978-5. - S. 473-479. 
 
Alena Tóthová, Miroslav Tóth: Význam riadenia a prezentácie plánovacích procesov podnikov a 
holdingových zoskupení /. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 [elektronický zdroj] : 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia 
Ekonomickej univerzity v Bratislave : 20.5.2010 Bratislava / zostavovateľ zborníka: Miroslav Tóth. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2978-5. - S. 480-489. 
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Alžbeta Foltínová, Mária Bláhová: Môže byť podnikanie v dnešnej dobe etické? /. In Aplikovaná etika - 
kontext a perspektívy / Editor: Ľubov Vladyková. - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 
Katedra aplikovanej etiky, 2010. - ISBN 978-80-7097-735-4. - S. 215-223. 
 
Gabriela Dubcová, Alžbeta Foltínová: Ťažiskové atribúty medzinárodného štandardu ISO 26000 - 
návod na spoločenskú zodpovednosť /. In Ekonomika a manažment podnikov 2010 : medzinárodná 
vedecká konferencia : 5.-6. október 2010, Zvolen : [zborník] / zostavovatelia: Ľubica Simanová, 
Alexandra Hajduková. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. - ISBN 978-80-228-2150-6. - 
S. 304-314. 

  
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 1/0425/08 
Názov projektu: Metódy a modely analýzy výkonnosti a predikcie finančnej situácie slovenských  

podnikov 
Vedúci projektu:  prof. Ing. Karol Zalai, CSc. 
Spoluriešitelia: Ing. Moravčíková Elena PhD., Ing Hurtošová Jana PhD., Ing. Bešinová Zuzana, Ing.  

Tóthová Alena PhD., Ing. Sovíková Daniela, Ing. Škriniar Pavel PhD., Ing. Jurenková 
Dana 

Doba riešenia: 2008-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1 135 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Najdôležitejším výsledkom je vysokoškolská učebnica Karol ZALAI  a kolektív: Finančno-
ekonomická analýza podniku, Bratislava, Sprint dva, 2010, 7. doplnené a rozšírené vydanie + CD. 
Učebnica pozostáva z troch častí. V prvej časti sú prezentované vybrané vecné a metodické otázky 
finančno-ekonomickej analýzy podniku. Dôraz je položený na vysvetlenie metód umožňujúcich 
kvantifikovať vplyv determinujúcich činiteľov. Bez takejto kvantifikácie analýza nie je analýzou. Druhá 
časť je venovaná analýze súhrnných výsledkov. Sú to zásadné výsledky rozhodujúce o postavení 
podniku na trhu. V učebnici je vysvetlená problematika finančnej analýzy ex post i ex ante, špecifiká 
finančnej analýzy v skupine podnikov, analyzujú sa kvantitatívne i kvalitatívne výsledky, výsledok 
hospodárenia a zmena peňažných prostriedkov, výkonnosť podniku, ďalej výrobková analýza a 
zavŕšením tejto časti je analýza postavenia podniku na trhu. V tretej časti venovanej analýze 
parciálnych výsledkov sú analyzované výrobné činitele a náklady. 
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  
/podiel autora na učebnici je vyjadrený koeficientom za menom autora/ 
 
ACB02            0111179 
ZALAI, Karol /0,375 /- DÁVID, Arnold - ŠNIRCOVÁ, Jana - MORAVČÍKOVÁ, Elena /0,2075/ - 
HURTOŠOVÁ, Jana /0,02/ . Finančno-ekonomická analýza podniku. 7. preprac. a rozšír. vyd. Bratislava 
: Sprint dva, 2010. 427 s. [26,94 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-15-2. 
  
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
JURENKOVÁ, Dana. Podvody v organizáciách a ich prevencia. In Finančný manažér : periodikum 
Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových 
finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Jeseň 2010, roč. 10, č. 3, s. 80-83.  
    
AED  
TÓTHOVÁ, Alena /0,50/ – Tóth, Miroslav. Využitie modelu INFA pre potreby plánovania. In Rozvoj 
manažmentu v teórii a praxi: zborník príspevkov /zadané do tlače/ 
 
AFD 
ZALAI, Karol. Dopad finančnej a hospodárskej krízy na finančnú situáciu slovenských podnikov. In: 
Zborník vedeckých statí. Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikových financií EU 
Bratislava. ISBN 978-80-225-3142-9, Vydavateľstvo Ekonóm, s. 37-40. 
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BEŠINOVÁ, Zuzana – MORAVČÍKOVÁ ELENA. Globálna kríha a jej dopad na podnikateľský sektor SR. . 
In: Zborník vedeckých statí. Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikových financií EU 
Bratislava. ISBN 978-80-225-3142-9, Vydavateľstvo Ekonóm, s. 41-44. 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 1/0881/08 
Názov projektu: Flexibilita pracovnej sily ako dôležitý predpoklad prosperity podnikov na Slovensku 
Vedúci projektu: Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Zuzana Joniaková, PhD., doc. Ing. Anna Kachaňáková, CsC., Ing. Jana Blštáková,  

          PhD., Mgr. Peter Broniš, PhD. 
Doba riešenia: 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: BV 1 255,00 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  

Najdôležitejším výsledkom je zahrnutie výsledkov výskumu za rok 2008 riešiteliek projektu v 
odbornej publikácií Managing Human Resourcces in Central and Eastern Europe ( vyd. Routledge 
Abington, UK, simultánne publikované i v USA a Kanade).  6. kapitola tejto publikácie s názvom 
Managing human resources in Slovakia (str.158 - 187) autoriek Anny Kachaňákovej, Oľgy 
Nachtmannovej, Zuzany Joniakovej, Zuzany Roby, Dariny Zúbrikovej a Jany Blštákovej približuje 
politiku radenia ľudských zdrojov cez prizmu spracovaných výsledkov prieskumu ostatným  krajinám 
zapojeným v Cranfield Network. Táto sieť zahŕňa momentálne 40 krajín sveta. 
Ďalším dôležitým výsledkom je vysokoškolská učebnica Kachaňáková, A. - Nachtmannová, O. - 
Joniaková, Z.: Personálny manažment. Bratislava.  Iura Edition. 2008. Učebnica pozostáva z 13. 
kapitol, ktoré v logickej nádväznosti poukazujú na dôležitosť systémového pohľadu na riadenie 
ľudských zdrojov v podniku. 
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 (vytiahnuť z registra EPČ Slovenskej 

ekonomickej knižnice): 
 
AFC03 0117955 
JONIAKOVÁ, Zuzana - ROBY, Zuzana. Implementation of performance-based pay systems. In Human 
potential development: search for opportunities in the new EU states : proceedings of the seventh 
annual international scientific conference [elektronický zdroj]. - Vilnius : [Mykolas Romeris University], 
2010. ISBN 978-9955-19-181-0. 
AFC04 0117950 
KACHAŇÁKOVÁ, Anna - ROBY, Zuzana. Current issues of human resource management in enterprises 
in Slovakia. In Human potential development: search for opportunities in the new EU states : 
proceedings of the seventh annual international scientific conference [elektronický zdroj]. - Vilnius : 
[Mykolas Romeris University], 2010. ISBN 978-9955-19-181-0. 
AFD02 0120108 
BLŠTÁKOVÁ, Jana. Využitie procesného modelovania v riadení ľudských zdrojov. In Ekonomika a 
manažment podnikov 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. október 2010, Zvolen : 
[zborník]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. ISBN 978-80-228-2150-6, s. 175-180. 
BDF01 0117287 
VAĎUROVÁ, Zuzana - BLŠTÁKOVÁ, Jana. Managing employees' performance in conditions of Slovak 
economy. In Human resources management and ergonomics. - Žilina : Faculty of Management 
Science & Informatics, University of Žilina, 2010. ISSN 1337-0871, 2010, vol. IV, no. 1, s. 89-99. 
Dostupné na internete: <http://frcatel.fri.uniza.sk/hrme>. 
DAI01 0116578 
BLŠTÁKOVÁ, Jana (dizert.). Využitie procesného modelovania v riadení ľudských zdrojov : dizertačná 
práca. Škol. Anna Kachaňáková. Bratislava, 2010. 183 s. 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 1/0372/08 
Názov projektu: Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových   zoskupení  

 v trhovej konkurencii krajín EÚ 
Vedúci projektu: Ing. Alena Tóthová, PhD. 



 
 

129

Spoluriešitelia: doc. Markovič Peter, Ing. PhD., Ing. Strižencová Michaela, PhD., Ing. Škriniar Pavel,  
PhD., Ing. Šinský Michal, PhD., Ing. Hucová Elena, PhD., Ing. Ponecová Gabriela, Ing. 
Jurenková Dana, Ing. Šerfelová Miroslava, Ing. Smorada Marián, Ing. Šrenkel Ľudovít, 
Ing. Kakula Tomáš 

Doba riešenia: 2008-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 3253 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Riešiteľský kolektív  dosiahol v súlade s vedeckými cieľmi projektu nasledovné výsledky: 
- Významnú časť výskumu predstavuje uskutočnená podrobná analýza ekonomických a právnych 
aspektov podnikania formou holdingu v Slovenskej republike. Riešitelia sa sústredili na oblasť 
daňovej, odvodovej legislatívy a finančného výkazníctva. Získané výsledky boli následne využité pri 
komparácii s medzinárodným právnym prostredím. Konkrétne sa skúmala úroveň harmonizácie noriem 
EÚ v oblasti obchodného práva, finančných trhov a účtovníctva. Výskum bol precizovaný analýzou 
súčasného stavu aplikácie IAS/IFRS v slovenských podnikoch a takisto analýzou vplyvu metód 
a postupov konsolidácie na účtovné zachytenie procesov v rámci holdingového zoskupenia podnikov 
(HZP). Reagujúc na súčasné problémy hospodárskej praxe riešitelia v záverečnej etape skúmali obsah, 
štruktúru a vypovedaciu schopnosť konsolidovanej účtovnej závierky ako prezentácie finančno-
ekonomickej situácie HZP voči tretím subjektom. Prostredníctvom analýzy dopadov svetovej 
hospodárskej a finančnej krízy na výsledky prezentované v účtovnej závierke podľa SAS a IAS/IFRS 
sme hľadali pre podniky možné východiská so súčasných problémov. Vykonané analýzy boli zavŕšené 
syntézou, t.j. teoretickým rozpracovaním systému finančného riadenia HZP pôsobiacich na trhu EÚ. 
Pre hospodársku prax boli navrhnuté nástroje a metódy analýzy vnútroholdingových tokov 
a transferov. Osobitne bol rozpracovaný postup a metódy analýzy finančných procesov v podmienkach 
holdingu prezentovaných v konsolidovanej účtovnej závierke podľa IAS/IFRS. Spomínané výsledky sú 
obsiahnuté vo vysokoškolských učebniciach: Finančno-ekonomická analýza podniku, Podnikové 
financie a takisto v zborníkoch vedeckých prác pod názvom „Riadenie a prezentácia finančných 
procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ“ 

V oblasti finančného manažmentu bol výskum zameraný na analýzu plánovacej praxe 
podnikov a HZP v SR cez uskutočnený prieskum na vzorke 257 respondentov. Identifikovali sme 
najzávažnejšie nedostatky plánovacieho procesu, vyhodnotila sa úroveň aplikácie moderných prístupov 
v plánovacom procese podnikov a HZP  v porovnaní s vybranými krajinami EÚ a USA. Prieskum vyústil 
do spracovania návrhu opatrení pre zvýšenie efektívnosti plánovacieho procesu. Tieto výsledky sú 
súčasťou vedeckej monografie: Moderné postupy v procese tvorby finančného plánu podniku. 
Zaujímavé poznanie priniesla analýza praktických dôsledkov sociálno-psychologických faktorov pri 
organizovaní finančných procesov podnikov. V prvom rade sa riešitelia venovali vymedzeniu termínu 
ekonomická racionalita, nakoľko bolo potrebné poznať mantinely racionálneho konania ekonomických 
subjektov. Následne definovali niektoré vzorce správania sa investorov a finančných manažérov pri 
umiestňovaní kapitálu. Svoju pozornosť sústredili na predvídateľné porušovanie Bayesovho pravidla 
a tým pádom nesprávnej, resp. nevhodnej extrapolácii finančných premenných finančným manažérom 
podniku. Nevyhli sa ani druhému psychologickému fenoménu a to optimizmu. Tento termín bol 
náležite vymedzený (pre potreby ekonomickej teórie a praxe) a aplikovaný pri formovaní 
makroekonomických očakávaní ekonomických subjektov a v individuálnom investičnom a finančnom 
rozhodovaní. Problematika finančného riadenia podnikov takisto zahŕňala analýzu využívania 
alternatívnych foriem financovania, predovšetkým venture kapitál a private equity, analýzu 
investičných certifikátov ako časti štruktúrovaných produktov finančného trhu, charakteristiku 
úverových derivátových produktov a analýzu podmienok ich využívania v SR, skúmanie vplyvu 
uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku, dosahov harmonizácie finančného 
výkazníctva na ohodnocovanie úverových a menových rizík, vnímanie utopených nákladov ako 
spúšťača neefektívnej alokácie podnikového kapitálu. Získané poznatky boli publikované vo vedeckých 
časopisoch a takisto prezentované na vedeckých konferenciách 
 
Tóthová, Alena: For their activities companies need to possess  some property  of various forms and 
utilization. Company´s short-term property  usually becomes a part of  a product-to-be within its 
circulation, thus returning the consumed factors´ value back in the form of incomes, when a procuct 
is being sold. On the other hand, company´s long-term property  is capital demanding as it fixes 
company´s means during a long period of time.  Its task is to actively ensure production process 
based on technology, production as well as sales. Its passive role within transition process  denotes 
enough space  protection as well supporting activities for creating new products. The long-term 
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property value (its price), mostly the non-current one, has gradually been implemented to market 
products. Utilizing the company property leads to the most efficient way possible for such a value 
implementation, apart from long-term non-current property depreciation. Here we speak about 
production capacity that has been fixed to long-term property. For the purpose of efficient property 
utilization, we use fixed costs that have been denoted to  as capacity costs, too. Following as well as  
allocating fixed costs can provide controllers with objective view upon efficient utilization of company 
resources, thus ensuring  economical  production process in company. 
 
Tóthová, Alena: To increase the efficiency of processes have been successfully used approach based 
on the ABC method. Details describing the activities, classifies them into threads and processes, the 
allocation of resources to different activities and cost allocation of those resources among the 
component outputs ABC method.  
A comprehensive approach called Activity Based Management (ABM) is the starting point of modern 
management mainly due to its ability to process point of view of the enterprise and the ability to 
measure and evaluate processes. 
 
Tóthová, Alena: Tento článok pojednáva o praktickej aplikácii postupu tvorby a hodnotenia 
dlhodobého finančného plánu holdingovej spoločnosti.  Výkonnosť holdingovej spoločnosti sleduje na 
základe ukazovateľov finančnej analýzy, ktoré autori článku použili ako vstupné údaje pre model INFA. 
Tento model hodnotenia výkonnosti spoločnosti je dobre aplikovateľný aj podmienkach Slovenskej 
republiky, nakoľko bol spracovaný na základe databázy údajov podnikov z českého ekonomického 
prostredia. Toto dáva reálny základ na použitie metódy aj v domácich podmienkach vzhľadom na 
spoločnú minulosť a ekonomického prostredia. 
 
Tóthová, Alena: Pre finančného manažéra predstavuje minulosť určité zrkadlo, odraz minulosti 
a súčasnosti, aby bol však schopný napĺňať základné cieľové poslanie holdingu, t. j. zabezpečovať 
rast, prípadne maximalizovať hodnotu jednotlivých podnikov tvoriacich holding, tak k jeho základnej 
výbave neoddeliteľne patrí i schopnosť predpovedať budúcnosť a predovšetkým domýšľať možné 
dôsledky pripravovaných rozhodnutí do budúcej finančnej kondície. Finančný plán je vlastne výsledný 
dokument finančného plánovacieho procesu, ktorý patrí do systému plánov a plní v holdingu veľmi 
významnú funkciu. 
Tóthová, Alena: Integrovaný systém riadenia podniku podľa vízií a strategických cieľov v podobe 
koncepcie riadenia podniku na báze Balanced Scorecard je jedným z perspektívnych nástrojov 
controllingu, presnejšie strategického controllingu. Ako strategický nástroj controllingu pomôže 
podniku zabezpečiť jeho trvalý rast, rast výkonnosti a hodnoty podniku, zabezpečí, aby naplnil 
základný znak podnikania – úspešnosť. Z tohto dôvodu považujeme koncepciu BSC za nosnú pre 
uplatnenie controllingových  princípov riadenia podniku. 
 
Tóthová, Alena: Cieľom zavedenia metódy ABC/M v podniku je vytvoriť flexibilný model fungovania 
organizácie, ktorý obsiahne všetky dôležité vzťahy medzi jeho prvkami tak, aby na základe vstupov z 
finančného účtovníctva bol schopný podávať presné informácie o potrebách zdrojov podniku a ich 
správnom priradení k produktom v súvislosti s riadením nákladov a príčin vzniku nákladov. Z tohto 
dôvodu uvedená technika pomáha zvyšovať výkonnosť v konkrétnom holdingu, optimalizuje 
a zefektívňuje toky zdrojov. Takýmto spôsobom šetrí náklady a pomáha  zlepšovať finančné toky 
a vylepšuje úroveň finančného riadenia. 
 
Tóthová, Alena: Plánovanie patrí medzi základné manažérske techniky. V tomto zmysle má plánovanie 
nezastupiteľný význam pre potreby finančného riadenia holdingových zoskupení. Plánovanie je 
nástrojom, ktorý sa v rámci holdingu používa ako dokument pre napĺňanie cieľov zoskupenia, 
kontrolu, rozhodovanie, reštrukturalizáciu a organizovanie. Pre holding je dôležité, aby mal 
vypracovaný vhodný plánovací systém a nástroje, ktoré mu umožnia dosiahnuť vytýčené finančné 
ciele. 
 
