EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Správa o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2010
-

pokračujúce

1

projekty

-

Prehľad projektov riešených v r. 2010 a pokračujúcich v roku 2011
Národohospodárska fakulta
Projekty 6. RP
Číslo
P.č.
projektu
1.
2.

EURODIT
E 006187
MSCF-CT2005–
029619

Doba
riešenia

Názov projektu

Vedúci projektu

Regional Trajectories to the Knowledge
Economy: a dynamic model (EURODITE).
Priority European Programme in
Advanced Regional Economics
(PREPARE).

Buček Milan
prof. Ing. DrSc.

2005 - 2011

Buček Milan
prof. Ing. DrSc.

2006 - 2011

Zahraničné projekty
P.č.

1.
2.
3.

Číslo
projektu

Názov projektu

Vedúci projektu

COST Science and Technology Research In a
336/06 Knowledge-based Economy (STRIKE).
The Territorial Dimension of the
ESPON Innovation and Knowledge Economy
vs5168 (ESPON KIT).
IBM IBM Innovative Workplace for Doctorate
3.12.09 Students.

Projekty VEGA
Číslo
P.č.
projektu

1.

216

2.

217

3.

218

4.

219

5.

220

6.

221

Názov projektu

Čaplánová Anetta
(partic.)
doc. Ing. PhD.
Buček Milan
prof. Ing. DrSc.
Ochotnický Pavol
doc. Ing. PhD.

Vedúci projektu

Analýza spoločensko-ekonomických
efektov inovácií a ich financovanie v
podnikateľských subjektoch v SR.
Teória regulovania, jej miesto v systéme
makroekonomických teórií a možnosti
aplikácie jej teoretických postupov na
problémy slovenskej ekonomiky.
Teoretické a praktické aspekty novej
(znalostnej) ekonomiky.
Vplyv kohéznej politiky Európskej únie
na konkurencieschopnosť slovenskej
ekonomiky.
Globalizácia versus regulácia
bankovníctva a finančného trhu.
Mikroekonomické súvislosti spotreby
slovenských domácností a kvality ich
života v nových ekonomických
podmienkach.
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Sivák Rudolf
prof. Ing. PhD.

Přívarová Magdaléna
doc. Ing. CSc.
Piovarčiová Veronika
doc. Ing. CSc.
Neubauerová Erika
doc. Ing. PhD.
Horvátová Eva
doc. Ing. CSc.
Holková Viera
doc. Ing. CSc.

Doba
riešenia

2007 - 2011
2010 - 2011
2010

Doba
riešenia

2008 - 2010

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

2008 - 2010

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Vzťahy medzi investíciami, mierou
investícií a ekonomickým rastom v
222 Slovenskej republike.
Tvorba jednotného finančného trhu v
223 rámci Eurozóny.
224 Vplyv nepriamych daní na spotrebu.
Účinnosť automatických stabilizátorov v
225 procese vstupu SR do eurozóny.
Dopad globalizačných a integračných
226 procesov na slovenský poistný trh II.
Ekonomické aspekty ochrany životného
prostredia v procese globalizácie
227 svetovej ekonomiky.
Úloha informačných a komunikačných
technológií pri podpore regionálneho
228 rozvoja.
Hospodárska politika reálnej
229 konvergencie SR k EÚ.
Regionálna politika Európskej únie a
implikácia na regionálne disparity
257 Slovenska.
Nový rozmer hospodárskej a sociálnej
258 politiky v znalostnej ekonomike.
Determinanty makroekonomického
vývoja ekonomického rastu SR pred
vstupom do eurozóny, tendencie a
perspektívy makroekonomického vývoja
259 po prijatí eura.

18.

260

19.

261

20.

262

21.

263

22.

265

Determinanty polarizácie bohatstva v
globalizovanom svete (súčasnosť a
budúcnosť).
Perspektívy Slovenska v podmienkach
globálnej nerovnováhy.
Bohatstvo a chudoba v intenciách
formovania novej ekonomiky mikroekonomické a makroekonomické
súvislosti.
Súčasné trendy financovania verejného
sektora s dôrazom na efektívnosť
verejných výdavkov.
Modelovanie opatrení proti
neprijateľnému vyhýbaniu sa daniam s
ohľadom na efektívnosť zdanenia a
konkurencieschopnosť slovenskej
ekonomiky s použitím metód operačnej
analýzy.
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Vidová Jarmila
Ing. PhD.
Chovancová Božena
prof. Ing. PhD.
Schultzová Anna
prof. Ing. PhD.
Ochotnický Pavol
doc. Ing. PhD.
Pastoráková Erika
doc. Ing. PhD.
Romančíková Eva
doc. Ing. CSc.
Tvrdoň Jozef
doc. Ing. CSc.
Vincúr Pavol
prof. Ing. PhD.
Buček Milan
prof. Ing. DrSc.
Rievajová Eva
prof. Ing. PhD.

Lisý Ján
prof. Ing. PhD.
Pauhofová, SAV/
Rozborilová Daria
doc. Ing. PhD.
Kotlebová Jana
doc. Ing. PhD.

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

2008 - 2010
2008 - 2010
2008 - 2010
2009 - 2011
2009 - 2011

2009 - 2011

2009 - 2011
2009 - 2011

Rozborilová Daria
doc. Ing. CSc.

2009 - 2011

Zubaľová Alena
doc. Ing. PhD.

2009 - 2011

Kubicová Jana
Ing. PhD. MBA

2010 - 2011

23.

Ekonomické dôsledky nahradenia USD
266 ako rezervnej meny eurom.

24.

267

25.

268

26.

269

27.

270

28.

271

29.

272

30.

273

31.

274

Projekty KEGA
Číslo
P.č.
projektu
1.
2.

Vplyv bankovníctva a finančných trhov
na formovanie globálnej ekonomickej
rovnováhy.
Vzájomné súvislosti ľudského kapitálu a
flexibility pracovnej sily v kontexte
znalostnej ekonomiky.
Makroekonomické aspekty globálnej
finančnej krízy a svetovej hospodárskej
recesie (s dôrazom na Slovensko a
eurozónu).
Vplyv verejných výdavkov na správanie
sa ekonomických subjektov experimentálna metóda.
Dopady a dôsledky finančnej krízy na
sektor poisťovníctva.
Ekonomická a etická solidarita v
globalizačnom a krízovom prostredí.
Formovanie moderného sociálneho štátu
pri utváraní podmienok udržateľného
rozvoja na pozadí globalizácie a
hospodárskej recesie.
Inovatívne koncepty a prístupy v rozvoji
územných samosprávnych celkov v
podmienkach znalostnej ekonomiky.

Názov projektu

Šturc Boris
Ing. CSc.

2010 - 2011

Tkáčová Dana
doc. Ing. PhD.

2010 - 2011

Martincová Marta
doc. Ing. PhD.

2010 - 2011

Muchová Eva
doc. Ing. PhD.

2010 - 2011

Péliová Jana
Ing. PhD.
Majtánová Anna
prof. Ing. PhD.
Alexy Július
Dr.hc. prof.Ing.CSc.

2010 - 2011

Stanek Vojtech
prof. Ing. PhD.

2010 -2011

Žárska Elena
doc. Ing. CSc.

2010 - 2011

Vedúci projektu

492 Poisťovníctvo v európskych dimenziách.
Finančná gramotnosť na základných a
493 stredných školách.
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Majtánová Anna
prof. Ing. PhD.
Orbánová Darina
Ing. PhD.

2010 - 2011
2010 - 2011

Doba
riešenia
2010
2010 - 2011

3.
4.

5.

6.

7.

491 Podpora výučby predmetu Kvalita života.
Medzinárodná ekonómia - nový predmet
študijného programu (vypracovanie
494 vysokoškolskej učebnice).
Podpora podnikateľských paradigiem vo
vyučovacom procese na stredných
odborných školách ekonomického
482 zamerania.
Rozpočtová teória, politika a prax.
(vysokoškolská učebnica určená pre III.
481 stupeň vysokoškolského štúdia)
Teória verejnej voľby ako integrálna
súčasť nového študijného programu v
kontexte internacionalizácie
485 vysokoškolského vzdelávania.

Projekty mladých vedeckých pracovníkov
Číslo
P.č.
Názov projektu
projektu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Antalová Mária
PhDr. PhD.
Muchová Eva
doc. Ing. PhD.

2010 - 2011

Velichová Ľudmila
Ing. PhD.

2008 - 2010

Beličková Kornélia
doc. Ing. PhD.

2008 - 2010

Čaplánová Anetta
doc. Ing. PhD.

2009 -2011

Vedúci projektu

Makroekonomické aspekty cyklického
vývoja európskych ekonomík v
2315009 podmienkach znalostnej ekonomiky.

2010

Novák Marcel
Ing. PhD.

Doba
riešenia

2008 - 2010

Úloha a postavenie poisťovníctva v
2315013 konglomeráte finančných trhov Európy.
Priame a nepriame prejavy vplyvu EU v
2315014 Bratislave na rozvoj mesta a regiónu.
Flexibilita trhu práce v kontexte procesu
2315015 globalizácie a zamestnanosti.
Vybrané problémy bankovníctva a
2315016 finančných trhov.
Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR
po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre
2315017 hospodársku politiku.
Ponukovo orientovaná hospodárska
politika a možnosti jej uplatňovania v
období prehlbujúcich sa recesných
2315018 tendencií.

Littvová Zuzana
Ing. PhD.
Štofko Michal
Ing.
Přívara Andrej
Ing.
Šimko Martin
Ing.

2009 - 2010

Lábaj Martin
Ing. PhD.

2009 - 2010

Havettová Miroslava
Ing. PhD.

2009 - 2010

Slovenský bankový sektor a perspektívy
2315019 jeho vývoja.
Vybrané oblasti sociálnej politiky v
procese formovania znalostnej
2315020 ekonomiky.
Modelová analýza možnosti financovania
vysokoškolského vzdelávania
2315021 prostredníctvom absolventskej dane.

Střelecká Zdenka
Ing.

2009 - 2010

Polonyová Simona
Ing.

2010 - 2011

Vališová Daša
Ing.

2010 - 2011
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2009 - 2010
2009 - 2010
2009 - 2010

Projekty APVV
Číslo
P.č.
projektu
1.

Názov projektu

Vedúci projektu

Regionálne dimenzie poznatkovej
291592 ekonomiky (REDIPE).

Projekt Aplikovaného výskumu MŠ SR
Číslo
P.č.
Názov projektu
projektu
Možnosti prognózovania reálnej
1.
53 konvergencie SR k EÚ.

Projekty IVF
Číslo
P.č.
projektu

1.
2.
3.

50910063
50910717
50910858

5.

50910886

7.

50910896
51000659

Visegrad Scholarship
Kiriyenko).
Visegrad Scholarship
Belitski).
Visegrad Scholarship
Nikulin).
Visegrad Scholarship
Iolkin).
Visegrad Scholarship
Dubrovina).
Visegrad Scholarship
Gorchynska).

Program (Yuliya
Program (Maksim
Program (Usevalad
Program (Yaroslav
Program (Vira
Program (Valeriia

Iné projekty – MŠ SR
Číslo
P.č.
Názov projektu
projektu
Vytvorenie excelentného pracoviska
ekonomického výskumu pre riešenie
civilizačných výziev v 21. storočí.

1.

Vedúci projektu
Vincúr Pavol
prof. Ing. PhD.

Vedúci projektu

Strengthening the educational and
scientific collaboration among Faculties
30810000 of Economics within V4 and countries of
4-IVF South Eastern Europe.

4.

6.

Názov projektu

Buček Milan
prof. Ing. DrSc.

26240120
032
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Horvátová Eva
doc. Ing. CSc.
Péliová Jana
Ing. PhD.
Péliová Jana
Ing. PhD.
Péliová Jana
Ing. PhD.
Péliová Jana
Ing. PhD.
Péliová Jana
Ing. PhD.
Péliová Jana
Ing. PhD.

Vedúci projektu
štatutár:
dr.h.c.prof.Ing.Rudolf
Sivák,PhD.
zodpovedný garant
za implementáciu
projektu: Lisý Ján,
prof. Ing. PhD.

Doba
riešenia
2008 - 2011

Doba
riešenia
2008 - 2010

Doba
riešenia

2008 - 2010
2009 - 2010
2009 - 2010
2009 - 2010
2009 - 2010
2009 - 2010
2010 - 2011

Doba
riešenia

2010 - 2013

2.

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
201521 praxi".

Piovarčiová Veronika,
doc. Ing. PhD.

Iné projekty – zmluvy s Tatra bankou
Číslo
P.č.
Názov projektu
Vedúci projektu
projektu
Zavádzanie moderných vyučovacích
techník do predmetu Riziko a neistota vo
financiách s využitím experimentálnej
Kováč Urban
1. 2010vs019 ekonómie.
Ing. PhD.
Novák Marcel
Ing. PhD.

2. 2010vs031 VET zóna.
3. 10vs065

Moderné Mikroekonomické teórie
v anglickom jazyku.
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Lábaj Martin, Ing.
PhD.

2010

Doba
riešenia

2010
2010

2010 - 2011

Obchodná fakulta
Projekty VEGA
P.č.

Číslo
Názov projektu
projektu
1. 2/0091/09 Spracovanie obchodno-vednej terminológie pre
potreby Slovenskej terminologickej databázy
s dôrazom na analýzu terminologických
neologizmov
2. 1/0652/10 Dynamické aspekty nákupného správania
populácie SR v podmienkach ekonomickej
nestability
3. 1/0771/10 Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv
na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky
v období hospodárskej krízy
4. 1/0803/10 Fundamentálne príčiny hospodárskej krízy, jej
dosahy na ekonomiku Slovenska ako členskej
krajiny EÚ, so zameraním na alternatívne
riešenia vo sfére medzinárodných
marketingových stratégií podnikateľských
subjektov

Projekty KEGA
P.č.
Číslo
projektu
1.

Názov projektu

3/7284/09 Zásady a metódy vedeckej práce vzdelávacích
a kvalifikačných stupňov vysokej školy
obchodno-vedného zamerania

Projekty mladých vedeckých pracovníkov
P.č
Číslo
Názov projektu
.
projektu
1. 2316069/10 Možnosti uplatňovania metód a nástrojov
neustáleho zlepšovania podnikateľských
subjektov v kontexte zvyšovania ich
konkurencieschopnosti
2. 2316070/10 Možnosti uplatňovania metód a nástrojov
neustáleho zlepšovania podnikateľských
subjektov v kontexte zvyšovania ich
konkurencieschopnosti
3. 2316071/10 Moderné stratégie riadenia rizík v globálnych
zásobovacích reťazcoch v podmienkach
slovenských podnikov (komparatívna
analýza, benchmarking)

8

Vedúci
projektu
doc. Štofilová,
zástupca
projektu

Doba
riešenia
2009-2011

prof. Lesáková

2010-2011

prof. Baláž

2010-2011

doc. Zorkóciová

2010-2011

Vedúci
projektu

Doba
riešenia

prof. Michalová

2009-2011

Vedúci
projektu

Doba
riešenia

Ing.
Horňáková

2010-2011

Ing. Krnáčová

2010-2011

Ing. Furdová

2010-2011

Medzinárodné vedecké projekty
P.č
.

Číslo
projektu

Názov projektu

1.

MSM 6138439909 Governance v kontexte
globalizovanej ekonomiky
a spoločnosti (GAČR)
2.
1559277-LLP-1- Partnership for Education and
2009-1 NO-E- Research about Responsible Living ERASMUS-ENWA PERL
3. 51001311 Visegrad Visegrad Scholarship
Fund
4. SAMRS/2009/07/18 Vysoké školy ako zdroj posilňovania
občianskej spoločnosti v susednej
Ukrajine; Slovensko –
sprostredkovateľ na ceste
ukrajinských akademikov do nového
európskeho univerzitného priestoru
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Vedúci projektu

Doba
riešenia

prof. Baláž,
2008-2011
spoluriešiteľ za OF
Ing. Vokounová,
za EU v Bratislave

2009-2012

doc. Čiderová

2010-2011

doc. Čiderová,
spoluriešiteľ za EU
v Bratislave

2010-2012

Fakulta hospodárskej informatiky
Projekty VEGA
P.č.
Číslo
projektu
1.
1/0169/10

2.

1/0360/10

3.

1/0181/10

4.

1/0492/10

5.

1/0261/10
participácia
na FPM

Projekty KEGA
P.č.
Číslo
projektu
1.
238-034EU4/2010

Názov
projektu
Aktuárske modely v oblasti sociálnoekonomických procesov v krajinách
Európskej únie
Model rozmiestnenia recyklačných
miest pre Slovenskú republiku
Hybridné modely prognózovania
finančných časových radov
Význam Európskej spoločnosti pre
spoločný trh a nevyhnutnosť
harmonizácie účtovníctva v rámci
krajín EU
Interdisciplinárny prístup k zvyšovaniu
výkonnosti podniku v procese
implementácie Balanced Scorecard

Vedúci projektu
doc. RNDr. Lea
Škrovánková, PhD.
doc. Mgr. Juraj Pekár,
PhD.
prof. RNDr. Eva
Rublíková, PhD.
doc. Ing. Katarína
Máziková, PhD.

2010-2011

prof. Ing. Jozef Královič,
CSc.

2010-2011

Názov
projektu
Generované skúšobné testy vyhodnocované
elektronicky – skenerom pomocou
generovanej elektronickej šablóny

Projekty mladých vedeckých pracovníkov
P.č.
Číslo
Názov
projektu
projektu
1.
2317123 Analýza aktuárskych modelov v podmienkach
poistného trhu na Slovensku
2.
2317121 Globalizácia a harmonizácia účtovníctva
v podmienkach hospodárskej krízy
3.
2317122 Modelovanie vybraných indikátorov trvalo
udržateľného rozvoja v kontexte Európskej
únie
Projekt APVV
P.č.
Číslo
projektu
1.
SK-SRB0021-09

Názov
projektu
Optimalizácia logistických procesov
v uzavretých dodávateľských reťazcoch
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Doba
riešenia
2010-2011

Vedúci projektu
doc. RNDr. Jozef
Fecenko, CSc.

Vedúci projektu
Mgr. Petra
Škrovánková, PhD.
Ing. Zuzana
Kubaščíková, PhD.
Ing. Ľubica
Hurbánková, PhD.

Vedúci projektu
prof. Ing. Ivan
Brezina, CSc.

2010-2011
2010-2011

Doba
riešenia
2010-2011

Doba
riešenia
2010-2011
2010-2011
2010-2011

Doba
riešenia
2010-2011

Fakulta podnikového manažmentu
Projekty VEGA
P.
Číslo
č.
projektu
1.
1/0330/08

2.

1/0165/08

3.

1/0486/08

4.

1/0686/08

5.

1/0425/08

6.

1/0881/08

7.

1/0372/08

8.

1/0491/08

9.

1/0276/08

10.

1/0568/08

11.

1/0410/10

12.

1/0415/10

13.

1/0384/10

Názov
projektu
Zhodnotenie zmien podnikateľských
štruktúr v dôsledku integračných
procesov pri kooperácii malých
a stredných podnikov, osobitne
družstiev
Interakcie rozpočtovo-kapitálových
a finančných rozhodnutí a ich vplyv
na rast trhovej hodnoty podniku
Rozvoj a implementácia
projektového manažmentu v malých
a stredných podnikoch
Podpora controllingových systémov
v praxi SR podľa vyspelých
controlligových systémov v krajinách
Európskej únie
Metódy a modely analýzy výkonnosti
a predikcie finančnej situácie
slovenských podnikov
Flexibilita pracovnej sily ako dôležitý
predpoklad prosperity podnikov na
Slovensku
Riadenie a prezentácia finančných
procesov podnikov a holdingových
zoskupení v trhovej konkurencii
krajín EÚ
Environmentálne aspekty rozvoja
podnikov SR
Moderné prístupy v manažmente
finančného rizika podnikov pri
uplatnení princípov behaviorálnych
financií
Uplatňovanie moderných trendov
manažmentu a ich vplyv na
úspešnosť podnikov
Teoretické aspekty regulácie
sieťových odvetví v podmienkach
globalizácie vývoja ekonomiky
Optimalizácia finančného riadenia
podnikov pôsobiacich v SR v kotexte
súčasných globálnych procesov
Nové prístupy k ohodnocovaniu
podnikov v podmienkach súčasných
globálnych procesov
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Vedúci projektu
doc. Ing. Elena
Šúbertová, PhD.

Doba
riešenia
1/200812/2010

Ing. Eduard Hyránek,
PhD.

1/200812/2010

prof. Ing. Miroslav
Majtán, CSc.

1/200812/2010

doc. Ing. Alžbeta
Foltínová, CSc.

1/200812/2010

prof. Ing. Karol Zalai,
CSc.

1/200812/2010

Mgr. Oľga
Nachtmannová, PhD.

1/200812/2010

Ing. Alena Tóthová,
PhD.

1/200812/2010

prof. Ing. Andrej
Dupaľ, CSc.
doc. Ing. Peter
Markovič, PhD.

1/200812/2010
1/200812/2010

prof. Ing. Ľuboslav
Szabo, CSc.

1/200812/2010

prof. Ing. Elenonora
Fendeková, PhD.

1/201012/2012

doc. Dr. Ing. Anna
Polednáková

1/201012/2012

prof. Ing. Božena
Hrvoľová, CSc.

1/201012/2012

14.

1/0385/10

15.

1/0261/10

16.

1/0549/10

17.

1/0435/10

18.

1/0604/10

19.

1/0657/10

Zmeny marketingových stratégií
podnikov determinované novými
faktormi turbulencie
podnikateľského prostredia
Interdisciplinárny prístup
k zvyšovaniu výkonnosti podniku
v procese implementácie Balanced
Scorecard
Ochrana hospodárskej súťaže –
globálna hospodárska kríza
Stratégie a podnikateľské modely
v kontexte dynamického, zložitého
a depresívneho podnikateľského
prostredia
Stratégia rozvoja
poľnohospodárskych podnikov
a konkurenčná schopnosť
agropotravinárstva
Indikátory spoločensky
zodpovedného správania
podnikateľskej sféry na Slovensku
v súčasnej etape ekonomického
vývoja

Projekt APVV SK-CZ
P.
Číslo
č.
projektu
1.
SK-CZ-0108-09

prof. Ing. Štefan
Majtán, PhD.

1/201012/2012

prof. Ing. Jozef
Kráľovič, CSc.

1/201012/2012

doc. Ing. Darina
Zwiebová, CSc.
doc. Ing. Štefna
Slávik, CSc.

1/201012/2012
1/201012/2012

Dr. h. c. prof. Ing.
Miroslav Grznár, DrSc.

1/201012/2012

doc. Ing. Helena
Majdúchová, CSc.

1/201012/2012

Názov
projektu
Vplyv finančných trhov na finančné
riadenie podnikov pôsobiacich v SR
a ČR v kontexte súčasných
globálnych procesov

Projekty mladých vedeckých pracovníkov
P.
Číslo
Názov
č. projektu
projektu
1.
2318160 Ekonomické a manažérske aspekty
konkurencieschopnosti a tvorby
hodnoty podnikov
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Vedúci
projektu
doc. Dr. Ing.
Anna
Polednáková

Vedúci projektu
Ing. Jana Kissová

Doba
riešenia
2009-2010

Doba
riešenia
1.1.2010 31.12.2011

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Projekty VEGA
P. č.
Číslo
projektu
1. 1/0425/10
2.

1/0350/10

3.

1/0641/10

4.

1/0339/10

5.

1/0121/10

Projekty KEGA
P. č.
Číslo
projektu
1.
158042EU4/2010

Projekt APVV
P.
Číslo
č.
projektu
1.
SK-PL0040-09

Názov
projektu
Kauzálne modely inovácií procesov MSP
počas hospodárskej recesie
Faktory úspešnosti zavádzania
a využívania Business Intelligence
v riadení podnikov na Slovensku
Zhodnotenie dopadu hospodárskej krízy
na výkonnosť priemyselných podnikov
na Slovensku
Ekonomický rast a jeho limitujúce
faktory – Návrh nových ekonomických
cieľov a indikátorov kvality života
potrebných pre vytvorenie všeobecne
platnej, novej metodiky hodnotenia
kvality života a trvalo udržateľného
rozvoja na území Slovenskej republiky
Integrácia manažmentu rizika do
strategického riadenia nefinančných
podnikov

Názov
projektu
Tvorba koncepcie a implementácia
blended e-learningu do vzdelávacieho
procesu blokovej výučby odboru
3.3.16 Ekonomika a manažment
podniku

Vedúci projektu
doc. Ing. Martin Mizla,
CSc.
doc. Ing. Štefan
Čarnický, PhD.
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2010-2011

Ing. Jana Naščáková,
PhD.

2010-2011

Dr. h. c. prof. Ing.
Tatiana Varcholová,
CSc.

2010-2011

Dr. h. c. prof. RNDr.
Michal Tkáč, CSc.

Projekt South East Europe
P.
Číslo
Názov
č.
projektu
projektu
1. SEE/A/037/2.4/X Obnoviteľné zdroje energií
a energetická efektívnosť – podpora
regionálnych energetických politík

2010-2011

doc. Ing. Eva
Kafková, PhD.

Vedúci projektu

Názov
projektu
Retail manažment bioproduktov
v Slovenskej republike a Poľskej republike

Doba
riešenia
2010- 2011

Vedúci projektu
doc. Ing. Vanda
Lieskovská, PhD.

Vedúci projektu
Dr. h. c. prof. RNDr.
Michal Tkáč, CSc.

Doba
riešenia
2010-2011

Doba
riešenia
2010-2011

Doba
riešenia
2009-2013

Projekt hospodárskej praxe
P.
Číslo
Názov
č.
projektu
projektu
1. 4600005494 Experimentálne overenie možností
rekultivácie odkaliska TPZ v SE-EVO
Vojany
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Vedúci projektu
Dr. h. c. prof. RNDr.
Michal Tkáč, CSc.

Doba
riešenia
2010-2015

Fakulta medzinárodných vzťahov
Projekty VEGA
P.
č.
1.

Číslo
projektu
VEGA
1/0696/10

2.

VEGA
1/0763/10

Názov
projektu
Vybrané aspekty práva
medzinárodných ekonomických
vzťahov
Postavenie a úlohy diplomacie
v procese jednotnej
prezentácie štátu
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Vedúci projektu
prof. JUDr.
Stanislav Mráz,
CSc.
prof. JUDr. Ľudovít
Tóth, CSc.

Doba
riešenia
2010 – 2011

2010 – 2011

Fakulta aplikovaných jazykov
Projekt KEGA
P. č.
1.

Číslo
projektu
č.504
MŠ SR č. 446016EU-4/2010

Názov
projektu
WeblearningSystem v predmete Reálie
anglicky a nemecky hovoriacich krajín
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Vedúci
projektu
doc. PhDr.
Danuša Lišková,
CSc.

Doba
riešenia
2010 - 2011

Ústav ekonómie a manažmentu
Medzinárodné výskumné projekty
P. č.
Číslo
projektu
1
RTD-L1-PP-2008MASIS

Univerzitný projekt
P. č.
1

Číslo
projektu
1

Názov
projektu
"Monitoring
Policy and
Research
Activities on
Science in
Society in
Europe" (MASIS)

Názov
projektu
Znalostná
ekonomika v SR
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Vedúci
projektu
Niels Olesen,
Dánsko
riešiteľ za SR:
Štefan Zajac

Doba
riešenia
2010-2011

Vedúci
projektu
Ing. Štefan Zajac,
CSc.