Tóthová, Alena: Malé a stredné podniky zvyčajne podceňujú (nedoceňujú) význam plánovania. Vízia 
budúcnosti je nevyhnutná na splnenie podnikateľských cieľov.  Dobre zostavený plán má za úlohu 
viesť podnik, odhaľovať odchýlky od plánu a nájsť včasné riešenia problémov.  Z tohto dôvodu je 
vhodné, aby podniky mali vypracované plánovacie manuály a systém plánov pre rôzne úrovne 
riadenia. 



 
 

131

 
Tóthová, Alena: Radikálne zmeny v posledných rokoch spôsobili, že podniky sú stále vo väčšom 
ohrození. Na trhu sa presadí len ten podnik, ktorý vyrába lačnejšie. Z tohto dôvodu podniky hľadajú 
cesty optimalizácie svojich nákladov. Jednou z ciest je aj metóda Activity Based Costing. Zameriava sa 
na náklady a optimalizáciu podnikových procesov. 
 
Tóthová, Alena: Establishing a methodology to ABC / M is a flexible business model functioning 
organization that includes all the important relationships between its elements so that the inputs from 
the financial accounting was able to report accurate information about the needs and resources of the 
firm assigned to their correct product in the management costs and causes of cost. 
Tothová, Alena: Plánovanie patrí medzi základné manažérske techniky. V tomto zmysle má plánovanie 
nezastupiteľný význam pre potreby finančného riadenia holdingových zoskupení. Plánovanie je 
nástrojom, ktorý sa v rámci holdingu používa ako dokument pre napĺňanie cieľov zoskupenia, 
kontrolu, rozhodovanie, reštrukturalizáciu a organizovanie. Pre holding je dôležité, aby mal 
vypracovaný vhodný plánovací systém a nástroje, ktoré mu umožnia dosiahnuť vytýčené finančné 
ciele. 
 
Hucová, Elena: Príspevok venuje pozornosť vybraných trendom ekonomického vývoja, svetového i 
domáceho, ktoré ovplyvňujú správanie sa podnikov v otázkach finančného riadenia. Finančné riadenie 
podniku predstavuje dôležitú súčasť celkového riadenia podniku. Vyplýva z postoja podniku k jeho 
základným otázkam a rovnako je ovplyvňované aj prostredím a podmienkami, v ktorých podnik 
pôsobí. Pozorujeme mnoho faktorov, ktoré sú nositeľmi zmien, podmieňujú ďalší vývoj finančného 
sveta a majú vplyv na podniky - trendy svetového ekonomického a finančného vývoja, faktory 
charakterizujúce ekonomické prostredie Európskej únie, či aspekty ekonomického prostredia 
Slovenskej republiky, ktoré je charakterizované hospodárskym systémom a politikou krajiny.  
 
Hucová, Elena: Jedným zo zaujímavých aspektov, s ktorým sa môžeme stretnúť vo finančnom riadení 
podnikov je finančná flexibilita. Finančná flexibilita sa objavuje v ekonomických publikáciách i 
vyjadreniach z podnikového prostredia. Príspevok sa zaoberá definovaním pojmu finančná flexibilita a 
poukazuje na viaceré vymedzenia finančnej flexibility v teoretických a empirických prácach domácich i 
zahraničných autorov. Všíma si aj pozíciu tohto pojmu vo vybraných teoretických prístupoch 
kapitálovej štruktúry. Pojem finančná flexibilita vytvára ďalší priestor pre skúmanie, napr. v kontexte 
empirických prác a výskumov, ktoré sa zaoberajú finančnou flexibilitou vo viacerých súvislostiach. 
 
Jurenková, Dana: Medzi najčastejšie dôsledky globálnej finančnej krízy, ktoré budú mať dôsledok na 
ekonomiky členských štátov Európske únie, patria: 

 vplyv globalizácie, špecializácie a koncentrácie výrob bude v budúcnosti oveľa výraznejší; 
 samočistiaci charakter krízy spôsobí, že zaniknú menej efektívne podniky, prežijú iba tí 

najschopnejší; 
 z národohospodárskeho hľadiska uvoľní zle využívané výrobné prostriedky pre efektívnejšie 

podnikateľské projekty; 
 podniky budú nútené redukovať výrobné kapacity; 
 vlády jednotlivých štátov by sa mali snažiť predovšetkým v súčasnosti vytvárať v krajinách 

podnikaniu prospešné prostredie; 
 problémy krajín Európskej únie so svojom zadlženosťou. 
  

Kakula, Tomáš: Príspevok prináša a systematizuje najnovšie úpravy týkajúce sa vykazovania nákladov, 
výnosov a výsledku hospodárenia v účtovných závierkach podnikateľských subjektov na teritóriu SR 
v súvislosti z povinnosťou vybraných účtovných jednotiek tvoriť účtovnú závierku  podľa 
medzinárodných štandardom finančného výkazníctva (IFRS). Prvá časť je venovaná výkazu ziskov 
a strát, ktorý je súčasťou účtovnej závierky podľa právnej úpravy SR. Druhá časť pojednáva o výkaze 
komplexného výsledku ako o súčasti účtovnej závierky podľa medzinárodných štandardov IFRS. 
Tretia, posledná časť príspevku je prehľadným zhrnutím najmarkantnejších rozdielov vykazovania 
nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia resp. výkazu ziskov a strát a výkazu komplexného 
výsledku podľa legislatívy SR a podľa úpravy medzinárodných štandardov IFRS. 
 
Markovič, Peter: Rastúca zložitosť a komplexnosť podnikateľského prostredia núti podniky 
a podnikateľov neustále hľadať prostriedky a nástroje, ktorými možno aspoň čiastočne eliminovať 
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niektoré negatívne dosahy prejavu finančného a podnikateľského rizika. Vývoj finančných inovácií, 
dynamické prenikanie finančných derivátov do portfólií finančných inštitúcií a podnikov otvára priestor 
pre uplatňovanie hedgingových stratégie, založených na transfere finančného rizika z miesta jeho 
vzniku smerom k špekulantov, ktorí takto napĺňajú jedno zo svojich poslaní – zabezpečenie likvidity 
trhu. Finančné deriváty ako podmnožina finančných nástrojov sú zaujímavé pre krajiny, v ktorých 
ekonomická transformácia a vývoj podnikateľského prostredia je poznačené vysokou mierou neistoty. 
Cieľom tohto príspevku je prezentovať jeden z finančných nástrojov – úverový derivát – pri transfere 
vybranej formy finančného rizika – konkrétne úverového rizika, a to v intenciách vymedzenia podstaty 
problému, kvantifikácie dosahov a voľby zabezpečovacieho nástroja. 
 
Ponecová, Gabriela: Cieľom príspevku je poukázať na zložitosť  účtovania finančných nástrojov. Túto 
zložitosť si uvedomuje aj odborná verejnosť. Reakciou IASB na požiadavky používateľov účtovných 
závierok a odbornej verejnosti je nový štandard IFRS 9, ktorý nahradí IAS 39. Jeho hlavným zámerom 
má byť zjednodušenie, sprehľadnenie v klasifikácii a oceňovaní finančných nástrojov, možností 
reklasifikácie, ale aj zmeny v oblasti zabezpečovacieho účtovníctva, resp. vložených derivátov. 
 
Smorada, Marián: Globalizácia motivuje združovanie podnikov do holdingových zoskupení. Postupným 
odstraňovaním bariér a vznikom Schengenského priestoru bol uľahčený vstup podnikateľom v rámci 
členských štátov Európskej únie na trhy ostatných členov. Vhodnou formou združenia sa práve javí 
holding, nakoľko jednotlivé podniky si zachovávajú svoju právnu subjektivitu a pôsobia samostatne. 
Zároveň však čerpajú ekonomické výhody, ktoré im z tohto zoskupenia plynú.  
 
Strižencová, Michaela: Malé a stredné podniky zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní pracovných 
miest, ako aj pri celkovom ekonomickom raste. Problémovou oblasťou je však možnosť získania 
finančných prostriedkov, a to najmä v počiatočných obdobiach fungovania. Medzeru vo finančnej 
podpore „mladých“ inovatívnych firiem, ktorým banky nie sú ochotné poskytnúť dostatočné úvery, by 
mohol vyplniť práve venture kapitál. 
 
Šinský, Michal: Optimizmus sa zaraďuje k všadeprítomným fenoménom s rôznymi dopadmi na 
výsledky procesu usudzovania a rozhodovania. Jednotlivci majú preukázateľnú tendenciu vnímať 
pravdepodobnosť nastania pozitívnych životných udalostí skreslene a očakávať tým pozitívne udalosti 
v budúcnosti častejšie ako by bolo z objektívne hľadiska. V ekonomickom kontexte je optimizmus 
fenomén významne  vplývajúci na makroekonomické očakávania spotrebiteľov a individuálne 
investičné a finančné rozhodnutia.  
 
Škriniar, Pavel: Aktuálna situácia na finančných trhoch vytvára v mysliach investorov i finančných 
manažérov podnikov vysokú mieru neistoty. Tá vyplýva zo spôsobu pomoci predlženým krajinám, 
obzvlášť v čase po pomoci krachujúcim finančným inštitúciám. Fakt, ktorého sa obávajú, je zvyšovanie 
objemu peňažných prostriedkov. Inflácia znehodnocuje finančný majetok. Jedna zo základných otázok 
spočíva v hľadaní nástrojov, ktoré vplyv inflácie zmiernia až eliminujú. 
 
Šrenkel, Ľudovít: Článok sa zameriava na aktuálnu problematiku v oblasti európskej legislatívy, ktorou 
je snaha o harmonizáciu daní v rámci jednotlivých členských krajín. Pokúša sa odhadnúť budúci stav 
zdaňovania príjmov právnických osôb a príležitosti a ohrozenia, ktoré sú s ním spojené. 
 
Tóthová, Alena: Cieľom zavedenia metódy ABC/M v podniku je vytvoriť flexibilný

 
model fungovania 

organizácie, ktorý obsiahne všetky dôležité vzťahy medzi jeho prvkami tak, aby na základe vstupov z 
finančného účtovníctva bol schopný podávať presné informácie o potrebách zdrojov podniku a ich 
správnom priradení k produktom v súvislosti s riadením nákladov a príčin vzniku nákladov. Z tohto 
dôvodu uvedená technika pomáha zvyšovať výkonnosť v konkrétnom holdingu, optimalizuje 
a zefektívňuje toky zdrojov. Takýmto spôsobom šetrí náklady a pomáha  zlepšovať finančné toky 
a vylepšuje úroveň finančného riadenia. 
 
Tóthová, Alena: Pre finančného manažéra predstavuje minulosť určité zrkadlo, odraz minulosti 
a súčasnosti, aby bol však schopný napĺňať základné cieľové poslanie holdingu, t. j. zabezpečovať 
rast, prípadne maximalizovať hodnotu jednotlivých podnikov tvoriacich holding, tak k jeho základnej 
výbave neoddeliteľne patrí i schopnosť predpovedať budúcnosť a predovšetkým domýšľať možné 
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dôsledky pripravovaných rozhodnutí do budúcej finančnej kondície. Finančný plán je vlastne výsledný 
dokument finančného plánovacieho procesu, ktorý patrí do systému plánov a plní v holdingu veľmi 
významnú funkciu. 
 
Hucová, Elena: Riešenie otázok finančného rozhodovania je nevyhnutnou a dôležitou súčasťou 
finančného riadenia každého podniku (bez ohľadu na odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, veľkosť 
podniku, či právnu formu podniku). Finančné rozhodovanie zjednodušene znamená riešenie dvoch 
otázok - aký je objem finančných zdrojov, ktorý podnik potrebuje a odkiaľ podnik získa potrebné 
zdroje financovania. Cieľom príspevku je uviesť základné tézy o finančnom rozhodovaní podnikov vo 
všeobecnosti. Následne sa príspevok zameriava na špecifiká finančného riadenia v prípade 
holdingového zoskupenia podnikov a na analýzu vybraných aspektov finančného rozhodovania v 
prípade holdingového zoskupenia podnikov. 
 
Jurenková, Dana: Spoločnosti, ktorým po prvýkrát vzniká povinnosť zostavovať účtovnú závierku 
podľa Medzinárodných účtovných štandardov, majú s týmto prechodom problémy. Nepoznajú 
dostatočne náplň štandardov a odporúčaný formát výkazov. Z tohto dôvodu môže prísť k zníženiu 
vypovedacej schopnosti účtovnej závierky. Spoločnosti sa musia oboznámiť s tým, ktoré položky je 
možné klasifikovať za aktívum a záväzky. Prvýkrát sa zoznámia s Výkazom pohybu vo vlastnom 
kapitále a inými špecifikami účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných účtovných 
štandardov.  
 
Kakula, Tomáš: Príspevok analyzuje investičné certifikáty ako jeden z nástrojov moderných 
štruktúrovaných produktov, ktoré sa v poslednom období využívajú ako investičná forma alokovania 
voľných zdrojov. Pozornosť je venovaná definícii investičných certifikátov, ich výhodám a nevýhodám. 
Prevažne je však príspevok venovaný popisu základných druhov investičných certifikátov tak, ako ich 
definuje a člení odborná literatúra. Medzi tieto zaraďujeme: Plain-Vanilla certifikáty, index certifikáty, 
Basket certifikáty s delením na strategické a tematické certifikáty, ďalej Sprint, Outperformance, 
Airbag, Discount, Bonus a garantované certifikáty. 
 
Markovič, Peter: Harmonizácia slovenského účtovníctva a prijatie IAS/IFRS za štandard pri zostavovaní 
účtovnej závierky vybraných podnikov vyvoláva otázky, týkajúce sa vykazovania derivátov vo väzbe na 
posudzovanie výkonnosti podnikov. Problémy pri následnom ocenení, používaní trhových informácií a 
zložitosť derivátových konštrukcií spôsobujú, že používateľ účtovnej závierky, neznalý problematiky, 
môže byť ľahko uvedený do omylu. Situácia sa bude skomplikovať, pokiaľ vykazovanie derivátov 
zostane v budúcnosti naďalej statické a odtrhnuté od trhu podkladových nástrojov. 
 
Ponecová, Gabriela: Cieľom príspevku je poukázať na zložitosť  účtovania finančných nástrojov. Túto 
zložitosť si uvedomuje aj odborná verejnosť. Reakciou IASB na požiadavky používateľov účtovných 
závierok a odbornej verejnosti je nový štandard IFRS 9, ktorý nahradí IAS 39. Jeho hlavným zámerom 
má byť zjednodušenie, sprehľadnenie v klasifikácii a oceňovaní finančných nástrojov, možností 
reklasifikácie, ale aj zmeny v oblasti zabezpečovacieho účtovníctva, resp. vložených derivátov. 
 
Smorada, Marián: Zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky patrí k základným povinnostiam 
jednotlivých konsolidovaných celkov. Konsolidovaná účtovná závierka prináša so sebou isté špecifiká 
oproti individuálnej účtovnej závierke. Tieto špecifiká je potrebné následne zohľadniť pri prezentovaní 
jednotlivých výsledkov vykázaných v týchto výkazoch. Pri ich nezohľadnení by mohlo dochádzať 
k skresleniu prezentácie voči tretím osobám, čo by mohlo mať za následok nesprávne rozhodovanie 
týchto subjektov vo vzťahu ku konsolidovanému celku. 
 
Strižencová, Michaela: Kolískou venture kapitálu sú Spojené štáty americké, kde sú začiatky tejto 
formy financovania spojené s poskytovaním investícií bohatými rodinami ako napr. Rockefellerovci, 
Vanderbiltovci atď. Trh venture kapitálu sa však v posledných rokoch prudko rozvinul aj v európskych 
krajinách. Dôležitým ukazovateľom finančných možností malých a stredných podnikov v ich 
počiatočnom období je pomer venture kapitálu k HDP. Tento ukazovateľ sa v jednotlivých európskych 
krajinách veľmi líši, na najvyšších priečkach sú podľa najnovších výskumov Veľká Británia, Švédsko 
a Fínsko. 
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Šinský, Michal: Utopené náklady sú špeciálnou kategóriou nákladov podniku a finančná teória 
implicitne predpokladá ich ignorovanie pri rozhodovaní o budúcnosti. Experimenty a empirické štúdie 
poukazujú na porušovanie tohto pravidla, pretože ľudia majú tendenciu tieto náklady do rozhodovania 
zahŕňať. V kapitálovom rozpočtovaní sa to prejavuje eskaláciou angažovanosti v stratových projektoch 
a tendenciou nepokračovať v ziskových projektoch.  
 
Škriniar, Pavel: V oblasti investovania sa používa pojem "nákladové priemerovanie". Jeho podstata 
spočíva v postupnom nakupovaní akcií za fixnú výšku investície. Pri rôznych cenách sa tak nakupuje 
rôzny počet akcií. Pri cenových poklesoch je počet vyšší a naopak. Práve obdobia nízkych cien majú 
byť dôvodom výhodnosti tejto metódy. Má sa tým dosiahnuť vyšší výnos. 
 
Šrenkel, Ľudovít: Článok popisuje metódy, pomocou ktorých sa zostavuje konsolidovaná účtovná 
závierka, a charakterizuje používateľov informácií, ktoré sú v tomto type závierky uvedené. Jednotliví 
používatelia sa odlišujú svojou motiváciou a preto vyhľadávajú rozličné informačné zdroje. V článku sú 
uvedené najčastejšie využívané zdroje informácií týchto používateľov. 
 
Tóthová, Alena: Tento článok pojednáva o praktickej aplikácii postupu tvorby a hodnotenia 
dlhodobého finančného plánu holdingovej spoločnosti.  Výkonnosť holdingovej spoločnosti sleduje na 
základe ukazovateľov finančnej analýzy, ktoré autori článku použili ako vstupné údaje pre model INFA. 
Tento model hodnotenia výkonnosti spoločnosti je dobre aplikovateľný aj podmienkach Slovenskej 
republiky, nakoľko bol spracovaný na základe databázy údajov podnikov z českého ekonomického 
prostredia. Toto dáva reálny základ na použitie metódy aj v domácich podmienkach vzhľadom na 
spoločnú minulosť a ekonomického prostredia. 
 
Tóthová, Alena: Prerequisite for ensuring the prosperity and growth of business performance in 
demanding conditions of market economy is a coherent development strategy and effective business 
planning activities. He who best knows the future, gains a strategic advantage with which the 
competition may not always be easy to settle. In the present context of globalization and 
informatization of society is the creation of business plans consuming matter. Strategic planning 
provides businesses with a strategic advantage in business. 
Tóthová, Alena: To increase the efficiency of processes have been successfully used approach based 
on the ABC method. Details describing the activities, classifies them into threads and processes, the 
allocation of resources to different activities and cost allocation of those resources among the 
component outputs ABC method.  
A comprehensive approach called Activity Based Management (ABM) is the starting point of modern 
management mainly due to its ability to process point of view of the enterprise and the ability to 
measure and evaluate processes. 
 
Škriniar, Pavel: Odkupovanie kapitálového životného poistenia od klientov spočíva v tom, že zmluva 
ako taká sa nevypovie, poistné plnenie však prejde na tretí subjekt. Pôvodnému poistníkovi odpadá 
povinnosť platiť pravidelné poistné. Zároveň od tretieho subjektu dostane sumu, ktorá býva vyššia 
ako odkupná hodnota poistky. V súčasnosti finančný trh vymýšľa, ako tento systém posunúť do 
inštitucionálnej roviny. 
 
Škriniar, Pavel: Slovenské správcovské spoločnosti, ktoré ponúkajú podielové fondy, evidujú zvýšené 
príjmy z dôvodu nárastu majetku pod ich správou. V tomto roku môžu očakávať aj zvýšenie príjmov 
z dôvodu zvyšujúcich sa investícií od bežných investorov.  
 
Škriniar, Pavel: Myšlienka hľadania súvislosti medzi historickým výnosom a ochotou investorov dávať 
svoje úspory do finančných produktov nie je nová. Slovenského investora však odborná verejnosť 
považuje za konzervatívneho, teda by sa mohol vymykať celosvetovému názoru. Analýza ukázala, že 
aj slovenský investor zohľadňuje historickú výkonnosť, no istou mierou sa pod túto skutočnosť 
podpisuje aj investičný sprostredkovateľ. 
 
Škriniar, Pavel: Realitný trh tak na slovenskom, ako aj českom trhu v minulom roku doslova zaspal. 
Napriek rôznych snahám o zatraktívnenie predaja sa kupujúci neobjavovali. Realitné spoločnosti preto 
hľadajú spôsoby, ako speňažiť svoje zásoby. Vyskúšali to prostredníctvom v zahraničí bežnou 
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záležitosťou dražbou. Samotné spoločnosti však neboli ochotné akceptovať ceny, ktoré im ponúkali 
kupujúci.  
 
Škriniar, Pavel: Finančná kríza mala vplyv aj na podnikanie stavebných sporiteľní. Tieto finančné 
inštitúcie sa musia prispôsobiť zmeneným požiadavkám klientov. Poskytuje sa menej no objemnejších 
úverov, vklady sa znižujú.  
 
Škriniar, Pavel: Kríza na finančnom trhu veľkou mierou ovplyvnila poskytovanie úverov obyvateľstvu, 
predovšetkým úverov určených na bývanie. Banky sú konfrontované so zmenami v požiadavkách 
klientov. Zmeny sa týkajú tak výšky úverov, ako aj fixácie úrokovej sadzby, či splatnosti úverov.  
 
Škriniar, Pavel: V Českej republike chcú umožniť nákup štátnych dlhopisov aj širokej verejnosti. Tento 
cenný papier má mať vyšší úrok ako ponúkajú banky. Na druhej strane, pre investorov ide zatiaľ 
o málo používaný cenný papier, ktorý má viacero špecifík. Jedným z nich je plánovaný výpočet ceny 
dlhopisu pri jeho predčasnom vrátení. 
 
Škriniar, Pavel: Realitný trh ponúka alternatívne zhodnotenie voľných prostriedkov. Jednou z možností 
je nákup a následný prenájom nehnuteľnosti. V čase po prasknutí bubliny je táto možnosť stále 
investične zaujímavá. 
 
Škriniar, Pavel: Lízingový trh sa vplyvom finančnej krízy dostal do negatívnej situácie. Pokles tržieb 
v maloobchode znížil záujem o prepravu tovaru a prepravné spoločnosti prestali mať záujem 
o prefinancovanie vozového parku. Zároveň začali vracať lízovaný tovar späť lízingovým 
spoločnostiam. Tým klesajú tržby a zvyšujú sa zásoby. 
 
Škriniar, Pavel: Výpočet miery inflácie je presne stanovený, jej vplyv je na subjekty v hospodárstve 
rôzny. Európska centrálna banka svojou politikou potvrdzuje, že určitá miera inflácie je pre 
hospodárstvo nevyhnutná. 
 
Škriniar, Pavel: V ekonomike je inflácia potrebným prvkom, na druhej strane jej existencia znižuje 
hodnotu úspor. Na trhu existujú finančné nástroje, ktoré dokážu udržať hodnotu úspor počas dlhého 
obdobia. Inflačne nadviazaných dlhopisov nie je veľa a ponúka ich iba niekoľko krajín. 
 
Strižencová, Michaela: Osemdesiate roky minulého storočia boli obdobím, kedy milióny mohol zarobiť 
ktokoľvek, stačilo byť v správnom čase na správnom mieste. Úspech nebol podmienený vlastníctvom 
vysokoškolského diplomu. V banke Salomon Brothers si obchodníci s dlhopismi krátili voľný čas 
rôznymi „hrami“, jednou z najznámejších bol tzv. Liar's Poker, harardná hra s vysokými stávkami. 
V roku 1989 bola vydaná kniha s rovnomenným názvom. Jej autorom bol bývalý bankový obchodník 
Miachael Lewis, ktorý využil svoje skúsenosti získané počas svojho pôsobenia v tejto banke, kde sa mu 
napriek nedostatočnému vzdelaniu podarilo manipulovať s miliónmi dolárov a stať sa svedkom 
rôznych praktík. 
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:  
 
ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  
MarkoviČ, Peter - Šinský, Michal - Šinský, Peter.: Finančné rozhodovanie v podmienkach obmedzenej 
racionality: eskalácia angažovanosti v stratových projektoch. 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 : journal 
for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický 
ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. - ISSN 0013-3035. - Roč. 58, č. 1 (2010), s. 3-16. Podiel 
0,2 
ADF  Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Tóthová, Alena – TÓTH, Miroslav: Controlling fixných nákladov podniku. In: Manažment podnikania 
a vecí verejných – dialógy: vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. Bratislava: 
Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, roč.5, č.12, s.40-47. Podiel 0,5 
Markovič, Peter – Šinský, Michal – Šinský, Peter.: Vplyv fenoménu informačného ukotvenia na proces 
rozhodovania - experimentálna štúdia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej 
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univerzity v Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of Economics 
Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. - ISSN 0323-262X. - Roč. 39, č. 2 
(2010), s. 219-233. Podiel 0,3 
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách- počet 
záznamov 30 
TÓTHOVÁ, Alena – TÓTH, Miroslav: Využitie systému plánovania pre potreby finančného riadenia 
holdingových zoskupení = Planning system utilization for financial management requirements of 
holding groups. In: Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v 
trhovej konkurencii krajín EÚ I. : [zborník vedeckých prác] Bratislava. Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 
ISBN 978-80-225-2974-7. - S. 7-19. Podiel 0,6 
TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena: Začlenenie riadenia nákladov podľa aktivít do systému controllingu 
holdingu = Integration of cost management into the holding controlling system by activities. In: 
Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii 
krajín EÚ I. : [zborník vedeckých prác], Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-
2974-7. - S. 105-116. Podiel 0,5 
TÓTHOVÁ, Alena – TÓTH, Miroslav: Balanced scorecard - nástroj pre strategický controlling = 
Balanced scorecard - strategic tool for controlling. In: Podpora controllingových systémov v praxi SR 
podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie I.: [zborník vedeckých prác] / 
Alžbeta Foltínová a kolektív. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2976-1. - 
S. 69-80. Podiel 0,6 
TÓTHOVÁ, Alena – TÓTH, Miroslav: Význam a štruktúra finančného plánu holdingu = Financial plan of 
holding - importance and structure. In: Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a 
holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. Bratislava: 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2975-4. - S. 7-20. Podiel 0,7 
TÓTHOVÁ, Alena – TÓTH, Miroslav: Postup tvorby dlhodobého finančného plánu holdingovej 
spoločnosti zameraného na zvyšovanie jej výkonnosti = Process of creation of a holding company´s 
longterm financial plan focused on the increase in productivity. In: Riadenie a prezentácia finančných 
procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých 
prác]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2975-4. - S. 95-106. Podiel 0,7 
TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena: Začlenenie riadenia nákladov podľa aktivít do systému  
nákladového controllingu = Integration activity based management into cost controlling system. In:  
Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách 
Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác] / Alžbeta Foltínová a kolektív. Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2977-8. - S. 66-76. Podiel 0,5 
TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena: Manažment procesných nákladov = Activity based management. 
In… Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác] / Štefan 
Majtán a kolektív. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3079-8. - S. 234-
242. Podiel 0,5 
TÓTHOVÁ, Alena – TÓTH, Miroslav: Organizácie plánovania a jej vplyv na malé a stredné podniky = 
Planning organizations and their impact on the small and medium sized enterprises. In: Zmeny 
podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : 
[zborník vedeckých prác]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3086-6. - S. 
145-149. Podiel 0,6 
TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena: Vplyv zmien podnikateľského prostredia na riadenie nákladov v 
malých a stredných podnikoch = Impact of the enterpreneurial environment development on the 
management of cost in the small and medium sized enterprises. In… Zmeny podnikateľských štruktúr 
a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3086-6. - S. 150-155. Podiel 0,5 
HUCOVÁ, Elena: Analýza aktuálnych trendov a faktorov svetového finančného vývoja a ich vplyv na 
riadenie finančných procesov podnikov v SR a v EÚ. In: Riadenie a prezentácia finančných procesov 
podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ I. : [zborník vedeckých prác] 
Bratislava. Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2974-7. - S. 20-27. Podiel 1,0 
HUCOVÁ, Elena: Analýza a návrh systému adekvátnych foriem financovania v podmienkach podnikov 
a holdingových zoskupení. In: Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových 
zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. Bratislava: Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2975-4. - S. 21-26. Podiel 1,0 
HUCOVÁ, Elena: Finančná flexibilita vo finančnom riadení. In: Zborník vedeckých statí. Bratislava: 
Vydavateľstvo EKONÓM, december 2010. Podiel 1,0  
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.JURENKOVÁ, Dana: Globálna finančná kríza – jej príčiny a dôsledky. In: Riadenie a prezentácia 
finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ I. : [zborník 
vedeckých prác] Bratislava. Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2974-7. - S. 28-34. 
Podiel 1,0  
JURENKOVÁ, Dana: Prvá účtovná závierka podľa IAS 1. In: Riadenie a prezentácia finančných 
procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých 
prác]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2975-4. - S. 27-32. Podiel 1,0 
KAKULA, Tomáš: Vykazovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia podľa právnych noriem SR 
a podľa medzinárodných štandardov IFRS. In: Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a 
holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ I. : [zborník vedeckých prác] Bratislava. 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2974-7. - S. 35-45. Podiel 1,0 
KAKULA, Tomáš: Investičné certifikáty ako jeden z nástrojov moderných štrukturovaných produktov 
finančného trhu pre smerovanie disponibilných zdrojov. In: : Riadenie a prezentácia finančných 
procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých 
prác]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2975-4. - S. 33-43. Podiel 1,0 
Markovič, Peter: Úverové derivátové produkty – vymedzenie podstaty a analýza podmienok ich 
využívania. In: Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v 
trhovej konkurencii krajín EÚ I. : [zborník vedeckých prác] Bratislava. Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 
ISBN 978-80-225-2974-7. - S. 46-54. Podiel 1,0 
Markovič, Peter: Harmonizácia finančného výkazníctva a dosahy na ohodnocovanie úverových 
a menových rizík. In: Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení 
v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 
2010. - ISBN 978-80-225-2975-4. - S. 44-51. Podiel 1,0 
Ponecová, Gabriela: IFRS 9 namiesto IAS 39. In: Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov 
a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ I. : [zborník vedeckých prác] Bratislava. 
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finančno-ekonomickej situácie holdingového zoskupenia podnikov voči tretím subjektom. In: Riadenie 
a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ 
II. : [zborník vedeckých prác]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2975-4. - 
S. 59-63. Podiel 1,0 
Strižencová, Michaela: Venture kapitál ako alternatívna forma financovania. In: Riadenie a prezentácia 
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zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia 
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ŠKRINIAR, Pavel: Namiesto vkladu do banky hľadanie podnájomníkov. Investovať do nehnuteľnosti s 
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ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, marec 2010, roč. 11, č. 3, s. 40-41. Podiel 1,0 
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podnikov na Slovensku. In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : 



 
 

142
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MAREČKOVÁ, Zuzana. Význam reverznej a zelenej logistiky z pohľadu TUR. In Ekonomika, financie a 
manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového 
manažmentu EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 
2009. ISBN 978-80-225-2851-1. 
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MAREČKOVÁ, Zuzana - VYBÍRALOVÁ, Júlia - POLAČKO, Vladimír. Implementácia environmentálnych 
manažérskych systémov ako jedna z možností zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov. In 
Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa 
vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava 
Szaba, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. 
ISBN 978-80-225-2899-3. 
AFD12 0110674 
MOLNÁR, Pavol. Ekoinovácie - dôsledok alebo "zásluha" ekonomickej krízy ?. In Synergické aspekty 
logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana 
Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3. 
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AFD13 0110689 
SVATÝ, Fedor. K účasti Slovenska na Siedmom rámcovom programe EÚ. In Synergické aspekty 
logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana 
Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. [elektronický 
zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3. 
AFD14 0110690 
VYBÍRALOVÁ, Júlia - POLAČKO, Vladimír. Možnosti predchádzania a obmedzovania odpadov v 
podniku. In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa 
vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava 
Szaba, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. 
ISBN 978-80-225-2899-3. 
AFD15 0110691 
ZÁHORÁK, Pavol. Poznámky k implementácii akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v 
SR – II. In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa 
vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava 
Szaba, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. 
ISBN 978-80-225-2899-3. 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 
Počet záznamov: 1 
AFG01 0112005 
JEMALA, Marek. Summarized Czech and Irish foresight specifics as positive analogy for Slovak 
economy. In Prague conference on political economy (PCPE) : March 19-21, 2010. - Prague : 
CEVROinstitut, [school of political studies], 2010. Dostupné na internete: 
<http://pcpe.libinst.cz/pcpe10/participants.php?id=163>. 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 4 
BDF01 0108292 
DUDEK, Slavomír. Implementácia rádiofrekvenčnej identifikácie v distribučných centrách. In Doprava a 
logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2009. ISSN 1337-
0138, December 2009, roč. 4, č. 12, s. 28. 
BDF02 0112346 
DUDEK, Slavomír. Operácie riadené hlasom v distribučných centrách. In Doprava a logistika : odborný 
mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138, Marec 2010, roč. 
5, č. 3, s. 14. 
BDF03 0109565 
DUPAĽ, Andrej - BREZINA, Ivan - MAREČKOVÁ, Zuzana - PEKÁR, Juraj. Spaľovne odpadu v kontexte 
riešení zelenej a reverznej logistiky. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva 
Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138, Január 2010, roč. 5, č. 1, s. 28-29. 
BDF04 0110682 
DUPAĽ, Andrej - BREZINA, Ivan - MAREČKOVÁ, Zuzana - PEKÁR, Juraj. Spaľovne odpadu v kontexte 
riešení zelenej a reverznej logistiky. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva 
Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138, Február 2010, roč. 5, č. 2, s. 28-29. 
Skupina X - Nezaradené 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 
Počet záznamov: 3 
DAI01 0120341 
DUDEK, Slavomír (dizert.). Optimalizácia procesov logistiky skladovania s aplikáciou na spoločnosť 
DHL Logistics (Slovakia) : dizertačná práca. Škol. Andrej Dupaľ. Bratislava, 2010. 138 s. 
DAI02 0109089 
JEMALA, Marek (dizert.). Systemic analysis of foresight ontology : dissertation work : dizertačná 
práca. Škol. Fedor Svatý. Bratislava, 2009. 140 s. 
DAI03 0109663 
TEKULOVÁ, Zuzana (dizert.). Sebestačnosť v potravinách : dizertačná práca. Škol. Prokop Jurášek. 
Bratislava, 2009. 167 s. 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
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Počet záznamov: 1 
GII01 0114688 
MAREČKOVÁ, Zuzana. Riešenie problematiky odpadov a odpadového hospodárstva ako súčasť 
reverznej logistiky podniku. In Účetnictví a reporting udržitelního rozvoje na mikroekonomické a 
makroekonomické úrovni : mezinárodní konference, Brno,Výstaviště, 24. - 26. 5 2010. - [s.l.] : [s.n.], 
2010, s. 218-221. 
Počet záznamov spolu: 44 
 
 

 IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: registračné: 1/0276/08; školské: VEGA č. 249 
Názov: Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri  uplatnení princípov  

behaviorálnych financií 
Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Markovič, PhD. 
Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za sledované obdobie): 

Ponecová Gabriela, Ing. (zástupca vedúceho projektu) od začiatku riešenia 
  Fetisovová Elena, doc. Ing., CSc. od začiatku riešenia 
  Šinský Michal, Ing., PhD. od začiatku riešenia 
            Hovancová Alžbeta, Ing. od začiatku riešenia 
Doba riešenia: 1.1.2008 – 31.12.2010 
Finančné prostriedky: r. 2010 = 1.593,- € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Behaviorálne financie ako súčasť behaviorálnej ekonomiky patria medzi pomerne novú, často 
krát zaznávanú, ale napriek tomu rýchlo sa rozvíjajúcu súčasť podnikových (manažérskych) financií, 
ktorá sa zaoberá aplikáciou psychológie v ekonomických procesoch. Psychológia dlhé roky v ekonómii 
absentovala aj napriek tomu, že ekonómia je veda výsostne o ľuďoch a ľudskom rozhodovaní. Dlhé 
obdobie bola analýza správania sa a rozhodovania subjektov vyjadrovaná a chápaná cez teóriu 
očakávanej užitočnosti („Expected Utility Theory“ – EUT). EUT a koncepcia homo economicus 
predpokladali určité zjednodušenia v analýze správania a to tak, že človeka považovali za racionálne 
správajúceho sa. Tento predpoklad logicky uľahčil vytvorenie teoretického aparátu v následných 
desaťročiach.  