Doba
riešenia
2009-2011

Národné centrum európskych a globálnych štúdií
Iné projekty – Interný projekt NCEGŠ
P. č.
Číslo
Názov
projektu
projektu
1.
Nový komplexný
model trvalo
udržateľného
sociálnoekonomického
rozvoja Slovenska
(koncepcia
a cesty
realizáciea)
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Vedúci
projektu
Prof. Ivanička

Doba
riešenia
2009 - 2012

Národohospodárska fakulta

Projekty 6.RP
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2010)
Číslo projektu: FP6 EURODITE, CIT3-CT-2005-006187
Názov projektu: Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model (EURODITE)
Vedúci projektu: Buček, Milan, prof. Ing. DrSc.
Spoluriešitelia: Rehák, Š. Ing. PhD.,
Ivaničková A., doc. RNDr. CSc.,
Šipikal, M., Ing. PhD.,
Pástor, R., Mgr. PhD.,
Belvončíková E., Ing. M.A.,
Tvrdoň J., doc. Ing. CSc.,
Vlčková V. doc. RNDr. CSc.,
Vehnerová E., PhDr.,
Šuranová J., Ing. PhD.
Doba riešenia: 2005-2010
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Analysis of WP5/WP6 reports Policy scoping, i.e. identification of policy options and
opportunity gaps: undertaking of policy option pilot study (POP) in ICT sector; rest of sectors
studied on basis of template, resulting in intermediate, sector-based reports; drafting of
thematically organised WP 8 report on basis of intermediate reports, focusing on opportunity gaps
in particular.
Dissemination conference “Knowledge Economy and Society: links, networks and
impulses” was organized by the University of Economics in Bratislava (Slovakia) on 12th of April,
2010. Conference covered lectures from Eurodite team researchers (Stewart MacNeill, Jerome
Vicente, Geert Vissers, Milan Bucek, Stefan Rehak, Rudolf Pastor, Alzbeta Ivanickova),
presentation of the Eset company (case study of knowledge dynamics in Bratislava region) and a
round table with local representatives from IT sector (firms: Microsoft, Ness, Eset; academia:
Institute of Economics - SAS, Institute of Industrial Research - WU Vienna, Faculty of National
Economy – University of Economics).
Stefan Rehak have participated at the Agorada conference WAKE UP YOUR REGIONAL
KNOWLEDGE ASSETS in Brussels (6-7 May, 2010). He presented a case study from Bratislava
region (title East Side Story – Knowledge dynamics in IT security sector) at the Workshop 2:
Knowledge Networks. Who, What and Where?
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AFH
East side story: knowledge, institutions, networks / Štefan Rehák.
In Proceedings of Bratislava Economic Meeting 2010 International Scientific Conference :
Bratislava, 25 and 26 June 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-2252987-7.
AFC
Lack of knowledge networking? The role of discontinuity in post - socialist countries /
Štefan Rehák.
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In Sustainable regional growth and development in the creative knowledge economy : 50th
European congress of the regional science association international, 19-23 August 2010,
Jönköping, Sweden. - Jönköping : Jönköping International Business School, 2010.
AFK
East side story - knowledge dynamics in IT security sector : the case of Bratislava region /
Štefan Rehák. - Spôsob prístupu:
http://www.eurodite.bham.ac.uk/papers/news/Stefan%20Rehak.pdf.
In Agorada 2010 : conference of the Eurodite project, 6-7 May 2010, Brussels. - Birmingham :
Birmingham Business School, University House, 2010.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: contract no. MSCF-CT-2005-029619 (Marie Curie Actions) - mobilita
Názov projektu: PREPARE: Priority European Programme in Advanced Regional Economics signed
between the Commission of the European Community and Vienna University of
Economics and Business Administration, established in Augasse 2-6, A-1090
Vienna, Austria (coordinator)
Vedúci projektu: Prof. Ing. Milan Buček, DrSc. – slovenská strana
Name of Legal Entity: Vienna University of Economics and Business Administration
Name of legally authorized representative: Dr. Gunther MAIER
Title of legally authorized representative: ao. Univ. Prof. Doz.
Spoluriešitelia: Buček Milan, Prof. Ing. DrSc., Belvončíková Eva, Ing. M.A.; Ivaničková Alžbeta, doc.
RNDr., CSc.
Doba riešenia: 2006 - 2010
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 0 Eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Aktivity plánované pre partnera z Ekonomickej univerzity v Bratislave boli ukončené roku 2007 –
realizovanie tzv. letnej školy (júl 2007) zameranej na otázky regionálnej ekonomiky

Zahraničné projekty

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: COST 336/06
Názov projektu: Science and Technoloby Research in a Knowledge-based Economy (STRIKE)
Vedúci projektu: doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
Spoluriešitelia: Gonda, Vladimír, prof., Ing., PhD.
Piovarčiová, Veronika, doc., Ing., CSc.
Martincová, Marta, doc., Ing., PhD.
Rozborilová, Daria, doc. Ing. CSc.
Novák, Marcel, Ing., PhD.
Doba riešenia: 29. 11. 2007 – 17. 10. 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
V rámci projektu sa uskutočnili výskumné aktivity a transfer know-how v spolupráci
s partnerskými univerzitami zamerané na komparáciu prístupov pri skúmaní tvorby poznatkov
a znalostí, difúzie vedy a technológie, problematiky ekonómie intelektuálnych vlastníckych práv
a vývoja trhov v znalostnej ekonomike. Výsledkom je preskúmanie vplyvu procesov vedeckého
a technologického pokroku na vývoj trhových ekonomík a ekonomický rozvoj. Vybraní doktorandi
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katedry sa zúčastnili letnej školy v Turecku organizovanej v rámci projektu. Letná škola bola
zameraná na problematiku bezprostredne súvisiacu s obsahovým zameraním projektu.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009 (vytiahnuť z registra EPČ
Slovenskej ekonomickej knižnice):
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
1.LISÝ, Ján: Základy ekonómie a ekonomiky / Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Helena Majdúchová ;
Viliam Búr - technické spracovanie grafov. - 7. aktualiz. a preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2010. - 194 s. [10,664 AH] : grafy, tab. - ISBN 978-80-225-2943-3
ACB01 0113300
2.LISÝ, Ján: in: Ján Lisý a kolektív: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií / 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. [...LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta – PETRIČOVÁ,
Jarmila – VONGREJ, Marián]
BCI01 0112822
BCI Skriptá a učebné texty
1.ČAPLÁNOVÁ, Anetta: in: Ján Lisý a kolektív: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií / 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. [...LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta –
PETRIČOVÁ, Jarmila – VONGREJ, Marián]
BCI01 0112822
2.ČAPLÁNOVÁ, Anetta: in Daria Rozborilová a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum /
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 978-808078-343-3 [...ROZBORILOVÁ, Daria - ČAPLÁNOVÁ, Anetta – GONDA, Vladimír – HONTYOVÁ,
Kajetana – MARTINCOVÁ, Marta – MUCHOVÁ, Eva – PIOVARČIOVÁ, Veronika]
BCI02 0119250
3.GONDA, Vladimír: in Daria Rozborilová a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum /
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 978-808078-343-3 [...ROZBORILOVÁ, Daria - ČAPLÁNOVÁ, Anetta – GONDA, Vladimír – HONTYOVÁ,
Kajetana – MARTINCOVÁ, Marta – MUCHOVÁ, Eva – PIOVARČIOVÁ, Veronika]
BCI02 0119250
4.LISÝ, Ján: in: Ján Lisý a kolektív: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií / 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. [...LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta – PETRIČOVÁ,
Jarmila – VONGREJ, Marián]
BCI01 0112822
5.MARTINCOVÁ, Marta: in Daria Rozborilová a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum /
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-
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8078-343-3 [...ROZBORILOVÁ, Daria - ČAPLÁNOVÁ, Anetta – GONDA, Vladimír – HONTYOVÁ,
Kajetana – MARTINCOVÁ, Marta – MUCHOVÁ, Eva – PIOVARČIOVÁ, Veronika]
BCI02 0119250
6.PIOVARČIOVÁ, Veronika: in Daria Rozborilová a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike :
praktikum / 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, Daria - ČAPLÁNOVÁ, Anetta – GONDA, Vladimír –
HONTYOVÁ, Kajetana – MARTINCOVÁ, Marta – MUCHOVÁ, Eva – PIOVARČIOVÁ, Veronika]
BCI02 0119250
7.ROZBORILOVÁ, Daria: in Daria Rozborilová a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum
/ 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 97880-8078-343-3 [...ROZBORILOVÁ, Daria - ČAPLÁNOVÁ, Anetta – GONDA, Vladimír – HONTYOVÁ,
Kajetana – MARTINCOVÁ, Marta – MUCHOVÁ, Eva – PIOVARČIOVÁ, Veronika]
BCI02 0119250
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
1.ČAPLÁNOVÁ, Anetta: 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.
ADD01 0111790
2.GONDA, Vladimír: Paul A. Samuelson a jeho príspevok k rozvoju a popularizácii modernej
ekonómie / Vladimír Gonda. - VEGA 218. 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. 5 (2010), s. 527-542.
ADD02 0116829
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
1.MARTINCOVÁ, Marta: The impact of the labour market on the economic growth in connection
with the new economy / Marta Martincová. - VEGA 218. In Opolskie roczniki ekonomiczne, Tom
XVIII : nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu opolskiego. Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2010. - ISBN 978-83-60939-37-6. - ISSN 04782893. - S. 157-164 [0,436].
AEC01 0114447
2.PIOVARČIOVÁ, Veronika: The impact of the capital market on the economic growth in
connection with the new economy / Veronika Piovarčiová. - VEGA 218. In Opolskie roczniki
ekonomiczne, Tom XVIII : nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i
regionu opolskiego. - Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2010. - ISBN 978-8360939-37-6. - ISSN 0478-2893. - S. 39-43 [0,436].
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AEC02 0114442
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
GONDA, Vladimír: Vlijanie mirovogo finansovogo i ekonomičeskogo krizisa na Evrozonu / Vladimír
Gonda. In Vestnik Povolžskoj akademii gosudarstvennoj služby : naučnyj žurnal. - Saratov :
Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina, 2009. - N. 4, (2009), s. 196200.
ADE01 0110530
GONDA, Vladimír: Roľ universitetov v kontekste innovacionnogo razvitija obščestva / Vladimír
Gonda. In Vestnik Povolžskoj akademii gosudarstvennoj služby : naučnyj žurnal. - Saratov :
Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina, 2010. - ISSN 1682-2358. - N. 2,
(2010), s. 120-123.
ADE02 0118685
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROZBORILOVÁ, Daria: Modifikácia veľkosti, štruktúry a alokácie úspor domácností a jej súvislosti /
Dária Rozborilová. - VEGA 262.1/0663/09.
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. 31-48. ADF01
0117894
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
NOVÁK, Marcel: Makroekonomické indikátory cyklického vývoja Slovenskej republiky od jej vzniku
po vstup do eurozóny / Marcel Novák.
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. 15-24. AED01
0110479
NOVÁK, Marcel: Otázky synchronizácie ekonomických cyklov Slovenskej republiky a eurozóny /
Marcel Novák.
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. 54-59. AED02
0110543
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
1.ČAPLÁNOVÁ, Anetta: The significance of institutional and economic factors in the determination
of individual happiness (empirical approach) / Anetta Čaplánová, Dária Rozborilová. - KEGA
3/7336/09,
VEGA
1/0663/09.
In ICABR 2009 [elektronický zdroj] : full papers V. International Conference on Applied Business
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ekonomickej teórie NHF EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2822-1.
AFB02 0108299
3. MARTINCOVÁ, Marta: Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na fungovanie trhu práce / Marta
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ekonomickej teórie NHF EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2822-1.
AFB01 0108303
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Bratislava, 5.-6. november 2009 / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák. - Bratislava : Katedra
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správa projektu VEGA č. 1/3837/06 / zodpovedný riešiteľ Ján Lisý. - Bratislava, 2009. - [70] s. VEGA 1/3837/06 [... LISÝ, Ján - BRINČÍKOVÁ, Zuzana - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - ČERNÁKOVÁ, Ivana
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vysokoškolskej učebnice) : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA č. 3/5121/07
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14. ROZBORILOVÁ, Daria: 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
15. ROZBORILOVÁ, Daria: 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 [... LISÝ, Ján - BRINČÍKOVÁ, Zuzana - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - ČERNÁKOVÁ, Ivana
- DOVÁĽOVÁ, Gabriela - GONDA, Vladimír - HONTYOVÁ, Kajetana - MARTINCOVÁ, Marta MATOUŠKOVÁ, Eleonóra - MORAVČÍK, Miloš - MUCHOVÁ, Eva - NOVÁK, Marcel - PIOVARČIOVÁ,
Veronika - PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - ROZBORILOVÁ, Daria – TÁNCOŠOVÁ, Judita]
AGI03 0108630
16. ROZBORILOVÁ, Daria: 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
GAI Výskumné štúdie a priebežné správ
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1. 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 - SOBOTOVÁ, Anna SKALÁK, Pavol - TRNOVSKÝ, Karol – VONGREJ, Marián]
GAI01 0108057

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 091_PR1_13_0190
Názov projektu: ESPON - Knowledge, Innovation, Territory (KIT)
Vedúci projektu: prof. Ing. Milan BUČEK, DrSc.
vedúci koordinátor: Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.
Spoluriešitelia: doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc
Ing. Jana Parízková, PhD.
Mgr. Rudolf Pástor, PhD.
Ing. Štefan Rehák, PhD.
Ing. Adriana Spustová
Doba riešenia: 2/2010 – 7/2012
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 17 749 EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
V roku 2010 prebehla počiatočná fáza riešenia projektu. Počas nej sa vybrali firmy
a inštitúcie pre výskum jednotlivých sektorov, zhromaždili sa základné informácie o týchto firmách
a inštitúciách a súčasne bol zostavený výskumný dotazník, ktorý bude v rámci projektu realizovaný
v nasledujúcom období.
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.
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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.
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 978-80-2252987-7.
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
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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 12123609. - 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.
‐ Identifikácia endogénnych činiteľov zabezpečujúcich vyššiu výkonnosť slovenskej
ekonomiky v oblasti medzinárodnej výmeny.
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‐
‐
‐

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
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Brinčíková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2874-0. - S. 2429.
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.
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. 5053.
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 978-80-2252822-1.
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
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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
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
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5;
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
LENNEROVÁ, I.: Kontrola inflácie prostredníctvom centrálnej banky. 1. / Ivana Lennerová. Požaduje
sa
Microsoft
Internet
Explorer.
Spôsob
prístupu:
http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Maj_Lennerova_KontrolaInflacie.doc.
Popis
urobený:
11.5.
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. Máj (2010).
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
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,
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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
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.
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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. 104112.
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.
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.
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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
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 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
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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 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 13350900. - 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.
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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
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.
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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 : CAESaRCentrum 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 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.
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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. 154160.
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.
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.
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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 978-80-2253001-9.
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 13350900. - Roč. 18, č. 3 (Marec 2010), s. 20-24.
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,
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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.,
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Ing. Miloš Hofreiter, PhD,
Ing. Andrea Čambalová,
Ing. František Hocman, PhD.,
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, spoločenskoekonomické 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 978-80225-2745-3
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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
: 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
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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
- 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
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Jiří Lanča. - Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2010. - ISBN 978-80-2105273-4. - 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 978-80-2105273-4. - 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
Littvová, Zuzana Brokešová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-29853. 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/2010-1/122010/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
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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 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:
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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 978-80-2252980-8.
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 socioeconomic development of Slovakia = Prekonanie krízy - tvorba nového modelu sociálnoekonomického rozvoja Slovenska / Koloman Ivanička. [et al.]. - Bratislava: Vydavateľstvo
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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
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 97880-225-3143-6.(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 97880-225-3143-6. (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 97880-225-3143-6. (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)
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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
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 978-80-225-28948
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.
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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.
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.
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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 97880-225-3067-5.
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 97880-225-3067-5.
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 97880-225-3067-5.
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.
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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 978-80-2253067-5.
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 97880-225-3067-5.
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 978-80-2253067-5.
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 978-80-2253066-8.
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.
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.
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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. - CDROM. 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 978-80225-3121-4.
TOKÁROVÁ, M.: Redakčné, odborné a zostavovateľské práce vedeckého časopisu NHF EU v
Bratislave Nová ekonomika. ISSN 1336-1732.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0760/09 (VEGA 257)
Názov projektu: Regionálna politika Európskej únie a implikácia na regionálne disparity Slovenska
Vedúci projektu: prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Spoluriešitelia: Ivaničková Alžbeta, doc. RNDr., CSc.Tvrdoň Jozef, doc. Ing. PhD. Mišúnová Ema,
doc.
RNDr. CSc. Rehák Štefan, Ing. PhD. Pástor Rudolf, Mgr. Šipikal Miroslav, Mgr. PhD.
Belvončíková Eva, Ing. Parizková Janka, Ing. Vlčková Viera, doc. RNDr. CSc.,
Chovanec Martin, Ing., Aventisyan Sergej, Ing.
Doba riešenia: 2009 - 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: bežné 6 954 EUR, kapitálové 1 244 EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu, vrátane časového
harmonogramu:
rok riešenia 2010
a) január – február: štatistická metodológia; výpočty
b) marec – jún: výpočty; štatistické hodnotenie; hľadanie kauzálnych vzťahov;
publikovanie článkov
c) júl – december: typológia odpovedajúca rôznym tematickým oblastiam a
regiónom NUTS 2; publikovanie
článkov, seminár
rok riešenia 2011:
a) január – apríl: teoretická príprava na vyhodnocovanie získaných výpočtov;
spracovávanie získaných
výsledkov – výpočtov; publikovanie článkov
b) apríl – jún: príprava workshopu; spracovanie jednotlivých príspevkov
c) júl – december: workshop; príprava konečnej verzie úloh na publikovanie;
spracovávanie publikácie.
Predpokladaný vlastný prínos:
- Súbor regionálnych charakteristík, ktoré mohli by byť použité na identifikovanie
rozvojových zámerov pre každý región alebo skupinu regiónov.
- Základný informačný materiál využívaný pre lokalizáciu ekonomických subjektov,
investícií a pre samotných investorov
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- Identifikovanie vhodnej regionálnej politiky
- Čiastkové dosiahnuté výsledky budú prezentované na workshope, publikované v
zborníku, čo prispeje k rozšíreniu poznatkov o sledovanej problematike.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0414/09.
Názov projektu: Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike
Vedúci projektu: Rievajová Eva,,prof.Ing.PhD.
Spoluriešitelia: Alexy Július,Dr.h.c.prof.Ing.CSc., Blašková Mária, doc.Ing.CSc., Husáková Mária,
Ing.CSc., Kavec Ján, Ing.PhD., Ošková Silvia, Ing. PhD., Tokárová Mária,
doc.Ing.PhD., Pongráczová Eva, Ing., Pechová Michaela, Ing.Antalová Mária,
PhDr. PhD., Přívara Andrej, Ing., Gantnerová Lenka, Ing., Poluchová Ivana, Ing.,
Palovičová Barbora, Ing. Poláčiková Zuzana, Ing., Sika Peter, Ing.PhD., Klimko
Roman, Ing.
Doba riešenia: 1/2009 – 12/2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:BV 7 967,- €, KV 5 597,- €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Porovnanie výsledkov ekonomického rastu a hľadanie súvislostí z aspektu jeho
kvantitatívneho vykazovania a kvalitatívneho účinku na rozvoj človeka a prosperitu spoločnosti.
Definovanie nových dimenzií v konkurencii v období globalizácie, a tým aj v súťažnej politike a
nových výziev v tejto oblasti v súvislosti s globálnou hospodárskou, finančnou a sociálnou krízou.
Vykonanie analýzy a komparácie trendov vývoja zamestnanosti a naplňovania Európskej stratégie
zamestnanosti, zhodnotenie situácie na trhoch práce krajín EÚ v kontexte s kľúčovými
dokumentmi, poukázanie na nedostatky a možné riešenia
s akcentom na podmienky SR.
Skúmanie dopadov globálnej krízy na trhy práce krajín EÚ a efektívnosť nástrojov aktívnych
opatrení na trhu práce zavedených na elimináciu dopadov krízy na pokles pracovných miest.
Predpoklad očakávaného vývoja na trhu práce v kontexte ekonomického rastu. Komparácia
produktivity práce krajín EÚ a faktorov rastu. Vytvorenie návrhu viac rovnicového modelu
(rekurzívny a simultánny model) zárobkov a produktivity práce. Skúmanie prejavu finančnej
a hospodárskej krízy v sociálnom systéme SR ako aj v životnej úrovni obyvateľov. Analýza vývoja
dôchodkových fondov dôchodkových správcovských spoločností a doplnkových dôchodkových
spoločností a ich dopadu na zabezpečenie občanov v starobe. Komparácia demografických trendov
v EÚ a ich vplyv na sociálnu politiku.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 (vytiahnuť z registra
EPČ Slovenskej ekonomickej knižnice):
ACB
Sociálne zabezpečenie / Silvia Ošková a kolektív.(Pongráczová, Satmár) – Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. – 156 s. [8,641 AH]. - ISBN 978-80-225-2958-7
ADE Rievajová, E., Satmár, O.- Mobilita a migrácia, teoretické koncepcie a súčasná situácia.Acta
academica karviniensia 1/2010, Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné, ISSN 1212-415, 2010.
Projekt VEGA 1/0414/09.
ADD
Učiaca sa organizácia - výzva pre znalostnú ekonomiku / Mária Antalová, Eva Rievajová.
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločenskoekonomické 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. 7 (2010), s. 742-760.
ADF
Súčasná etapa globalizácie a vybrané aspekty trhov práce krajín Európskej únie / Andrej
Přívara, Eva Rievajová.In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University
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of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2010. - ISSN 1336-1732. Roč. 3, č. 2 (Jún 2010), s. 5-15.
Tokárová, Mária: Vplyv teoretických koncepcií na formovanie súťažnej politiky. In: Nová onomika,
č. 2, 2010, roč. III. ISSN 1336-1732.
Teoretické a praktické aspekty migrácie pracovnej sily / Mária Husáková, Eva Rievajová. - VEGA
1/0414/09.In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave = the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics
in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. - ISSN 1336-1732. - Roč. 2, č. 4
(December 2009), s. 80-88.
Vybrané problémy produktivity práce v období globálnej krízy / Ján Kavec, Eva Rievajová. - In
Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
= the New economy : Faculty of National Economy, University of Economics inBratislava scientific
journal. - Bratislava : EKONÓM, 2010. - ISSN 1336-1732. - Roč. 3, č. 3 (September 2010), s. 4253.
AFA
Zamestnanosť v SR v kontexte globálnej hospodárskej krízy / Eva Rievajová, Mária
Husáková.
In Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti [elektronický zdroj] :
VII. ročník mezinárodní konference, 16.-18.9.2009 Trojanovice. - Ostrava : Ekonomická fakulta
VŠB - TU Ostrava, 2009. - ISBN 978-80-248-2022-4. - S. 1-9.
AFC
Aktuálne otázky súčasného stavu a vývoja na slovenskom trhu práce / Eva Rievajová,
Mária Husáková. - In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : sborník příspěvků
VIII. mezinárodní vědecké konference u příležitosti 20. výročí založení Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné : Horní Lomná, 8. - 10. září 2010. - [Opava] : Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. - ISBN 978-80-7248-601-4. - S. 400-409.
Blašková,M.: Vybrané súvislosti ekonomického rastu v procese formovania
znalostnej
ekonomiky. In: Medz.ved.konf. Ekonomické znalosti pro tržní praxi, Olomouc: Filoz.fakulta, KAE,
vyšlo v decembri 2010, s.41 47, ISBN 978-80-904477-5-2
AFD
Produktivita práce v kontexte svetovej finančnej a hospodárskej krízy / Eva Rievajová. In
Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy [elektronický zdroj] : elektronický zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. máj 2010, Bratislava :
[Národohospodárska fakulta EU], 2010. - ISBN 978-80-225-2973-0.
Blašková,M.: Hospodárska politika v globalizačnom procese pri formovaní znalostnej
ekonomiky. In: zborník z ved.sem. Úloha hospodárskej politiky SR pri obnove ekonomického
rastu, Belušské Slatiny: 2010, s.19 - 24. ISBN 978-80-225-3066-8
Blašková,M.: Úvaha nad ekonomickým rastom z aspektov vplyvu na rozvoj človeka
a prosperitu spoločnosti. 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 978-80225-3067-5
Tokárová, Mária: Výzvy politiky ochrany hospodárskej súťaže v EÚ v čase globálnej finančnej a
hospodárskej krízy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Hospodárska
politika SR po vstupe SR do EMU." Bratislava, 30. september 2010. (CD-ROM) ISBN 978-80-2253067-5.
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". KET NHF EU v Bratislave, 5. november 2010. ISBN 978-80-225-3076-7.
Tokárová, Mária: Politika ochrany hospodárskej súťaže v EÚ v čase globálnej finančnej a
hospodárskej krízy so zameraním na štátnu pomoc. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie „Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska"; komunálna reforma - spravovanie a
manažovanie - trendy vo verejnom živote - regionálny rozvoj. (CD). ISBN 978-80-970495-4-6.
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Satmár, O.:MigráciaIn 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.
Rievajová, Eva - Kavec, Ján. Simultánny model zárobkov a produktivita práce. In Podniková
ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a
logistike podniku [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878,
2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 451-456.
Michaličková, Lenka. Aktívna politika trhu práce v období hospodárskej krízy.
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 978-80225-2973-0.
Michaličková, Lenka. Pohľad na trh práce SR cez vybrané makroekonomické ukazovatele = View
on the labour market of SR through the selective macroeconomic indicators. In Hospodárska
politika SR po vstupe do HMÚ [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september
2010 / spracovali: Štefan Sabo, Stanislav Karabínoš, Elena Fifeková. - Bratislava : Katedra
hospodárskej politiky NHF EU, 2010. - ISBN 978-80-225-3067-5.
Poláčiková, Zuzana. Rodičovský príspevok - forma zosúladenia práce a rodiny v Nemecku. In Nové
výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Národohospodárska
fakulta EU],2010.ISBN978-80-225-2973-0.
Poláčiková Zuzana. Financovanie politiky zamestnanosti v SR a porovnanie s EÚ27. In Financie a
riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN978-80-225-2867-2, s.333-337.
Rievajová, Eva - Poláčiková, Zuzana. Trh práce v podmienkach recesie a prístupy k riešeniu
nezamestnanosti. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku
eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
[elektronickýzdroj].Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-28221.
Zdravotná
starostlivosť
a
teória
verejnej
voľby
/
Michaela
Pechová.
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.
Hodnotenie
zmien
v
zdravotníctve
po
roku
2006
/
Michaela
Pechová.
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 978-80225-2973-0.
Pongráczová, E.: Podoby sociálneho podnikania v Maďarsku.
In: Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne podnikanie verzus chudoba a sociálna exklúzia“.
Banská Bystrica: EF UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0010-6.
BDE
A foglalkoztatáspolitika és eszközei a mobilitás szolgálatában Szlovákiában / Silvia Ošková,
Eva Pongráczová. In Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások : OFA Kutatási Évkönyv. [Budapest] : Országos Foglalkozatási Közalapítvány Munkaügyi Szakmai Műhelye, 2010. - ISSN
1588-1652. - Sz. 5 (2010), s. 259-261.
EDI Tokárová, Mária: Recenzia vedeckej monografie Antalová, M. a kol.: Implementácia učiacej
sa organizácie na EU v Bratislave. In: Nová ekonomika, č. 1, 2010, roč. III. ISSN 1336-1732.
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EDI
Tokárová, Mária: Recenzia publikácie Staněk, P.: Globálna kríza - hrozba alebo výzva? In:
Nová ekonomika č. 3, 2010, roč. III. ISSN 1336-1732.
FAI
Tokárová, Mária: Redakčné, odborné a zostavovateľské práce vedeckého časopisu NHF EU
v
Bratislave Nová ekonomika. ISSN 1336-1732.
GAI
Blašková,M.: VEGA, reg.č.1/0414/09 „Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky
v znalostnej ekonomike“ –vedúca projektu prof.E.Rievajová, KSRaP. Doba riešenia: 2009-2011
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0561/09
Názov projektu: Determinanty makroekonomického vývoja ekonomického rastu SR pred
vstupom do eurozóny, tendencie a perspektívy makroekonomického vývoja po
prijatí eura
Vedúci projektu: prof., Ing. Ján Lisý, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Marcel Novák, PhD., prof., Ing. Vladimír Gonda, PhD., prof., Ing. Kajetana
Hontyová, PhD., Ing. Miloš Moravčík, doc., Ing. Eva Muchová, PhD., Ing. Karol
Trnovský, Ing. Pavol Skalák, doc., Ing. Anetta Čaplánová, PhD., doc. Ing. Ján
Lukáčik, CSc., Ing. Daniel Dujava, Ing. Marek Kálovec, doc. Ing. Veronika
Piovarčiová, CSc., doc. Ing. Marta Martincová, PhD.
Doba riešenia: od 1.1.2009 do 31.12.2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: kapitálové výdavky 3 980€, bežné výdavky 6 182€
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
‐ vyhodnotenie ex post analýzy determinantov makroekonomického vývoja pred
vstupom do eurozóny
‐ kritické zhodnotenie dôsledkov vstupu do eurozóny po vzniku finančnej a hospodárskej
krízy
‐ vplyv zavedenia eura na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
‐ identifikácia determinantov ekonomického rastu v pokrízovom období
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
HONTYOVÁ, Kajetana: Základy ekonómie a ekonomiky / Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Helena
Majdúchová ; Viliam Búr - technické spracovanie grafov. - 7. aktualiz. a preprac. vyd. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 194 s. [10,664 AH] : grafy, tab. - ISBN 978-80-225-2943-3.
Hontyová: 3,777 AH, podiel 35%, kapitoly: 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
zoznam skratiek
LISÝ, Ján: Základy ekonómie a ekonomiky / Kajetana Hontyová, Ján Lisý, Helena Majdúchová ;
Viliam Búr - technické spracovanie grafov. - 7. aktualiz. a preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2010. - 194 s. [10,664 AH] : grafy, tab. - ISBN 978-80-225-2943-3. Lisý: 4,11 AH,
podiel 39%, Úvod, kapitoly: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ČAPLÁNOVÁ, Anetta: Determinanty subjektívneho blahobytu jednotlivcov (Dezagregovaná analýza)
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MARTINCOVÁ, Marta – členka výskumného tímu: 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
MORAVČÍK, Miloš – člen výskumného tímu: 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
MUCHOVÁ, Eva – členka výskumného tímu: 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
MUCHOVÁ, Eva – členka výskumného tímu: 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
NOVÁK, Marcel – člen výskumného tímu: 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
NOVÁK, Marcel – člen výskumného tímu: 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.
NOVÁK, Marcel – člen výskumného tímu: 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
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PIOVARČIOVÁ, Veronika – členka výskumného tímu: 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
PIOVARČIOVÁ, Veronika – členka výskumného tímu: 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
TRNOVSKÝ, Karol – člen výskumného tímu: 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.
TRNOVSKÝ, Karol – člen výskumného tímu: 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
BCI Skriptá a učebné texty
ČAPLÁNOVÁ, Anetta: 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 Čaplánová:
3,004 AH, podiel 51 %, kapitoly 1, 2, 3, 4, 7, 8.2, 8.3, 9, 10, 12.1, 17.1, 19
ČAPLÁNOVÁ, Anetta: in: 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, A.: 1,81 AH, podiel 18 % problémové okruhy:
1; 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6
GONDA, Vladimír: : in: 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. Gonda, V.: 0,44 AH, podiel 4 %, problémový okruh: 9
HONTYOVÁ, Kajetana: : in: 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. Hontyová, K. 0,43 AH, podiel 4 %, problémový
okruh: 13
LISÝ, Ján: 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. Lisý: 2,336 AH,
podiel 38 %, kapitoly 6, 8.1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
MARTINCOVÁ, Marta: : in: 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. Martincová, M.: 1,13 AH, podiel 11 %, problémové
okruhy: 4/12; 10; 11
MUCHOVÁ, Eva: : in: 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. Muchová, E.: 0,83 AH, podiel 8 %, problémové okruhy:
4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11
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PIOVARČIOVÁ, Veronika: : in: 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. Piovarčiová, V.: 0,62 AH, podiel 6 %, problémový
okruh: 5;
DAI Dizertačné a habilitačné práce
TRNOVSKÝ, Karol: Výkonnosť ekonomiky SR z pohľadu reálnej konvergencie : dizertačná práca /
Karol Trnovský ; škol. Eva Muchová. - Bratislava, 2009. - 128 s.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
GONDA, Vladimír: [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, Vladimír: [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
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky...)
NOVÁK, Marcel: Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku
eurozóne [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009 / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák. Elektronické textové dáta. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. - CD-ROM. ISBN 978-80-225-2822-1
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA č. 260, 2/0208/09
Názov projektu: Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete
(súčasnosť a budúcnosť)
Vedúci projektu:Iveta Pauhofová, doc., Ing., CSc.
Daria Rozborilová, doc., Ing., CSc.
Spoluriešitelia: Jeck Tomáš, Ing.
Cmorej Peter, Mgr., Ing.
Klinec Ivan, Ing.
Chovancová Eva, Ing.
Páleník Michal, Mgr., Ing.
Doba riešenia: 2009 – 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:BV: 257,67€, KV:0,-€
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
-