Riešiteľský kolektív sa v roku 2010 zaoberal napĺňaním týchto parciálnych cieľov: 
- Okruh: Behaviorálne financie vo finančnom rozhodovaní a v manažmente finančných rizík 

podnikov 
 1. Identifikácia a analýza sociálnych a skupinových vplyvov na rozhodovanie a investovanie. 

Skúmanie vplyvu inteligencie, vzdelania, príp. typu osobnosti  na finančné rozhodovanie 
o alokácii u umiestnení finančných zdrojov podniku. 

 2. Posudzovanie emočných a kognitívnych odchýlok pri zostavovaní investičných projektov a 
odhad parametrov. Komparácia poznatkov z praxe pri stavoch prílišnej sebadôvery alebo 
preceňovania malých pravdepodobností. 

 3. Syntéza poznatkov o averzii voči riziku a vyhľadávaní rizika. Tendenčné správanie, 
dodržiavanie pravidiel diverzifikácie rizika, uplatňovanie behaviorálna teória portfólia 
(„Behavioral Portfolio Theory“ – BPT) a jej aplikácia praxi. 

Mieru naplnenia týchto cieľov možno identifikovať v publikačných výstupoch za rok 2010 
u jednotlivých riešiteľov. 
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Vedúci projektu: prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. 
Spoluriešitelia: Ing. N. N. Jankelová, PhD., prof. Ing. M. Grznár, DrSC., doc. Ing. E. Papulová, CSc.,  

          doc. Ing. J. Kráčmar, CSc., doc. Ing. M. Matulčíková, PhD., doc. Ing. E. Thomasová,   
          PhD., doc. Ing. M. Majtán, CSc., Ing. P. Jamnický, Ing. M. Uhliar, Ing. M. Milecová,      
          PhD., Ing. K. Remeňová, PhD. 

Doba riešenia: Od 01.2008 do 12. 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:Bežné výdavky: 465,- EUR, Kapitálové: 0 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
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Boli rozpracované a metodicky pripravené premeny podnikového plánovania z 
administratívneho prístupu ku dynamickému participatívnemu plánovaniu.  Boli rozpracované     
postupy a metódy krízového plánovania a niektoré nové plánovacie postupy pre krízové plánovanie.    
Výskum potvrdil, že vzdelávanie v podnikoch musí sa viac orientovať na tímové metódy, ktoré lepšie 
pripravujú personál na nové úlohy. 

 V spôsobe myslenia manažérov sa zistila prevaha  empirického spôsobu rozhodovania, ktorý 
je založený na racionálnom spracovaní informácií v kombinácií nadobudnutých skúseností, intuícia je 
však vo všeobecnosti vnímaná ako nespoľahlivý a náhodný spôsob rozhodovania. 

Boli navrhnuté zmeny štýlu rozhodovania manažérov, ako aj nové kvantitatívne metódy 
rozhodovania. 

Navrhol sa spôsob využitia metódy BSC v procesnom riadení podnikov. Infraštruktúra kontroly 
je nedocenenou  súčasťou manažmentu podniku. Boli navrhnuté metodické postupy kontroly v 
podnikoch 
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MATULČÍKOVÁ, Marta. Ďalšie vzdelávanie - významný faktor rozvoja ľudských zdrojov. In Nové výzvy 
pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 
978-80-225-2973-0. 
AFD25 0116175 
MATULČÍKOVÁ, Marta. Manažment ďalšieho vzdelávania v čase krízy. In Management challenges in 
the 21st century : how to tackle the crisis: theory and practical experience = ako zvládnúť krízu: 
teória a praktické skúsenosti [elektronický zdroj]. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola 
manažmentu v Trenčíne, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4, s. 266-277. 
BDE01 0118691 
JAMNICKÝ, Peter. Správné umístění firmy má velký význam. In Zisk : důležité detaily tvořící zisk. - 
Český Těšín : Poradce, s.r.o., 2010. ISSN 1804-1604, 2010, č. 3, s. 5-6. 
BDE02 0118718 
JANKELOVÁ, Nadežda. Správné rozhodnutí - šest kroků, jak na to. In Zisk : důležité detaily tvořící zisk. 
- Český Těšín : Poradce, s.r.o., 2010. ISSN 1804-1604, 2010, č. 1, s. 11-14. 
BDF19 0112398 
MATULČÍKOVÁ, Marta. Organizačné zmeny a manažment ľudských zdrojov vo vzdelávacej inšitúcii (1). 
: súčasť realizácie strategických priorít. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre 
manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-
9849, 2010, č. 3, s. 9-12. 
BDF20 0115713 
MATULČÍKOVÁ, Marta. Organizačné zmeny a manažment ľudských zdrojov vo vzdelávacej inštitúcii 
(2). : formovať zamestnanca - profesionála. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre 
manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-
9849, 2010, č. 4, s. 18-21. 
BDF21 0117337 
MATULČÍKOVÁ, Marta. Nároky zamestnávateľskej sféry na absolventov a flexibilita vzdelávacej 
stratégie : vzdelávajme pre prax. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment 
škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, 
č. 7-8, s. 14-21. 
XXX12 0116575 
REMEŇOVÁ, Katarína (dizert.). Rozhodovacie procesy v manažmente podnikov v SR : dizertačná práca 
[elektronický zdroj]. Škol. Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2010. CD-ROM 
ADD 
ADD Finančné rozhodovanie v podmienkach obmedzenej racionality: eskalácia angažovanosti v 
stratových projektoch / Peter Markovič, Michal Šinský, Peter Šinský. - VEGA 1/0276/08. 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 : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 
- Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. - ISSN 0013-3035. - Roč. 58, č. 1 
(2010), s. 3-16. 
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ADF 
ADF Vplyv fenoménu informačného ukotvenia na proces rozhodovania - experimentálna štúdia / 
Peter Markovič, Michal Šinský, Peter Šinský. - VEGA 1/0276/08. In Ekonomické rozhľady : vedecký 
časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of 
Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. - ISSN 0323-262X. - 
Roč. 39, č. 2 (2010), s. 219-233. 
AED 
AED Úverové derivátové produkty - vymedzenie podstaty a analýza podmienok ich využívania = 
Credit derivate products - specifikation of substance and analysis of conditions their application / Peter 
Markovič. In Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej 
konkurencii krajín EÚ I. : [zborník vedeckých prác] / redakčné a zostaviteľské práce: Alena Tóthová, 
Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2974-7. - S. 46-54. 
AED Harmonizácia finančného výkazníctva a dosahy na ohodnocovanie úverových a menových rizík 
= Harmonisation of financial reporting and consequences on valuating of credit and currency risks / 
Peter Markovič. In Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v 
trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác] / redakčné a zostaviteľské práce: Alena 
Tóthová, Ľubomír Kmeťko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2975-4. - 
S. 44-51. 
AED IFRS 9 namiesto IAS 39 = IFRS 9 instead of IAS 39 / Gabriela Ponecová. In Riadenie a 
prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ I. 
: [zborník vedeckých prác] / redakčné a zostaviteľské práce: Alena Tóthová, Miroslav Tóth. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2974-7. - S. 55-58. 
AED Charakteristika kreditných derivátov = Credit derivatives characteristics / Gabriela Ponecová. 
In Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej 
konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác] / redakčné a zostaviteľské práce: Alena Tóthová, 
Ľubomír Kmeťko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2975-4. - S. 52-58. 
AED Optimizmus - analýza dopadov vybraného sociálno-psychologického faktora na finančné 
rozhodovanie = Optimism - an analysis of effects of particular social-psychological factor on the 
financial decision-making / Michal Šinský. In Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a 
holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ I. : [zborník vedeckých prác] / redakčné a 
zostaviteľské práce: Alena Tóthová, Miroslav Tóth. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 
978-80-225-2974-7. - S. 71-78. 
AED Nesprávne vnímanie utopených nákladov ako spúšťač neefektívnej alokácie podnikového 
kapitálu = Sunk cost effect as a trigger of inefficient allocation of corporate capital / Michal Šinský. In 
Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii 
krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác] / redakčné a zostaviteľské práce: Alena Tóthová, Ľubomír 
Kmeťko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2975-4. - S. 70-77. 
AFC 
AFC Uplatnenie komplexných rovnovážnych (opčných) modelov pri prijímaní finančných rozhodnutí 
/ Peter Markovič. - VEGA 1/0276/08. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé 
vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 
2010. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. - ISBN 978-80-7318-922-8. 
AFD 
AFD Vplyv uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku / Peter Markovič. In 
Diagnostika podniku, controlling a logistika [elektronický zdroj] : V. medzinárodná vedecká 
konferencia : zborník prednášok a príspevkov : Žilina 21.-22. apríl 2010 / zostavovateľka Tatiana 
Čorejová. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. - ISBN 978-80-554-0175-1. - S. 
231-236. 
AFD Vybrané charakteristiky exotických swapových kontraktov / Gabriela Ponecová. - VEGA 
1/0276/08. In Diagnostika podniku, controlling a logistika [elektronický zdroj] : V. medzinárodná 
vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov : Žilina 21.-22. apríl 2010 / zostavovateľka 
Tatiana Čorejová. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. - ISBN 978-80-554-0175-1. 
- S. 300-304. 
BDF 
BDF Behaviorálne aspekty finančného rozhodovania - príčiny možného zlyhania manažérov / Peter 
Markovič. - VEGA 1/0276/08. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 
2010. - ISSN 1337-7574. - Č. 1 (2010), s. 3-11. 



 
 

148

BDF Amortizovaná obstarávacia cena - ocenenie obligácie držanej do splatnosti / Peter Markovič. - 
VEGA 1/0276/08. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - 
ISSN 1337-7574. - Č. 3 (2010), s. 142-147. 
BDF Durácia - špecifický ukazovateľ rizikovosti obligácie / Peter Markovič. - VEGA 1/0276/08. In 
Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. - Č. 4 
(2010), s. 199-203. 
BDF Voľby - trinásty dôchodok - Lehman Slovakia / Peter Markovič. In Finančný manažment a 
controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. - Č. 6 (2010), s. 321. 
BDF Cash flow ako indikátor finančnej a výnosovej sily podniku / Peter Markovič. - VEGA 
1/0276/08. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 
1337-7574. - Č. 6 (2010), s. 334-337. 
BDF Úver alebo lízing? / Peter Markovič. - VEGA 1/0276/08. In Finančný manažment a controlling v 
praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. - Č. 7-8 (2010), s. 391-398. 
BDF Opcia a opčné právo / Peter Markovič. - VEGA 1/0276/08. In Finančný manažment a 
controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. - Č. 9 (2010), s. 483-492. 
BDF V priemere platíme viac : úroveň poplatkov v otvorených podielových fondoch na Slovensku / 
Michal Šinský. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. - ISSN 
1335-8235. - Roč. 11, č. 1 (január 2010), s. 34 - 35. 
BDF Rozhodovanie a systematické chyby: Efekt spätného pohľadu. (V.) / Michal Šinský. - VEGA 
1/0276/08. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 
1337-7574. - Č. 1 (2010), s. 20-23. 
BDF Rozhodovanie a systematické chyby: Nesprávne vnímanie utopených nákladov. (VI.) / Michal 
Šinský. - VEGA 1/0276/08. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 
2010. - ISSN 1337-7574. - Č. 3 (2010), s. 139-141. 
AFC Efekt informačného ukotvenia a nadmerná sebadôvera – experimentálna štúdia / Michal 
Šinský. - VEGA 1/0276/08. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké 
pracovníky [elektronický zdroj] : CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. - 
Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. - ISBN 978-80-7318-922-8. 
AFD Ekonomické hodnotenie preferencie investičných projektov - úskalia a nástrahy vo výučbe a 
hospodárskej praxi / Michal Šinský. - VEGA 1/0276/08. In Diagnostika podniku, controlling a logistika 
[elektronický zdroj] : V. medzinárodná vedecká konferencia : zborník prednášok a príspevkov : Žilina 
21.-22. apríl 2010 / zostavovateľka Tatiana Čorejová. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej 
univerzity, 2010. - ISBN 978-80-554-0175-1. - S. 354-361. 
BDF Rozhodovanie a systematické chyby: ilúzia kontroly. (VII.) / Michal Šinský. - VEGA 1/0276/08. 
In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. - Č. 
5 (2010), s. 264-266. 
BDF Rozhodovanie a systematické chyby: Spájanie a rozdeľovanie pravdepodobností javov. (VIII.) 
/ Michal Šinský. - VEGA 1/0276/08. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura 
Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. - Č. 6 (2010), s. 338-340. 
BDF Minimálna splátka : nástraha kreditných kariet - informačné ukotvenie / Michal Šinský. In 
Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. - ISSN 1335-8235. - 
Roč. 11, č. 7-8 (júl/august 2010), s. 20-21. 
BDF Rozhodovanie a systematické chyby: sklon k potvrdzovaniu. (IX.) / Michal Šinský. - VEGA 
1/0276/08. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 
1337-7574. - Č. 7-8 (2010), s. 409-411. 
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Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: bežné prostriedky 549,- Eur 
                                                               kapitálové prostriedky 0,- Eur                
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Počas roku 2010 boli riešené nasledovné oblasti: 
V rámci problematiky konkurencieschopnosti podnikov  bolo riešené: 

• zhodnotenie konkurencieschopnosti SR z pohľadu  celosvetovej úrovne viacerými       
renomovanými  inštitúciami    

• analýza faktorov budúcej konkurencieschopnosti podnikov SR 
• zhodnotenie liberalizácie, regulácie  cien a konkurencie v užšom segmente -              

v slovenskej elektroenergetike  
• hlbšie rozpracovanie problematiky regulácie prirodzených monopolov – teoretické  aspekty   

regulácie, pozitíva a negatíva regulácie, metódy používané pri regulácií prirodzených 
monopolov, inštitucionálne zabezpečenie regulácie prirodzených. monopolov 

• z manažérskeho aspektu riešený pojem reporting a a vymedzenie manažérskych správ ako 
súčasť časovej dimenzie manažérskeho reportingu 

 V rámci problematiky tvorby hodnoty podnikov bolo riešené: 
• analýza informačnej dostatočnosti v procese zmeny organizačnej štruktúry  ako  predpoklad  

úspechu podniku a základ hodnoty podniku realizovaná dotazníkovým prieskumom v odvetví 
energetického priemyslu 

•  stanovenie hodnoty, určenie profesie znalca vo vybraných krajinách 
•  organizácia ekonomických znaleckých odborov v SR  
•  v oblasti  znalectva bol ďalej bližšie špecifikovaný autorizovaný informačný systém, oblasti    

vzdelávania ekonomických znalcov, vzdelanostné kritériá znalcov v poisťovníctve 
V rámci  problematiky rizika bolo riešené:  

• zhodnotenie efektívnosti, vplyvu a prínosu  riadenia rizika na hodnotu podniku 
• identifikovanie programov pre podporu riadenia podnikateľských rizík, vychádzajúc 

z prieskumov globálnych lídrov v oblasti poradenstva a manažmentu rizika  
• vymedzenie pojmu  diagnostika rizika podnikov, určenie  metód a možností diagnostiky rizík 

podniku, učenie fundamentov diagnostiky rizík  
• interpretácia globálnych podnikateľských rizík, trendov ich vývoja, určenie miery ich vplyvu na 

vybrané odvetvia vychádzajúc z poznatkov manažmentu rizika 
 V rámci  zhodnotenia výsledkov a záverečného zhrnutia: 

• vysvetlenie vzájomnej väzby a súvislosti  pojmov konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty 
podnikov 
 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
  
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
LITTVOVÁ, Veronika. Organizácia ekonomických znaleckých odborov v slovenskej republike. 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, 2010 
(v tlači) 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  
 
KISSOVÁ, Jana. Vybrané aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov. InEkonomické 
a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov II. .: [zborník vedeckých 
statí]. – Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3141-2  (ešte neregistrované 
v knižnici) 
 
LITTVOVÁ, Veronika. Stanovenie hodnoty a určenie profesie znalca vo vybraných krajinách. In 
Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov II. .: [zborník 
vedeckých statí]. – Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3141-2 (ešte 
neregistrované v knižnici) 
 



 
 

150

MICHALCOVÁ, Zuzana. Liberalizácia a konkurencia v elektroenergetike SR. In Ekonomické 
a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov II. .: [zborník vedeckých 
statí]. – Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3141-2  (ešte neregistrované 
v knižnici) 
 
RAJČÁNI, Branislav. Súčasné perspektívy v riadení podnikových rizík. In Ekonomické a manažérske 
aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov II. .: [zborník vedeckých statí]. – 
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3141-2  (ešte neregistrované v knižnici) 
5. DEÁKOVÁ, Stanislava – FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Možnosti a metódy diagnostiky rizík okolia podniku. In 
Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov II. .: [zborník 
vedeckých statí]. – Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010.  ISBN 978-80-225-3141-2 (ešte 
neregistrované v knižnici) 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
DEÁKOVÁ, Stanislava - KISSOVÁ, Jana. Diagnostika okolia podniku so zameraním sa na vývoj a 
súčasný stav podnikateľského prostredia v SR. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia 
Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 
ISBN 978-80-225-2978-5, s. 49-54. 
 
KISSOVÁ, Jana. Efektívnosť riadenia rizík v poisťovníctve. In Zborník prác z medzinárodnej vedeckej 
konferencie konanej 11. novembra 2010 “ Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva“, 
Ekonomická univerzita – NHF – KPOI, 11.11.2010, ISBN 978-80-225-2985–3  (ešte neregistrované 
v knižnici) 
 
KISSOVÁ, Jana. Prínos riadenia rizika na tvorbu hodnoty podnikov. In Ekonomika, financie a 
manažment podniku IV. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 4.11. 2010. ISBN 978-80-
225-3097-2 (ešte neregistrované v knižnici) 
 
KINTLER, Jakub. Analýza informačnej dostatočnosti v procese zmeny organizačnej štruktúry firmy. In 
Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 143-
146. 
 