globalizačné procesy a polarizácia bohatstva, vývoj tradičných vyspelých ekonomík
a nových pólov rozvoja (krajiny BRIC) vo väzbe na príjmovú polarizáciu,
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-

úloha nadnárodných korporácií v distribúcii bohatstva, technologické zmeny a zmena
štruktúry spoločnosti, difúzia technológií ako nástroj zmierňovania polarizácie bohatstva vo
svetovej ekonomike,
- metodologické aspekty skúmania polarizácie bohatstva v rovine etickej trhovej ekonomiky
(globálna národná úroveň), riziká a neistoty v možnostiach prognostických metód pri
modelovaní budúcich vývojových procesov,
- klasické teoretické aspekty formovania príjmov a spotreby z národnéh a globálneho
pohľadu (pozitíva a limity), testovanie miery ich výpovede z pohľadu polarizácie bohatstva
v globalizovanom svete,
- finančné trhy a bankový sektor vo väzbe na polarizáciu bohatstva vo svete a ako tvorcovia
bohatstva, úvery – virtuálne bohatstvo, alebo preklenovací nástroj, možnosti rastu
zadlženosti a ich objektívne hranice.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 :
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROZBORILOVÁ, Daria: Modifikácia veľkosti, štruktúry a alokácie úspor domácností a jej súvislosti.
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. 31-48.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
PAUHOFOVÁ, Iveta: Regionálna príjmová stratifikácia populácie Slovenska. In Sociálny kapitál,
ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska. Zborník statí. Edition I. Pauhofová, I., Hudec, O.,
Želinský, T. Košice: Ekonomická fakulta TU, 2010, s. 22-30. ISBN 978-80-553-0573-8. VEGA
01/0663/09.
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
ROZBORILOVÁ, Daria: The significance of institutional and economic factors in the determination
of individual happiness (empirical approach) / Anetta Čaplánová, Daria Rozborilová. In ICABR 2009
[elektronický zdroj] : full papers V. International Conference on Applied Business Research:
september 21-25, 2009. - Brno: Mendel University in Brno, 2009. - ISBN 978-80-7375-325-2. - S.
271-286. VEGA č. 262, 01/0663/09 Wealth and Poverty in the Context of Formation of the New
Economy (Microeconomic and Macroeconomic aspects), KEGA 3/7336/09 Public choice as an
Integral part of the New Study Programm in the Context of Internationalization of Higher
Education.
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
ROZBORILOVÁ, Daria: (De) Motivácia tvorby úspor na začiatku 21. storočia . 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.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
ROZBORILOVÁ, Daria: The specification of changes of the perception of wealth, poverty and
happiness at the beginning of 21 st century and identification of the economic andextra economic interactions.(The theoretical and empirical approach). Abstract. In VI. International
Conference on Applied Business research, November 29 – December 3, 2010, ICABR 2010, Mendel
University in Brno, Czech Republic, Kasetsart University, Thailand. ISBN:978-80-7375-462-4
BCI Skriptá a učebné texty
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ROZBORILOVÁ, Daria a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum - 3. preprac. a dopln.
vyd. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. - 314 s. [10,2 AH] : obr., tab. – (Ekonómia). - ISBN 97880- 8078-343-3. 49 %, 4,94 AH, problémové okruhy: 2; 3; 6; 7; 8; 12.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
ĽAPINOVÁ, Erika: Teórie rozdeľovania dôchodkov a dôchodková nerovnosť/
ROZBORILOVÁ, Daria - školiteľka. Katedra ekonomickej teórie, Ekonomická univerzita Bratislava,
2010. Kód 170a5d70-e431-4aab-a162-4518ab944ca21
FAI Redaktorské a zostavovateľské práce knižného charakteru
PAUHOFOVÁ, Iveta: Regionálna príjmová stratifikácia populácie Slovenska. In Sociálny kapitál,
ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska. Zborník statí. Edition I. Editori: Pauhofová, I.,
Hudec, O., Želinský, T. Košice: Ekonomická fakulta TU, 2010, 103
s. ISBN 978-80-553-0573-8.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0542/09 (interné číslo 261)
Názov projektu: Perspektívy Slovenska v podmienkach globálnej nerovnováhy
Vedúci projektu: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Chovancová Božena, PhD.,
prof. Ing. Jankovská Anežka, CSc.
Ing. Nemec Marián, CSc.,
Ing. Moravová Julliana (doktorandka),
Ing. Kolenčík Pavol (doktorand),
Ing. Chorvatovič Martin (doktorand),
Ing. Švásta Juraj (doktorand)
Doba riešenia:1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:2704 EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Riešiteľský tím sa v danom roku zameral na:
monitorovanie súčasného stavu a vývoja problematiky vo vedeckej a odbornej literatúre
analýzu podstaty globalizačných tendencií vo vývoji medzin. finan. trhu
analýzu pozície EÚ vo vzťahu k iným regiónom resp. skupinám krajín (Japonsko, Čína,
Juhovýchodná Ázia, Latinská Amerika, Severná Amerika, krajiny vyvážajúce ropu)
analýzu perspektívy eurozóny ako optimálnej menovej oblasti
analýzu postavenia medzinár. finan. inštitúcií pri stabilizácii medzin. fin. systému
hodnotenie vplyvu globálnych tendencií na slovenský finančný trh
vytváranie údajovej základne pre analýzu a identifikáciu pravdepodobných trendov
vývoja v príslušných témach.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010
AAB
Medzinárodné finančné centrá : zmeny v globálnej finančnej architektúre / Jana Kotlebová,
Božena Chovancová. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. - 484 s. [25 AH]. - (Ekonómia). - ISBN
978-80-8078-299-3
AAB
Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia
= Prekonanie krízy - tvorba nového modelu sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska / Koloman
Ivanička, Kotlebová Jana ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 508 s. [24,6
AH] : grafy, sch., tab. - ISBN 978-80-225-2882-5
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BCI
Finančné programovanie a politiky / Marián Nemec. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2010. - 177 s. [11,062 AH]. - ISBN 978-80-225-2964-8
ADE
Future stance of currencies in the International monetary system / Jana Kotlebová.
In Economic Analysis. - Belgrade : Dejan Erić, 2010. - ISSN 1821-2573. - Vol. 43, No.1-2 (2010) s.
61-69 [AH 0,5].
ADF
Úloha peňazí v menovej politike Európskej centrálnej banky / Marián Nemec.
In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review
= quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v
Bratislave, 2009. - ISSN 0323-262X. - Roč. 38, č. 2 (2009), s. 147-162.
ADF
Stratégie investovania v čase krízy / Božena Chovancová, Mária Klimiková.
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
Vývoj
bankovníctva
po
prijatí
jednotnej
meny
/
Martin
Chorvatovič.
In Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja I [elektronický zdroj] : zborník k projektu
mladých vedeckých pracovníkov č. 2315019. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2009.
- ISBN 978-80-225-2862-7. - S. 27-38
AED
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
Verejné a súkromné zdroje pri financovaní doktorandského štúdia a podpory mladých
vedcov
/
Božena
Chovancová.
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.
AFD
Prišiel
ten
správny
čas
na
zmenu
?
/
Julianna
Moravová.
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.
AFD
Globálna
ekonomická
nerovnováha
a
jej
príčiny
/
Marián
Nemec.
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.
AFD
Fiškálna
politika
a
akciové
trhy
/
Božena
Chovancová.
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
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.
AFD
Porovnanie vývoja inflácie v eurozóne a USA a jeho vplyv na kurz EUR/USD / Julianna
Moravová.
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.
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AFD
Medzinárodná
úloha
eura
/
Julianna
Moravová.
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
Postavenie Special drawing rights - zvláštnych práv čerpania - v novom modeli finančných
zdrojov
Medzinárodného
menového
fondu
/
Anežka
Jankovská.
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
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.
AFD
Stratégia menovej politiky ECB v prizme finančnej krízy / Marián Nemec.
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
Verejné dlhy a kapitálové trhy v súčasnom období / Božena Chovancová.
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
Opatrenia
centrálnych
bánk
v
čase
krízy
/
Marián
Nemec.
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
Otvorenosť
ekonomiky
/
Martin
Chorvatovič.
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
Priorita eurosystému - cenová alebo finančná stabilita / Jana Kotlebová. - VEGA 1/0542/09.
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
Vybrané otázky reformy Medzinárodného menového fondu / Anežka Jankovská.
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
Fiškálne
impulzy
a
svetové
akciové
trhy
/
Božena
Chovancová.
In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. - ISSN 13350900. - Roč. 17, č. 10 (Október 2009), s. 21-24.
BDF
Noví
lídri
svetovej
ekonomiky
/
Jana
Kotlebová.
In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. - ISSN 13350900. - Roč. 18, č. 5 (Máj 2010), s. 29-32.
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BDF
Akciové trhy verzus dôchodkové systémy / Božena Chovancová, Peter Árendáš.
In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. Č. 5 (2010), s. 267-274.
BDF
Reforma finančných zdrojov Medzinárodného menového fondu / Anežka Jankovská.
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. 14-24.
BDF
Potenciál na ďalšiu investičnú bublinu : nové investičné príležitosti - prvky vzácnych zemín
/
Božena
Chovancová,
Peter
Árendáš.
In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. - ISSN 13358235. - Roč. 11, č. 6 (jún 2010), s. 20-22.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA č. 262, 1/0663/09
Názov projektu: Bohatstvo a chudoba v intenciách formovania novej ekonomiky mikroekonomické
a makroekonomické súvislosti
Vedúci projektu: doc. Ing. Daria Rozborilová, CSc.
Spoluriešitelia: Bartánusová Milada, Ing.
Ferenc Peter, Ing.
Pauhofová Iveta, doc. Ing. CSc
Přívarová Magdaléna, doc. Ing. CSc
Staněk Peter, doc. Ing. CSc
Vongrej Marián, Ing., PhD.
Doba riešenia: 2009 – 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:
BV:2 658,-€
KV:0,-€
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Komparácia širokého spektra teórií rozdeľovania, rešpektujúc historické a logické
súvislosti, umožnila identifikovať: rozmanitosť pohľadov na otázky rozdeľovania dôchodkov
a dôchodkovú nerovnosť, spektrum determinantov modifikujúcich rozdeľovanie dôchodkov
a dôchodkovú nerovnosť, mikroekonomické a makroekonomické súvislosti, mnohorozmernosť
dôsledkov rozdeľovania dôchodkov a dôchodkovej nerovnosti ako aj potrebu vnímania
rozdeľovania dôchodkov a dôchodkovej nerovnosti ako dôležitého nástroja ovplyvňujúceho
makroekonomické ciele v národnom, regionálnom i globálnom meradle.
Rast dôchodkovej a majetkovej nerovnosti na prelome 20. storočia a 21. storočia ako odraz
viacerých procesov z ktorých významnú úlohu zohrávajú globalizačné procesy, procesy formovania
nových ekonomík, procesy transformácie ekonomík nadobúda rozmery, ktoré možno
charakterizovať ako nežiaducu polarizáciu spoločnosti. Významné redukovanie strednej triedy
a rast počtu ľudí v rámci jednotlivých krajín, regiónov i v globálnom kontexte, ktorí sú ohrození
chudobou.
Aplikácia holistického prístupu pri skúmaní bohatstva a chudoby umožnila presnejšie
zachytiť ich súčasné vnímanie. Viedla k poznaniu, že je nutný posun v ich vnímaní v smere
orientácie na symbiózu materiálneho a duchovného bohatstva, v smere orientácie na sledovanie
multidimenziálneho vymedzenia chudoby a redukciu chudoby. Zmena vnímania bohatstva
a chudoby môže zabezpečiť šťastnejší život v rozvíjajúcich sa spoločnostiach nielen pre súčasnú,
ale aj budúce generácie.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 :
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AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
STANĚK, Peter: Globalizácia, hospodárska kríza a svetový trh práce. In: Trh práce a politika
zamestnanosti / Eva Rievajová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - 270 s.
[15,953] : tab. - ISBN 978-80-225-2878-8
STANĚK, Peter: Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti / Milan Šikula a kolektív. – Bratislava :
Ekonomický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010. - 695 s. [33 AH] : diagr., grafy, mp.,
obr., tab. - ISBN 978-80-7144-179-3
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
PŘÍVAROVÁ, Magdaléna: Alternatívny prístup k ekonomickému rastu v teórii regulovania 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, Magdaléna: Súčasná finančná kríza z pohľadu teórie regulovania. 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, Magdaléna: Francois Perroux a jeho prínos k rozvoju ekonomickej teórie. 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, Magdaléna: Príspevok teórie regulovania k poňatiu hospodárskych kríz. 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.
ROZBORILOVÁ, Daria: Modifikácia veľkosti, štruktúry a alokácie úspor domácností a jej súvislosti.
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. 31-48.
VONGREJ, Marián: Morálne príčiny finančno-ekonomickej 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, 2010. - ISSN 1336-1732. - Roč. 3, č. 1 (2010), s. 5-13.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
BARTÁNUSOVÁ, Milada: Teoretický pohľad na hospodársku a menovú úniu. 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. 2-6.
PAUHOFOVÁ, Iveta: Regionálna príjmová stratifikácia populácie Slovenska. In Sociálny
kapitál,
ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska. Zborník statí. Edition I. Pauhofová, I., Hudec, O.,
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Želinský, T. Košice: Ekonomická fakulta TU, 2010, s. 22-30.
01/0663/09.

ISBN 978-80-553-0573-8. VEGA

VONGREJ, Marián: Zhoršujúci sa stav korupcie na Slovensku. In Makroekonomické aspekty
znalostnej ekonomiky [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník vedeckých statí / zostavovatelia
Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 97880-225-2874-0. - S. 33-36.
VONGREJ, Marián: Korupčné správanie na Slovensku v období 2007-2009 a jeho porovnanie s
ostatnými krajinami EÚ . 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.
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
ROZBORILOVÁ, Daria: The significance of institutional and economic factors in the determination
of individual happiness (empirical approach) / Anetta Čaplánová, Daria Rozborilová. In ICABR 2009
[elektronický zdroj] : full papers V. International Conference on Applied Business Research:
september 21-25, 2009. - Brno: Mendel University in Brno, 2009. - ISBN 978-80-7375-325-2. - S.
271-286. VEGA č. 262, 01/0663/09 Wealth and Poverty in the Context of Formation of the New
Economy (Microeconomic and Macroeconomic aspects), KEGA 3/7336/09 Public choice as an
Integral part of the New Study Programm in the Context of Internationalization of Higher
Education.
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BARTÁNUSOVÁ, Milada: Globalizácia a jej vplyv na integračné procesy / Kajetana Hontyová,
Milada Bartánusová. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky
ku eurozóne [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej
konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009 / spracovali: Martin Novák, Marcel Novák. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. – ISBN 978-80-225-2822-1.
FERENC, Peter: Vplyv globálnej finančnej krízy na vývoj priamych zahraničných investícií / Peter
Ferenc. 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.
PŘÍVAROVÁ, Magdaléna: Makroekonomické a mikroekonomické dopady finančnej krízy na
automobilový priemysel. 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.
ROZBORILOVÁ, Daria: (De) Motivácia tvorby úspor na začiatku 21. storočia . 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.
VONGREJ, Marián: Komparácia CPI Slovenskej republiky so štátmi eurozóny. In Makroekonomické
súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj] :
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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.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
ROZBORILOVÁ, Daria: The specification of changes of the perception of wealth, poverty and
happiness at the beginning of 21 st century and identification of the economic and extra economic interactions.(The theoretical and empirical approach). Abstract. In VI. International
Conference on Applied Business research, November 29 – December 3, 2010, ICABR 2010,
Mendel University in Brno, Czech Republic, Kasetsart University, Thailand. ISBN:978-80-7375-4624
BCI Skriptá a učebné texty
ROZBORILOVÁ, Daria a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum - 3. preprac. a dopln.
vyd. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. - 314 s. [10,2 AH] : obr., tab. – (Ekonómia). - ISBN 97880-8078-343-3. 49 %, 4,94 AH, problémové okruhy: 2; 3; 6; 7; 8; 12.
VONGREJ, Marián: Etické aspekty vo vývoji ekonomického myslenia (kap. 20) in: Ján Lisý
a kolektív: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií. Bratislava : IURA EDITION, 2010. - 95 s.
[6,022 AH]. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-323-5
DAI Dizertačné a habilitačné práce
ĽAPINOVÁ, Erika: Teórie rozdeľovania dôchodkov a dôchodková nerovnosť/
ROZBORILOVÁ, Daria - školiteľka. Katedra ekonomickej teórie, Ekonomická univerzita Bratislava,
2010. Kód 170a5d70-e431-4aab-a162-4518ab944ca21
FAI Redaktorské a zostavovateľské práce knižného charakteru
PAUHOFOVÁ, Iveta: Regionálna príjmová stratifikácia populácie Slovenska. In Sociálny kapitál,
ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska. Zborník statí. Edition I. Editori: Pauhofová, I.,
Hudec, O., Želinský, T. Košice: Ekonomická fakulta TU, 2010, 103 s. ISBN 978-80-553-0573-8.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 263
Názov projektu: Súčasné trendy financovania verejného sektora s dôrazom na efektívnosť
verejných výdavkov
Vedúci projektu: Doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.
Spoluriešitelia: Doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD., Ing. Denisa Kitová, PhD., Daša
Belkovicsová PhD., Ing. Juraj Válek, Ing. Michal Borza
Doba riešenia: 2009-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2 329 euro
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
V druhom roku riešenia bolo snahou kolektívu autorov sledovať vplyv svetovej
hospodárskej a finančnej krízy na efektívnosť vynakladania verejných výdavkov a to predovšetkým
z národného hľadiska.
Sledovanú problematiku členovia kolektívu prezentovali vo forme
príspevkov na medzinárodných a domácich konferenciách.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
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Denisa Kitová, Dáša Belkovicsová: Efektívnosť vynakladania výdavkov na vzdelanie z pohľadu
odhadu ich návratnosti. Medzinárodná konferencia KF NHF, Financie a riziko –, november 2010,
ISBN 978-80-225-3089-7
Neubauerová E., Borza Michal: Determinanty príjmovej a výdavkovej politiky miest a obcí
v kontexte svetovej hospodárskej a finančnej krízy. Medzinárodná konferencia KF NHF, Financie
a riziko –, november 2010, ISBN 978-80-225-3089-7
AFC Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Alena Zubaľová, Andrea Vassová: Verejné výdavky a sociálny štát v čase hospodárskej krízy.
Príspevok na medzinárodnej konferencii Univerzity Pardubice, Seč u Chrudimi september 2010,
ISBN 978-80-7395-334-8
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0792/10
Názov projektu: Modelovanie opatrení proti neprijateľnému vyhýbaniu sa daniam s ohľadom na
efektívnosť zdanenia a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s použitím
metód operačnej analýzy
Vedúci projektu: Ing. Jana Kubicová, PhD., MBA
Spoluriešitelia: doc. Ing. Romančíková, E., CSc. Ing. Rabatinová, M. PhD.,
Ing. Šabíková, I. PhD., Ing. Čiernik, A. PhD., Ing. Nekanovič, M.
Doba riešenia: 2010 – 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: bežné: 3 216 Eur, kapitálové: 991 Eur.
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
V prvom roku riešenia vedeckého projektu sme postupovali v s súlade s etapizáciou prác
ako je uvedená v žiadosti o grant. Zamerali sme sa na zmapovanie stratégií medzinárodného
vyhýbania sa dani z príjmu a majetku. Súčasne s identifikáciou stratégií medzinárodného
vyhýbania sa dani z príjmu sme zisťovali protiopatrenia vlád. Hlavným výstupom riešenia prvej
etapy je vedecká monografia „Medzinárodné zdanenie systémy zdanenia príjmu, medzinárodné
vyhýbanie sa dani z príjmu a protiopatrenia vlád“. Výsledky výskumu v prvom roku sú pre nás
významným východiskom k analýze, ktorá bude v druhom roku výskumu.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Medzinárodné zdanenie : systémy zdanenia príjmu, medzinárodné vyhýbanie sa dani z príjmu a
protiopatrenia vlád / Jana Kubicová.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Efektívnosť systému dane z pridanej hodnoty v podmienkach Slovenskej republiky / Marcela
Rabatinová. - VEGA 1/0792/10.
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. 64-70.
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AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vplyv implementácie princípov akruálneho účtovníctva vo verejnej správe SR na zvýšenie účinnosti
hospodárenia s verejnými prostriedkami = Implementation of accrual based accounting into the
Slovak public sector and its impact on increasing of general government budget economy / Ingrid
Šabíková.
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.
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane za rok 2009 / Marcela Rabatinová.
In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Bratislava : IURA EDITION, 2010. - ISSN 1335-7034. - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 8-15.
Zdaňovanie služieb od 1. januára 2010 daňou z pridanej hodnoty / Marcela Rabatinová.
In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Bratislava : IURA EDITION, 2010. - ISSN 1335-7034. - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 16-22.
Zdaňovanie študentov daňou z príjmov / Marcela Rabatinová.
In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Bratislava : IURA EDITION, 2010. - ISSN 1335-7034. - Roč. 15, č. 5 (2010), s. 13-18.
Zdaňovanie študentov daňou z príjmov. II. / Marcela Rabatinová.
In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Bratislava : IURA EDITION, 2010. - ISSN 1335-7034. - Roč. 15, č. 7-8 (2010), s. 10-18.
Daňový bonus v praxi / Marcela Rabatinová.
In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Bratislava : IURA EDITION, 2010. - ISSN 1335-7034. - Roč. 15, č. 11 (2010), s. 6-11.
Účtovný pohľad na daňové a nedaňové príjmy obce/VÚC / Ingrid Šabíková. - Požaduje sa
Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu: http://www.enoviny.sk/?cid=35664. - Popis
urobený: 14.4.2010. - Vyšlo 9.2.2010. - Názov z titulnej obrazovky.
In eNOVINY [elektronický zdroj]. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, cop. 1997-2010. - ISSN 13364014. - Č. 2 (2010).
Účtovný pohľad na časové rozlíšenie nákladov a výnosov v účtovníctve obec/VÚC / Ingrid
Šabíková. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu:
http://www.enoviny.sk/?cid=36327. - Popis urobený: 14.4.2010. - Vyšlo 9.3.2010. - Názov z
titulnej obrazovky.
In eNOVINY [elektronický zdroj]. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, cop. 1997-2010. - ISSN 13364014. - Č. 3 (2010).
Špecifiká účtovníctva verejnej správy / Ingrid Šabíková. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer.
- Spôsob prístupu:
http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=2&obsah=16&area=137&cid=39885. - Popis urobený:
20.10.2010. - Vyšlo 13.9.2010. - Názov z titulnej obrazovky.
In eNOVINY [elektronický zdroj]. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, cop. 1997-2010. - ISSN 1336-
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4014. - Č. 9 (2010).
GHG Práce zverejnené na internete
Inventarizačné rozdiely / Ingrid Šabíková. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob
prístupu: http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=2&obsah=16&area=137&cid=38802. - Popis
urobený: 20.10.2010. - Vyšlo 13.7.2010. - Názov z titulnej obrazovky.
In eNOVINY [elektronický zdroj]. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, cop. 1997-2010. - ISSN 13364014. - Č. 7 (2010).
Rezervy v účtovníctve účtovnej jednotky obec/VÚC / Ingrid Šabíková. - Požaduje sa Microsoft
Internet Explorer. - Spôsob prístupu:
http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=2&obsah=16&area=137&cid=38158. - Popis urobený:
20.10.2010. - Vyšlo 8.6.2010. - Názov z titulnej obrazovky.
In eNOVINY [elektronický zdroj]. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, cop. 1997-2010. - ISSN 13364014. - Č. 6 (2010).
Špecifiká dlhodobého majetku štátu a samosprávy / Ingrid Šabíková. - Požaduje sa Microsoft
Internet Explorer. - Spôsob prístupu:
http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=2&obsah=16&cid=40639. - Popis urobený: 6.12.2010.
- Vyšlo 11.10.2010. - Názov z titulnej obrazovky.
In eNOVINY [elektronický zdroj]. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, cop. 1997-2010. - ISSN 13364014. - Č. 10 (2010).
Účtovný pohľad na zásoby z pohľadu rozpočtových organizácií / Ingrid Šabíková. - Požaduje sa
Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu: http://www.enoviny.sk/?cid=41251. - Popis
urobený: 7.12.2010. - Vyšlo 10.11.2010. - Názov z titulnej obrazovky.
In eNOVINY [elektronický zdroj]. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, cop. 1997-2010. - ISSN 13364014. - Č. 11 (2010)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
Výpočet zamestnaneckej prémie / Marcela Rabatinová.
In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Bratislava : IURA EDITION, 2010. - ISSN 1335-7034. - Roč. 15, č. 4 (2010), s. 62
DPH pri fakturovaní služby pre firmu z ČR / Marcela Rabatinová.
In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Bratislava : IURA EDITION, 2010. - ISSN 1335-7034. - Roč. 15, č. 5 (2010), s. 63.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0494/10 Interné: 266
Názov projektu: Ekonomické dôsledky nahradenia USD ako rezervnej meny eurom
Vedúci projektu: Ing. Boris Šturc, CSc.
Spoluriešitelia: Ing. Ctibor Pilch, PhD., Ing. Miroslav Tučník, PhD., Ing. Zdenka Střelecká, Ing.
Libuša
Čurlejová, PhD., Ing. Peter Korduliak, Ing Natália Žoldákova (od 01.01.2011)
Doba riešenia: 12/2011
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Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2 381,00 EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Výsledkom prvého roku výskumu bolo sústreďovanie podkladov a vystúpenia na
konferenciách a články v odborných časopisoch.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010
AFC Čurlejová, Libuša - Šturc, Boris: British pound U.S. dollar fundamental analysis
[Fundamentálna analýza libry a amerického dolára] . Grafy In:New economic challenges : 2nd
international PhD students conference, part II. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní
fakulta, 2010. - ISBN 978-80-210-5146-1. - S. 23-27
AFC Čurlejová, Libuša - Šturc, Boris: K vybraným problémom finančnej krízy - príčiny finančnej
krízy v USA The selected problems of financial crisis - causes of financial crisis in teh U.S.
In:Evropské f inanční systémy 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference.: 27.28.5.2010 Brno. - ISBN 978-80-210-5182-9. - S. 126-129
AFC Šturc, Boris - Čurlejová, Libuša: Niektoré dôsledky nahradenia dolára eurom Tab. In:Finance a
management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem.
Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně], 2010. – ISBN 978-807414-247-5. - S. 261-262
AFC Čurlejová, Libuša - Šturc, Boris: Podstata súčasnej ekonomickej krízy In:Mezinárodní Baťova
konf erence pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky : 6.
ročník : Zlín 15. dubna 2010. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. – ISBN 978-80-7318922-8
AFD Čurlejová, Libuša: Analýza vybraných ekonomických indikátorov devízového kurzu EUR/USD.
Grafy. In:FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie[doktorandov] : Bratislava, 10.-11.6.2010. Bratislava : [Katedra bankovníctva a
medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-3001-9
AFD Šturc, Boris - Čurlejová, Libuša: Súčasná ekonomická kríza a niektoré jej príčiny. In:Mena,
bankovníctvo a f inančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. Bratislava : [Katedra bankovníctva a
medzinárodných financií NHF EU], 2010. - ISBN 978-80-225-2863-4
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 267, 1/0449/10
Názov projektu: Vplyv bankovníctva a finančných trhov na formovanie globálnej ekonomickej
rovnováhy
Vedúci projektu: doc. Ing. Dana Tkáčová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc., doc. Ing. Mária Klimiková, PhD., Ing. Viera Malacká,
PhD., Ing. Mária Schwarzová, Ing. Martin Šimko, Ing. Peter Špeťko, Ing. Barbara
Napolitano.
Doba riešenia: 2010-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: bežné 4079,- EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Charakteristika východiskového stavu podnikateľského prostredia bánk a ostatných
subjektov finančného trhu v podmienkach súčasnej ekonomickej a finančnej nerovnováhy.
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Skúmanie procesov zmedzinárodňovania a globalizačných tendencií v oblasti bankovníctva
z hľadiska koncentrácie, z hľadiska získavania nových foriem kapitálu a nových javov na
finančných trhoch.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
Rok vykazovania: 2010
BAB
Operácie komerčných bánk / Eva Horvátová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2010. - 304 s. [20,11 AH] : sch., tab. - ISBN 978-80-225-2928-0
AED
KLIMIKOVÁ,Mária
Investment products of commercial banks for SME / Mária Klimiková, Katarína Oravíková
Podoliaková.
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.
[... ORAVÍKOVÁ PODOLIAKOVÁ, Katarína]
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.
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
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
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
KLIMIKOVÁ,Mária
Možnosti financovania malých a stredných podnikov prostredníctvom bankových produktov / Mária
Klimiková. 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 978-80-2253001-9.
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AFD
KLIMIKOVÁ, Mária
Produkty privátneho bankovníctva / Mária Klimiková. 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
MALACKÁ, Viera
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.
AFC
KLIMIKOVÁ, Mária
The cooperation and relationship between NGOs and universities in Slovakia / Mária Klimiková.
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.
BDF
KLIMIKOVÁ, Mária
Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu v krajinách Európskej únie / Mária Klimiková, Anna
Sabolová.
In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. - ISSN 1336393X. - Roč. 10, č. 12 (2010), s. 18-23. [... SABOLOVÁ, Anna]
BDF Vybrané oblasti oceňovania a vykazovania kúpených cenných papierov v komerčnej banke
/ Mária Schwarzová. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2010.
BDF
Vybrané oblasti oceňovania a vykazovania kúpených cenných papierov v komerčnej banke
/ Mária Schwarzová.In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka
Slovenska, 2010.