LITTVOVÁ, Veronika. Autorizovaný informačný systém a znalecká činnosť. In AIESA - budovanie 
spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8. PMVP 
160. 
 
LittvovÁ,  Veronika. Vzdelanostné kritériá znalca z oblasti poisťovníctva vo vybraných krajinách In: 
Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 11.novembra 2010 „Dopady a dôsledky 
finančnej krízy na sektor poisťovníctva“, EUBA - NHF – KPOI, 11.11. 2010, ISBN 978-80-225-2985-3 
(ešte neregistrované v knižnici) 
 
LittvovÁ, Veronika. Oblasti vzdelávania „ekonomických“ znalcov v SR In Ekonomika, financie a 
manažment podniku IV. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 4.11. 2010. ISBN 978-80-
225-3097-2 ( (ešte neregistrované v knižnici) 
 
MICHALCOVÁ, Zuzana. Regulačná politika na nasledujúce obdobie 2009-2011. In Podnikanie a 
konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v 
rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 248-255. 
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MICHALCOVÁ, Zuzana. Inštitucionálne zabezpečenie regulácie prirodzených monopolov v SR. In 
Ekonomika a manažment podnikov 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. október 2010, 
Zvolen : [zborník]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. ISBN 978-80-228-2150-6, s. 94-
99. 
 
MICHALCOVÁ, Zuzana. Navrhovaná zmena zákona o regulácii sieťových odvetví. In Ekonomika, 
financie a manažment podniku IV. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového 
manažmentu [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 4.11. 2010. 
ISBN 978-80-225-3097-2 ( (ešte neregistrované v knižnici) 
 
RAJČÁNI, Branislav. Fundamenty diagnostiky rizika. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 
2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu 
založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 364-370. 
 
RAJČÁNI, Branislav. Manažment a diagnostika rizika. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 422-429. 
 
RAJČÁNI, Branislav. Globálne podnikateľské riziká. In PEFnet 2010 : zborník z Evropskej vědecké 
konference posluchačú doktorského studia 14. ročník [knižný zdroj]. - Brno : Ediční středisko 
MENDELU, 2010. ISBN 978-80-7375-450-1 (ešte neregistrované v knižnici)  
 
BUDINSKÝ, Michal. Druhy manažérskych správ ako súčasť časovej dimenzie manažérskeho reportingu. 
In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 37-42. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
MICHALCOVÁ, Zuzana. Metódy používané v regulácii prirodzených monopolov. In Mezinárodní Baťova 
konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky [elektronický 
zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8. 
 
MICHALCOVÁ, Zuzana. Teoretické aspekty regulácie prirodzených monopolov. In IMEA 2010 : the 
10th international conference of postgraduate students and young scientists  in informatics, 
management economics and administration : conference proceedings : Seč, Chrudim 26th-27th april, 
2010 [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-254-9. 
 
MICHALCOVÁ, Zuzana. Prejavy finančnej a hospodárskej krízy v slovenskom bankovom sektore. In 
Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad 
Labem [elektronický zdroj]. - Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně], 
2010. ISBN 978-80-7414-247-5, s. 116-121. 
 
MICHALCOVÁ, Zuzana. Pozitíva a negatíva regulácie prirodzených monopolov. In Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Obchodně 
podnikatelské fakulty v Karviné: Karviná, 2010.(ešte neregistrované v knižnici) 
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 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 
 
 
Projekty VEGA 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 1/0780/08 
Názov projektu: Štrukturálna politika Slovenskej republiky ako nástroj riešenia regionálnych  

disparít 
Vedúci projektu: Farkašovská Mária, doc. Ing., CSc. 
Spoluriešitelia: Pétrová Rozália, Ing. CSc.; Baumöhl Eduard, Ing.; Pudło Patrycja, Mgr.; Vagaská  

Jaroslava, Ing.; Pelegrínová Lenka, Mgr.; Kropková Zlata, Ing. PhD.; Takáčová  
Andrea, Ing. 

Doba riešenia: 2008-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 3 287,50 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  

Ako hlavné bariéry riešenia regionálnych disparít prostredníctvom štrukturálnej politiky sme 
identifikovali neproporcionálne vzťahy štátu a trhu, a teda nekonformné zásahy do trhového 
mechanizmu, vysokú penetráciu zahraničných firiem najmä v západnej časti Slovenska, problematickú 
dopravnú dostupnosť v zaostalých regiónoch, problematickú adaptabilitu pracovnej sily, recesiu 
a následný odchod investorov. Zároveň sme poukázali i na rozpory medzi európskymi prioritami a 
domácou hospodárskou politikou. Tvoriaca sa nová ekonomická štruktúra regiónov sa nám javí len ako 
vízia, ktorú tvoria hlavne veľké investičné akcie. Navrhli sme faktory konkurencieschopnosti regiónov 
SR: (1) ekonomická výkonnosť, (2) demografia, občianska vybavenosť a technická infraštruktúra, (3) 
územná a dopravná infraštruktúra. Pre účely skúmania regionálnych disparít sme využili viacrozmerné 
štatistické metódy (faktorovú a zhlukovú metódu). 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
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Baumöhl, Eduard - Farkašovská, Mária - Výrost, Tomáš: Integrácia akciových trhov: DDCMV-GARCH 
Model [Stock market integration: DCC MV-GARCH model] Obr., tab.In:Politická ekonomie : teorie, 
modelování, aplikace. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. - ISSN0032-3233. - Roč. 58, č. 4 
(2010), s. 488-503 
 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
Schwartzová, Zuzana - Lyócsa, Štefan - Baumöhl, Eduard: Efekt precenenia položiek súvahy 
navýsledok hospodárenia podnikov [<The> Effect of revaluation of balance sheet items on operating 
results]Tab.In:Ekonomický časopis = Journal of economics : j ournal f or economic theory, economic 
policy, socialand economic f orecasting : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku 
politiku,spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social 
andeconomic forecasting. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. - ISSN 0013-3035. - Roč. 58, č. 
4(2010), s. 360-374 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
Pudło, Patrycja - Mesároš, Peter - Mesároš, František - Mesárošová, Margita: Costs of qualityand their 
impact on the building sector = Koszty jakości oraz ich wpływ na sektor budownictwaGrafy,sch., 
tab.In:Czasopismo techniczne = Technical transactions. Kraków : Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej,2010. - ISSN 0011-4561. - Issue 2, 1-B/2010 s. 341-354 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Zavádzanie inovácie zvyšujúcej kvalitu vo firme s regulovanými cenami / Andrea Takáčová.In PhD. 
Meetings and Seminars II [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 
26. 3. 2010 / zostavovatelia zborníka: Eduard Baumöhl, Zuzana Lejková, Štefan Lyócsa, Zuzana 
Schwartzová, Tomáš Výrost. - Košice, 2010. - ISBN 978-80-225-3081-1. - S. 46-51. 
 
Vizualizácia dát / Lenka Pelegrínová.In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód 
[elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 70. výročia 
založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : Herľany, 6.-8. apríl 2010 / garant konferencie Michal 
Tkáč. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2010. - ISBN 978-80-225-2966-2. - S. 125-127. 
 
Open source softvéry v MSP na Východnom Slovensku / Lenka Pelegrínová. 
In EDAMBA 2010 = EDAMBA 2010 : proceedings from international scientific conference for doctoral 
students and young researchers : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov : 20.-21. máj 2010, Mojmírovce / zborník zostavila Petra Némethová. 
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2972-3. - S. 375-384. 
 
Tvorba sietí vo Východoslovenskom kraji / Lenka Pelegrínová, Petra Pešáková. 
In MASH [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie dňa  
29. 6. 2010 : manažment, marketing, sociálna sféra, hospodárstvo. - Košice : PHF EU Košice, 2010. - 
ISBN 978-80-225-3003-3. 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 1/0667/08 
Názov projektu: Financovanie a podpora inovačného rozvoja malých a stredných podnikov v SR a vo  

 vybraných krajinách EÚ 
Vedúci projektu: prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jaroslava Hečková, PhD., Ing. Magdaléna Freňáková, PhD., Ing. Albína  

          Kostková, Ing. Viera Zoričáková, PhD., Ing. Michal Stričík, PhD., Ing. Mgr. Monika    
          Bačová, PhD., Ing. Mária Andrejčíková, PhD., Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., Ing.    
          Dana Kiseľáková, PhD., Ing. Zuzana Závarská, PhD.  

Doba riešenia: 2008 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:    896 EUR  
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 



 
 

154

Výsledky riešenia projektu boli využité pri spracovaní vedeckej monografie „Identifikácia 
zdrojov konkurenčných výhod slovenskej ekonomiky v spoločnom európskom priestore“.  
Parciálne výsledky boli publikované  vo vedeckých nekarentovaných časopisoch doma i v zahraničí. 
Pretože z výsledkov nami vykonaného výskumu vyplynulo, že jednou z významných bariér inovačného 
rozvoja je nedostatok zdrojov financovania inovácií, venovali sme sa v druhej etape riešenia projektu 
identifikácii zdrojov financovania. Výsledky dokumentujú, že sa v SR na rozdiel od iných krajín EÚ 
málo využíva na financovanie inovácií rizikový kapitál. Pri hľadaní príčin tohto javu sme zistili, že 
poznatky o možnostiach využívania tohto zdroja financovania v prostredí malých a stredných podnikov 
sú veľmi slabé, že informovanosť je veľmi nízka.  
Zorganizovali sme z toho dôvodu medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému “ Financovanie 
inovačného rozvoja a aplikácia medzinárodných účtovných štandardov“. Na konferencii vystúpili všetci 
členovia riešiteľského kolektívu a predniesli, za účasti zástupcov hospodárskej praxe, výsledky svojho 
výskumu. Príspevky z konferencií boli súčasne publikované v CD zborníku príspevkov z konferencie.   
Súčasne členovia riešiteľského kolektívu prezentovali výsledky výskumu aj na konferenciách 
organizovaných mimo svojich pracovísk. 
Ocenením výsledkov výskumu je vysoký počet citácií a ohlasov na publikované výstupy výskumu. 
Financovanie inovácií  je témou  stále veľmi diskutovaná so zreteľom na existujúce a nové opatrenia 
politiky financovania inovácií v rámci EÚ.  Touto problematikou sme sa zaoberali v druhej etape 
riešenia projektu.  
Tým zdrojom financovania, ktorý sa v krajinách EÚ úspešne využíva a v podmienkach našej 
ekonomiky mu stále patrí iba malá pozornosť, je rizikový kapitál.  
V rámci riešeného projektu sme sa zameriavali hlavne na identifikáciu kľúčových faktorov na trhu 
rizikového kapitálu zo strany dopytu a ponuky rizikového kapitálu.  
Na identifikáciu  bariér rozvoja trhu rizikového kapitál v SR  sme realizovali štruktúrované rozhovory so 
zástupcami inštitúcií, ktoré aktívne pôsobia na trhu rizikového kapitálu. Ako najzávažnejšie bariéry 
považujeme: nedostatočné ľudské zdroje, kultúrne faktory, nedostatok začínajúcich podnikov 
a investičných príležitostí v high-tech sektore a nízku informovanosť podnikov o rizikom kapitáli, ktorá 
do značnej miery zapríčiňuje nízky dopyt po rizikovom kapitál.   
Na základe uskutočnených výskumov sme vypracovali algoritmus získavania investície rizikového 
kapitálu z pohľadu MSP.  
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 
HEČKOVÁ, J.: Identifikácia zdrojov konkurenčných výhod slovenskej ekonomiky v spoločnom 
európskom priestore. Prešov: Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. 235 s. ISBN 
978-80-555-0248-9  
 
ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
HEČKOVÁ, J. – CHAPČÁKOVÁ, A.: Determinants of localizatiom of FDI within european area. In: Acta 
Academica Karviniensia, 2010, č. 1, s. 101-112. ISSN 1212-415X 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ANDREJČÍKOVÁ, M : Postavenie Slovenskej republiky v globalizujúcom sa svete- vybrané aspekty. In: 
Podniková revue, vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 
so sídlom v Košiciach. 2010, roč. X, č. 18, s. 21-31. Košice: PHF EU Košice, 2010, ISSN 1335-9746 

 
AED  Vedecké práce  v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch  

 
BOBÁKOVÁ, V.: Služby správy pohľadávok. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky 
ANNO 2010  (Ed.: Kotulič, R.). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 38 –51. ISBN 978-80-
555-0226-7 dostupné na internete: http:// www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic12/index.html 
 
CHAPČÁKOVÁ, A. - HEČKOVÁ, J. – HRABOVSKÁ, Z.: Vybrané možnosti riešenia krízy podniku. In: 
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Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2010  (Ed.: Kotulič, R.). Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 105-118. ISBN 978-80-555-0226-7 dostupné na internete: 
http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic12/index.html 
 
ZÁVARSKÁ, Z.:  Analýza zdrojov financovania rozvojových aktivít podniku v podmienkach Slovenskej 
republiky. In: Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2010 [elektronický zdroj] 
/ Rastislav Kotulič (ed.). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 250-263.  ISBN 978-80-555-
0226-7. Dostupné na internete: <http://www.pulib.sk/> 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
BOBÁKOVÁ, V.: Politika financovania inovácií. In  Financovanie inovačného rozvoja a aplikácia 
medzinárodných účtovných štandardov.  CD zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 
22.11. 2010. ISBN 987- 80- 225-3080-4 
 
KISEĽÁKOVÁ, D. Aktuálne problémy rozvoja inovačného podnikania v SR v kontexte globálnych 
ekonomických zmien. In Financovanie inovačného rozvoja a aplikácia medzinárodných účtovných 
štandardov – CD zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ekonomická univerzita 
v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 22.11.2010.  ISBN  987- 80- 225-
3080-4 
 
KOSTKOVÁ, A.: Význam finančnej analýzy pri hodnotení hospodárnosti podniku. In Financovanie 
inovačného  rozvoja a aplikácia  medzinárodných účtovných štandardov. CD zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. PHF EU, Košice,  22. 11. 2010   ISBN  987- 80- 225-3080-4 
 
FREŇÁKOVÁ, M.- SEMIVANOVÁ, D.: Oceňovanie spoločností v odvetví rizikového a rozvojového 
kapitálu. In Financovanie inovačného  rozvoja a aplikácia  medzinárodných účtovných štandardov. CD 
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. PHF EU, Košice,  22. 11. 2010   ISBN  987- 
80- 225-3080-4 
 
HEČKOVÁ, J.- CHAPČÁKOVÁ, A.: Analýza pilierov znalostne založenej konkurencieschopnosti na úrovni 
jej dielčich ukazovateľov vo vzorke vybraných členských štátov EÚ. In Financovanie inovačného  
rozvoja a aplikácia  medzinárodných účtovných štandardov. CD zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie. PHF EU, Košice,  22. 11. 2010   ISBN  987- 80- 225-3080-4 
 
HIČÁK, Š.: Úroveň marketingových inovácií v spracovateľskom priemysle SR. In Financovanie 
inovačného  rozvoja a aplikácia  medzinárodných účtovných štandardov. CD zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. PHF EU, Košice,  22. 11. 2010   ISBN  987- 80- 225-3080-4 
 
ROMANOVÁ, D. – GIRGOŠKOVÁ, M.: Inovácie ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti. In 
Financovanie inovačného  rozvoja a aplikácia  medzinárodných účtovných štandardov. CD zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. PHF EU, Košice,  22. 11. 2010   ISBN  987- 80- 
225-3080-4 
 
STRIČÍK, M. – HAJDUOVÁ, Z.: Inovačné aktivity malých a stredných podnikov na Slovensku a 
možnosti ich podpory. In Financovanie inovačného  rozvoja a aplikácia  medzinárodných účtovných 
štandardov. CD zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. PHF EU, Košice,  22. 11. 
2010   ISBN  987- 80- 225-3080-4 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 1/0656/08  
Názov projektu: Implementácia medzinárodných účtovných štandardov a jej dopad n daň z       

 príjmov 
Vedúci projektu: Ing. Viera Zoričáková, PhD. 
Spoluriešitelia:  Ing. Jozefína Hvastová, PHD. 

           Ing. Branislav Lajoš, PhD. 
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           Ing. Jozef Skultéty, PhD. 
                      Ing. Zuzana Schvartzová, PhD. 

           PhDr. Eva Prividiová 
Doba riešenia: 2008 – 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 963 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- sumarizácia a systematizácia existujúcich poznatkov z oblasti medzinárodných 
účtovných   štandardov, 

- analýza, porovnanie a zhodnotenie vybraných IAS/IFRS so slovenskou legislatívou 
(napr. dlhodobý majetok, zásoby, opravné položky, rezervy, daň z príjmu, individuálna 
účtovná závierka), 

- vymedzenie existujúcich rozdielov medzi účtovníctvom podľa IAS/IFRS a slovenskou  
      úpravou účtovníctva, 
- identifikácia bariér pre implementáciu IAS/IFRS v malých a stredných podnikoch. 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
PASEKOVÁ, M. - BIALIC-DAVENDRA, M. - MÜLLEROVÁ, L. - HVASTOVÁ, J. - MANOVÁ, E. - SOWA, B. – 
CHYZHEVSKA,L.: IFRS for SMEs: Current Issues in Reporting of SMEs in the Czech Republic, Slovak 
Republic, Poland and Ukraine. In:International Journal of Accounting and Information Management, 
2010. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
PASEKOVÁ, M. - STROUHAL, J. - BIALIC-DAVENDRA, M. - MÜLLEROVÁ, L. -HVASTOVÁ, J. - MANOVÁ, 
E. - SOWA, B. –CHYZHEVSKA, L.: SMES Reporting in Emerging Economies: Case of Czech Republic, 
Slovakia, Poland and Ukraine. In:Proceedings of the International Conference of Aktuální trendy pro 
rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Czech Republic,Karviná, 14. – 15. 10. 2010. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
ZORIČÁKOVÁ, V.: Harmonizácia medzinárodných účtovných štandardov pre malé a stredné podniky. 
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Financovanie inovačného rozvoja    a aplikácia 
medzinárodných účtovných štandardov“, 22.11.2010, Košice. Košice: Podnikovohospodárska fakulta v 
Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, elektronické médium. ISBN 987-80-225-3080-4. 
 