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0517/10
Názov projektu: Vzájomné súvislosti ľudského kapitálu a flexibility pracovnej sily v kontexte
znalostnej ekonomiky
Vedúci projektu: doc. Ing. Marta Martincová, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD., Ing. Matoušková Eleonóra, PhD., Ing. Marcel
Novák, PhD., Ing. Ivanová Pavlína, Ing. Lennerová Ivana, Ing. Poláčková Hana,
Ing.
Ľubomír Darmo, Ing. Miloš Moravčík, Ing. Andrej Budaj.
Doba riešenia:2010 – 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: BV: 2 681,00€
KV: 2 506,00€
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
- systemizácia teoretických názorov a kritérií hodnotenia prejavov novej ekonomiky so
zameraním na trh práce
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-

teoretická analýza vymedzenia vplyvu vzdelania na zmeny na trhu práce vedúce
k vytváraniu pracovných miest ,založených na tvorivých myšlienkach a inováciách,
ktorých predpokladom je ľudský kapitál
- systemizácia teoretických poznatkov o vplyve informačných a telekomunikačných
technológií, inovácií a technologického pokroku na zmenu správania a rozhodovania sa
subjektov na trhu práce
- diagnostikovanie vplyvu znalostnej ekonomiky na charakter trhu práce a celkovo nový
prístup k ponímaniu práce ako výrobného faktora
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
BCI Skriptá a učebné texty
MARTINCOVÁ, M.: 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. (0119250) Martincová, M.: 1,13 AH, podiel 11 %,
problémové okruhy: 4/12; 10; 11
PIOVARČIOVÁ, V.: 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. (0119250) Piovarčiová, V.: 0,62 AH, podiel 6 %,
problémový okruh: 5;
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
IVANOVÁ, Pavlína: Miera príjmovej nerovnosti a etická miera nezamestnanosti z pohľadu
ekonomickej teórie a praxe / Pavlína Ivanová. - VEGA 1/0478/08. 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. 65-72. (0116112)
IVANOVÁ, Pavlína: Inovačné prostredie Fínska / Pavlína Ivanová. - VEGA 1/0478/08. In
Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review =
quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v
Bratislave, 2010. - ISSN 0323-262X. - Roč. 39, č. 2 (2010), s. 246-257. (0120257)
MATOUŠKOVÁ, Eleonóra: Spotreba potravín v SR a ich kvalita / Eleonóra Matoušková. - VEGA
1/0440/10. 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. 258-267.
(0120270)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
MARTINCOVÁ, Marta: The impact of the labour market on the economic growth in connection with
the new economy / Marta Martincová. - VEGA 218. In Opolskie roczniki ekonomiczne, Tom XVIII :
nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu opolskiego. - Opole :
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2010. - ISBN 978-83-60939-37-6. - ISSN 0478-2893. S. 157-164 [0,436]. (0114447)
PIOVARČIOVÁ, Veronika: The impact of the capital market on the economic growth in connection
with the new economy / Veronika Piovarčiová. - VEGA 218. In Opolskie roczniki ekonomiczne, Tom
XVIII : nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu opolskiego. Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2010. - ISBN 978-83-60939-37-6. - ISSN 04782893. - S. 39-43 [0,436]. (0114442)
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
LENNEROVÁ, Ivana: Vzdelanie ako faktor ekonomického rastu / Ivana Lennerová. 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. 41-46. (0110534)
MORAVČÍK, Miloš: Ekonomická sloboda a jej vplyv na makroekonomický vývoj európskych
ekonomík / Miloš Moravčík. 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. 7-14. (0110474)
NOVÁK, Marcel: Makroekonomické indikátory cyklického vývoja Slovenskej republiky od jej vzniku
po vstup do eurozóny / Marcel Novák. 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. 1524. (0110479)
NOVÁK, Marcel: Otázky synchronizácie ekonomických cyklov Slovenskej republiky a eurozóny /
Marcel Novák. 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. 54-59. (0110543)
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
MARTINCOVÁ, Marta: Single mutual relationships between human capital and workforce flexibility
in the context of knowledge based economy / Marta Martincová. - VEGA 1/4653/07. In ICABR
2009 [elektronický zdroj] : full papers V. International Conference on Applied Business Research :
september 21-25, 2009. - Brno : Mendel University in Brno, 2009. - ISBN 978-80-7375-325-2. - S.
870-879. (0109287)
MARTINCOVÁ, Marta: The social and economic causes and impact of the global financial and
economic crisis - impact on the development of Slovak Republic / Veronika Piovarčiová, Marta
Martincová. - VEGA G 218. In Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki
światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi. - Kraków :
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - ISBN 978-83-7252-496-6. - S. 418-425. (0119287)
PIOVARČIOVÁ, Veronika: The social and economic causes and impact of the global financial and
economic crisis - impact on the development of Slovak Republic / Veronika Piovarčiová, Marta
Martincová. - VEGA G 218. In Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki
światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi. - Kraków :
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - ISBN 978-83-7252-496-6. - S. 418-425. (0119287)
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 9
DARMO, Ľubomír: Zhodnotenie empirických štúdií vplyvu EMÚ na medzinárodný obchod a toky
priamych zahraničných investícií / Ľubomír Darmo. 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 978-80-2252822-1. (0107622)
IVANOVÁ, Pavlína: Technologický rozvoj, inovatívnosť a kvalita života / Pavlína Ivanová. In
Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne
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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. (0107659)
LENNEROVÁ, Ivana: Spory o menovú stratégiu ECB / Ivana Lennerová. 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. (0108295)
MARTINCOVÁ, Marta: Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na fungovanie trhu práce / Marta
Martincová.
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. (0108303)
MORAVČÍK, Miloš: Ekonomická sloboda ako determinant makroekonomického vývoja / Miloš
Moravčík.
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. (0108310)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4
IVANOVÁ, Pavlína: Impact of the economical growth of China on unemployment / Pavlína Ivanová.
In Crucial problems of international relations through the eyes of young scholars [elektronický
zdroj] : proceedings of XII. international conference of young scholars, Prague June 2009 :
research plan. Vol. I, II / edited by: Adam Fireš, Igor Varga. - Praha : Vysoká škola ekonomická v
Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1578-6. - S. 234-245. (0112035)
POLÁČKOVÁ, Hana: Teoretické a praktické otázky protiinflačnej politiky v súvislosti s trhom práce /
Hana Poláčková. - VEGA 1/0517/10. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie :
sborník příspěvků VIII. mezinárodní vědecké konference u příležitosti 20. výročí založení Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné : Horní Lomná, 8. - 10. září 2010. - [Opava] : Slezská univerzita v
Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. - ISBN 978-80-7248-601-4. - S. 367-374.
(0119751)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BUDAI, Andrej: Energetická politika EÚ ako jedna z podmienok udržateľnosti sociálneho systému /
Andrej Budai. - VEGA 1/0440/10. 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. (0114687)
LENNEROVÁ, Ivana: Budúcnosť eurozóny / Ivana Lennerová. 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. (0116796)
LENNEROVÁ, Ivana: Menová politika ECB v čase hospodárskej krízy / Ivana Lennerová.
In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009 / zostavili
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Martin Vovk, Martin Novák. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF
EU], 2010. - ISBN 978-80-225-2863-4. (0116924)
POLÁČKOVÁ, Hana: Sociálne súvislosti inflácie / Hana Poláčková. - VEGA 1/0517/10.
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 978-80225-2973-0. (0114900)
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1
LENNEROVÁ, Ivana: Kontrola inflácie prostredníctvom centrálnej banky. 1. / Ivana Lennerová. Požaduje
sa
Microsoft
Internet
Explorer.
Spôsob
prístupu:
http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Maj_Lennerova_KontrolaInflacie.doc.
Popis
urobený:
11.5.
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. Máj (2010). (0113552)
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA , EČ MŠ SR: 1/0440/10
Názov projektu: Makroekonomické aspekty globálnej finančnej krízy a svetovej hospodárskej
recesie ( s dôrazom na Slovensko a eurozónu)
Vedúci projektu: doc. Ing. Eva Muchová, PhD.
Spoluriešitelia: Gonda, Vladimír, doc., Ing., PhD.
Brinčíková, Zuzana, Ing., PhD.
Lisý, Ján, prof.,Ing., PhD.
Novák, Marcel, Ing., PhD.
Trnovský, Karol, Ing., PhD.
Matoušková, Eleonóra, Ing., PhD.
Dujava, Daniel, Ing.
Lennerová, Ivana, Ing.
Kálovec, Marek, Ing.
Terek, Milan, prof., Ing. PhD.
Budaj, Andrej, Ing.
Doba riešenia: 2010- 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: BV: 5 966,-€ KV: 3 147,-€
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
- systemizácia teoretických poznatkov o finančných a menových krízach, exkurz do histórie
kríz
- teoretická analýza finančných a menových kríz, identifikácia príčin a indikátorov
finančných a menových kríz
- systemizácia teoretických poznatkov o makroekonomických nástrojoch v období
hospodárskej recesie a depresie
- identifikácia parametrov charakterizujúcich hospodársku recesiu, finančnú a menovú krízu
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 (vytiahnuť z registra EPČ
Slovenskej ekonomickej knižnice):
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ADF:
MATOUŠKOVÁ, E.: Spotreba potravín v SR a ich kvalita / Eleonóra Matoušková. - VEGA 1/0440/10.
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. 258-267.
AED:
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.
AFA:
GONDA, V.: Geografičeskije limity jevropejskoj integracii / Vladimír Gonda. - VEGA Makroekonomické aspekty globálnej finančnej krízy a svetovej hosdpodárskej recesie (s dôrazom
na Slovensko). In Teorija sociaľno-ekonomičeskoj geografii: sovremennoe sostojanie i perspektivy
razvitija : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Rostov-na-Donu, 4-8 maja 2010 g. Rostov-na-Donu : Izdateľstvo Južnogo federaľnogo universiteta, 2010. - ISBN 978-5-9275-0696-5.
- S. 163-166.
GONDA, V.: The impact of the global financial and economic crisis on the financial situation of the
eurozone / Vladimír Gonda. - VEGA 1/0440/10. In Nauki ekonomiczne wobec wyzwań
współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi
Lisowi. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - ISBN 978-83-7252-496-6. - S.
408-417.
MUCHOVÁ, E.: Single currency and convergence from the perspective of the new member states /
Eva Muchová. In ICABR 2009 [elektronický zdroj] : full papers V. International Conference on
Applied Business Research : september 21-25, 2009. - Brno : Mendel University in Brno, 2009. ISBN 978-80-7375-325-2. - S. 971-981.
MUCHOVÁ, E.: The topicality of Paul Krugman's message for modern economics / Eva Muchová. In
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
2010. - ISBN 978-83-7252-496-6. - S. 105-117.
AFB:
MUCHOVÁ, E.: Vplyv finančnej krízy na reálnu ekonomiku / Eva Muchová. - VEGA 1/0440/10.
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 978-80225-2973-0.
AFD:
BUDAI, A.: Energetická politika EÚ ako jedna z podmienok udržateľnosti sociálneho systému /
Andrej Budai. - VEGA 1/0440/10. 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.
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KÁLOVEC, M.: Vplyv globálnej hospodárskej krízy na eurozónu a udržateľnosť sociálneho systému
/ Marek Kálovec. - VEGA 1/0440/10. 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.
LENNEROVÁ, I.: Budúcnosť eurozóny / Ivana Lennerová. 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.
Terek, M.: Analýza odľahlých údajov a niektoré charakteristiky polohy. In: Zborník príspevkov
z Medzinárodnej vedeckej konferencie Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii
a hospodárskej praxi. Bratislava: EU, CD ROM, ISBN 978-80-225-3076-7, s. 371 – 384.
AFC:
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.

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 270
Názov projektu: Vplyv verejných výdavkov na správanie sa ekonomických subjektov –
experimentálna
metóda
Vedúci projektu:Ing. Jana Péliová, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Ing. Urban Kováč, PhD.
Doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.
Ing. Ingrid Šabíková, PhD.
Ing. Andrea Čambalová, PhD.
Ing. Lukrécia Kováč Gerulová, PhD.
Mgr. Slávka Prváková, PhD.
Ing. Ľuboš Kuchta
Doba riešenia: 2010-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 3028,- Eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
V prvej fáze projektu sa kolektív riešiteľov zameral na podrobnú analýzu zahraničných
experimentov v oblasti verejných financií s využitím rôznych svetových databázových zdrojov. V
tejto etape projektu sme sa zamerali na presné vymedzenie pojmov, s ktorými budeme v rámci
projektu pracovať. Ide predovšetkým o pojmy ako terénny experiment, laboratórny experiment,
behaviorálna ekonómia, prostredie, podnety, inštitúcie a iné. Kolektív riešiteľov dôkladne
preštudoval predmetné vedecké výstupy a zameral sa na výstupy skúmajúce verejné výdavky v
oblasti zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia.
V rámci projektu sa jeden z členov kolektívu riešiteľov zúčastnil letnej školy na Queen
Margaret University v Edinburghu, kde si rozšíril vedomosti o metódach a postupoch, ktoré budú
využité v rámci druhej fázy projektu.
Čiastkové výstupy projektu boli prezentované na zahraničných a domácich vedeckých
konferenciách a v článkoch vo vedeckých časopisoch.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
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ADE Prvakova, S.,
Amosov, P. V., Nilsson, K.: Sravniteľnyj analiz rezuľtatov
determinističeskichvyčislenij vysvoboždenija radioaktivnosti pri zachoronenii otrabotavšego
jadernogo topliva v kristalličeskich porodach = The comparative analysis of results of deterministic
calculations of radionuclide migration after spent nuclear fuel burial in the crystalline rock / P.V.
Amosov,
S.
Prvakova,
K.-F.
Nilson.
Spôsob
prístupu:
http://vestnik.mstu.edu.ru/v11_3_n32/articles/01_amos.pdf. - Popis urobený: 15.3.2010. - Názov
z titulnej obrazovky. In Vestnik MGTU [elektronický zdroj]. - Murmansk : Murmanskij
gosudarstvennyj techničeskij universitet - MGTU, 2008. - ISSN 1997-4736. - Tom 11, No. 3 (2008),
s. 371-378.
AFC
Kováč, U., Kováč Gerulová, L., Milan Buček, M.: Regionálna konvergencia EÚ z pohľadu teórie a
empírie = Regional convergence of EU: theory and practice. In Mezinárodní kolokvium o
regionálních vědách [elektronický zdroj] : sborník příspěvků : Bořetice, 16. - 18. 6. 2010 = 13th
International colloquium on regional sciences : conference proceedings. XIII. - Brno : Masarykova
univerzita v Brně, 2010. - ISBN 978-80-210-5210-9. - S. 9-16.
Prvakova, S., Amosov, P. V., Nilsson, K.: Comparative analysis of results from deterministic
calculations of the release of radioactivity from geological disposal of spent fuel in crystalline rocks
/ In Materials Research Society Symposium Proceedings : Scientific Basis for Nuclear Waste
Management XXXI, September 16-21, Sheffield, United Kingdom. - Warrendale : Materials
Research Society, 2008. - ISBN [978-1-60511-079-0]. - Vol. 1107 (2008), s. 645-656.
AFD
Kuchta, Ľ.:.Analýza trhu s komunálnymi obligáciami na financovanie zdravotníctva,
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.
Kuchta, Ľ.:.Analýza vybranej emisie komunálnych obligácií na financovanie zdravotníctva, 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.
Prváková, S., Sťahel, R.: Globálna hospodárska kríza a jej možné sociálne a politické dopady Historickofilozofický pohľad. 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.
AFH
Kuchta, Ľ.:.Approaches to measuring of fiscal sustainability of health care / Ľuboš Kuchta, 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.
Kováč, U., Kováč Gerulová, L., Milan Buček, M.: Regional convergence in the European union. 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.
BEF
Prváková, S., Amosov, P. V., Novozhilova, N: Influence of the size and orientation of the waste
module on the level of underground hydrosphere contamination. In Enviro-management 2010 :
proceedings of 4th annual international experts' conference, 12. - 14. October 2010, hotel Patria,
Štrbské pleso. - Žilina : NMC spol. s r.o., Žilina, 2010. - ISBN 978-80-85655-31-5.
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GII
Kuchta, Ľ.:.Štúdium problematiky ekonómie zdravotnej starostlivosti na Queen Margaret University
v Edinburgu, 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. 86-87.

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA č. 1/0211/10 | 13
Názov projektu: Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva
Vedúci projektu: prof.Ing. Anna Majtánová PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Ingrid Vachálková PhD., Ing. Zuzana Littvova PhD.,
Ing. Marko Peter PhD., Bláhová Mária PhDr., Dlábiková Hana Ing.
Doba riešenia: 1.1. 2010 – 31.12. 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:kapitálové výdavky 2 393 eur, bežné výdavky 2 173
eur spolu 4 566 eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Vedecký projekt s názvom „Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva“
úzko súvisí s významnými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi zmenami v oblasti svetovej ekonomiky a
so vznikom nových, globálne pôsobiacich rizík s ťažko odhadnuteľnými následkami, ktoré sú
spôsobené na jednej strane recesiou hospodárstva a finančnou krízou, a na strane druhej
neustálym vedecko-technickým pokrokom. Výrazne sa mení povaha a štruktúra už poznaných
poistno-technických rizík, objavujú sa nové globálne finančné riziká, ktoré priamo ovplyvňujú
hospodárenie poisťovní a trend vývoja v oblasti poisťovníctva. Svetový poistný a zaistný trh
predstavuje zabezpečovaním mechanizmov a transferom rizika výrazne stabilizujúci prvok každej
vyspelej ekonomiky a taktiež svojou podstatou zohráva významnú úlohu pri rozvoji nových
sofistikovaných technológií, informačných a komunikačných systémov, pri riešení
environmentálnych otázok a alternatívnych zdrojov energie.
Uvedené problémové okruhy
rozpracovali riešitelia vo svojich publikáciách, ktoré sú uvedené v bode č. 8. Výsledkom riešenia
projektu bolo aj zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorej sa zúčastnili odborníci
z Českej a Poľskej republiky. Na konferencii boli aj odborníci z praxe, Národnej banky Slovenska či
Ministerstva financií.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Majtanova, Vachalkova, Blahova: Investment strategies and investment portfolio of insurance
company. In: Acta academica karviniensia, 1/2010. str. 313-324. ISSN 1212-415 X
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch
Solventnosť ako nástroj inovácie riadenia poisťovne / Anna Majtánová, Ingrid Vachálková. In
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i
praktyka : praca zbiorowa pod redakcją Henryka Bienoka i teresy Kraśnickiej. - Katowice :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010. - ISBN 978-83-7246-527-6. - S. 313321.
AFC Vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí publikované v zborníku
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MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Kontroling ako súčasť manažmentu poisťovacej
spoločnosti. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe : recenzovaný
sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova
univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2010. ISBN 978-80-210-5273-4, s. 317-322.
MARKO, P. VACHÁLKOVÁ, I.: Compliance manažér – jedna z možností riadenia operačného rizika
komerčnej poisťovne. Ekonomika a mnagement organizací – výzkum, výuka a praxe. Masarykova
Univerzita, Brno 2010. ISBN 978-80-210-5273-4
MARKO, Peter. Poistiteľnosť rizika teroristických útokov. In Finanční řízení podniků a finančních
institucí : sborník příspěvků ze 7. mezinárodní vědecké konference, 9.-10. Září 2009 Ostrava ,
Česká republika. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 97880-248-2059-0, s. 190-198.
LITTVOVÁ, Z. 2010. Produkčné systémy poisťovacej spoločnosti. In Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie „Ekonomika a management organizací,“ Brno, 2010 [CD-ROM]. Brno :
Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5273-4.
AFD Vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí publikované v zborníku
VACHÁLKOVÁ, I.: Trhové riziká komerčnej poisťovne v čase finančnej krízy. In: Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie „ Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva.,“
Bratislava, 2010. Plný text na CD. ISBN 978-80-225-2985-3.
DLÁBIKOVÁ, Hana. Kalkulácia nákladov - jeden z nástrojov kontrolingu poisťovacej spoločnosti. In
Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva : recenzovaný zborník prác
z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2010 Bratislava [elektronický zdroj].Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2985-3.
DLÁBIKOVÁ, Hana. Kontroling a jeho špecifiká v poisťovníctve. In EDAMBA 2010 : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 76-80.
LITTVOVÁ, Z. 2010. Prírodné katastrofy a ich dopad na poistiteľnosť rizika. In Zborník prác z
medzinárodnej vedeckej konferencie „Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva,“
Bratislava, 2010. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. Plný text na CD. ISBN 978-80-2252985-3.
BDF LITTVOVÁ, Z. 2010. Faktory oceňovania živelného rizika. In Poistné rozhľady – časopis
slovenského poisťovníctva. ISSN 1335-1044, 2010, roč. XVI, č. 5, s. 6-9.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
[Princípy
pojištění
a
pojišťovnictví]
/
Anna
Majtánová.
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, 2009. - ISSN 1336-3301. - Roč. 6, č. 3 (2009), s. 112-114.
Recenzia na: Principy pojištění a pojišťovnictví / Eva Ducháčková. - Praha : Ekopress, 2005. - ISBN
80-86119-92-0
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
(vypĺňa zodpovedný riešiteľ pokračujúceho i končiaceho projektu –
uvádzajú sa výsledky a publikačné výstupy projektu iba za rok 2010)
Číslo projektu: VEGA 1/0516/10.
Názov projektu: Ekonomická a etická solidarita v globalizačnom a krízovom prostredí
Vedúci projektu: Alexy Július,Dr.h.c.prof.Ing.CSc.
Spoluriešitelia: : Rievajová Eva,,prof.Ing.PhD.
Husáková Mária, Ing.CSc.
Kavec Ján, Ing.PhD.
Pechová Michaela, Ing.
Přívara Andrej, Ing.
Gantnerová Lenka, Ing.
Alexy Martin, Ing.
Strunz Herbert, prof. Dr.
Doba riešenia: 1/2010 – 12/2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:BV 3 590,- €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Predmetom riešeného projektu v roku 2010 je skúmanie prebiehajúcich trendov a rýchlych
sociálnych zmien ovplyvňujúcich globálnou hospodárskou krízou. Naše poznatky z uskutočnenej
analýzy vzchádzajú z aspektov reality a ľudskej skúsenosti. Poukazujú, že vystupuje zložitá
problematika globálnej hospodárskej krízy, ktorá prerastá do krízy civilizácie. S ňou je spätý rozvoj
ľudského potencionálu spojený s dobou plnej paradoxov a nebývalej dynamiky. Zistené nové
podmienky života upozorňujú na potrebnú humanizáciu, etiku a solidaritu, ktoré vystupujú
v súčasnosti do popredia ako indikátory – zachrancovia našej spoločnosti pred nekontrolovaným
vývojom. Ich nepoznanie a nedôstojné využívanie prinieslo finančnú krízu, ktorá prerástla
v hospodársku celosvetovú krízu nebývalých rozmerov a dôsledkov.
Veľkou výzvou súčasnosti je odstrániť staré spôsoby myslenia, konania a vytvoriť nové, primerané
novým podmienkam, ktoré turbulentný tok života prináša. Vedecké skúmanie tu poskytuje pohľad
na subjektívny svet myšlienok a hodnôt, ktoré treba postihnúť. Z toho vychádza i náš exaktný
prístup a humanizácia k ekonomike s aplikáciou na súčasný manažment. V popredí vystupuje
intelekt práce, ľudia, ich správanie a jednanie a to individuálne a kolektívne.
Poznatky získané z práce výskumného kolektívu, osobitne otázky spojené integráciou sieťovej
ekonomiky boli využité v doktorandských dizertačných prácach, ktoré boli úspešné obhájené a to:
1. Ing. Ján Kavec: Flexibilita na trhu práce, súvislosti s konkurencieschopnosťou a ochranou
zamestnancov.
2. Ing. Oliver Satmár: Migrácia v EÚ vo väzbe na ekonomický rast a zamestnanosť.
3. Ing. Martin Alexy: Metodológia ratingového procesu.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010 (vytiahnuť z registra EPČ
Slovenskej ekonomickej knižnice):
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AFD
Prienik sociálnej etiky, nová výzva v globalizácii a v kríze civilizácie / Július Alexy.
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 978-80225-2973-0.
AFD
Grandtnerová, 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 zdroj]:
elektronický recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Bratislava 5.
November 2010: Národohospodárska fakulta EU, KET 5.11.2010. ISBN 978-80-225-3076-7.
AFF
Spoločenský optimizmus pri prekonávaní súčasnej svetovej hospodárskej krízy a krízy civilizácie /
Július Alexy. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : III. ročník vedecko-odbornej
konferencie s medzinárodnou účasťou na tému: Spoločnosť, kríza, rodina, konanej 25.-26. marca
2010 na detašovanom pracovisku PF Katolíckej univerzity v Poprade. - Ružomberok : Katolícka
univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2010.
ADF
Globálna hospodárska kríza a kríza civilizácie/Július Alexy.In Účtovníctvo - audítorstvo daňovníctvo : v teórii a praxi = Accounting - audit - taxation : in theory and praxis. - Bratislava :
SÚVAHA, 2010. - ISSN 1335-2024. - Roč. 18, č. 4 (2010), s. 130-133.
BDF
Gazdasági fejlődés, munkaerőpiac és mobilitás Szlovákiában a globális pénzügyi és gazdasági
válság közepette/Eva Rievajová, Mária Husáková.In Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások
: OFA Kutatási Évkönyv. - [Budapest] : Országos Foglalkozatási Közalapítvány Munkaügyi Szakmai
Műhelye, 2010. - ISSN 1588-1652. - Sz. 5 (2010), s. 253-258.
AFD
Súčasný stav a rozvojové zámery ústavnej starostlivosti v SR z pohľadu zabezpečenia práv dieťaťa
/ Mária Husáková.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.
AFC
Dopad reformy zdravotníctva na zamestnanosť v zdravotníckom sektore / Michaela Pechová.
In Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti [elektronický zdroj] :

101

VII. ročník mezinárodní konference, 16.-18.9.2009 Trojanovice. - Ostrava : Ekonomická fakulta
VŠB - TU Ostrava, 2009. - ISBN 978-80-248-2022-4.

AFC
Vývoj v slovenskom zdravotníctve v období 2006-2009 / Michaela Pechová.
In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : sborník příspěvků VIII. mezinárodní
vědecké konference u příležitosti 20. výročí založení Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné :
Horní Lomná, 8. - 10. září 2010. - [Opava] : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné, 2010. - ISBN 978-80-7248-601-4. - S. 350-357.

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu:č.1/0221/10
Názov projektu: Formovanie moderného sociálneho štátu pri utváraní podmienok
udržateľného rozvoja na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie
Vedúci projektu: prof.Ing. Vojtech Stanek PhD.
Spoluriešitelia: Dudová Iveta, doc. Ing. PhD.
Bracjun Anatolij, doc. Ing.CSc.
Choluj Vladimír, doc.Ing. CSc.
Ošková Silvia, Ing. PhD.
Pongráczová Eva, Ing.
Polonyová Simona, Ing.
Buday Jozef, Ing.
Doba riešenia: 1/2010 – 12/2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:BV- 3 529 €, KV-1 923 €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Globalizácia v zmysle ekonomicko-liberálnych záujmov je postavená proti podobe
sociálneho štátu. Riešením je snaha o internacionalizáciu európskeho modelu sociálneho štátu,
ktorý dokázal/v rôznych modelových podobách/svoju životaschopnosť. Zjednocuje Európu, buduje
spoločné európske hodnoty, snaží sa o harmonizáciu ekonomického a sociálneho rozvoja. Globálna
kríza vyžaduje globálne reakcie. V analytickej práci sme sa zamerali na skúmanie príčin
a dôsledkov hospodársko-politickej krízy v nasledujúcich aspektoch. Posúdenie príčin hodnotovej
krízy, charakter intervenčných opatrení zameraných na zmiernenie dosahov krízy, ideovú
konvergenciu ako predpoklad udržateľného rozvoja. Sociálny štát je mechanizmom, ktorý
zasahuje do štruktúry nerovností. alebo ich koriguje, sám o sebe je stratifikačným systémom.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AAB
Trh práce a politika zamestnanosti / Eva Rievajová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2009. - 270 s. [15,953] : tab. - VEGA 1/0414/09. - ISBN 978-80-225-2878-8
ADF Meranie
sociálneho
rozvoja
/
Iveta
Dudová.
VEGA
1/0221/10.
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. 34-42.ˇ
AFC
Otázky celoživotného vzdelávania v SR pre znalostnú ekonomiku / Iveta Dudová, Vojtech
Stanek.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
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Zbránková. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. - ISBN 978-80-7372-536-5. - S. 98102.
AFC
Strategický rámec efektívnosti a kvality vo vzdelávacej politike SR / Iveta Dudová, Simona
Polonyová.VEGA1/0221/10.In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : sborník
příspěvků VIII. mezinárodní vědecké konference u příležitosti 20. výročí založení Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné : Horní Lomná, 8. - 10. září 2010. - [Opava] : Slezská univerzita v
Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. - ISBN 978-80-7248-601-4. - S. 73-80.
AFC
Aktívne začlenenie - nástroj zmiernenia a odstránenia chudoby a sociálnej exklúzie / Silvia
Ošková. In Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti [elektronický
zdroj] : 16.-18.9.2009 Trojanovice. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, 2009. - ISBN
978-80-248-2022-4.
AFC
Rodová nerovnosť na trhu práce / Silvia Ošková. In Hospodářská politika v členských
zemích Evropské unie : sborník příspěvků VIII. mezinárodní vědecké konference u příležitosti 20.
výročí založení Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné : Horní Lomná, 8. - 10. září 2010. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. - ISBN 978-80-7248601-4. - S. 336-342.
AFD
Sociálny
štát
a
Európska
Stratégia
2020
/
Vojtech
Stanek.
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 978-80225-2973-0.
AFD
Podniková sociálna politika a realizácia spoločenskej zodpovednosti podnikov a organizácií
/ Vojtech Stanek, Silvia Turányiová. 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
Globalizácia a vedomostná spoločnosť / Iveta Dudová, Vojtech Stanek. - Spôsob prístupu:
http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf.
Popis
urobený:
27.10.2010.
In Podniková ekonomika a manažment [elektronický zdroj] : elektronický odborný časopis o
ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline,
2010. - ISSN 1336-5878. - Roč. 6, č. mimoriadne číslo (2010), s. 104-108.
AFD
Sociálna politika SR a ČR v období globálnej hospodárskej krízy = Social policy in the
Slovak Republic and in the Czech Republic in global crisis / Vojtech Stanek.
In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR :
Bratislava 30. september 2010 / spracovali: Štefan Sabo, Stanislav Karabínoš, Elena Fifeková. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. - ISBN 978-80-225-3067-5.
AFD
Chudoba a sociálne vylúčenie v krajinách EÚ a vybrané nástroje ich riešenia / Silvia
Ošková. In Sociálne podnikanie verzus chudoba a sociálna exklúzia [elektronický zdroj] :
medzinárodná vedecká konferencia : 20.5.2010 - 21.5.2010 : Banská Bystrica : Ekonomická fakulta
UMB, 2010. - ISBN 978-80-557-0010-6.k
AFD
Vzdelávanie v kontexte inteligentného a inkluzívneho rastu / Iveta Dudová. - VEGA
1/0221/10.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.
AFD Medzinárodné rámce a akčné plány v oblasti protidrogovej politiky v kontexte zvyšovania
ochrany a sociálnej súdržnosti/Iveta Dudová. In Aktuálne problémy drogovej závislosti v SR i v
ďalších krajinách EÚ [elektronický zdroj] : zborník príspevkov : vedecký seminár pri príležitosti 70.
výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : 27. apríl 2010, Spoločenská miestnosť v
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budove NHF EU. - Bratislava : [Centrum protidrogových a poradenských služieb EU], 2010. - ISBN
978-80-225-3044-6.
AFD
Globalizácia a vedomostná spoločnosť / Iveta Dudová, Vojtech Stanek. - Spôsob prístupu:
http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf.
Popis
urobený:
27.10.2010.
AFD
Choluj,V.:
Úskalia
pri
utváraní
teoretického
obrazu
hospodárskej
stránky
modernizovanej spoločnosti. In: Medz. ved.konf. doktorandov a ml. ved.prac. Ekonómia a proces
poznávania. Prešov: Prešovská univerzita, FM, november 2009, ISBN 978-80-555-0141-3, vyšlo
v apríli 2010
AFD Choluj,V.: Analýza, diskusia a možnosti inovovania, definícií pojmov: cena, ponuka,
dopyt, trh, tovar, dovoz, vývoz, monopol. In: Medz.ved.konf. doktorandov
a ml. ved. prac.
Ekonómia a proces poznávania. Prešov: Prešovská univerzita, FM, november 2009, ISBN 978-80555-0141-3, vyšlo v apríli 2010
AFD
Choluj,V.-Melichár,J:
Stratégia
sociálno-ekonomického
rozvoja
a stratégia
udržateľnosti. 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 978-80-2253067-5 (90 %)
AFD
Sociálny podnik ako nástroj na riešenie chudoby a sociálnej exklúzie / Silvia Ošková, Eva
Pongráczová. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '09: elektronický zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Rajecké Teplice, 29. september - 1. október
2009 - Žilina : Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
univerzity, 2009. - ISSN 1336-5878. - S. 360-365.
AFD
Opatrenia sociálnej politiky na zmiernenie dopadov globálnej krízy / Silvia Ošková.
In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne:
elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november
2009 - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2822-1.
AFD
Problematika sociálneho vylúčenia v EÚ / Silvia Ošková. In Nové výzvy pre sociálnu politiku
v období globálnej krízy: elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie :
Bratislava, 27. máj 2010 - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. - ISBN 978-80-2252973-0.
AFD
Polonyová, Simona. Význam ľudského kapitálu pre budúcnosť Európskej únie. 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.
AFD Pongráczová, E.: Časová banka ako nástroj na budovanie sociálneho kapitálu. In: Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Nové výzvy pre sociálnu politiku v období
globálnej krízy“. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
DAI
Chudoba a sociálna exklúzia - pístupy ku jej skúmaniu na Slovensku : dizertačná práca /
Silvia Ošková ; škol. Vojtech Stanek. - Bratislava, 2009. - 252 s. [12,5 AH] : 3 príl.
BCI
Zdravotná politika / Vojtech Stanek, Michaela Pechová. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2010. - 196 s. [11,089 AH] : príl. - ISBN 978-80-225-2892-7
EDI
[Ekonomika vzdelávania] /Vojtech Stanek.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. 146-149.
Recenzia na: Ekonomika vzdelávania / Iveta Dudová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007.
- ISBN 978-80-225-2307-3
GAI Choluj,V.:
VEGA , reg.č.1/0221/10 „ Formovanie moderného sociálneho štátu pri
utváraní podmienok udržateľného rozvoja na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie“ –
Stanek, PhD.,KSRaP. Doba riešenia: 2009spoluriešiteľ. Vedúci projektu prof.Vojtech

2011
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0254/10/13
Názov projektu: Inovatívne koncepty a prístupy v rozvoji územných samosprávnych celkov
v podmienkach znalostnej ekonomika
Vedúci projektu: prof. Ing. Elena Žárska, CSc.
Spoluriešitelia: doc. RNDr. Viera Vlčková, CSc., doc. RNDr. Ema Mišúnová, CSc., Ing. Dušan,
Kozovský, PhD., Ing. Mgr. Tomáš Černěnko, Ing. Milan Galata, Ing. Michal
Štofko, Ing. Daniela Bajusová, Ing. Mária Špesová
Doba riešenia: 2010 - 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 3645 Eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Pre prvú etapu riešenia (rok 2010) boli stanovené úlohy vyplývajúce z hlavného vedeckého
cieľa – analýzy hlavných faktorov formujúcich inovatívne koncepty na úrovni územných
samospráv. To si vyžiadalo skúmanie a zhrnutie danej problematiky na základe domácich
a zahraničných skúseností. Výsledkom bolo stanovenie metodiky skúmania územnej samosprávy
ako objektu a subjektu znalostnej ekonomiky a identifikovanie základných indikátorov, ktoré sa
stali základom zostavenia dotazníka. V ďalšom kroku sa realizoval pilotný dotazníkový prieskum
v období mesiacov marec až máj. Jeho spracovanie verifikovalo základné hypotézy, čím bol
potvrdený správny metodický postup a skúmanie bolo rozšírené na ďalšiu vzorku obcí (október –
december), ktorá by umožnila prieskum klasifikovať ako reprezentatívny. Súčasne sa realizoval
v rámci medzinárodnej spolupráce identický prieskum v Českej republiky (október- november).
Prvé výsledky pilotného prieskumu v SR mohli byť prezentované až v druhej polovici roka. Tým
boli ciele prvej etapy naplnené a v druhom roku riešenia bude spracovanie rozvinuté do
odporúčaní pre hospodársku prax, resp. miestnu a regionálnu politiku. Výstupy prvej etapy boli
prezentované na 4 medzinárodných vedeckých konferenciách (1 v zahraničí) a 1 domácom
vedeckom seminári. Doposiaľ neboli 4 zborníky editované.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AFC
publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
VLČKOVÁ, V.: Vývoj a rozmiestnenie vysokých škôl na Slovensku - odraz v regionálnej štruktúre
vzdelania ekonomicky aktívneho obyvateľstva. In: Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
[elektronický zdroj] : sborník příspěvků : Bořetice, 16. - 18. 6. 2010 = 13th International
colloquium on regional sciences : conference proceedings. XIII. - Brno : Masarykova univerzita v
Brně, 2010. - ISBN 978-80-210-5210-9. - S. 143-155.

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.112-013EU4/2010 „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
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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,
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 493 (121-026EU-4/2010)
Názov projektu: Finančná gramotnosť na základných a stredných školách
Vedúci projektu: Ing. Darina Orbánová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., doc. PhDr. Soňa Kompoltová, CSc., doc. PhDr.
Zdenka Macková, PhD., Ing. Jaromír Novák, PhD., Ing. Ľudmila Velichová, PhD.,
Ing. Mária Kuláková, Ing. Ladislav Pasiar
Doba riešenia: 2010 – 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 11 963,00 €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
- vypracovanie teoretických východísk finančnej gramotnosti zameraných na psychologickú
a pedagogickú stránku problematiky,
- spracovanie získaných poznatkov do článkov a príspevkov, prezentovaných v časopisoch
a na vedeckých konferenciách v SR i v zahraničí,
- analýza finančného vzdelávania vo vybraných študijných odboroch na stredných školách
v SR (analýza vzdelávacích programov a učebných dokumentov študijných odborov:
6317600 Obchodná akadémia, 3917600 Technické a informatické služby, 2387600
Mechatronika, 7902500 Gymnázium, študijné odbory umeleckého zamerania 82 ..., týka sa
viacerých študijných odborov),
uplatnenie získaných poznatkov pri tvorbe učebníc pre stredné školy,
komparácia rozsahu a obsahu finančného vzdelávania vo vybraných krajinách EÚ,
inovácia súčasných vzdelávacích programov a učebných dokumentov vybraných
študijných odborov (študijný odbor 6317600 Obchodná akadémia, študijné odbory 82...,
pre stredné umelecké školy),
- podpora diskusie o finančnom vzdelávaní publikovaním článkov a aktívnym vystúpením na
medzinárodných vedeckých konferenciách,
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-

-

-

-

3 členovia riešiteľského kolektívu – prof. Ing. R. Šlosár, PhD., Ing. D. Orbánová, PhD., Ing.
Ľ. Velichová, PhD. – členstvo v Odbornej subkomisii pre obchodné akadémie v skupine
odborov 63 pri Štátnom inštitúte pre odborné vzdelávanie, účasť na tvorbe základných
pedagogických dokumentov
prof. Ing. R. Šlosár, PhD. – člen výberovej komisie na konkurzy pre stredné školy a člen
medzirezortnej expertnej skupiny implementácie stratégie finančného vzdelávania
a manažmentu osobných financií,
spolupráca so ŠIOV a ŠPÚ pri vypracovaní, oponovaní a schvaľovaní učebníc pre stredné
školy (prof. Ing. R. Šlosár, Ing. M. Kuláková, Ing. J. Novák, PhD., Ing. D. Orbánová, PhD.,
Ing. Ľ. Velichová, PhD.
členstvo v maturitných komisiách (Ing. D. Orbánová, PhD., Ing. Ľ. Velichová, PhD.),
vedenie záverečných prác s tematikou finančnej gramotnosti v rámci DPŠ na Katedre
pedagogiky NHF EU v Bratislave.

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ŠLOSÁR, Rudolf – NOVÁK, Jaromír: Didaktika účtovníctva III – 2. prepracované a doplnené
vydanie. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2010, ISBN 978-80-225-2983-9
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
ORBÁNOVÁ, Darina: Prístup učiteľov k aktivizujúcim vyučovacím metódam. In: Alternativní metody
výuky (elektr. zdroj). Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Přírodovědecká
fakulta UK, 2010, ISBN 987-80-7435-043-6
PASIAR, Ladislav: Praktické využitie materiálnych didaktických prostriedkov na Katedre pedagogiky
NHF EU v Bratislave. In: Alternativní metody výuky (elektr. Zdroj). Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Praha: Přírodovědecká fakulta UK, 2010, ISBN 987-80-7435-043-6
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
ORBÁNOVÁ, Darina: Finančné vzdelávanie v kontexte súčasných vzdelávacích trendov. In: Nové
výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy (elektr. zdroj). Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: NHF EU, 2010, ISBN 978-80-225-2973-0
ORBÁNOVÁ, Darina: Finančná gramotnosť – nový fenomén hodnotenia vedomostného pokroku
spoločnosti. In: FOR FIN 2010 (elektr. zdroj). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Bratislava: NHF EU, 2010, ISBN 978-80-225-3001-9
ORBÁNOVÁ, Darina: Etika na finančnom trhu. In: Spoločensko-vedné poznanie v ekonomickom
vzdelávaní (elektr. zdroj). Zborník z medzinárodnej webovej vedeckej konferencie. Banská
Bystrica. Ekonomicka fakulta UMB v B. Bystrici, 2010, ISBN 978-80-7399-982-7
NOVÁK, Jaromír: Hodnotenie zamestnancov ako integrálna súčasť manažmentu ľudských zdrojov.
In: Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy (elektr. zdroj). Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: NHF EU, 2010, ISBN 978-80-225-2973-0
VELICHOVÁ, Ľudmila: Podpora podnikavosti a podnikateľských zámerov – nový trend na trhu
práce. In: Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy (elektr. zdroj). Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: NHF EU, 2010, ISBN 978-80-225-2973-0
PASIAR, Ladislav: Vybrané determinanty efektívnosti uplatnenia absolventov ekonomických fakúlt
na Slovensku. In: Spoločensko-vedné poznanie v ekonomickom vzdelávaní (elektr. zdroj). Zborník
z medzinárodnej webovej vedeckej konferencie. Banská Bystrica. Ekonomicka fakulta UMB v B.
Bystrici, 2010, ISBN 978-80-7399-982-7
KOMPOLTOVÁ, Soňa: Hľadanie hodnôt trvalo udržateľného života – súčasť prípravy ekonómov. In:
Spoločensko-vedné poznanie v ekonomickom vzdelávaní (elektr. zdroj). Zborník z medzinárodnej
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webovej vedeckej konferencie. Banská Bystrica. Ekonomicka fakulta UMB v B. Bystrici, 2010, ISBN
978-80-7399-982-7
NOVÁK, Jaromír: Funkcie ekonomického vzdelávania na vysokých školách. In: Spoločensko-vedné
poznanie v ekonomickom vzdelávaní (elektr. zdroj). Zborník z medzinárodnej webovej vedeckej
konferencie. Banská Bystrica. Ekonomicka fakulta UMB v B. Bystrici, 2010, ISBN 978-80-7399-9827
KOMPOLTOVÁ, Soňa: Spolupráca rodiny a školy ako primárna prevencia sociálno-patologických
javov. In: Aktuálne problémy drogovej závislosti v SR i ďalších krajinách EÚ (elektr. zdroj). Zborník
z vedeckého seminára. Bratislava: NHF EU, 2010, ISBN 978-80-225-3044-6
BCB Učebnice pre základné a stredné školy
ŠLOSÁR, Rudolf – ŠLOSÁROVÁ, Anna: Účtovníctvo pre 2. ročník OA. 10. prepracované a doplnené
vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2010, ISBN 978-808078-347-1
ŠLOSÁR, Rudolf – ŠLOSÁROVÁ, Anna: Účtovníctvo pre 2. ročník OA. Pracovná časť. 11.
prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2010, ISBN 978-808078-348-8
ŠLOSÁR, Rudolf – SPITZOVÁ, Anna – ĎURICOVÁ, Oľga: Účtovníctvo pre 3. ročník OA. 7.
prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2010, ISBN 978-808078-349-5
ŠLOSÁR, Rudolf – SPITZOVÁ, Anna – ĎURICOVÁ, Oľga: Účtovníctvo pre 3. ročník OA. Pracovná
časť. 10. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2010, ISBN 978-808078-3501
ORBÁNOVÁ, Darina – VELICHOVÁ, Ľudmila: Praktická ekonomika 1 pre stredné umelecké školy.
Bratislava: SPN, 2010, ISBN 978-80-10-018-28-4
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
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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 978-80225-2973-0.
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: KEGA , EČ MŠ SR: 259-027EU-4/2010
Názov projektu: Medzinárodná ekonómia – nový predmet študijného programu (vypracovanie
vysokoškolskej učebnice).
Vedúci projektu: doc. Ing. Eva Muchová, PhD.
Spoluriešitelia: Brinčíková, Zuzana, Ing., PhD.
Lisý, Ján, prof.,Ing., PhD.
Novák, Marcel, Ing., PhD.
Trnovský, Karol, Ing., PhD.
Kálovec, Marek, Ing.
Skalák, Pavol, Ing.
Doba riešenia: 2010- 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: BV: 8 138,-€ KV: 730,-€
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Analýza učebných predmetov podobného zamerania na vybraných európskych a
severoamerických univerzitách;
Analýza a komparácia syláb, obsahového zamerania predmetu;
Selekcia relevantnej bibliografie, analýza využitia prípadových štúdií v predmete;
Vypracovanie syláb k predmetu Medzinárodná ekonómia (1.variant);
Vypracovanie štruktúry vysokoškolskej učebnice Medzinárodná ekonómia (1. variant);
Vypracovanie tématických okruhov prípadových štúdií
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AFA Muchová, E.: The topicality of Paul Krugman's message for modern economics / Eva Muchová.
In Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
2010. - ISBN 978-83-7252-496-6. - S. 105-117.
AFD Muchová, E.: Vplyv finančnej krízy na reálnu ekonomiku.
In: Zborník z medzinárodnej konferencie \"Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej
krízy\". ISBN 978-80-225-293-0
ACB Lisý, J. a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava, Ekonóm 2010, ISBN 978-80-2252943-3
BCI Lisý, J. a kol.: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií. Bratislava, IURA edition 2010, ISBN
987-80-8078-323-5
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AFD Kálovec, M.: Vplyv globálnej hospodárskej krízy na eurozónu a udržateľnosť sociálneho
systému. In: Zborník z medzinárodnej konferencie \"Nové výzvy pre sociálnu politiku v období
globálnej krízy\", ISBN 978-80-225-293-0.

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 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.
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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 978-80-2252742-2, 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.
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.