HVASTOVÁ, J.: Výnosy v účtovníctve podnikateľov na Slovensku a IAS/IFRS. In: Zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie „Financovanie inovačného rozvoja a aplikácia medzinárodných 
účtovných štandardov“, 22.11.2010, Košice. Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 
Ekonomická univerzita v Bratislave, elektronické médium. ISBN 987-80-225-3080-4.  
 
LAJOŠ, B.: Inovačný prístup pre meranie administratívnej záťaže podnikov. In: Zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie „Financovanie inovačného rozvoja a aplikácia medzinárodných 
účtovných štandardov“, 22.11.2010, Košice. Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 
Ekonomická univerzita v Bratislave, elektronické médium. ISBN 987-80-225-3080-4. 
 
ŠKULTÉTY, J.: Vykazovanie daní z príjmov v IFRS. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Financovanie inovačného rozvoja a aplikácia medzinárodných účtovných štandardov“, 22.11.2010, 
Košice. Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 
elektronické médium. ISBN 987-80-225-3080-4. 
 
BCI  Skriptá a učebné texty  
 
HVASTOVÁ, J.: Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov. Bratislava: Ekonóm, 2010. 234 s. 
11,162 AH. ISBN 978-80-225-3082-8. 
 
LACOVÁ, Ľ. - HVASTOVÁ, J. - MANOVÁ, E.: Účtovníctvo. Ružomberok: Verbum, 2010. 292 s. 9,621 
AH. ISBN 978-80-8084-565-0.  
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Projekty KEGA 
  

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 120-035EU-4/2010  
Názov projektu: Zelený marketing 
Vedúci projektu: doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Daniela Urblíková, PhD.Ing. Katarína Petrovčíková, PhD.Ing.  Máría Andrejčíková,  

           PhD. Ing. Vladímír Kocák, PhD., Ing. Jozef Gajdoš, PhD., 
Doba riešenia: 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1660 eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):   

Dôraz bol kladený na prepojenosť teoretických východísk v zameraní na environmentálne aspekty 
spoločensky zodpovedného prístupu  k implementácií  marketingového  manažmentu a praktických 
otázok súvisiacich s jeho uplatňovaním.  Publikácia dáva ucelený pohľad na komplexnosť problematiky 
zeleného marketingu so zdôraznením nielen pozitívnych, ale aj  možných negatívnych dopadov.  
Publikácia objektivizuje náhľady  na oblasť uplatňovania princípov zeleného marketingu v šírke 
komplexu jednotlivých zložiek marketingového mixu. Záver monografie uvádza dva konkrétne príklady 
uplatňovania zeleného marketingu v automobilovom priemysle a v poľnohospodárstve,  vo sfére 
potravinového reťazca bioproduktov.  

 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavatelstvách 
 
Lieskovská, Vanda - Petrovčíková, Katarína - Gajdoš, Jozef - Hesková, Marie - Vojtko, Viktor -
Urbanska, Jolanta - Hajduová, Zuzana - Bilohuščinová, Denisa ; Dzurová, Mária [recenzent] - 
Gazda,Vladimír [recenzent]: Zelený marketing. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 158 s. 
[7,9 AH]. -ISBN 978-80-225-3047-7 
 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
PETROVČIKOVÁ, K.: Zelený marketing v kontexte ponuky bioproduktov v obchodnej sieti.  In: BEES. 
Zborník z konferencie BEES, Košice, 2010. Bratislava: Ekonóm. 2010, s. 127-133, ISBN 978-80-225-
3047-7. 
 
GAJDOŠ, J.: Politika miesta v zelenom marketingu. In: BEES. Zborník z konferencie BEES, Košice, 
2010. Bratislava: Ekonóm. 2010, s. 78-103, ISBN 978-80-225-3047-7. 
 
 
Projekty mladých vedeckých pracovníkov 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 2330256/09 
Názov projektu: Podniková kultúra slovenských podnikov v európskom komunikačnom 
                        priestore 
Vedúci projektu: Mgr. Lenka Pelegrinová (zastupujúci vedúci projektu za Ing. Elenu Horváthovú, PhD.) 
Spoluriešitelia: Ing. Lýdia Halagová, Ing. Petra Pešáková, Ing. Ľudmila Karabašová, Ing. Martin   

          Čižmárik (do 1.11.2009) 
Doba riešenia: 2 roky (1.1.2009 – 30.12.2010) 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 889 Eur (za celé obdobie riešenia projektu) 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- spracovanie prehľadu teoretických východísk z oblasti podnikovej kultúry, 
- tri dotazníkové prieskumy rôznych oblastí podnikovej kultúry, 
- publikovanie výsledkov vlastného výskumu,  
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- organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov BEES „Business Culture in Enterprises within European 
Communication Space“, výstupom ktorej je zborník príspevkov v objeme 50 výtlačkov, 

- návrh modelu podnikovej kultúry. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok: 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
HALAGOVÁ, L. – PELEGRINOVÁ, L.: Social entrepreneurship and social enterprises within Slovak 
labour market. Acta Oeconomica Cassoviensia, Vol. III, No. 3, 2010. ISSN  1336-6020. 
 
 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
HORVÁTHOVÁ, E., PEŠÁKOVÁ, P.: Managers‘ communication skills. In: Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie doktorandov The International Scientific Conference. „AMTP IV“. Košice: PHF 
EU, 2009. ISBN 978-80-225-2926-6 
 
PELEGRINOVÁ, L., ČIŽMÁRIK, M.: Open innovation in Open Source Software. In: Zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov The International Scientific Conference. „AMTP IV“. 
Košice: PHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2926-6 
HALAGOVÁ, L. – KLEPÁKOVÁ, A.: Zmeny vedúce k vzniku učiaceho sa  podniku a ich vplyv na 
spokojnosť zákazníkov. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov, EDAMBA 2010, Mojmírovce, EU v Bratislave, Vydavateľstvo Ekonóm, s. 164 - 170. ISBN 
978-80-225-2972-3 
 
PELEGRINOVÁ, L. – PEŠÁKOVÁ, P.: Tvorba sietí na území Východoslovenského kraja. Zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov MASH Manažment, Marketing, Sociálna 
sféra a Hospodárstvo. Bratislava: EKONÓM, PHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3003-3 
 
PELEGRINOVÁ, L.: Uzavretý podnikateľský model: MSP v Košickom a Prešovskom samosprávnom 
kraji. Recenzovaný zborník z vedeckej konferencie „PhD.Meetings and Seminars II“. Bratislava: PHF 
v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-225-3081-1 
 
HALAGOVÁ, L. – PELEGRINOVÁ, L: Typológia sociálnych podnikov na území Slovenskej republiky. 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencii BEES „Business  Culture in Enterprises within European 
Communication Space“. Košice: EKONÓM, PHF v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-225-3134-4 
 
HALAGOVÁ, L. – PELEGRINOVÁ, P. – PEŠÁKOVÁ, P.: Podniková kultúra slovenských podnikov. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencii BEES „Business Culture in Enterprises within European 
Communication Space“. Košice: EKONÓM, PHF v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-225-3134-4 

 
  

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu:  2330258 
Názov projektu: Inovačné aktivity v malých a stredných podnikoch s dôrazom na prekážky  

brániace inovačným aktivitám 
Vedúci projektu: Ing. Lucia Demjanová, PhD. 
Spoluriešitelia:  Mgr. Patrycje Pudlo, PhD. 
            Ing. Marek Andrejkovič 
  Ing. Štefan Hičák 
  Ing. Matej Hudák 
  Ing. Radomíra Rejdová 
  Ing. Alena Hakulinová 
  Ing. Natália Genčanská 
Doba riešenia:  1 rok (2010) 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 424,- € 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
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Projekt bol primárne zameraný na inovačné aktivity v podnikoch. Jedná sa aktuálnu problematiku, 
nakoľko inovácie sú považované za zdroj konkurenčnej výhody a potenciál pre budúcu prosperitu 
podniku. Predmetom skúmania boli v prvom rade malé a stredné podniky, ktoré zohrávajú významnú 
úlohu v trhovej ekonomike a sú považované za zdroj podnikateľských schopností, inovácií 
a zamestnanosti. V podmienkach Slovenskej republiky malé a stredné podniky hrajú nezastupiteľnú 
rolu predovšetkým v oblasti tvorby pracovných miest a pri regionálnom rozvoji. Hlavným cieľom 
projektu bola špecifikácia prekážok, ktoré bránia inovačným aktivitám v malých a stredných podnikoch 
na východnom Slovensku a návrh možných opatrení, ktoré by napomáhali rozvoju inovačných aktivít. 
Okrem tejto oblasti sa pozornosť venovala aj špecifickým aspektom ako napr. inovácie v marketingu, 
inovácie v oblasti pedagogického procesu, inovácie v oblasti informatizácie v špeciálnych oblastiach 
podnikania, podnikateľské prostredie v kontexte inovačných aktivít slovenských podnikov. V súvislosti 
s hlavným cieľom projektu bola ako hlavná bariéra rozvoja inovačných aktivít v malých a stredných 
podnikoch identifikovaná oblasť financovania, konkrétne nedostatok finančných zdrojov.  
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
DEMJANOVÁ, Lucia: Inovácie vo vzdelávacích inštitúciách - aplikácia nových metód v hodnotiacej fáze 
pedagogického procesu v manažérskych predmetoch. In Podniková revue : vedecký časopis 
Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : 
Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 20, s. 
98-107. 

 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 
DEMJANOVÁ, L.: Konkurencieschopnosť SR v rámci krajín V4 vzhľadom na vývoj podnikateľského 
prostredia a inovačnej aktivity podnikov. In: Národná a regionálna ekonomika VIII. Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Herľany : Technická univerzita v Košiciach, 2010.  [CD nosič] 
ISBN 978-80-553-0517-2 

 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch               ALEBO 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

 
PUDŁO, P. – PEŠÁKOVÁ, P.: Analiza  barier rozwoju  działalności innowacyjnej w rejonie Wschodniej 
Słowacji Analyze barriers of innovation activity in area of Eastern Slovakia. 

 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 
GENČANSKÁ, N. - HAKULINOVÁ, A.: Vybrané aspekty z oblasti inovácií. In: Zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie inovačného rozvoja a aplikácia medzinárodných 
účtovných štandardov. Košice :  EU, PHF v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-225-3080-4. [CD nosič] 
 
HIČÁK, Š.: Úroveň marketingových inovácií v spracovateľskom priemysle SR. In: Zborník príspevkov 
z vedeckej konferencie GAMA/10/4 Výskum vývojových tendencií a determinantov zvyšovania reálnej 
konkurenčnej schopnosti ekonomiky a návrh koncepčného modelu politiky konkurencieschopnosti 
v podmienkach slovenskej ekonomiky. Košice : EU, PHF v Košiciach, 2010. [CD nosič] 
 
ANDREJKOVIČ, M. – HAJDUOVÁ, Z.: Spokojnosť zamestnancov ako jeden z faktorov úspešného 
podnikania. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Kvalita života II."  
 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch  

 
ANDREJKOVIČ, M. – HUDÁK, M. – REJDOVÁ, R.: Stav podnikateľského prostredia ako faktor inovačnej 
aktivity MSP. In: Manažment v teórii a praxi, roč. 6, 2010, č. ?. ISSN 1336-7137 [online] Dostupné na 
internete: <http://casopisy.euke.sk/mtp/> 
 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 
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BRUOTHOVÁ, M. a kol.: Manažment – praktikum. Bratislava : Ekonóm, 2010. 

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: 2330259/10 
Názov projektu: Vyspelé akciové trhy a trhy krajín V4 - vývoj v období finančnej krízy 
Vedúci projektu: Ing. Eduard Baumöhl, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., Ing. Andrea Takáčová 
Doba riešenia: 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 366 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):  

Za najvýznamnejší výsledok riešenia projektu považujeme dokázanie výskytu efektu nákazy, 
t.j. zvyšovania závislosti medzi akciovými indexmi po určitom šoku (napr. v čase krízy). Uvedené sme 
dokázali na vzorke akciových indexov z troch krajín nášho regiónu (český PX, poľský WIG a maďarský 
BUX) a dvoch indexov z rozvinutých trhov (americký S&P500 a nemecký DAX). Podarilo sa nám tiež 
dokázať, že došlo k štatisticky významnému nárastu v dynamických koreláciách medzi indexmi krajín 
V4 a nemeckým indexom DAX po máji 2004, t.j. po pristúpení do EÚ (samozrejme okrem slovenského 
indexu SAX). V projekte sme sa zamerali tiež na skúmanie volatility a ukázali sme, že perzistencia vo 
volatilite výrazne klesá, pokiaľ sú do jej modelovania pomocou GARCH modelov zahrnuté aj 
štrukturálne zlomy. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 

 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
Publikované: 

 
BAUMÖHL, E. – FARKAŠOVSKÁ, M. – VÝROST, T.: Integrácia akciových trhov: DCC MV-GARCHmodel. 
In: Politická ekonomie, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 488 – 503. ISSN 0032-3233 

 
V tlači: 
BAUMÖHL, E. – LYÓCSA, Š. – VÝROST, T.: Shif Contagion with Endogenously Detected Volatility 
Breaks: The Case of CEE Stock Markets. In: Applied Economics Letters, 2010. 
 
LYÓCSA, Š. – BAUMÖHL, E. – VÝROST, T.: The Stock Markets and Real Economic Activity: New 
Evidence from CEE. In: Eastern European Economics, 2010. 
 
BAUMÖHL, E. – VÝROST, T.: Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to 
Nonsynchronous Trading Effects. In: Czech Journal of Economics and Finance, 2010. 

 
V recenznom konaní: 
LYÓCSA, Š. – BAUMÖHL, E. – VÝROST, T.: Volatility regimes in macroeconomic time series: The case 
for Central and Eastern Europe. In: Czech Journal of Economics and Finance, 2010. 

 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 
LYÓCSA, Š. – BAUMÖHL, E. – VÝROST, T.: Structural Breaks in Selected Slovak Main Economic 
Indicators. In: Národná a regionálna ekonomika VIII. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Košice : EKF TU, 2010. s. 589 – 602. ISBN 978-80-553-0517-2  
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: č. 2330260/1 – MLADÁ VEDA 
Názov projektu: Odvetvová klasifikácia: tvorba, homogenita a trhová štruktúra  odvetví. 
Vedúci projektu: Ing. Štefan Lyócsa, PhD. 
Spoluriešitelia: Ing. Magdaléna Freňáková, PhD., Ing. Lucia Bosáková (Perúnová) 
Doba riešenia: 2010-2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 300,-EUR 
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Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 
Model tvorby odvetvových skupín pomocou finančných a účtovných ukazovateľov. (publikované v 
Schwartzová et al. 2010). 
Model merania dynamiky a homogenity odvetvovej štruktúry. (publikované v Lyócsa et al. (2010). 
Empirické modely vysvetľujúce variabilitu finančnej výkonnosti rôznych odvetví. (pripravovaná 
monografia Baumohl et al. 2011)  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: V EPČ to zatiaľ nie je. 
  
 
Projekt Nadácie Tatra banky 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: 2010vs035 
Názov projektu: Inovácia výučby predmetu Financie a mena prostredníctvom e-learningu  
Vedúci projektu: doc. Ing. Eva Kafková, PhD. 
Spoluriešitelia: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., 
                      doc. Ing. Jitka Veselá, PhD., 
                      Ing. Svatopluk Nečas, 
                      Ing. Marek Meheš, PhD. 
                      Ing. Igor Hudák, 
                      Ing. Martin Kračinovský, 
                      Ing. Jozef Urban, 
                      Róber Fedák 
Doba riešenia: 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 3 750 eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

Zámerom projektu č. 2010vs035 – Inovácia výučby predmetu Financie a mena 
prostredníctvom e-learningu bola modernizácia výučby predmetu Financie a mena využívaním e-
learning metódy pre potreby aktívneho a permanentného vzdelávania, v rámci projektu boli 
spracované kapitoly Mena, Bankovníctvo a Poisťovníctvo.  

 Študenti získajú poznatky prostredníctvom modernej formy výučby e-learning, ktorá pozitívne 
vplýva na úsporu času študentov a umožní interaktívnu komunikáciu študent-pedagóg. Aplikáciou 
a využívaním e-learning výučby boli podporené individuálne štúdium a tvorivosť študentov. V 
spolupráci so študentmi denného i externého štúdia, ktorí zhodnotili vhodnosť štruktúry obsahu a 
flexibility jednotlivých modulov z pohľadu študenta, boli upravené študijné materiály pre zvýšenie 
kvality procesu výučby. Prínosom boli aj prednášky študentom erudovaných vysokoškolských 
pedagógov zo zahraničných univerzít a z bankovej praxe. 

   S cieľom zefektívnenia procesu výučby využitím e-learningu bola vypracovaná príručka vo 
forme manuálu, ktorá obsahuje základné informácie o štruktúre kurzu, o systéme hodnotenia, 
o účastníkoch kurzu, vrátane popisu požiadaviek a nárokov na vedomosti študenta. Zámerom 
vytvorenej príručky je popísať a rozvíjať metódu dištančného vzdelávania pomocou e-learningu 
založeného na softvéri Moodle dostupnom na internete a tým skvalitniť výučbu predmetu Financie 
a mena či už pre dennú alebo externú formu štúdia. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
HUDÁK, I.: Riadenia zmeny v podniku. In Elektronický zborník príspevku z medzinárodnej vedeckej 
doktorandskej konferencie – 29. 6. 2010, Košice:  EÚ v Bratislave, PHF so sídlom v Košiciach, 
Vydavateľstvo Ekonóm, 2010, ISBN 978-80-225-3003-3. 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
KAFKOVÁ, E. – HUDÁK, I. – ALBERTOVÁ, J.: Vývoj komerčného poisťovníctva vo Fínsku v období 2006 
– 2008. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Evropské finanční systémy 2010. 
Brno, MU v Brne, Ekonomicko-správni fakulta, 2010. s. 221 – 225. ISBN 978-80-210-5182-9. 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: VEGA 1/0802/08 
Názov projektu: Migračná politika Európskej únie 
Vedúci projektu: prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. 
Spoluriešitelia: Dudáš Tomáš, Ing., PhD., Csabay Marek, Ing. PhD., Grešš Martin, Ing., PhD.,   Hurná          

Lucia, JUDr., PhD., Jurík Roman, JUDr., PhD., Lipková Beáta, Ing., PhD. Mattoš Boris, 
Mgr., PhD., Rusiňák Peter, JUDr., PhD., Greššová Mária, Ing., PhD., Ondrušek Miloš, 
Ing., PhD., Markovič Andrej, Ing. 