111

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

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: KEGA 3/7336/09
Názov projektu: Teória verejnej voľby ako integrálna súčasť nového študijného programu
v kontexte
internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania,
Vedúci projektu: doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.
doc. Ing. Daria Rozborilová, PhD.
Ing. Marián Vongrej, PhD.
Ing. Ivana Lennerová
Ing. Miloš Moravčík
Doba riešenia: 2009-2012
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Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Rok 2010 bol druhým rokom riešenia projektu. Riešiteľský kolektív v tomto roku nadviazal
na výsledky dosiahnuté v prvom roku riešenia projektu. Členovia riešiteľského kolektívu sa
zamerali na precizovanie štruktúry a obsahu predmetu Teória verejnej voľby, včítane jeho sylabu.
Precizovali obsah učebnice, ktorá bude kľúčovým výstupom projektu a pristúpili k jej postupnému
spracovaniu. Členovia riešiteľského kolektívu sa zúčastnili na odborných seminároch, vedeckých
konferenciách a iných odborných a vedeckých fórach, ktoré prispeli k prehĺbeniu ich poznatkov a
výmene skúseností v predmetnej oblasti. V mesiaci október sa na riešiteľskom pracovisku za účasti
pozvaného prednášajúceho zo zahraničia uskutočnil vedecký seminár (workshop) zameraný na
vybrané aspekty teórie verejnej voľby. Členovia riešiteľského kolektívu publikovali čiastkové
výstupy svojich výskumných aktivít v odborných a vedeckých publikáciách ako aj na
medzinárodných konferenciách. Riešiteľský kolektív sa zameral na prípravu ďalších študijných
materiálov, ktoré budú využité vo výučbe predmetu teória verejnej voľby. V druhom roku riešenia
projektu plnenie cieľov projektu pokračovalo podľa stanoveného harmonogramu s primárnym
dôrazom na spracovanie jednotlivých kapitol učebnice.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
BCI Skriptá a učebné texty
ČAPLÁNOVÁ, Anetta: in: Ján Lisý a kolektív: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií / 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. [...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
ČAPLÁNOVÁ, Anetta: in Daria Rozborilová a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum /
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 978-808078-343-3 [...ROZBORILOVÁ, Daria - ČAPLÁNOVÁ, Anetta – GONDA, Vladimír – HONTYOVÁ,
Kajetana – 3.MARTINCOVÁ, Marta – MUCHOVÁ, Eva – PIOVARČIOVÁ, Veronika] Čaplánová, A.:
1,81 AH, podiel 18 % problémové okruhy: 1; 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6
GONDA, Vladimír: in Daria Rozborilová a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum /
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 978-808078-343-3 [...ROZBORILOVÁ, Daria - ČAPLÁNOVÁ, Anetta – GONDA, Vladimír – HONTYOVÁ,
Kajetana – 4.MARTINCOVÁ, Marta – MUCHOVÁ, Eva – PIOVARČIOVÁ, Veronika]. Gonda, V.: 0,44
AH, podiel 4 %, problémový okruh: 9
ROZBORILOVÁ, Daria: in Daria Rozborilová a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike : praktikum /
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 978-808078-343-3 [...ROZBORILOVÁ, Daria - ČAPLÁNOVÁ, Anetta – GONDA, Vladimír – HONTYOVÁ,
Kajetana – MARTINCOVÁ, Marta – MUCHOVÁ, Eva – PIOVARČIOVÁ, Veronika]. Rozborilová (49 %,
4,94 AH), problémové okruhy: 2; 3; 6; 7; 8; 12
VONGREJ, Marián: in: Ján Lisý a kolektív: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií / 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. [...LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta –
PETRIČOVÁ, Jarmila – VONGREJ, Marián] Vongrej: 0,342 AH, podiel 6 %, kapitola 20
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ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ČAPLÁNOVÁ, Anetta: 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.
GONDA, Vladimír: Paul A. Samuelson a jeho príspevok k rozvoju a popularizácii modernej
ekonómie / Vladimír Gonda. - VEGA 218. 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. 5 (2010), s. 527-542.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
GONDA, Vladimír: Vlijanie mirovogo finansovogo i ekonomičeskogo krizisa na Evrozonu / Vladimír
Gonda. In Vestnik Povolžskoj akademii gosudarstvennoj služby : naučnyj žurnal. - Saratov :
Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina, 2009. - N. 4, (2009), s. 196200.
2GONDA, Vladimír: Roľ universitetov v kontekste innovacionnogo razvitija obščestva / Vladimír
Gonda. In Vestnik Povolžskoj akademii gosudarstvennoj služby : naučnyj žurnal. - Saratov :
Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina, 2010. - ISSN 1682-2358. - N. 2,
(2010), s. 120-123.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROZBORILOVÁ, Daria: Modifikácia veľkosti, štruktúry a alokácie úspor domácností a jej súvislosti /
Dária Rozborilová. - VEGA 262.1/0663/09. 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. 31-48.
VONGREJ, Marián: Morálne príčiny finančno-ekonomickej krízy / Marián Vongrej. - KEGA
3/7336/09. in: Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej
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Národohospodárska fakulta EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2874-0. - S. 33-36.
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
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na Slovensko). In Teorija sociaľno-ekonomičeskoj geografii: sovremennoe sostojanie i perspektivy
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- S. 163-166.
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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.
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,
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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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[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
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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
AED

AED

AED

(v tlači)

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.
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
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 978-80-7097847-4
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
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.
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(v tlači)

(v tlači)
(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 978-80225-3122-1.
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.
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

633 006Všeobecný materiál
NBAC00014

168,9 EUR

168,9 EUR

Spolu v roku 2009

168,9 EUR

168,9 EUR

Poznámka

Pridelené finančné prostriedky na rok 2010:
Bežné výdavky (plus dočerpanie roku 2009)
Kapitálové výdavky

191,- EUR
0,- EUR

Čerpanie prostriedkov v roku 2010
Objednané
633 009 Odborná literatúra
56,7
633 002 Výpočtová technika
20.43
633 002
Výpočtová technika
Spolu v roku 2010

584

661,13 EUR

Čerpané
44,39
21,9

Poznámka
857,66

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 znalostneintenzívne. 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).
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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, 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:

1

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

1.BC

21%

2.BC

20%

Pohlavie

muži

36%

źeny

64%

Fakulty

FPM

22%

OF

25%

Forma štúdia

denné

81%

externé

19%

Bydlisko

BA

24%

mimo BA

66%

3.BC

20%

1.ING

23%

2.ING

16%

FHI

25%

NHF

22%

FMV

6%

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
Počet študentov EU

Priemerné výdavky v Celkové výdavky
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

Typ Študenta

Zdroj: Autor, na základe dotazníkového prieskumu
Pre výpočet hraničného sklonu k spotrebe podľa upraveného Keynesovho príjmovovýdavkoveho modelu je potrebné poznať aj príjmy jednotlivých kategórií. Opäť sme aplikovali
podobný prístup ako pri výdavkových skupinách.
Tabuľka 3
Počet študentov EU

Priemerné
EUR

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

Typ Študenta

príjmy

Zdroj: Autor, na základe dotazníkového prieskumu
Na základe vyššie uvedeného je možné vypočítať sklon k spotrebe (c-m).
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v Celkové príjmy

Tabuľka 4
Typ Študenta

Total

Priemer

Študenti s vplyvom na región - výdavky

1 025 352

181,8

Sklon k spotrebe

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

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

131

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.
doc. Ing. Přívarová Magdaléna, CSc., Ing. Přívara Andrej:
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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 978-80245-1684-4.
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 978-80-2253076-7.
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 978-80-2252973-0.
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:
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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
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
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politiku v pokrízovom období“ Spracoval Martin Lábaj, KHP, 1.12.2010, s. 62-70. ISBN 978-80-2253127-6
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
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- 80-2253067-5
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:
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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.
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
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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 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.

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu:2315020
Názov projektu: Grant EU MVP Vybrané oblasti sociálnej politiky v procese formovania
znalostnej ekonomiky
Vedúci projektu:Ing. Simona Polonyová
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Spoluriešitelia: Ing. Barbora Palovičová
Ing. Zuzana Poláčiková
Ing. Ivana Poluchová
Doba riešenia: 2 roky - 2010, 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 291,- Eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
V prvom roku riešenia projektu sa riešiteľský kolektív zaoberal:
• analýzou európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a následne
identifikovaním základných kritických faktorov v európskej stratégii riešenia výziev
budúcnosti,
• deskripciou trendov v otázke vzdelávania a odbornej prípravy na európskej úrovni
vychádzajúcich zo stanovených kritérií na hodnotenie pokroku v oblasti vzdelávania
a plnenia referenčných hodnôt,
• monitorovaním prebiehajúcich dôchodkových reforiem v krajinách OECD a zmenami na
globálnom trhu práce spôsobených vplyvom starnutia populácie so zameraním
na formulovanie návrhov a odporúčaní,
• komparáciou fungovania tretieho piliera v SR a v kontexte štátov západnej a severnej
Európy,
• analýzou a zhodnotením aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov z eurofondov
cez Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v Slovenskej republike.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010
PALOVIČOVÁ, Barbora. Porovnanie fungovania tretieho piliera dôchodkového zabezpečenia u nás a
vo vybraných krajinách EÚ. In Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva :
recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2010 Bratislava
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2985-3.
POLÁČIKOVÁ, Zuzana. Reformy dôchodkových systémov vo vybraných krajinách OECD. In
Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov :
medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. novembra 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra ekonomickej teórie NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-3076-7.
POLONYOVÁ, Simona. Modifikácia európskych vzdelávacích systémov v kontexte znalostnej
ekonomiky. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník
príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. novembra 2010 [elektronický
zdroj]. - Bratislava : [Katedra ekonomickej teórie NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-3076-7.
POLONYOVÁ, Simona. Kľúčový význam vzdelávacej politiky v meniacom sa svete. 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.
POLONYOVÁ, Simona. Kľúčové charakteristiky vzdelávania v hospodárskych a sociálnych
výzvach. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť: zborník z vedeckých prác,
korešpondenčná konferencia, Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4.
POLUCHOVÁ, Ivana. Aktuálne čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie. MERKÚR 2010 :
výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Medzinárodná vedecká konferencia.
MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník abstraktov z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy a pri príležitosti 70.
výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : Bratislava, 4. november 2010. Bratislava:
[Obchodná fakulta EU], 2010. 135 s. ISBN 978-80-225-3098-9.
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 2315021
Názov projektu: Modelová analýza možnosti financovania vysokoškolského vzdelávania
prostredníctvom absolventskej dane
Vedúci projektu: Ing. Daša Belkovicsová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Denisa Kitová, PhD., Ing. Zuzana Neupauerová
Doba riešenia: 2010-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 424 eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Prínos grantu v prvom roku riešenia má teoretický charakter a spočíva najmä v
komplexnom spracovaní problematiky alternatívnych spôsobov financovania vysokoškolského
vzdelávania so zameraním na oblasť absolventskej dane, ktorá doposiaľ v domácej literatúre
prakticky v plnej miere absentuje.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BELKOVICSOVÁ, D.: Teoretické modely financovania vysokoškolského vzdelávania a ich aplikácia
v praxi. In: Financie a riziko, zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3090-3
KITOVÁ, D.: Absolventská daň ako spôsob financovania vysokoškolského vzdelávania. In: Financie
a riziko, zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3090-3
NEUPAUEROVÁ, Z.: Možnosti zavedenia školného prostredníctvom absolventskej dane. In: Financie
a riziko, zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3090-3

Projekt APVV
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: APVV-0230-07, ev.č. na EU 291592
Názov projektu: Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE)
Vedúci projektu: Prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Spoluriešitelia: Tvrdoň Jozef, doc. Ing. CSc.; Ivaničková Alžbeta, doc. RNDr., CSc.
Rehák Štefan, Ing., PhD.; Pástor Rudolf, Mgr., PhD.; Šipikal Miroslav, Mgr., PhD.;
Vlčková Viera, doc. RNDr., CSc.; Mišúnová Ema, doc. RNDr. CSc.; Žárska Elena,
doc.
Ing. CSc.; Kozovský Dušan, Ing., PhD.; Černěnko Tomáš, Ing. Mgr.,6
doktorandov
Doba riešenia: 2008 - 2011
Finančné prostriedky pridelené za rok 2008: bežné 110 000.- Eur
Dosiahnuté výsledky riešenia:
Špecifický cieľ 1 vychádzal z prehľadu existujúcej teoretickej literatúry a uskutočnených
štúdií vo svete. Bolo spracovaných celkom 11 štúdií a záverečná správa pracovného balíka.
Východiskom bolo spracovanie teoretického rámca skúmania znalostí a ich úlohy v ekonomike.
Štúdie boli zamerané na analýzu znalostných procesov v rozličných typoch regiónov (metropolitné,
staré priemyselné a vidiecke a periférne), ktoré ukazujú na rozličné regionálne trajektórie
znalostnej ekonomiky so špecifickým zameraním na transformované ekonomiky. Ďalej bolo
predmetom štúdia skúmanie základných aktérov znalostnej ekonomiky a to firiem, univerzít,
sprostredkovateľských inštitúcií a úlohy verejného sektora podpore znalostnej dynamiky regiónov.
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Výsledky a hlavné zistenia boli priebežne publikované na vedeckých konferenciách, vedeckých
zborníkoch a vedeckých časopisoch. Stav splnenia cieľa 1 je na 100 %.
Špecifický cieľ 2 smeruje k analýze znalostných procesov a kapacít regiónov SR, ktoré sú
predmetom výskumu (bratislavský, nitriansky, žilinský, košický). Tieto regióny sú vybrané na
základe ich rozdielnej socioekonomickej charakteristiky a postavenia v hospodárstve SR. Teoretické
východiská rôznych typov regiónov boli súčasťou PB1, v rámci ktorého boli spracované 3 štúdie
znalostných procesov metropolitných, vidieckych a periférnych regiónov a starých priemyselných
regiónov. Vo všetkých regiónoch bude analyzovaný sektor IKT a boli zvolené nasledujúce sektory
cestovný ruch (Bratislavský), poľnohospodárstvo (Nitriansky), doprava a logistika (Žilinský) a
obnoviteľné zdroje energie (Košický). Metodológia bola testovaná v pilotnom prieskume na sektore
obnoviteľných zdrojov energie v košickom regióne a sektore IKT v bratislavskom regióne.
Čiastkové výsledky boli priebežne diskutované v projektovom tíme a publikované na vedeckých
konferenciách a zborníkoch. Stav splnenia cieľa je na 40 %.
Tretím špecifický cieľom je preskúmať znalostné procesy vo vnútri firmy a takisto spôsoby
jej interakcie s okolitým prostredím (s externými zdrojmi znalostí). Teoretické východiská dynamiky
znalostí firmy boli spracované v rámci PB1. Na základe výstupov PB1 bol spracovaný draft
guideline pre štúdium znalostnej dynamiky firiem a podporné metodologické dokumenty
(„Identifikačnej karty firmy“, „Rámcového scenáru rozhovoru pre tvorbu biografie znalostí firmy v
internom prostredí firmy“ a „Rámcového scenáru rozhovoru pre tvorbu biografie znalostí firmy v
externom prostredí firmy“). Boli uskutočnené prvé pilotné prípadové štúdie vo vybratých firmách
v Žilinskom a Bratislavskom kraji. Pozornosť sa sústredila na vývoj firmy z pohľadu tvorby,
získavania a využívania poznatkov a definovanie úlohy jednotlivcov a sietí expertov v tomto
procese. Súčasťou bolo testovanie výskumnej metodológie (vhodnosť zostavenej identifikačnej
karty i rámcového scenára rozhovoru). Stav splnenia cieľa je na 30 %.
Lepšie pochopenie znalostných procesov firiem a regionálnych procesov nám umožňuje
vymedziť možnosti ovplyvňovania poznatkovej dynamiky hospodárskou politikou, čo je špecifický
cieľ 4. Jadro aktivít, ktoré umožnia naplnenie tohto cieľa bolo plánované na rok 2010 –
vymedzenie úlohy regionálnej politiky v regionálnom rozvoji ako aj v podpore tvorby, šírenia a
využitia nových znalostí v regionálnom prostredí, a to na základe aj analýzy úlohy verejnej politiky
(tak na národnej ako aj na regionálnej úrovni) v analyzovaných procesoch vo firmách a regiónoch.
Stav splnenia v roku 2009 je na 15 %.

Projekt Alikovaného 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

140

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 19972008. In: Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ. Vedecké state k výskumnému
projektu APLIKOVANÉHO VÝSKUMU č. 4/2001/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 978-80-2252948-8
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
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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 IVF
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.,
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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).
Výskumný pobyt Maksima Belitskeho na tému: International Trade and Business in Visegrad
countries
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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
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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 Viry Dubroviny z na tému: Compararive Analysis of Financial Mechanisms for
Higher Educational Institutions Funding in Slovakia and Poland.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 51000659
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).
Výskumný pobyt Valeriie Gorchynskej.

Iné projekty – MŠ SR
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: ITMS kód projektu 26240120032, číslo zmluvy 032/2010/4.1/OPVaV
Názov projektu: Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie
civilizačných výziev v 21. storočí
Vedúci projektu: na základe Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je štatutárnou osobou Dr. h.
c.
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a kontaktnou osobou prof. Ing. Ján Lisý,
PhD. Zodpovedný riešiteľ v tomto type projektu nie je.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Ján Lisý, PhD., prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD., doc. Ing. Anetta
Čaplanová, PhD., doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD., doc. Ing. Marta Martincová, PhD., doc. Ing.
Eva Muchová, PhD., Ing. Marcel Novák, PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD., Ing. Marián Vongrej,
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD., doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD., Ing. Boris Šturc, PhD., prof. Ing.
Anna Schultzová, PhD., doc. Ing. Pavol Ochotnický, PhD., doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD., Ing.
Jana Peliová, PhD., Ing. Denisa Kitová, PhD., Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD., Ing. Ľubomíra Gertler,
PhD., prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD., doc. Ing. Vieroslava Holková, PhD., Ing. Elena Fifeková, PhD.,
Ing. Martin Labaj, PhD., Ing. Daniela Rumpelová, PhD., prof. Ing. Anna Majtánová, PhD., doc. Ing.
Erika Pastoráková, PhD., Ing. Peter Marko, PhD., Ing. Zuzana Littvová, PhD., prof. Ing. Eva
Rievajová, PhD., PhDr. Mária Antalová, PhD., Ing. Mária Husáková, CSc., Ing. Silvia Ošková, PhD.,
prof. Ing. Milan Buček, DrSc., doc. RNDr. Alžbeta Ivaničková, CSc., Ing. Štefan Rehák, PhD.
Doba riešenia: 1.9.2010 – 31.8.2013
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 8 000 Eur
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Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): Vzhľadom na to, že obdobie začatia
riešenia projektu je september 2010 konkrétne výsledky výskumu ešte nie sú.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rievajová, E., Kavec, J.: Vybrané problémy produktivity práce v období globálnej krízy. In: Nová
ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Bratislava : EKONÓM, 2010. - ISSN 1336-1732. - Roč. 3, č. 3 (September 2010), s. 42-53.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 201521
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“.

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
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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
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 10vs065
Názov projektu: Moderné Mikroekonomické teórie v anglickom jazyku
Vedúci projektu: Ing. Martin Lábaj, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Jana Péliová, PhD.
Doba riešenia: 2010 - 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 0 ,- EUR
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Obchodná fakulta

Projekty VEGA
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 2/0091/09
Názov projektu: Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej
terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov
Vedúci projektu:Mgr. Jana Levická, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Spoluriešitelia: doc. Ing. Jana Štofilová, CSc.
prof. Ing. Kristína Viestová, CSc., Vysoká škola ekonómie a managementu
verejnej správy
Doba riešenia: 2009–2011
Finančné prostriedky pridelené za rok 2010: 773 €
Dosiahnuté výsledky riešenia:
Uskutočnil sa odborný seminár dňa 28. 4. 2010 na tému „Neologizmy v terminológii
marketingu“ v budove Zastúpenia Európskej komisie v SR s medzinárodnou účasťou a výstupom.
Okrem rozvinutej diskusie na seminári bol vydaný zborník so 16 príspevkami k téme problematiky
neologizmov v obchodnovedných disciplínach Slovenským národným korpusom Jazykovedného
ústavu Ľ. Štúra SAV.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
ŠTOFILOVÁ, Jana. Neologizmy v obchodnovednej terminológii. In Neologizmy v terminológii
marketingu: Zborník príspevkov vedeckého seminára o problematike neologizmov v
v obchodnovedných disciplínach, vydaný Slovenským národným korpusom JÚĽŠ SAV,
vydavateľstvo Tribun EU, s.r.o, Brno, Česká republika, ISBN 978-80-7399-944-5, S. 115-122
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0652/10
Názov projektu: Dynamické aspekty nákupného správania populácie SR v podmienkach
ekonomickej nestability
Vedúci projektu: prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Helena Labská, CSc.
doc. Ing. Kornélia Richterová, CSc.
Ing. Zuzana Lukačovičová, PhD.
Ing. Nikoletta Benciová
Mgr. Veronika Konštiaková
Doba riešenia: 2010-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 10 224 €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
- hodnotenie vývoja nákupného správania populácie SR z hľadiska zastúpenia jednotlivých
cenových hladín vo vybraných produktových kategóriách rýchloobrátkového tovaru,
- analýza presunov medzi cenovými hladinami v nákupoch domácností SR vyvolaných
ekonomickou nestabilitou posledného obdobia,
- empirický výskum korelácie tržieb, nákladov obsluhy zákazníka a ceny,
- rozpracovanie viacúrovňového modelu nákupného rozhodovania zákazníka.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
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ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
LESÁKOVÁ, Dagmar - HANULÁKOVÁ, Eva - VOKOUNOVÁ, Dana. Marketingové analýzy. 3. preprac.
vyd. Bratislava : netri, 2010. 245 s. ISBN 978-80-89416-03-5.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
LESÁKOVÁ, Dagmar. Príčiny a východiská globálnej finančnej a hospodárskej krízy. In Ekonomické
rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická
univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 3, s. 339-346.
LESÁKOVÁ, Dagmar - REHEIS, Markus. Analysis of customer behaviour development. In
Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava :
Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 1, s. 21-30.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
LESÁKOVÁ, Dagmar. Customer oriented strategies in Slovak Republik. In Company in process of
integration with European Union. - Warsaw : University of Finance and Management in Warsaw,
2009. ISBN 978-83-61086-59-8, s. 133-141.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Možnosti budovania vzťahov so zákazníkmi v malej firme. 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. 60-67. VEGA 1/0652/10
LABSKÁ, Helena. Nové médiá v marketingovej komunikácii. 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. 146-151. VEGA 1/0652/10
LESÁKOVÁ, Dagmar. Proces tvorby hodnoty pre zákazníka. 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. 49-54.
RICHTEROVÁ, Kornélia. Nákupné správanie a komunikácia. 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. 190-196.
BENCIOVÁ, Nicoleta. Globalizácia v marketingu. 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. 45-49.
LESÁKOVÁ, Dagmar. Nové prístupy v hodnotení rentability zákazníkov. 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. 372377.
LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Teoretické východiská strategickej analýzy značky. 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. 400404.
RICHTEROVÁ, Kornélia - LABSKÁ, Helena. Nákupné správanie: aspekt hodnotového reťazca
spotrebiteľa. 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. 533-540
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AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
LESÁKOVÁ, Dagmar. Štruktúra cenových hladín v spotrebiteľských nákupoch. In Ekonomické
znalosti pro tržní praxi : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v Olomouci dne 8.9.9.2010 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-904477-5-2, s. 201-208. Názov z titulnej
obrazovky.
Dostupné
na
internete:
<http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FFkatedry/kae/2010_ZnalostiSbornik.pdf>.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BENCIOVÁ, Nicoleta. Marketingové stratégie vstupov na zahraničné trhy. 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. 27-31.
LESÁKOVÁ, Dagmar. Brand equity and buying behaviour. In Global economy: challenges and
perspectives : [proceedings of] 11th international conference : 26.-28. May 2010 : Nitra, The
Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Nitra : [Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre],
2010. ISBN 978-80-552-0386-7, s. 2682-2693.
LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Komunikácia značky v internetovom prostredí. 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. 181-196.

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0771/10
Názov projektu: Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť
slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy
Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
doc. Ing. Igor Kosír, PhD.
Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.
Ing. Viera Ružeková, PhD.
Ing. Elena Trenčianska, CSc.
Ing. Boris Baumgartner
Ing. Andrej Hamara
Ing. Klaudia Lindtnerová, r. Sušková
Ing. Peter Lištiak
Ing. Juraj Markovič
Ing. Silvia Szökeová
Ing. Klára Veres
Doba riešenia: 2010–2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 7 299 €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
- -analýza rozhodujúcich východiskových fundamentov, a to hlavne: stav energetickej
politiky EÚ, v nadväznosti na najdôležitejšie legislatívne dokumenty prijaté v rámci
komunity,
- -analýza vývoja európskej ekonomiky a hľadania väzieb medzi energetickou stratégiou
zoskupenia a jeho konkurencieschopnosťou,
- -skúmanie vývoja externého prostredia, hlavne smerom na rastúcu ingerenciu Číny
spotrebúvajúcej väčšinu nových energetických zdrojov, čo na jednej strane podporuje jej
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vlastné hospodárske výsledky, no na strane druhej zužuje operačný priestor a pozície na
medzinárodných trhoch pre EÚ,
- výskum sa zvýšenou mierou sústredil aj na možné výsledky prehlbovania energetického
partnerstva EÚ – Rusko.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - KOSÍR, Igor - RUŽEKOVÁ, Viera - SILNÁ, Zuzana. Zahraničnoobchodné
vzťahy EÚ s vybranými tretími krajinami II. : (USA, Kanada, Japonsko, krajiny SNŠ a západného
Balkánu). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 214 s. [14,898 AH]. ISBN 978-80-225-29860.
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.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:
PAVELKA, Ľuboš - SUŠKOVÁ, Klaudia. Jednotná európska platobná oblasť ako vyšší stupeň
zavedenia eura. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a
ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. ISSN 1337-0839, 2010, roč. 4, č. 1, s. 21-25.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:
BALÁŽ, Peter - VERES, Klára. Postavenie Číny vo svetovom hospodárstve v období ekonomickej
krízy, výzvy a ponaučenia. 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. 13-18.
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.
BAUMGARTNER, Boris. Integračné procesy v rozvojových krajinách so zameraním na Latinskú
Ameriku. 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. 33-38.
GAVAĽOVÁ, Viera. Regionálna spolupráca krajín strednej a východnej Európy v kontexte ich vstupu
do Európskej únie. 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. 189-194. VEGA 1/0771/10.
HAMARA, Andrej. Konkurencieschopnosť na pozadí globálnej a dlhovej krízy v Európskej únii. 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 97880-225-3032-3, s. 205-210. VEGA 1/0771/10.
SUŠKOVÁ, Klaudia. Záväzky krajín Európskej únie v oblasti rozvojovej pomoci. 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
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[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 587591. VEGA 1/0771/10.
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:
BALÁŽ, Peter - LIŠTIAK, Peter. Európska energetická politika v období hospodárskej krízy konzekvencie pre konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. 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 978-80-2451583-0, s. 10-18. VEGA 1/0771/10.
GAVAĽOVÁ, Viera - BAUMGARTNER, Boris. Vplyv finančnej krízy na medzinárodnú ekonomickú
integráciu v Latinskej Amerike so zameraním na Mercosur. 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 978-80-2451583-0, s. 30-36. VEGA 1/0771/10.
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. VEGA 1/0771/10.
RUŽEKOVÁ, Viera - MARKOVIČ, Juraj. Energetická náročnosť a efektívnosť slovenskej ekonomiky v
kontexte energetickej politiky SR. 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. 317-322.
VEGA 1/0771/10.
OBADI, Saleh, Monthana – Šípoš, Tomáš: Finančná a hospodárska kríza a ceny komodity. 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. 128-133, VEGA 1/0771/10.
TRENČIANSKA, Elena – KOSÍR, Igor: Spoločná zahraničná energetická politika EÚ – reálny cieľ?
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. 173-179, VEGA 1/0771/10.
VERES, Klára – SZÖKEOVÁ, Silvia: Investičné smerovanie Číny v čase globálnej hospodárskej krízy.
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. 350-356.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:
BAUMGARTNER, Boris. Aktuálne problémy medzinárodnej ekonomickej integrácie krajín Latinskej
Ameriky. 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. 17-22.
SUŠKOVÁ, Klaudia. Dilema zahraničnej pomoci v kontexte globalizačného procesu. 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. 305-309.
SUŠKOVÁ, Klaudia. Dynamika rozvojovej pomoci v čase krízy. In Management challenges in the
21st century : how to tackle the crisis: theory and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória
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a praktické skúsenosti [elektronický zdroj]. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola
manažmentu v Trenčíne, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4, s. 100-106. VEGA 1/0771/10.
BCI Skriptá a učebné texty:
OBADI, Saleh, Montana – GAVAĽOVÁ, Viera – DRIENIKOVÁ, Kristína: Ekonomika a obchodná
politika rozvojových krajín. Vyd. Ekonóm, Bratislava: 2010, ISBN 978-80-225-3023-1AH 7,256, 132
s. AH 7,256 , Obadi 4,043 AH – 61 %, Gavaľová 1,214 AH – 17 %, Drieniková 2,112 AH – 12 %
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAČIŠIN, Vladimír - BALÁŽ, Peter. Vplyvy zavedenia eura na export. In Finančný manažment a
controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 1, s. 54-56.
BALÁŽ, Peter. Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode. In Eurobiznis : mesačník o
ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 4, s. 2425.
BALÁŽ, Peter. Zahraničnoobchodná politika a politici. In Trend : týždenník o ekonomike a
podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2010. ISSN 1335-0684, 2. septembra 2010, roč. 20, č.
35, s. 64.
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných)
BALÁŽ, Peter. Dopady finančnej krízy na vývoj energetického trhu EÚ - konzekvencie pre SR. In
Jesenná konferencia SPNZ 2010 : odborná konferencia, 30.9.-1.10.2010 Starý Smokovec
[elektronický zdroj]. - Malacky : [POZAGAS], 2010. ISBN 978-80-89095-52-0.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
Ružeková, Viera: Postavenie plynu vo svetovej ekonomike a jeho vplyv na transformáciu
vybraných krajín strednej a východnej Európy (ČR a SR). - 8.4.2010
Voloch, Michal: Konkurenčná výkonnosť národnej ekonomiky v rámci nového európskeho
hospodárskeho priestoru (na príklade firmy alebo odvetvia). - 8.4.2010
Zábojník, Stanislav: Čína a jej ekonomický rast – dôsledky pre medzinárodný energetický trh. 27.9.2010
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0803/10
Názov projektu: Fundamentálne príčiny hospodárskej krízy, jej dosahy na ekonomiku Slovenska
ako členskej krajiny EÚ, so zameraním na alternatívne riešenia vo sfére medzinárodných
marketingových stratégií podnikateľských subjektov.
Vedúci projektu: doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Simona Škorvagová, PhD.
doc. Ing. Peter Knapik, PhD.
RNDr. Janka Pásztorová, PhD.
Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.
Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
Ing. Martina Belejová
Ing. Barbora Brynkusová
Ing. Kristína Čizmadiová
Ing. Elena Liptáková
Ing. Gabriela Ratkovská
Doba riešenia: 2010–2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 7 396 €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
V prvom roku riešenia vedeckého projektu sa riešitelia venovali:
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- identifikácii kľúčových aspektov úspešnej podnikateľskej a marketingovej stratégie,

v kvalitatívne nových podmienkach pre podnikateľské subjekty, ktoré sa vytvorili vplyvom
globálnej hospodárskej krízy.
Konkrétne sa riešiteľský kolektív zameral na:
- analýzu fundamentálnych endogénnych a exogénnych faktorov pôsobiacich
v podnikateľskom prostredí, najmä na špecifikáciu a zhodnotenie vplyvov finančnohospodárskej krízy na jednotlivé prvky medzinárodného marketingového mixu,
- ich konkretizáciu aj pre podnikateľské subjekty malého a stredného podnikania, na ktoré
pôsobia odlišné faktory a vplyvy vnútorného a vonkajšieho prostredia, ktorým prispôsobujú
svoje marketingové stratégie,
- odklon od neidentifikovaného – masového marketingu, k čo najviac diferencovanému,
interkultúrnemu až osobnému – situačnému marketingu, šitému zákazníkom –
spotrebiteľom na mieru,
- zmeny spotrebiteľského správania a prispôsobovanie sa podnikateľských subjektov týmto
zmeneným podmienkam,
- smerovanie k budovaniu pozitívnej Corporate Identity, zahŕňajúcej základné prvky ako
Corporate Design, Corporate Communication, Corporate Network, Corporate Culture a
Corporate Image,
- budovanie Corporate Identity sídiel a regiónov, ktoré môže významne napomôcť ich
rozvoju, prilákať domácich aj zahraničných investorov,
- analýzu vytvárania podmienok pre rozvoj technologického pokroku a ekologizácie, tlakom
na spoločensky zodpovedné správanie sa podnikateľských subjektov.
V prvom roku prebiehajúceho projektu VEGA riešiteľský tím pod vedením doc. Ing. Otílie
Zorkóciovej, PhD. pripravil a zrealizoval rozsiahly výskum zameraný na dosahy hospodárskej krízy
na marketingové stratégie podnikateľských subjektov pôsobiacich na Slovensku, ktorého výsledky
budú vyhodnotené v roku 2011.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KNAPIK, Peter. Námety na prekonávanie dôsledkov krízy pre malé a stredné firmy. In Studia
commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in
Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 13377493, 2010, roč. 3, č. 2, s. 266-278. VEGA 1/0803/10.
PAVELKA, Ľuboš - LIPTÁKOVÁ, Elena. Finančné špekulácie a zdaňovanie bánk. In Ekonomickomanažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej
univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity,
2009. ISSN 1337-0839, roč. 4, č. 1 (2010), s. 15-20. VEGA 1/0803/10.
ZORKÓCIOVÁ, Otília - RATKOVSKÁ, Gabriela. Osobitosti a cieľové subjekty späté s procesom
budovania corporate identity nefiremných subjektov. In Studia commercialia Bratislavensia :
scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava :
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s.
143-162. VEGA 1/0803/10.
ZORKÓCIOVÁ, Otília - FARKAŠOVÁ, Nora. Etický rozmer podnikania firiem s akcentom na oblasť
dodržiavania etických štandardov farmaceutickými firmami pôsobiacimi na Slovensku. In Studia
commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in
Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 13377493, 2010, roč. 3, č. 9, s. 146-160. VEGA 1/0803/10.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
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BELEJOVÁ, Martina: BEZPEČNÁ KULTÚRA AKO SÚČASŤ CORPORATE CULTURE. 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 1/0803/10
BRYNKUSOVÁ, Barbora. Reklamný trh v čase súčasnej finančno-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 978-80-2253032-3, s. 67-71, VEGA 1/0803/10.
ČIZMADIOVÁ, Kristína: BUDÚCNOSŤ USA PO HOSPODÁRSKEJ KRÍZE. 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 1/0803/10
KNAPIK, Peter. Poznatková spoločnosť a vzdelávanie. 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. 294-299. VEGA
1/0803/10.
LIPTÁKOVÁ, Elena. Dosah hospodárskej krízy na aktuálne trendy vývoja spoločenskej
zodpovednosti firiem. 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. 378-383, VEGA 1/0803/10.
PÁSZTOROVÁ, Janka: STRATÉGIE VO FARMACEUTICKOM PRIEMYSLE. 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. 1/0803/10
PAVELKA, Ľuboš: GRÉCKY EKONOMICKÝ SYNDRÓM A KRÍZA EUROZÓNY. 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. 1/0803/10
ŠKORVAGOVÁ, Simona: VPLYV HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ
FIRIEM. 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.
1/0803/10
ZORKÓCIOVÁ, Otília - RATKOVSKÁ, Gabriela. Historické medzníky budovania Corporate Identity. 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 97880-225-3032-3, s. 682-687. VEGA 1/0803/10
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
BELEJOVÁ, Martina - BRYNKUSOVÁ, Barbora. Význam Corporate culture v období súčasnej
finančno - 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. 185-190.
VEGA 1/0803/10.
FIFEK, Edmund - PAVELKA, Ľuboš. Globálna kríza a verejný dlh ekonomík 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. 108-113. VEGA 1/0803/10.
KNAPIK, Peter - ČIZMADIOVÁ, Kristína. Malé a stredné firmy a medzinárodný trh počas krízy. In
Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na
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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. 43-49. VEGA 1/0803/10.
PÁSZTOROVÁ, Janka - ŠKORVAGOVÁ, Simona. Štrukturálna kríza automobilového priemyslu. 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. 134-139. VEGA 1/0803/10.
RATKOVSKÁ, Gabriela - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Vybrané aspekty budovania imidžu územných
subjektov. 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. 311-316. VEGA 1/0803/10.
ZORKÓCIOVÁ, Otília - LIPTÁKOVÁ, Elena. Vládna regulácia ako nástroj pre zabezpečenie
implementácie spoločenskej zodpovednosti firiem v 21. storočí. 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 978-80-2451583-0, s. 90-95. VEGA 1/0803/10
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HANSENOVÁ, Heda - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Transakčné náklady a ich vplyv na export tovarov a
železničnú dopravu. In CZ INTERMODAL 2010 : trendy intermodality v Evropě. - Pardubice :
Institut Jana Pernera, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-86530-66-6, s. 48-59. VEGA 1/0803/10.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BELEJOVÁ, Martina: Manažérska etika ako faktor budovania Corporate Culture. 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. 23-26, VEGA 1/0803/10
BRYNKUSOVÁ, Barbora: Vplyv súčasnej finančno–hospodárskej krízy na marketingový program
medzinárodne pôsobiacich firiem. 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.
39-44, VEGA 1/0803/10
LIPTÁKOVÁ, Elena: Zohrávajúca úloha CSR pri riešení hrozby globálneho otepľovania. 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. 215-219, VEGA 1/0803/10
PÁSZTOROVÁ, Janka: Perspektívy vývoja automobilového priemyslu v strednej a východnej
Európe. In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 578584. VEGA 1/0803/10.
RATKOVSKÁ, Gabriela. Vybrané metódy hodnotenia imidžu územných subjektov. In EDAMBA 2010
: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 430-436. VEGA
1/0803/10.
ŠTEINER, Ivan - ROSENBERG, Miloslav. Podpora malého a stredného podnikania v Írsku: agentúra
Enterprise Ireland. 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. 336341, VEGA 1/0803/10
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ZORKÓCIOVÁ, Otília - LIPTÁKOVÁ, Elena. How new trend of sustainability reporting influences
stakeholders and their attitude to business companies. In CO-MA-TECH 2009 : proceedings 17th
international scientific conference [organized by] Industial Engineering, Management and Quality
for 21th century [STU in Trnava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Allumni Press - Vydavateľstvo
STU, 2009. ISBN 978-80-8096-100-8, s. 446-481, VEGA 1/0803/10
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
PAVELKA, Ľuboš. Prerozdeľovanie majetku od chudobnejších k bohatým. In Hospodárske noviny :
denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2010. ISSN 1335-4701, 17. februára 2010,
roč. 18, č. 32, VEGA 1/0803/10
PAVELKA, Ľuboš. Vplyv zmenkovej negramotnosti na poskytovanie úverov. In Hospodárske noviny
: denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2010. ISSN 1335-4701, 24. februára
2010, roč. 18, č. 37, VEGA 1/0803/10
PAVELKA, Ľuboš. Grécke tanky na úver. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. Bratislava : Ecopress, 2010. ISSN 1335-4701, 15. marca 2010, roč. 18, č. 50, s. 11, VEGA
1/0803/10
PAVELKA, Ľuboš. Riadenie firiem v podmienkach globalizácie. In Pracovné právo 2010 : zborník
referátov z odbornej konferencie, 13. apríl 2010, Bratislava. - [Bratislava] : [EU Generation], 2010,
s. 114-122, VEGA 1/0803/10

Projekty KEGA
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 3/7284/09
Názov projektu: Zásady a metódy vedeckej práce vzdelávacích a kvalifikačných stupňov
vysokej školy obchodno-vedného zamerania
Vedúci projektu: prof. Ing. Valéria Michalová, CSc.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Ing. Ladislav Bažó, PhD.
Ing. Ivana Holubcová, PhD.
Ing. Jana Vančíková, PhD.
Ing. Štefan Žák, PhD.
Ing. Peter Červenka
Ing. Barbora Kovaříková
Ing. Dorota Lattová
Mgr. JUDr. Ján Mišura
Doba riešenia: 2009-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 6 486 €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
- tvorba poznatkovej bázy zásad a metód vedeckej práce k pripravovanej
vedeckej
monografii Vedecká tvorba a vedecká komunikácia (miesto vedy, výskumu a vzdelávania
v strategických programoch a cieľoch; pravidlá správnej vedeckej praxe; systém
a organizácia vedecko-výskumnej činnosti na OF EU v Bratislave; proces vedeckovýskumnej tvorby; metódy výskumu;
vedecká komunikácia - vedecké písanie
a publikovanie; kritické hodnotenie výskumu; vedecká komunikácia s využitím IKT; právne
normy pre oblasť vedeckej tvorby a vedeckej komunikácie; etika vo vedeckej tvorbe
a vedeckej komunikácii; tréningový proces zručností komunikácie vedy),
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-

organizovanie špecializovaného seminára pre tvorivých zamestnancov a mladých
vedeckých pracovníkov k otázkam medzinárodných výskumných projektov k postupu
financovania projektov a k novým aspektom zásad vedeckej tvorby a vedeckej komunikácii.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
MICHALOVÁ, Valéria. Obchodné služby ako determinant rastu a konkurencieschopnosti ekonomiky.
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločenskoekonomické 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. 30-44.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MICHALOVÁ, Valéria. K aktuálnym otázkam zásad a metód vedeckej práce vysokej školy
obchodnovedného zamerania. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty
of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej
univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 110-123. KEGA 3/7284/09/OF
EU 2009-2011.
VANČÍKOVÁ, Jana. Metódy a postupy využívané vo výskumných procesoch s aplikáciou na práce
obchodnovedného zamerania. 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. 1, s. 209-225. KEGA 3/7284/09/OF
EU.
HOLUBCOVÁ, Ivana - BAŽÓ, Ladislav. K otázkam komunikácie na vysokej škole obchodnovedného
zamerania. 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. 209-225. KEGA 3/7284/09/OF EU.
VANČÍKOVÁ, Jana. Language specifics of writing a paper in English.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. 3, s. 466-481 KEGA 3/7284/09/OF EU.
MICHALOVÁ, Valéria. Aktuálne výzvy vedy a výskumu na Obchodnej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave. 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. 437-442.
HOLUBCOVÁ, Ivana. Výučba zásad vedeckej komunikácie v rámci pedagogického procesu vysokej
škole. 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. 243-248. KEGA 3/7284/09.
KOVAŘÍKOVÁ, Barbora. Nová stratégia európskej únie a jej nástroje. 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. 317322.
LATTOVÁ, Dorota. Podpora inovačného prostredia v období 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. 366371. KEGA 3/7284/09.
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VANČÍKOVÁ, Jana. Využitie štandardizovaného hodnotiaceho nástroja v záverečných prácach a vo
vzdelávaní študentov na vysokých školách obchodno-vedného zamerania. 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. 646651.

Projekty mladých vedeckých pracovníkov
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 2316069
Názov projektu: Možnosti uplatňovania metód a nástrojov neustáleho zlepšovania
podnikateľských subjektov v kontexte zvyšovania ich konkurencieschopnosti
Vedúci projektu:Ing. Lucia Horňáková, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Kamila Rubaninská, PhD.
Ing. Zuzana Silná, PhD.
Ing. Nikoleta Benciová
Ing. Ivan Bzdúšek
Ing. Katarína Dražová
Ing. Veronika Nekolová
Ing. Mária Vasiľová
Doba riešenia: 2010–2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 358 €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
- v oblasti difúzie inovácií a difúznych modelov, konkrétne: vymedzenie problematiky difúzie
a prijímania inovácií u spotrebiteľov, identifikácia hlavných faktorov podmieňujúcich
inovačný a imitačný efekt,
- opis Bassovho difúzneho modelu, jeho rozšírenia, výhody a nevýhody,
- analýza súčasného stavu MSP v SR, analýza bariér vstupu MSP na medzinárodné trhy,
- vymedzenie pojmu spoločensky zodpovedné podnikanie a jeho význam pre podnikateľské
prostredie tak na Slovensku ako aj v zahraničí, ako jedného z možných nástrojov získavania
konkurenčných výhod v rámci neustále sa rozvíjajúcich trhov,
- zadefinovanie nových komunikačných možností a použitie netradičných komunikačných
kanálov ako nástroja na zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku v podmienkach SR.
- príprava a vydanie zborníka vedeckých statí. Zborník vyšiel vo vydavateľstve EKONÓM v
decembri 2010.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
BENCIOVÁ,
Nicoleta
BZDÚŠEK,
Ivan
NEKOLOVÁ,
Veronika.
Nové
formy
komunikácie v mieste predaja. 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. 125-132.
BZDÚŠEK, Ivan. Od cenových vojen k vojnám imidža. 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. 72-77.
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NEKOLOVÁ,
Veronika.
Podnikateľské
inkubátory
ako
prostriedok
rozvoja
a
podpory malých a stredných podnikov v SR. 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. 468-472.
HORŇÁKOVÁ, L. – MICHALKOVÁ, L. – RUBANINSKÁ, K.: Zásady podnikateľskej etiky a jej
uplatnenie v obchode. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state :
[zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave / kolektív autorov ; zostavil
Peter Drábik. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-2253037-8. - S. 19-25.
HORŇÁKOVÁ, L. – MICHALKOVÁ, L.: Databázový marketing. 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 978-80-2253032-3. - S. 432-436.
DRAŽOVÁ, K. - VASIĽOVÁ, M. Neuromarketing ako moderná cesta k pochopeniu spotrebiteľského
správania. 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. 176-183.
DRAŽOVÁ, K.: Moderné prvky v externej reklame. 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 978-80-2253032-3. - S. 129-134.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HORŇÁKOVÁ, L.: Globalizácia, internacionalizácia, koncentrácia - súčasná etapa vývoja obchodu v
spojitosti s teóriou gate-keeper. In MEKON' 10 [elektronický zdroj] : seznam příspěvků [z
mezinárodní konference] : Ostrava 3rd-4th of February 2010. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB
- Technical University of Ostrava, 2010. - ISBN 978-80-248-2165-8.
HORŇÁKOVÁ, L. – MICHALKOVÁ, L.: Uplatnenie princípov spoločenskej zodpovednosti v praxi
zahraničných obchodných reťazcov. 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
BZDÚŠEK, Ivan. Imidž ako konkurent ceny v maloobchode a jeho výskum. 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. 55 - 62.
DRAŽOVÁ, K.: Súčasné trendy používania vybraných nástrojov marketingovej komunikácie v
marketingu neziskových organizácií. 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. 85-92.
DRAŽOVÁ, K.: Úloha marketingových pracovníkov neziskovej organizácie v čase hospodárskej
krízy. In Quo vadis massmedia, quo vadis marketing [elektronický zdroj] : zborník z konferencie
doktorandov : 11. marca 2010 v Trnave / Malgorzata Luszczak. - Trnava : Fakulta masmediálnej
komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-183-8. - S. 92-100.
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 2316070
Názov projektu: Možnosti uplatňovania nástrojov a metód neustáleho zlepšovania
podnikateľských subjektov v kontexte zvyšovania ich konkurencieschopnosti
Vedúci projektu: Ing. Paulína Krnáčová, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Jana Gondárová
Ing. Martina Jelšíková
Ing. Natália Kováčová
Ing. Peter Štefaňák
Doba riešenia: 2010–2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 324 €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Výsledky projektu za prvú dobu riešenia vyplývajú z vopred stanovených čiastkových cieľov
a možno
ich vymedziť nasledovne:
- uskutočnenie analýzy a systematizácie teoretických poznatkov z problematiky neustáleho
zlepšovania podnikateľských subjektov,
- analytické a systematické postupy spracovania poznatkov z pohľadu požiadaviek
stanovených manažérstvom kvality, environmentálnym manažérstvom, manažérstvom
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, rozšírené aj o ďalšie aspekty neustáleho
zlepšovania v zmysle inovácií, integrovaného manažérstva kvality a udržateľného rozvoja
podnikateľských subjektov na trhu.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Kováčová Natália: Zvyšovanie kvality a bezpečnosti produktov prostredníctvom integrácie
manažérskych systémov. 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. s. 98 - 104 ISBN 978-80-225-3085-9
Krnáčová, Paulína: Neustále zlepšovanie v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009. 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. s. 113 - 121 ISBN 978-80-225-3085-9
Krnáčová, Paulína – Strhan, Rastislav: Systémy manažérstva kvality ako predmet podnikateľského
rozhodovania = Quality management systems as subject of business decision making. 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. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. s. 348-353 ISBN
978-80-225-3032-3
Štefaňák, Peter: Udržateľný rozvoj v cestovnom ruchu. In Produktová politika a jej sociálnoekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia
Ekonomickej univerzity v Bratislave / zborník zostavila Paulína Krnáčová. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. s. 185-190 ISBN 978-80-225-3085-9
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 2316071
Názov projektu: Moderné stratégie riadenia rizík v globálnych zásobovacích reťazcoch v
podmienkach slovenských podnikov (komparatívna analýza, benchmarking)
Vedúci projektu:Ing. Lucia Furdová
Spoluriešitelia: Ing. Martin Devečka
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Ing. Viktória Valachovičová
Doba riešenia: 2010-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 391 €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
- skúmanie transakcií z hľadiska prechodu vlastníctva, typu zmlúv vychádzajúc z
INCOTERMS ako základného nástroja pre realizáciu dodania pri (medzinárodnom) obchode
s hmotným tovarom,
- analýza eliminácie rizík obchodného prípadu pri aplikácii Incoterms prostredníctvom odkazu
na ne v konkrétnej kúpnej zmluve vzťahujúcej sa k danej obchodnej operácii vzhľadom na
to, že povinnosti obchodných partnerov sú jasne vymedzené a tiež deľba nákladov a bod
dodania sú zrejmé,analýza transakčného mechanizmu (dodanie tovaru, platba, odovzdanie)
na osi dodania a financovania,
- vymedzenie rozhrania medzi marketingom a logistikou,
- špecifikovanie rizík a hodnoty ako dôležitej súčasti marketingových a logistických stratégií,
- zostavenie dotazníka zameraného na analýzu rizík v zásobovacích reťazcoch, transakčných
nákladov, kvalitatívnych ukazovateľov prepravy, spôsobov vstupu na zahraničné trhy
v podnikoch pôsobiacich na území Slovenskej republiky.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
FURDOVÁ, Lucia - DEVEČKA, Martin. Meniace sa stratégie a ich vplyv na prepravu a logistiku. In
CZ INTERMODAL 2010 : trendy intermodality v Evropě. - Pardubice : Institut Jana Pernera, o.p.s.,
2010. ISBN 978-80-86530-66-6, s. 32-38.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
DEVEČKA, Martin. Riadenie rizík v globálnych zásobovacích reťazcoch. In EDAMBA 2010 : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 70-75.
FURDOVÁ, Lucia. Hodnota pre zákazníka ako dôležitá súčasť marketingových a logistických
stratégií. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s.
129-134.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Preprava tovaru z Ázie do Európskej únie. In Doprava a logistika :
odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138,
Október 2010, roč. 5, č. 10, s. 24-25.
VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Preprava tovaru z Ázie do Európskej únie. In Doprava a logistika :
odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138, 2010,
roč. 5, č. 11, s. 24-25.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
DEVEČKA, Martin. Analýza zraniteľnosti globálnych zásobovacích reťazcov. 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. 120124.
FURDOVÁ, Lucia. Integrátori ako poskytovatelia rýchlych zásielkových služieb. 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. 179183.
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FURDOVÁ, Lucia. Vplyv logistiky na rozhodovanie o produkte so zameraním na pridanú hodnotu.
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. 37-45.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
DEVEČKA, Martin. Riadenie rizík v globálnych zásobovacích reťazcoch. In Moderné stratégie
riadenia rizík v globálnych zásobovacích reťazcoch v podmienkach slovenských podnikov
(komparatívna analýza, benchmarking) : zborník príspevkov riešiteľov projektu mladých vedeckých
pracovníkov číslo 2316071. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3114-6,
s. 4-10.
FURDOVÁ, Lucia. Lokalizačné rozhodnutia ako súčasť marketingových a logistických stratégií. In
Moderné stratégie riadenia rizík v globálnych zásobovacích reťazcoch v podmienkach slovenských
podnikov (komparatívna analýza, benchmarking) : zborník príspevkov riešiteľov projektu mladých
vedeckých pracovníkov číslo 2316071. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80225-3114-6, s. 11-18.
VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Transakčný mechanizmus medzinárodného obchodného prípadu s
dôrazom na prechod vlastníctva a aplikáciu INCOTERMS 2010. In Moderné stratégie riadenia rizík v
globálnych zásobovacích reťazcoch v podmienkach slovenských podnikov (komparatívna analýza,
benchmarking) : zborník príspevkov riešiteľov projektu mladých vedeckých pracovníkov číslo
2316071. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3114-6, s. 19-25.

Medzinárodné vedecké projekty
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: MSM 6138439909
Názov projektu: Governance v kontexte globalizovanej ekonomiky a spoločnosti
Vedúci projektu: prof. Ing. Eva Cihelková, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
prof. Ing. Peter Baláž, PhD., a.i.
Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: Na ďalšiu etapu tohto projektu pridelilo MŠMT ČR
finančné prostriedky na roky 2010-2011.
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
- analýza ďalšieho súboru opatrení týkajúcich sa vybraných oblastí ekonomických výziev
globalizácie zameraných na oblasť konkurencieschopnosti v období medzinárodnej
finančnej krízy,
- pokračovanie skúmania oblasti governance, t. j. spôsobu a systému vládnutia na
postavenie vybraných krajín a vnútorných ekonomík,
- skúmanie energetickej bezpečnosti a jej vplyvu na celkové strategické zámery EÚ,
- skúmanie ďalších inderdisciplinárnych kľúčových faktorov úspešnosti národnej i regionálnej
ekonomiky a ich vnútornej konvergencie.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
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BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav: Contemporary Development of the Commodity Markets –
Consequences and Challenges for the Revitalization of the World Economy. 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. 9, MSM
6138439909
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BALÁŽ, Peter - HAMARA, Andrej. Vplyv vývoja na medzinárodných komoditných trhoch a
ekonomická kríza: príčiny a dôsledky. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej
univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X,
2009, roč. 38, č. 3, s. 359-369. MSM 6138439909.
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. MSM 6138439909.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
BALÁŽ, Peter. Energy policy of European Union and Russia (in period of cinancial crisis): old
challenges – new risks. In Integration of Russia into the fusion of the world economic culture in
the postcrisis period : international conference proceedings, part 2, December 3-4, 2009,
Jekaterinburg. – Jekaterinburg : USTU-UPI, 2009. ISBN 978-5-91128-024-6, s. 256-262. MSM
6138439909.
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BALÁŽ, Peter. Zahraničnoobchodná politika opäť v centre záujmu slovenských politikov. In
Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X,
2010, roč. 10, č. 9, s. 34-35.
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.
BALÁŽ, Peter. Zahraničnoobchodná politika opäť v centre záujmu slovenských politikov. In
Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X,
2010, roč. 10, č. 10, s. 28-29.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
BALÁŽ, Peter. [International marketing]. 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. 5, s. 543-546. Recenzia na:
International Marketing / Hana Machková. - Praha : Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-163112.
BALÁŽ, Peter. [Světová ekonomika – obecné trendy rozvoje]. 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. 8, s. 863-865.
Recenzia na: Světová ekonomika – obecné trendy rozvoje. / Eva Cihelková a kol.- Praha : C.H.
Beck, 2009. - ISBN 978-80-7400-155-0.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
BALÁŽ, Peter: Cihelková, Hana a kol.: Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. C.H. Beck,
2009, ISBN 978-80-7400-155-0
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1559277-LLP-1-2009-1 NO-E-ERASMUS-ENWA
Názov projektu: PERL - Partnership for Education and Research about Responsible Living
Vedúci projektu: Victoria Thoresen, Hedmark University College, Nórsko
Ing. Dana Vokounová, PhD., za EU v Bratislave
Spoluriešitelia: európske inštitúcie zaoberajúce sa problematikou práv a ochrany spotrebiteľov,
udržateľného rozvoja a spotreby vrátane stredných a vysokých škôl
Doba riešenia: 1. 10. 2009 – 30. 9. 2012
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: všetky náklady hradí hlavný koordinátor projektu
Hedmark University College; príspevok EU v Bratislave do projektu je vyčíslený formou počtu
odpracovaných hodín riešiteľa na projekte, vynásobenými hrubou hodinovou mzdou
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
- účasť na pracovnom stretnutí všetkých riešiteľov v septembri 2010 v Nyenrode Business
University v Breukelene v Holandsku, ktoré bolo zamerané na koordináciu činnosti
partnerov z vyše 100 inštitúcií z viac ako 40 krajín,
- vytvorenie platformy medzi spoluriešiteľmi pre spoluprácu v oblasti získavania a výmeny
informácií týkajúcich sa udržateľnej spotreby a života ako takého,
- tvorba dotazníka pre prieskum medzi študentmi v 4 európskych krajinách,
- preklad dotazníka do slovenčiny,
- zisťovanie faktorov vplývajúcich na spoločenskú zodpovednosť firmy,
- analýza postojov podnikov podnikajúcich v SR k členstvu v Európskej únii a ich zámerov do
budúcnosti.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
VOKOUNOVÁ, D.: 5 Slovenské podniky v kontexte EÚ – výsledky prieskumu. in: ČIHOVSKÁ, V. a
kol.: Marketingové prostredie jednotného európskeho trhu. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM
2010. 271 s. ISBN 978-80-225-2940-2 s. 221-253
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
VOKOUNOVÁ, Dana - VILČEKOVÁ, Lucia. Slovak enterprises in the EU context - survey results. In
ECON '10 : journal of economics, management and business. - Ostrava : Technical University of
Ostrava, Faculty of Economics, 2010. ISSN 1803-3865, 2010, vol. 18, no. 2, s. 50-60.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
VOKOUNOVÁ, Dana - VILČEKOVÁ, Lucia. Možnosti marketingového prieskumu a oblasti jeho
využitia. 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. 76-84.
VOKOUNOVÁ, Dana - KORČOKOVÁ, Marína. Spoločenská zodpovednosť firmy - významný
konkurenčný nástroj. 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. 671-676.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 51001311
Názov projektu: Visegrad Scholarship
Vedúci projektu: doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., M.A.
Spoluriešitelia: Eliza Galant
Doba riešenia: september 2010 – jún 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 3 000 €
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Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
- realizácia 2010 Internationalisation Alumni Round Table dňa 7. 12. 2010 v rámci Dní
internacionalizácie pri príležitosti 70. výročia EU v Bratislave,
- prezentácia študijnej cesty „Europe Celebrates its 60-year Epic“ absolventov študijných
programov EU v Bratislave vyučovaných v anglickom/slovenskom jazyku koordinovanej
partnerskými organizáciami EUNET v spolupráci s OF EU v Bratislave.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
- komuniké, medzinárodné multimediálne prezentácie a diskusné fóra
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: SAMRS/2009/07/18
Názov projektu: Vysoké školy ako zdroj posilňovania občianskej spoločnosti v susednej Ukrajine;
Slovensko – sprostredkovateľ na ceste ukrajinských akademikov do nového
európskeho univerzitného priestoru
Vedúci projektu: Academia Istropolitana Nova
Spoluriešitelia: doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., M.A. a i.
Doba riešenia: február 2010 – január 2012
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: finančné prostriedky vyčlenené na proces realizácie
študijných ciest ukrajinských vysokoškolských učiteľov
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Študijné cesty ukrajinských vysokoškolských učiteľov vo forme:
- medzinárodného workshopu dňa 10. 5. 2010 na OF EU v Bratislave,
- medzinárodného workshopu dňa 1. 10. 2010 na OF EU v Bratislave,
- medzinárodného workshopu dňa 26. 10. 2010 na OF EU v Bratislave.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
- pripravovaný zborník k medzinárodnej konferencii
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Fakulta hospodárskej informatiky