Doba riešenia: 01. 01. 2009 – 31. 12. 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1344,00 
Dosiahnuté výsledky riešenia:  

V sledovanom období boli publikované viaceré výstupy  v časopisoch a na medzinárodných 
konferenciách doma a v zahraničí. Príspevky boli orientované hlavne na  problematika medzinárodnej 
migrácie a remitencií, na slobodu pohybu a migračné právo, modrú kartu, problematiku nelegálnej 
migrácie a migračnú politiku SR a jej efekty 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
GRANČAY, Martin - FODOROVÁ, Veronika. Európska únia a Turecko - navždy milenci alebo čoskoro 
manželia?. In Rozširovanie, bezpečné a prosperujúce susedské prostredie EÚ : zborník príspevkov z 
konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009. - Bratislava : Ševt, a.s., 2010. 
ISBN 978-80-8106-022-9, s. 22-31. VEGA 1/0802/08. 
 
GREŠŠ, Martin. Medzinárodná migrácia a jej vplyv na rozvojové krajiny. In Medzinárodné vzťahy 2009 
: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 187-196. VEGA 1/0802/08. 
 
JANČÍKOVÁ, Eva. Migrácia a trendy v remitenciách v roku 2009. In Medzinárodné vzťahy 2009 : 
aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 283-292. VEGA 1/0802/08. 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: VEGA 1/0561/08 
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Názov projektu: Kultúrna pluralita, interkultúrna komunikácia a vytváranie interkultúrnych  
 kompetencií 

Vedúci projektu: doc. PhDr. Milan Márton, CSc. 
Spoluriešitelia: Plávková Oľga, doc., PhDr., CSc., Benická Janka, prof., Mgr., PhD., Bláhová Mária,  

          PhDr., PhD., Klavec Jozef, doc., PhDr., CSc., Delgadová Elena, PhDr., Hulajová Ľubica,    
          Mgr., Fodorová Veronika, Ing., Reťkovský Peter, Ing.  

Doba riešenia: 2008 – 2010 
Dosiahnuté výsledky výskumu: autori publikovali predovšetkým v zborníkoch 

z medzinárodných konferencií, ktoré boli zamerané na zmeny spoločnosti v období globalizácie 
a hospodárskej krízy vo vzťahu ku kultúre, k problematike multikultúrnosti v medzinárodnom 
podnikaní a politickej korektnosti, ako aj vytvárania interkultúrnych kompetencií  prostredníctvom 
jazyka. 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 226,00 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:  
 
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, monografiách 
 
BENICKÁ, Jana. Dočasný pobyt s úmyslom vrátiť sa do svojej rodnej vlasti? – prípad čínskeho 
vysťahovalectva včera a dnes. In Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, 
interkultúrne kompetencie: monografický zborník – grantový project VEGA 1/0561/08.- Bratislava: 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3093-4, s. 539-54. 
 
BLÁHOVÁ, Mária. Interkultúrna komunikácia a diplomacia. In Kultúrna pluralita, univerzalizmus, 
interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - grantový projekt 
VEGA 1/0561/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3093-4, s. 107-125. 
 
DELGADOVÁ, Elena. Kultúra a komunikácia. Teoretické východiská a vymedzenie pojmov. In Kultúrna 
pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie: monografický zborník 
– grantový project VEGA 1/0561/08. – Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-
3093-4, s.141-161. 
 
FODOROVÁ, Veronika. Európska identita - budúcnosť európskeho integračného projektu?. In Kultúrna 
pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník 
- grantový projekt VEGA 1/0561/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-
3093-4, s. 69-85. 
 
HULAJOVÁ, Ľubica. Dielo a práca Edwarda T. Halla a ich vplyv na ďalší vývoj interkultúrnej 
komunikácie. In Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne 
kompetencie : monografický zborník - grantový projekt VEGA 1/0561/08. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3093-4, s. 127-139. 
 
KLAVEC, Jozef. Islamský fundamentalizmus – prekážky dialógu. In Kultúrna pluralita, univerzalizmus, 
interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie: monografický zborník – grantový project VEGA 
1/0561/08. – Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3093-4, s.55-68. 
 
MÁRTON, Milan. K niektorým podobám a dôsledkom univerzalizmu. In Kultúrna pluralita, 
univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - 
grantový projekt VEGA 1/0561/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-
3093-4, s. 7-23. 
 
PLÁVKOVÁ, Oľga. Premeny vedomia občanov Slovenska na prelome tisícročia. In Kultúrna pluralita, 
univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - 
grantový projekt VEGA 1/0561/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-
3093-4, s. 25-38. 
 
REŤKOVSKÝ, Peter. Porovnanie vybraných aspektov kultúry Kolumbie a USA. In Kultúrna pluralita, 
univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - 
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grantový projekt VEGA 1/0561/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-
3093-4, s. 87-105.  
 
AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
HULAJOVÁ, Ľubica. Hofstedeho dielo Culture´s consequences a jeho kritika. In Týždeň vedy a 
techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník 
vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. 
ISBN 978-80-89328-52-9, s. 88-92. VEGA 1/0561/08. 
 
MÁRTON, Milan. Etnický a občiansky národ a interkultúrny dialóg. In Európa - interkultúrny priestor : 
výstup z konferencie konanej 6. a 7. novembra 2008 v Bratislave. - Bratislava : Národné osvetové 
centrum, 2010. ISBN 978-80-7121-327-7, s. 160-167. VEGA 1/0561/08. 
 
MÁRTON, Milan. Východiská ekonomickej paradigmy a jej hodnotové a civilizačné aspekty. In 
Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 473-477. VEGA 1/0561/08. 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: VEGA 1/0408/08 
Názov projektu: Medzinárodná migrácia v európskom kontexte 
Vedúci projektu: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. 
Spoluriešitelia: Márton, Milan, doc., PhDr., CSc., Koganová, Viera, Mgr., PhD., Vokálová Emília,  
            PaedDr., CSc., Greguš Peter, PhDr., CSc., Plávková Oľga, doc., PhDr., CSc., Brezníková  
            Soňa, PhDr., Barátová Jana, PhDr., Barát Peter, PhDr., Kupkovič Miroslav, Mgr.   
Doba riešenia: 1.1. 2008 – 31.12.2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 564,00 EUR 
Dosiahnuté výsledky riešenia:  

Konkrétnym výsledkom riešenia projektu bolo publikovanie celého radu článkov a štúdii 
v domácich a zahraničných odborných a vedeckých publikáciách, tiež účasť na medzinárodných 
vedeckých konferenciách. K najdôležitejším patrila medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa 
uskutočnila v roku 2008 v Kolíne, v Českej republike, pod identickým názvom ako výskumná úloha – 
Mezinárodní migrace v evropském kontextu. Hlavným organizátorom a predsedom tejto konferencie 
bol zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. Na konferencii odzneli a boli publikované príspevky 
členov riešiteľského kolektívu. V roku 2009 to bola medzinárodná vedecká konferencia – Menšiny 
a integrujúca sa Európa, v rámci ktorej tak isto odzneli a boli publikované príspevky členov 
riešiteľského kolektívu. V rámci medzinárodných vedeckých konferencií Fakulty medzinárodných 
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v rokoch 2008, 2009, a 2010 rokovali sekcie pod názvom 
Medzinárodná migrácia, ktorej predsedal a rokovania sekcie viedol zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Ján 
Liďák, CSc. 

Záverečným výstupom projektu VEGA v roku 2010 bolo vydanie vedeckej monografie  vydanej 
v zahraničnom vydavateľstve zodpovedného riešiteľa - LIĎÁK, Ján. Mezinárodní migrace a Evropa. 
Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010. 149 s. [9,438 AH]. VEGA 1/0408/08. ISBN 978-
80-86879-24-6. 

V priebehu roka 2010 odišli z pracoviska niekoľkí členovia riešiteľského kolektívu – V. 
Koganová, P. Barát a S. Brezníková. a ich publikačná činnosť v tomto roku bola nulová. V súčasnosti 
sú zadané do tlače ďalšie state a štúdie, ktoré budú publikované na začiatku roka 2011. 

Ďalej je potrebné uviesť, že v súčasnosti v roku 2010, je spracovávaná  kandidátska 
dizertačná práca interného doktoranda FMV EU - Lukáč, M.: Prisťahovalectvo a sociálnopolitická 
diverzifikácia Európy a tiež dizertačná práca, ktorá s témou projektu VEGA úzko súvisí – Holas, L.: 
Zmeny v usporiadaní medzinárodných vzťahov  na prelome 20. a 21. storočia. 
 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
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LIĎÁK, Ján. Mezinárodní migrace a Evropa. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010. 149 
s. [9,438 AH]. VEGA 1/0408/08. ISBN 978-80-86879-24-6.  
 
AFD  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
VOKÁLOVÁ, Emília. Stanoviská Svätej stolice k fenoménu medzinárodnej migrácie. In Medzinárodné 
vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 896-903. VEGA 1/0408/08. 
 
LIĎÁK, Ján. Kauzalita a podmienenosť migračných procesov v súčasnej Európe. In Medzinárodné 
vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 388-396. VEGA 1/0408/08. 
 
GREGUŠ, Peter. Problém tzv. "ázijského výrobného spôsobu" v Marxovej a Engelsovej koncepcii 
historického procesu a "aziatský marxizmus". In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej 
ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-
225-3025-5, s. 172-178. VEGA 1/0408/08. 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: VEGA 1/0862/08 
Názov projektu: Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve 
Vedúci projektu: Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 
Spoluriešitelia: Balhar Víťazoslav, Prof., Ing. CSc., zástupca vedúceho projektu, Balhar Vítězslav,   
            Ing.PhD., Dudáš Tomáš, Ing. PhD., Grešš Martin, Ing. PhD., Mizera Radoslav, Ing..  
            Stepanyan Ruben, Ing. PhD., Škvrnda František, Doc., PhDr. CSc., Žúdel Branislav, Ing.  
            PhD. Aleksanyan, Tigran, Ing. 
Doba riešenia: 2008 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené za rok  2009  1 535,30 € 
Dosiahnuté výsledky riešenia:  
 Po spresnení oblastí, foriem a vedeckých metód  skúmanej problematiky - Indie v rámci svetovej 
ekonomiky, koncentrácii literatúry a ostatných zdrojov, analytických činnostiach a prvej syntetizácii 
výstupov jednotlivých riešiteľov pre publikovanie v zborníku výstupov za rok 2008, bolo v záujme 
vyššieho stupňa koherencie výstupov v rámci programu VEGA rozhodnuté:  

- precizovať a aktualizovať, podľa možností, výstupy pripravené do tlače aj s ohľadom 
na dôsledky finančnej a globálnej krízy  a premietnuť ich v záveroch výskumného 
projektu, 

- parciálne využiť výsledky výskumu v publikačnej činnosti a 
- na odborných podujatiach so súvzťažnou problematikou.  

V tejto polohe na Prvej vedecko-podnikateľskej konferencii „Perspektívy podnikania v Indii: Pomoc 
slovenským podnikateľom pri vstupe na indický trh“, ktorá sa konala 23. júna 2009 v Bratislave, sa 
zúčastnili: 
Ing. Tigran Aleksanyan ako spolukoordinátor konferencie a zostavovateľ konferenčného zborníka,  
Ing. Ladislav Lysák, DrSc. ako lektor s príspevkom „Pozície a faktory rozvoja Indie vo svetovej 
ekonomike a spoločnosti i v slovensko-indických vzťahoch“, 
doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. ako lektor s príspevkom „O vybraných otázkach ekonomických 
aspektov bezpečnostného prostredia Indie“,  
Ing. Martin Grešš, PhD. ako recenzent zborníka príspevkov z konferencie.    

 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 
 
Pripravovaný záverečný výstup projektu: Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve. 
Zborník výstupov v rámci výskumného projektu VEGA 1/0862/08. ISBN 978-80-225-3131-3. [v 
súčasnosti v tlači] 
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: VEGA 1/0826/08  
Názov projektu: Medzinárodné vzťahy v podmienkach postmodernej spoločnosti globalizujúceho sa  
    sveta (sociologické a politologické aspekty sociálno-ekonomických a bezpečnostných  
                             problémov) 
Vedúci projektu: doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 
Spoluriešitelia: Lysák Ladislav Ing. DrSc.; Plávková Oľga, doc. PhDr. CSc.; Kucharčík Rudolf PhDr.  
            PhD., Weiss Peter, PhDr., CSc.; Hniličan Vladimír Ing. PhD.; Štefančíková Michaela  
            Ing.; Fertaľová Mária Ing.; Svoreňová Soňa Ing.; Fodorová Veronika Ing.; Szikorová  
            Nóra Ing.; Hulmanová Margita Ing;  Billý Ľubomír Ing; ; Reťkovský Peter Ing; Rusiňák  
                     Peter Ing 
Doba riešenia: 2008 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1115 eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia:  
 Analýza stanovených sociologických a politologických aspektov sociálno-ekonomických a 
bezpečnostných problémov medzinárodných vzťahov v podmienkach postmodernej spoločnosti 
globalizujúceho sa sveta. Vplyv globálnej krízy začiatku 21. storočia na súčasné medzinárodné vzťahy. 
Príspevok ku konštruovaniu scenárov vývoja medzinárodných vzťahov (svetovej politiky) na začiatku 
21. storočia. Skúmanie možností fungovania EÚ ako špecifického typu aktéra súčasných 
medzinárodných vzťahov a jej pôsobenia ako potenciálnej superveľmoci.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
ŠKVRNDA, František:  Karol Marx, materialistické chápanie dejín a súčasná teória medzinárodných 
vzťahov  - VEGA 1/0826/08. In Karol Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. - Bratislava : VEDA, 
2010. –  ISBN 978-80-224-1131-8. - S. 155- 172 [1,52 AH]. 
 
ŠKVRNDA, František: O sociologických aspektoch vytvárania teórie bezpečnosti / František Škvrnda. - 
Spôsob prístupu: <http://www.ucm.sk/revue>. In Slovenská politologická revue [elektronický zdroj] : 
revue pre politický a občiansky život. – Trnava : Filozofická fakulta Univerzity s. Cyrila a Metoda v 
Trnave, Katedra politológie, 2009. - ISSN 1335-9096. - Roč. 9, č. 4 (2009). 
 
ŠKVRNDA, František: Sociologické aspekty bezpečnosti v postmodernej spoločnosti / František 
Škvrnda. - VEGA 1/0826/08. In Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany. Socjologia XLIX / 
recenzenti: Krzysztof Czekaj, Anna Wachowiak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2010. – ISBN 978-83-229-3098-4. - ISSN 0239-6661. - S. 259-268. 
 
ŠKVRNDA, František: O sociologickom chápaní bezpečnosti / František Škvrnda. - VEGA 1/0826/08. In 
Aktuální otázky české a slovenské společnosti I : sborník k 45. výročí založení Československé 
sociologické společnosti : Sociologie vybraných oblastí / recenzenti: Ján Bunčák, Jiří Buriánek, Michal 
Illner. - Brno : Tribun EU s.r.o., 2010. - ISBN 978-80-7399-963-6. - S. 344-355. 
 
ŠKVRNDA, František: Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia / 
František Škvrnda. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : zborník príspevkov z 15. 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Žilina, 2. - 3. jún 2010. 3. diel. - Žilina : EDIS - 
vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. - ISBN 978-80-554-0204-8. - S. 703-709. 
 
ŠKVRNDA, František: Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia / 
František Škvrnda. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : zborník príspevkov z 15. 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Žilina, 2. - 3. jún 2010. 3. diel. - Žilina : EDIS - 
vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. - ISBN 978-80-554-0204-8. - S. 703-709. 
 
ŠKVRNDA, František: Vytváranie multipolárneho usporiadania moci vo svete na začiatku 21. storočia / 
František Škvrnda. In Medzinárodné vzťahy 2009 [elektronický zdroj] : aktuálne otázky svetovej 
ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok 
Smolenice, 03.-04. december 2009 / zostavovateľ zborníka Milan Márton. - Bratislava : Vydavateľstvo 
EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3025-5. - S. 764-774. 
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ŠKVRNDA, František: O možno prvých postmoderných voľbách na Slovensku alebo prečo sa zmena 
nemôže stať zmenou / František Škvrnda. - Spôsob prístupu: http://www.blisty.cz/art/53102.html. - 
Popis urobený: 5.8.2010. In Britské listy [elektronický zdroj] : internetový deník. - Praha : UK Praha, 
Fakulta sociálních věd, 2010. - ISSN 0015-1920. - Vyšlo:15.6.2010. 
 
ŠKVRNDA, František: Ďalšie dejstvo veľkej hry o Afganistan. [1] / František Škvrnda. In Slovo : 
spoločensko - politický týždenník. - Bratislava, 2009. - ISSN 1336-2984. - Roč. 11, č. 40(2009), s. 21. 
 
ŠKVRNDA, František: Ďalšie dejstvo veľkej hry o Afganistan. [2] / František Škvrnda. In Slovo : 
spoločensko - politický týždenník. - Bratislava, 2009. - Ročník 11, č. 41 (2009), s. 20. 
 
ŠKVRNDA, František: Ďalšie dejstvo veľkej hry o Afganistan. [3] / František Škvrnda. In Slovo : 
spoločensko - politický týždenník. - Bratislava, 2009. - Ročník 11, č. 42-43 (2009), s. 27. 
 
ŠKVRNDA, František: Prekutie mečov na pluhy ostáva utópiou / František Škvrnda. In Slovo : 
spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Nové slovo, 2010. - ISSN 1336-2984. - Roč. 12, č. 26 
(23.06. - 29.06.2010), s. 20-22. 
 
KUCHARČÍK, Rudolf: Miesto USA v súčasnej medzinárodnej politike v kontexte novej národnej 
bezpečnostnej stratégie / Rudolf Kucharčík. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre 
medzinárodné politické,  ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných 
vzťahov EU, 2010. -  ISSN 1336-1562. - Roč. 8, č. 1 (2010), s. 7-22. 
 
KUCHARČÍK, Rudolf: Štát v súčasnom medzinárodnom systéme / Rudolf Kucharčík. In Medzinárodné 
vzťahy 2009 [elektronický zdroj] : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov 
z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 03.-04. december 2009 / zostavovateľ 
zborníka Milan Márton. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3025-5. - S. 
374-379. 
 
WEISS, Peter: Zahraničná politika a vnútroštátne orgány pre zahraničné styky / Peter Weiss. In 
Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne 
vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2009. - ISSN 1336-1562. - Roč. 7, č. 1 
(2009), s. 106-124. 
 
 
Projekty mladých vedeckých pracovníkov 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: MU-VP 2319208 
Názov projektu: Migračná politika EÚ v podmienkach globálnej liberalizácie a deregulácie dopravy 
Vedúci projektu: Ing. Martin Grančay 
Spoluriešitelia: Ing. Nóra Szikorová, Mgr. Klaudia Pyteľová 
Doba riešenia: 1.1.2010-31.12.2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 474 EUR 
 Dosiahnuté výsledky riešenia: príspevok k dizertačnému výskumu riešiteľov, účasť na 1 
zahraničnej vedeckej konferencii (Sibiu, Rumunsko) vrátane publikácie príspevku, 1 článok 
v zahraničnom vedeckom časopise (Zagreb International Review of Economics and Business), 2 
vystúpenia na domácich konferenciách a články v zborníku (Smolenice 2010) 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 

 
GRANČAY, Martin: The Economic Impacts of Air Transport Liberalization. In Zagreb International 
Review of Economics & Business. - Zagreb: Economics Faculty Zagreb, 2010. - ISSN 1331-5609. - 
Roč. 13, č. 2 (2010), s. 71-85. 
 
GRANČAY, Martin – SZIKOROVÁ Nóra: Air Transportation Today and Twenty Years Later. In The 
Economic World Destiny: Crisis and Globalization? Conference proceedings. Sibiu: Lucian Blaga 
University Publishing House, 2010. ISBN 978-973-739-987-8. S. 131-138. 
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GRANČAY, Martin: Severoatlantická letecká doprava v hospodárskej kríze. Smolenice 2010. 
PYTEĽOVÁ, Klaudia:  (názov podľa prihlášky) Smolenice 2010. 

 
  

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: MU-VP 2319211 
Názov projektu: Príčiny a dôsledky pracovnej migrácie občanov SR do štátov Európskej únie  
   s dôrazom na mladých ľudí 
Vedúca projektu: Ing. Margita Hulmanová 
Spoluriešitelia: Ing. Peter Reťkovský, Ing. Veronika Novosadová 
Doba riešenia: 1.1.2010- 31.12.2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 516 EUR 
 Dosiahnuté výsledky riešenia: Identifikácia vysokej nezamestnanosti mladých ľudí v Slovenskej 
republike ako jedného z dôvodov migrácie za lepšími podmienkami na trhu práce do krajín Európskej 
únie. Stručná analýza vybraných opatrení na boj s nezamestnanosťou mladých ľudí v SR a otázky ich 
efektivity. Skúmanie ekonomických, zdravotných a sociálnych dôsledkov nezamestnanosti mladých 
ľudí a popis súčasného stavu vzhľadom na globálnu hospodársku krízu.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
Hulmanová, M.: Youth (Un)employment in Slovak Republic in European Context - Challenges and 
Possible Solutions. Príspevok na konferencii MyPhD 2010. 1.-2.10.2010. Bratislava.  

 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: MU-VP 2319210 
Názov projektu: Migrácia ako nová bezpečnostná výzva Európskej únie 
Vedúci projektu: Ing. Mikuláš Černota 
Spoluriešitelia: Ing. Peter Rusiňák, Ing. Petra Holzerová 
Doba riešenia: 1. január 2010 – 31. december 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 491 EUR 
 Dosiahnuté výsledky riešenia: Výsledkom riešenia projektu sú publikované výstupy v rámci 
zborníkov vedeckých a doktorandských konferencií, pričom za najvýznamnejší prínos projektu je 
považované zorganizovanie Diskusného fóra Fakulty medzinárodných vzťahov v spolupráci so 
Zastúpením Európskej únie na Slovensku dňa 23.11.2010 na tému „Migrácia – Výzva pre Európsku 
úniu v 21. storočí“. Výstupy z diskusie obsahujú reflexie a odborné analýzy tematických okruhov 
z oblasti moslimských komunít v EÚ, využívania EÚ fondov pri práci s utečencami, nových trendy v 
migračnej politike, multikulturalizmu a kultúrnej integrácie migrantov, pomoci pri integrácii cudzincov 
v SR  a migrantov na pracovnom trhu.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
 
RUSIŇÁK, P.: Skúsenosti slovenského mimovládneho sektora s prácou s „opinion leaders“ na Ukrajine 
a v Iraku. In: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2010 – zborník 
príspevkov z medzinárodnej konferencie doktorandov. Bratislava: Ekonóm, 2010 
 
ČERNOTA, M.: Faktory životného prostredia a migrácia obyvateľstva. In: Ekonomické, politické 
a právne otázky medzinárodných vzťahov 2010 – zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 
doktorandov. Bratislava: Ekonóm, 2010 
 
HOLZEROVÁ, P.: Politický kontext účinnosti kondicionality Európskej únie v Srbsku. In: Ekonomické, 
politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2010 – zborník príspevkov z medzinárodnej 
konferencie doktorandov. Bratislava: Ekonóm, 2010 
 
ČERNOTA, M.: Interpretácia stavu životného prostredia na medzinárodnej úrovni. In: Medzinárodné 
vzťahy 2010 - zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonóm, 
2011, [v tlači] 
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HOLZEROVÁ, P.: Srbsko: Desať rokov po páde Miloševičovho režimu. In: Medzinárodné vzťahy 2010 - 
zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonóm, 2011, [v tlači] 
RUSIŇÁK, P.: Predpoklady úspešného predsedníctva nových členských krajín v Rade Európskej únie. 
In: Medzinárodné vzťahy 2010 - zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie. 
Bratislava: Ekonóm, 2011, [v tlači] 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: MU-VP 2319211 
Názov projektu: Postavenie imigrantov v SR 
Vedúci projektu: Ing. Ľubomír Billý 
Spoluriešitelia: Ing. Katarína Cséfalvayová, Ing. Paula Puškárová 
Doba riešenia: 1.1. 2010 – 31.12.2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 441 eur 
 Dosiahnuté výsledky riešenia: V rámci interného grantu sa zorganizovalo diskusné fórum 
„Migrácia – výzva pre Európsku úniu v 21. storočí“ v spolupráci so Zastúpením EK v SR, na ktorom 
vystúpili so svojimi príspevkami k téme imigrantov v SR predstavitelia mimovládnych organizácií 
pôsobiacich v SR. Okrem toho boli prostriedky interného grantu využité na nákup literatúry k téme 
migrácie.  
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
Migrácia v čase krízy, In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010: 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov : 10.6.2010 Bratislava, Vydavateľstvo 
Ekonóm, 2010, ISBN 978-80-225-3034-7.s.6-16 
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Fakulta aplikovaných jazykov  
 
 
Projekt KEGA 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: KEGA č. 484, MŠ SR č. 3/6205/08 
Názov projektu: Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového 
    štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia 
Vedúci projektu: PhDr. Tatiana Hrivíková, PhD. (KIK) 
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. – zástupca ved. projektu (KJaT),  
   PhDr. Viera Bocková, PhD. (KIK), PhDr. Eleonóra Zsapková, PhD. (KAaNJ), PhDr. Hana  
   Pašková (KAaNJ), PhDr. Ildikó Némethová (KIK), doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc.  
   (KJaT), doc. PhDr. Eva Ondrčková, CSc. (KAaNJ), Mgr. Katarína Seresová, PhD.  
   (KJaT), PhDr. Milena Helmová (KIK), Mgr. Eva Janíčková (KIK) 
Spoluriešiteľské pracovisko - Filozofická fakulta UK v Bratislave: doc. PhDr. Eva Széherová, CSc., doc. 
PhDr. Elena Ehrgangová, CSc., doc. PhDr. Tajda Nováková, CSc. 
Doba riešenia: 2008 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2 852,00 Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

• Model medziodborového študijného programu 
• Vzorový medziodborový študijný program „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia a 

Zahraničnoobchodné podnikanie“ 
• Sylaby nových predmetov -  Interkultúrna komunikácia 

-   Civilizácia 
-   Európske štúdie 
-   Lingvistika 

• Pokusné zavedenie predmetov a overenie ohlasov medzi študentmi formou dotazníka 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
ACB02 0118796 
 
ONDRČKOVÁ, Eva - LIŠKOVÁ, Danuša. Einführung in die Wirtschaftssprache. Bratislava : Sprint dva, 
2010. 288 s. [10,242 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-25-1. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
AEC01 0117760 
 
HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Innovation and diversification of educational process through a new study 
program "Foreign languages and intercultural communication". In Sociokuľturnye problemy jazyka i 
kommunikacii : sbornik naučnych trudov, vypusk 6. - Saratov : Povolžskaja akademija 
gosudarstvennoj služby im. P.A. Stolypina, 2010. ISSN 1995-0500, s. 123-128. 
 
Štatistika: kategória publikačnej činnosti 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 
1 

Súčet  2 
 
 
Inštitucionálne projekty 
 

 
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 

Číslo projektu: IG č. 10 
Názov projektu: Aplikácia inovatívnych učebných metód na tvorbu študijných materiálov pre potreby  
   špecializovaného jazykového kurzu Wirtschaftsdeutsch im Handel na Obchodnej  
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   fakulte EU v Bratislave  
Vedúci projektu: PhDr. Eleonóra Flochová, CSc. (KAaNJ) 
Spoluriešitelia: Mgr. Zuzana Kočišová (KAaNJ), Mgr. Eva Janíčková (KIK) 
Doba riešenia:  2008 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 500,00 Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

• overovanie spracovaných materiálov pre kurz č. 17 (konzultácie s vyučujúcimi, 
aktualizácia pripomienok, tvorba nových cvičení, 

• kompletizácia textov pre posluchové cvičenia a realizácia nahrávok na CD prostredníctvom 
osoby s materinským jazykom nemeckým, 

• spracovanie grafických a ilustračných materiálov pre vydanie učebnice 
• publikačné výstupy riešiteľov na konferenciách, v nekonferenčných vedeckých zborníkoch 

a zostavovateľská práca pri vydaní zborníka vedeckých prác. 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...) 
FAI02 0114366 
 
Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010 
[elektronický zdroj]. Vedecký redaktor Katarína Seresová ; zostavili: Ingrid Kunovská, Zuzana 
Kočišová, Mária Mrázová, Oľga Vereská. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 
978-80-225-2933-4. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
AED02 0120005 
 
KOČIŠOVÁ, Zuzana. Nácvik komunikatívnych zručností v odbornom nemeckom jazyku. In 
Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium V. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - 
Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-42-0, s. 26-35. 
 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
BED01 0114312 
 
KOČIŠOVÁ, Zuzana - FLOCHOVÁ, Eleonóra.  „Wirtschaftsdeutsch im Handel“ – prezentácia učebného 
materiálu. In FORLANG 2009 : zborník z medzinárodnej konferencie Katedry jazykov Technickej 
univerzity v Košiciach usporiadanej v dňoch 17.-18. septembra 2009 [elektronický zdroj]. - Košice : 
[Technická univerzita v Košiciach, 2009]. ISBN 978-80-553-0325-3, s. 163-168. 
 
Štatistika: kategória publikačnej činnosti 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky...) 
1 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1 
Súčet  3 

 
Práce riešiteľov projektu, ktoré boli napísané a zadané do tlače v r. 2010 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
KOČIŠOVÁ, Zuzana. Počúvanie s porozumením v odbornom cudzojazyčnom vyučovaní. In 
Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : Zborník vedeckých prác. Bratislava : Z-F 
Lingua 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
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FLOCHOVÁ, Eleonóra. Gramatika v hospodárskej nemčine. In Cudzie jazyky v premenách času : 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k 10. výr. Ústavu jazykov a 70. výr. Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, 4.6.2010 v Bratislave 
 
 

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU 
Číslo projektu: IG č. 12 
Názov projektu: Zefektívnenie práce s odborným textom v anglickom jazyku na 
Ekonomickej univerzite so zameraním na informačné technológie a sociálno- ekonomickú problematiku  
Vedúci projektu: PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. (KAaNJ) 
Spoluriešitelia: PhDr. Ľubica Kurdelová, PaedDr. Jolana Meľsitová, Bc. Paul McCullough (KAaNJ) 
Doba riešenia: 2008 - 2010 
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 500,00 Eur 
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): 

- dokončenie výskumu metodických aspektov práce s odborným textom a slovnou 
zásobou z oblasti sociálno ekonomickej a informačných technológií 

- vypracovanie manuálu k skriptu Business Informatics Vocabulary 
- testovanie skripta vo výučbe, vyhľadávanie chýb a následné odstránenie 

nedostatkov 
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
BCI Skriptá a učebné texty 
BCI01 0117869 
 
STRADIOTOVÁ, Eva - MEĽSITOVÁ, Jolana - KURDELOVÁ, Ľubica. Business Informatics Vocabulary. 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 129 s. [7,626 AH]. ISBN 978-80-225-3029-3. 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
ADF01 0108523 
 
STRADIOTOVÁ, Eva. Možnosti internetu vo vyučovacom procese. In Fórum cudzích jazykov : časopis 
pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, 
Vysoká škola Višegrádu v Sládkovičove, 2009. ISSN 1337-9321, 2009, roč.1, č. 4, s. 67-77. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
AED01 0114826 
 
STRADIOTOVÁ, Eva. Učenie jazykov pomocou wiki. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : 
nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 126-129. 
 
Štatistika: kategória publikačnej činnosti 
BCI Skriptá a učebné texty 1 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1 
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• Zostavenie učebnej pomôcky zameranej na komunikatívny aspekt osvojovania 
ekonomickej terminológie vo forme skrípt (výkladový dvojjazyčný slovensko-ruský 
odborný slovník vybranej ekonomickej terminológie), 

• Komparácia uvedených lexikálnych terminologických spojení, ktoré sa budú využívať vo 
výučbe odborného jazyka používateľov, ktorí aj v rodnom jazyku len začínajú vnikať do 
obsahu ekonomických termínov (ruský jazyk pre mierne pokročilých). 

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010: 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
BCI01 0110399 
STRELKOVÁ, Katarína - DULEBOVÁ, Irina - CHABADOVÁ, Helena. Ruská ekonomická lexika : 
slovensko-ruský ekonomický slovník. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 131 s. [4,298 AH]. 
ISBN 978-80-225-2917-4. 
 
BCI02 0110438 
STRELKOVÁ, Katarína. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I.. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 
2010. 106 s. [4,634 AH]. ISBN 978-80-225-2927-3. 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
AEC02 0117896 
DULEBOVÁ, Irina. Formirovanije kommunikativnoj kompetencii v processe prepodavanija rki v vuzach 
Slovakii i literaturnyje precendentnyje fenomeny. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : 
sbornik naučnych trudov, vypusk 6. - Saratov : Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. 
A. Stolypina, 2010. ISSN 1995-0500, s. 106-111. 
 
AEC03 0117905 
STRELKOVÁ, Katarína. Sovmestnyje magisterskije programmy kak forma mežkuľturnoj kommunikacii 
(opyt sozdanija sovmestnych magisterskich programm na primere Ekonomičeskogo universiteta v 
Bratislave). In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov, vypusk 6. - 
Saratov : Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina, 2010. ISSN 1995-0500, s. 
117-121. 
 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
AED01 0113431 
STRELKOVÁ, Katarína. Úklady bratského jazyka : (k niektorým problémom prekladu z ruštiny). In 
Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 1 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - 
Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-38-3. 
 
AED02 0114803 
DULEBOVÁ, Irina. Aktuálne možnosti využitia internetových zdrojov vo výučbe ruštiny ako cudzieho 
jazyka. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, 
marec 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-
4, s. 79-83. 
 
AED03 0114855 
STRELKOVÁ, Katarína. Perspektívy medzinárodnej spolupráce v oblasti tvorby učebných pomôcok. In 
Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 156-
159. 
 
AED04 0119728 
DZIVÁKOVÁ, Michaela. Možnosti obohatenia výučby ruského jazyka u študentov - začiatočníkov na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Humanizácia v cudzojazyčnom vzdelávaní 1 : zborník 
vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-40-6, s. 14-
20. 
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AED05 0119818 
DULEBOVÁ, Irina. Využívanie ruských masmédií v procese vyučovania ruského jazyka a problematika 
precedentného pozadia. In Humanizácia v cudzojazyčnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác 
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-45-1, s. 14-21. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
AFD01 0120421 
DULEBOVÁ, Irina. Osobitosti súčasného politického diskurzu na Slovensku a v Rusku. In Týždeň vedy 
a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník 
vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. 
ISBN 978-80-89328-52-9, s. 169-174. 
 
AFD02 0120423 
DZIVÁKOVÁ, Michaela. Pohľad na jazykovú situáciu a politiku vo východnej Európe po r. 1991. In 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : 
zborník  vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 
2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 175-179. 
 
Štatistika: kategória publikačnej činnosti 
BCI Skriptá a učebné texty 2 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 2 
Súčet  11 
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