Projekty VEGA
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/ 0169/10
Názov projektu: Aktuárske modely v oblasti sociálno-ekonomických procesov v krajinách EÚ
Vedúci projektu: doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD.
Spoluriešitelia: prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. (zástupca vedúceho)
doc. RNDr. Arnold Dávid, CSc.
doc. RNDr. Elena Mojžišová, PhD.
PaedDr. Zsolt Simonka, PhD.
RNDr. Anna Starečková, PhD.
Mgr. Tatiana Šoltésová, PhD.
Mgr. Petra Škrovánková, PhD.
RNDr. Anna Strešňáková, PhD.
Ing. Hana Pastorková
Ing. Štefan Poláček
Doba riešenia: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Finančné prostriedky pridelené za rok 2010: 604 E – bežné výdavky, 932 - kapitálové
Dosiahnuté výsledky riešenia:
a) za rok 2010 . Zoznam výstupov (publikované) výskumného grantu. Kvantifikácia výstupov:
- monografie 0.5
-učebnice a učebné texty 1.0
-vedecké štúdie vo vedeckých časopisoch (karentované/nekarentované, zahraničné/domáce) 4
-odborné štúdie v odborných časopisoch (recenzované/nerecenzované, zahraničné/domáce)
- príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce a ostatné): 12
- zborníky v printovej podobe 8.0
- zborníky v elektronickej podobe 4.0
-vyžiadané prednášky na konferenciách Výsledky riešiteľského kolektívu možno zhrnúť do troch základných bodov:
-v oblasti poistnej matematiky na rozvoj matematických modelov aktuárskych
výpočtov s akcentom na spojité metódy a stochastické modely.
- v oblasti penzijného poistenia na zber informácií o životných poisťovniach, ich
hodnotením a analýzou penzijných fondov.
- v oblasti nemocenského poistenia na modely klasifikácie rizík (nemocenské
príspevky
a dávky) a aktuálne spôsoby projektovania poistného.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AAB – vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Huťka, V., Peller, F.: Finančná matematika v Exceli. Bratislava: IURA Edition, 2010. 192 strán,
ISBN 978-80-8078-320-4 0.5
ADF – vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Mojžišová, E., Škrovánková, P.: Transformačné kroky v zdravotnom poistení a analýza zdravotnej
starostlivosti v Slovenskej republike.
Ekonomika a informatika 2/2009. Bratislava: ES EU, 2010. str. 78 – 90.
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ISSN 1336-3514 1.0
Simonka, Z.: Tvorba tabuľky a zobrazenie grafu funkcie F(x,y) v prostredí MS EXCEL.
Technológia vzdelávania 1/2010. Nitra: PF UKF Nitra, 2010. ISSN 1335-003X str. 2-6 v prílohe
časopisu. 1.0
Škrovánková, L.: Niektoré spojité modely v aktuárskej matematike.Ekonomika a informatika
1/2010. Bratislava: ES EU, 2010 str. 74 – 86
ISSN 1336-3514
1.0
Dávid, A., Peller, F.: Elasticita Cobbovej-Douglasovej produkčnej funkcie. Ekonomické rozhľady
2/2010. Bratislava: EU, 2010. str. 234 – 245.
ISSN 0323-262X 1.0
AFC – publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Poláček, Š.: Technické rezervy ako súčasť riadenia rizík v neživotnej poisťovni. In. Zborník: 10.
mezinárodní konference pro doktorandy a mladé vedecké pracovníky se zaměřením na
informatiku, management, ekonomii a veřejnou správu. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta
ekonomicko-správní, 2010. ISBN 978-80-7395-254-9 1.0
AFD – publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Škrovánková, P., Škrovánková, L.: 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 1.0
Škrovánková, P.: Systém zdravotníctva a jeho financovanie na Slovensku.
In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky.
7.odborný seminár KM FHI v Trenčianskych Tepliciach. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm
2010. ISBN 978-80-225-2999-0 1.0
Škrovánková, L., Poláček, Š.: Analýza 3-pilierovej dôchodkovej sústavy v SR.
In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky.
7. odborný seminár KM FHI v Trenčianskych Tepliciach. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm
2010.
ISBN 978-80-225-2999-0 1.0
Strešňáková, A.: Rozhodovacie procesy pri výbere finančných produktov.
In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky.
7. odborný seminár KM FHI v Trenčianskych Tepliciach. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm
2010.
ISBN 978-80-225-2999-0 1.0
Starečková, A., Mojžišová, E.: Analýza senzitívnosti.
In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky.
7. odborný seminár KM FHI v Trenčianskych Tepliciach. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm
2010.
ISBN 978-80-225-2999-0 1.0
Starečková, A.: Investičné kritériá a rozhodovanie v stave istoty.
In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky.
7. odborný seminár KM FHI v Trenčianskych Tepliciach. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm
2010.
ISBN 978-80-225-2999-0 1.0
Šoltésová, T., Kaderová, A.: Technická analýza komoditných grafov.
In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky.
-7. odborný seminár KM FHI v Trenčianskych Tepliciach. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm
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2010.

ISBN 978-80-225-2999-0

0.5

Slaninka, F., Simonka, Z.: Využitie výpočtovej techniky pri stanovení optimálnej skladby.
In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky.
7. odborný seminár KM FHI v Trenčianskych Tepliciach. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm
2010.
ISBN 978-80-225-2999-0 0.5
Simonka, Z., Slaninka, F.: Dôchodkové správcovské spoločnosti.
In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky.
7. odborný seminár KM FHI v Trenčianskych Tepliciach. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2010.
ISBN 978-80-225-2999-0 0.5
Kaderová, A., Šoltésová, T.: Štruktúrované cenné papiere, ich ocenenie a hospodárska kríza.
In. Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky.
7. odborný seminár KM FHI v Trenčianskych Tepliciach. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm
2010.
ISBN 978-80-225-2999-0 0.5
Simonka, Z., Mojžišová, E.: PC a didaktický softvér vo vyučovaní matematiky na EU v Bratislave.
In. Zborník: Inovačné technológie v školstve. Medzinárodná vedecká konferencia PF UKF Nitra.
Nitra: UKF v Nitre, Pedagogická fakulta a Ústav technológie vzdelávania 2010.
ISBN 978-80-8094-676-0
1.0
Škrovánková, P.: Maticový počet v modeloch prerozdelenia poistného v zdravotnom 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 1.0
Škrovánková, L., Poláček, Š., Simonka, Z.: 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 1.0
Iné publikované práce
Škrovánková, L., Škrovánková, P.: Dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie.
Bratislava: Ekonóm, 2010. 126 strán, (6,722 AH )
ISBN 978-80-225-2924-2 1.0
Sakálová, K.: Recenzia publikácie Peller, F., Starečková, A., Pinda, Ľ.: Matematika.
Bratislava: Ekonóm, 2009 ISBN 978-80-225-2698-2 0.66
Ekonomické rozhľady 2/2010. Bratislava: EU, 2010. str. 295 – 296.
ISSN 0323-262X
Citácie a iné ohlasy na vedeckú prácu:
a) citácie v zahraničných publikáciách
b) citácie v domácich publikáciách
Škrovánková, L.: Aktuárske metódy v dôchodkovom a nemocenskom poistení. Bratislava: Ekonóm,
2004. ISBN 80-225-1836-0 1.0
citované v:
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Mojžišová, E., Škrovánková, P.: Transformačné kroky v zdravotnom poistení a analýza zdravotnej
starostlivosti v Slovenskej republike. Ekonomika a informatika 2/2009. Bratislava: ES EU, 2010.
str. 78 – 90.ISSN 1336-3514 1.0
Hrnčiarová, Ľ., Škrovánková, P.: Kritické choroby a ich poistenie. Ekonomika a informatika 1/2008.
Bratislava: ES EU, 2008. str. 4 – 13. ISSN 1336-3514 0.5
citované v:
Škrovánková, L.: Niektoré spojité modely v aktuárskej matematike. Ekonomika a informatika
1/2010. Bratislava: ES EU, 2010. str. 74 – 86
ISSN 1336-3514 1.0
Škrovánková, P., Hrnčiarová, Ľ.: Využitie poistnej matematiky v zdravotnom a nemocenskom
poistení. E + M Ekonomie a Management 3/2007. Liberec: Technická univerzita, Hospodářská
fakulta, 2007. str. 97 – 103. ISSN 1212-3609 1.0
citované v:
Škrovánková, L.: Niektoré spojité modely v aktuárskej matematike. Ekonomika a informatika
1/2010. Bratislava: ES EU, 2010. str. 74 – 86
ISSN 1336-3514
1.0
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0360/10
Názov projektu: MODEL ROZMIESTNENIA RECYKLAČNÝCH MIEST PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU
Vedúci projektu: Mgr. Juraj Pekár, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Ivan Brezina, CSc.
Spoluriešitelia: Čičková Zuzana, FHI EU, Marián Reiff; FHI EU, Tomáš Domonkos; FHI EU, Pavel
Gežík; FHI EU, Miroslav Krumplík; FHI EU
Doba riešenia: 2010 - 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: BV 2867 €, KV 2269 €.
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Analýza súčasného stavu využívania formalizovaných prístupov v oblasti recyklačných
procesov vo svetovej, ako aj slovenskej literatúre. Špecifikácia modelových štruktúr pri
rozhodovaní štátu o vytvorení siete recyklačných a zberných miest a analýza efektívnosti
využívania optimalizačných prístupov pri jej tvorbe. Návrh a zdôvodnenie nevyhnutnosti využívania
optimalizačných prístupov pri tvorbe optimálnej stratégie štátu v oblastiach vratnej logistiky,
odpadovej logistiky a recyklačnej logistiky. Vytvorenie systému rešpektujúceho ekonomické
(hospodárnosť, minimalizácia rizika a pod.) a ekologické (napr. ochrana zdrojov) aspekty reverznej
logistiky.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE01 Modelling Strategy of Location Incinerators in Slovak Republic / Juraj Pekár, Zuzana
Čičková,
Ivan
Brezina.
In Strategic management : international journal of strategic management and decision support
systems in strategic management. - Subotica : University of Novi Sad, Faculty of Economics
Subotica, 2010. - ISSN 1821-3448. - Vol. 15, No. 3 (2010) s. 43-50.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01 Inventory management model with return / Pavel Gežík, Ivan Brezina, Juraj Pekár. - VEGA
1/0360/10.
In Mathematical methods in economics 2010 : proceedings of the 28th International conference,
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8-10 September 2010, České Budějovice. - České Budějovice : University of South Bohemia in
České Budějovice, Faculty of Economics, 2010. - ISBN 978-80-7394-218-2. - s. 183-187.
AFC02 Preconditions of the inventory management in reverse logistics / Pavel Gežík, Ivan Brezina,
Juraj
Pekár.
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. 353-356.
AFC03 Computer simulation and simulation software used for simulation / Tomáš Domonkos,
Marian
Reiff.
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.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Complex modeling of inventory management in reverse logistics / Pavel Gežík.
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.
AFD02 Modifikácia úlohy maximálneho toku v sieti na lokačnú úlohu / Juraj Pekár, Ivan Brezina.
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.
AFD03 The use of multikriteria programming to the maintenance of a minimum number of road
traffic
/
Juraj
Pekár,
Ivan
Brezina,
Zuzana
Čičková.
VEGA
1/0360/10.
In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XV : proceedings of the
international conference : 6th-8th October 2010, Smolenice, Slovakia / technical editor: Marian
Reiff, web editor: Martin Lukáčik. - Bratislava ; Bratislava : IURA EDITION, 2010. - ISBN 978-808078-364-8. - S. 157-164.
BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Softvérová podpora rozhodovania v prostredí Microsoft Excel / Juraj Pekár. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 81 s. [4,065 AH] : tab. - ISBN 978-80-225-2889-4
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF01 Spaľovne odpadu v kontexte riešení zelenej a reverznej logistiky. (1) / Andrej Dupaľ, Ivan
Brezina,
Zuzana
Marečková,
Juraj
Pekár.
In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010.
- ISSN 1337-0138. - Roč. 5, č. 1 (Január 2010), s. 28-29.
BDF02 Spaľovne odpadu v kontexte riešení zelenej a reverznej logistiky. (2) / Andrej Dupaľ, Ivan
Juraj
Pekár.
Brezina,
Zuzana
Marečková,
In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010.
- ISSN 1337-0138. - Roč. 5, č. 2 (Február 2010), s. 28-29.
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
BFA01 Goal programming in location problems / Juraj Pekár, Ivan Brezina, Zuzana Čičková.
In EURO XXIV : 24th European conference on operational research, 11-14 July 2010, Lisbon. Lisbon : The Association of European Operational Research Societes, 2010. - S. 235.
BFA02 Vehicle routing problem with time windows using SOMA / Ivan Brezina, Juraj Pekár,
Zuzana
Čičková.
In EURO XXIV : 24th European conference on operational research, 11-14 July 2010, Lisbon. Lisbon : The Association of European Operational Research Societes, 2010. - S. 46.
GHG Práce zverejnené na internete
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GHG01 Úloha hľadania maximálneho toku v sieti na lokačnú úlohu [elektronický zdroj] / Juraj
Pekár, Ivan Brezina. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2010. - Spôsob prístupu:
http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/veda-vyskum/prace/2010/PekarBrezina2010.pdf.
Zápis
urobený 20.10.2010.
GHG02 Strategy of Location Incinerators in Slovak Republic [elektronický zdroj] / Juraj Pekár,
Zuzana Čičková, Ivan Brezina. - Elektronické online služby (bulletinové panely, diskusné skupiny,
webowské stránky, internet). - Bratislava : Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU,
2010.
17
s.
(Odborné
práce
KOVE
2010).
Spôsob
prístupu:
http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/veda-vyskum/prace/2010/PekarCickovaBrezina2010.pdf.
Záznam bol vytvorený 20.10.2010.
GHG03 Using Goal Programming for Modeling Location Problems [elektronický zdroj] / Juraj Pekár,
Ivan Brezina, Zuzana Čičková. - Elektronické online služby (bulletinové panely, diskusné skupiny,
webowské stránky, internet). - Bratislava : Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU,
2010.
16
s.
(Odborné
práce
KOVE
2010).
Spôsob
prístupu:
http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/veda-vyskum/prace/2010/PekarBrezinaCickova2010.pdf.
Záznam bol vytvorený 20.10.2010.
GHG04 The Maintenance of a Minimum Number of Road Traffic [elektronický zdroj] / Juraj Pekár,
Ivan Brezina, Zuzana Čičková. - Elektronické online služby (bulletinové panely, diskusné skupiny,
webowské stránky, internet). - Bratislava : Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU,
2010.
9
s.
(Odborné
práce
KOVE
2010).
Spôsob
prístupu:
http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/veda-vyskum/prace/2010/PekarBrezinaCickova2010B.pdf.
Záznam bol vytvorený 20.10.2010.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0181/10
Názov projektu: Hybridné modely prognózovania finančných časových radov
Vedúci projektu: prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Michaela Chocholatá, PhD., zástupca
prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
Ing. Ján Šterba, PhD.
Ing. Peter Ďurka, PhD.
Ing. Arne Cakl
Ing. Rastislav Gábik
Doba riešenia: 1.1. 2010 –31.12. 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1 947 .- EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
V oblasti hybridných modelov sa podarilo ukázať, že kombináciou ARIMA modelov
s neúronovou sieťou sa dajú získať podstatne presnejšie prognózy spotreby vody v domácnostiach
Španielska. Tento časový rad slúžil ako základ pre rozbehnutie rôznych modelov neurónovej siete
a bol riešený v súvislosti s našou spoluprácou s Univerzitou v Cordobe (výsledky riešiteľov
Rublíková, Šterba).
Riešiteľ projektu, externý doktorand FHI EU Bratislava, Ing. Ján Šterba, PhD., odborník
v oblasti neurónových sietí (získal titul PhD. v Košiciach v roku 2010), dosiahol veľmi zaujímavé
výsledky prognózovania volatility priemernej hodnoty dôchodkových jednotiek rastových
dôchodkových fondov na Slovensku (zatiaľ nepublikované v dôsledku vážneho ochorenia
a hospitalizácie v zahraničí). Tento časový rad prebral z doktorandskej práce Ing. Jaroslava Brzáka,
externého doktoranda prof. Rublíkovej, ktorý nie je členom riešiteľského kolektívu, ale svojou
prácou a publikačnou činnosťou sa na ňom výrazne podieľal.
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Ing. J. Brzák, PhD. v dizertačnej práci Prenosové funkcie v analýze časových radov (obhájenej
v septembri 2010 na KŠ EU v Bratislave) porovnával prognostickú schopnosť jednoduchého
modelu ARIMA (3,0,0) a modelu prenosovej funkcie pre časový rad „priemerná hodnota
dôchodkových jednotiek rastových dôchodkových fondov druhého piliera dôchodkového sporenia
v Slovenskej republike“ v ktorom ako exogénna premenná vystupuje rad „priemernej svetovej
ceny surovej ropy“. Rady boli spárované, so zreteľom na časové oneskorenie v USA a chýbajúce
hodnoty dôchodkových jednotiek počas štátnych sviatkov v Slovenskej republike. Hodnoty
dôchodkových jednotiek v období do 31. decembra 2008 vyjadrené v slovenských korunách boli
prepočítané na eurá konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK. Cena ropy vyjadrená
v amerických dolároch nebola prepočítaná na eurá, nakoľko týmto očistením od kurzového rozdielu
by sa z hodnoty dôchodkových jednotiek odstránil dodatočný efekt kurzového zisku alebo straty,
ktorý sa dôchodkové správcovské spoločnosti snažia pri investovaní využiť vo svoj prospech. Oba
rady boli stacionarizované transformáciou na koeficienty rastu a mocninou transformáciou bola
čiastočne utlmená heteroskedasticita rozptylov, ktorá sa odstránením extrémnych hodnôt úplne
stacionarizovala.
Aby sa predišlo chybnej identifikácii parametrov prenosovej funkcie v dôsledku pôsobenia
spätnej väzby medzi transformovanou cenou ropy a transformovanou hodnotou dôchodkových
jednotiek, najskôr sa odhadol model ARIMA (4,0,0) transformovanej ceny ropy, ktorým boli oba
transformované časové rady zbielené. Následne bola vypočítaná vzájomná korelačná funkcia
zbielených časových radov, na základe ktorej boli identifikované parametre prenosovej funkcie.
ARIMA model s prenosovou funkciou bol získaný po 3 iteráciach odstraňovania odľahlých
pozorovaní. V tomto modeli bola identifikovaná pamäť transformovanej hodnoty dôchodkových
jednotiek 4 týždne a funkčná závislosť na zmenách transformovanej ceny ropy sa prejavuje
s oneskorením 2 a 13 týždňov.
Na základe dosiahnutých výsledkov konštatujeme, že pri modelovaní transformovanej
hodnoty dôchodkových jednotiek ARIMA modelom s implikovanou prenosovou funkciou je
kvalitnejší model, ktorý vysvetlil viac variability transformovanej hodnoty dôchodkových jednotiek,
pričom sa zistilo, že variabilita ceny ropy štatisticky významne ovplyvňuje variabilitu hodnoty
dôchodkovej jednotky s oneskorením 2 a 13 týždňov. V prípade prognózovania transformovanej
hodnoty dôchodkových jednotiek, jednoduchý model ARIMA poskytuje prognózy s menším
skreslením.
Volatilita „radu koeficientov rastu časového radu „priemerná hodnota dôchodkových
jednotiek rastových dôchodkových fondov druhého piliera dôchodkového sporenia v Slovenskej
republike“ bola riešená v spolupráci Ing. J. Brzáka s doc. E. Rublíkovou, pričom sa zistilo, že model
úrovne ARIMA(0,1,(2,7)) spolu s modelom volatility ARCH(3) poskytuje veľmi dobré vyrovnanie.
Neskôr v spolupráci s prof. Z. Ivaničovou sme ukázali, že vývoj podmienenej strednej
hodnoty koeficientov rastu možno vyjadriť v kombináciii AR(2) modelu s modelom ARCH(3). Ďalej
po zistení štatistickej významnosti vplyvu „priemernej svetovej ceny surovej ropy“ na „relatívne
zmeny priemernej hodnoty dôchodkových jednotiek rastových dôchodkových fondov druhého
piliera dôchodkového sporenia v Slovenskej republike“ v zmysle Grangerovej kauzality, bol
odhadnutý model ADL (2) s exogénnou premennou „priemerná svetová cena surovej ropy“ pričom
sa ukázalo, že model s exogénnou premennou a model bez exogénnej premennej poskytujú
podobné výsledky vyrovnania posudzované na základe Theilovho koeficientu nesúladu.
Ing. P. Ďurka, PhD. vo svojej dizertačnej práci Modelovanie importu tovarov a služieb do
Slovenskej republiky sa zaoberal rôznymi prístupmi k modelovaniu dovozu v SR (jednoduchý
SARIMA model, ECM model a model VAR) s cieľom popísať rozdielnosť zvolených techník, ich
výhody a nevýhody) a porovnať presnosť prognóz získaných uvedenými technikami najmä zo
štatistického hľadiska. Podarilo sa mu navrhnúť model importu s exogénnymi premennými, .
Ing. M. Chocholatá, PhD. (zástupca projektu) sa zaoberala analýzou vplyvu reálnych
výmenných kurzov významných svetových mien na vývoj reálnych výmenných kurzov krajín V4

173

s využitím koncepcie zovšeobecnenej parity kúpnej sily (GPPP), ktorej platnosť bola testovaná
v troch krokoch s využitím Johansenovej kointegračnej metódy. Hoci sa platnosť GPPP pre Veľkú
Britániu, Japonsko, EMU a USA nepotvrdila, podarilo sa preukázať existenciu kointegrácie pri
kombinácii logaritmov reálnych výmenných kurzov týchto krajín s logaritmami reálnych výmenných
kurzov troch krajín V4 (ČR, Poľskom a SR). Preukázanie tejto skutočnosti indikuje výrazný vplyv
diania v uvažovaných vyspelých krajinách na dianie a vývoj výmenných kurzov v spomínanej trojici
krajín V4.
Pri analýze vzťahov medzi výmennými kurzami národných mien krajín V4 (Česká republika,
Maďarsko, Poľsko a Slovensko) voči euru a výmenného kurzu USD/EUR realizovanej na denných
dátach s využitím koncepcie Grangerovej kauzality sa síce existencia dlhodobých vzťahov
nepotvrdila, avšak existencia viacerých krátkodobých vzťahov bola štatisticky významná.
Okrem toho analyzovala vzťahy medzi výmennými kurzami a burzovými indexami v
krajinách V4 s aplikáciou testu Grangerovej kauzality na pôvodné údaje i údaje očistené o volatilitu
pomocou metodológie ARCH, pričom bola vykonaná taktiež analýza reakcie na impulz s odlišnými
výsledkami. Testovaná bola i existencia dlhodobých vzťahov medzi analyzovanými časovými radmi,
ktorá však nebola potvrdená.
Ing. Chocholatá sa zaoberala tiež analýzou dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi
dvojicami európskych burzových indexov AEX, ATX, CAC40, DAX, FTSE100, OMXSPI, OSEAX a
Swiss Market. Existencia dlhodobých vzťahov sa testovala (po zistení nestacionárneho charakteru
všetkých logaritmovaných burzových indexov) s využitím Engleho – Grangerovho testu
kointegrácie a existencia krátkodobých vzťahov sa testovala pomocou koncepcie Grangerovej
kauzality.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE01 ŠTERBA, Ján - RUBLÍKOVÁ, Eva - HIĽOVSKÁ, Katarína. Performance evaluation of different
hybrid ARIMA-ANN architectures in a prediction of aggregate water. In Portuguese journal of
quantitative methods. - Lisbon : Europress, Lda., 2010. ISSN 1647-7987, 2010, vol. 1, no. I, s. 3141. VEGA 1/0181/10.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ŠTERBA, Ján - RUBLÍKOVÁ, Eva - HIĽOVSKÁ, Katarína. Time series prediction using arima-artifical
neural network hybrid models. 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. 125-140.
CHOCHOLATÁ, Michaela. Analýza vplyvu vývoja reálnych výmenných kurzov významných
svetových mien na vývoj reálnych výmenných kurzov mien krajín V4. In Nová ekonomika : vedecký
časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM,
2010. ISSN 1336-1732, 2010, roč. 3, č. 1, s. 88-98.
CHOCHOLATÁ, Michaela. Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými
indexmi. 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. 49-60. VEGA
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
ŠTERBA, Ján - RUBLÍKOVÁ, Eva - HIĽOVSKÁ, Katarína. Hybrid ARIMA-ANN models in a comparison
of prediction performance of nonstationary time series. 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.
CAKL, Arne. Analýza nezamestnanosti Slovenskej republiky za obdobie 1997-2009. 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
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april, 2010 [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-2549. VEGA 1/0181/10.
CHOCHOLATÁ, M. Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami
vybraných európskych burzových indexov. Zborník z Medzinárodného vedeckého
seminára Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Katedra ekonometrie
FIS VŠE v Praze a Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v
Bratislave,
Praha
15.-17.
december
2010,
Ekonomická
univerzita
v
Bratislave,
Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2010, ISBN 978-80-225-3126-9, 7s.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
RUBLÍKOVÁ, Eva - ŠTERBA, Ján - HIĽOVSKÁ, Katarína. Comparison of different architectures of
hybrid ARIMA-ANN models in prediction of aggregate water consumption. In AIESA - budovanie
spoločnosti založenej na vedomostiach. In: zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8.
RUBLÍKOVÁ, Eva - IVANIČOVÁ, Zlatica. Modeling of average value of pension units of growth
pension funds in Slovakia. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making
XV : proceedings of the international conference : 6th-8th October 2010, Smolenice, Slovakia. Bratislava ; Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISBN 978-80-8078-364-8, s. 197-206. VEGA
1/0181/10.
RUBLÍKOVÁ, Eva - BRZÁK, Jaroslav. Nelineárny model volatility priemernej hodnoty dôchodkových
jednotiek rastových dôchodkových fondov na Slovensku. In AIESA - budovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj].
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8. VEGA 1/0181/10.
CHOCHOLATÁ, Michaela. Analysis of the mutual relationships between the exchange rates and the
stock indices. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XV :
proceedings of the international conference : 6th-8th October 2010, Smolenice, Slovakia. Bratislava ; Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISBN 978-80-8078-364-8, s. 61-73.
CHOCHOLATÁ, Michaela. Analýza vzťahov medzi dvojicami výmenných kurzov. In AIESA budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká
konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-2252980-8. VEGA 1/0181/10.
ĎURKA, Peter. Modelovanie dovozu tovarov a služieb do Slovenskej republiky. In AIESA budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká
konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-2252980-8. VEGA 1/0181/10.
CAKL, Arne. ARIMA modely v praxi. In AIESA-budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach :
zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8. VEGA 1/0181/10.
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
CHOCHOLATÁ, Michaela. Generalized purchasing power parity and the Visegrad Group countries.
In Logos polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2010. ISSN 1804-3682,
2010, roč. 1, č. 3, s. 3-17.
Nezaradené
BRZÁK, Jaroslav (dizert.). Prenosové funkcie v analýze časových radov : dizertačná práca
[elektronický zdroj]. Škol. Eva Rublíková. Bratislava, 2010. CD.ROM.
ĎURKA, Peter (dizert.). Modelovanie importu tovarov a služieb do Slovenskej republiky : dizertačná
práca [elektronický zdroj]. Škol. Eva Rublíková. Bratislava, 2010. CD-ROM.
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0492/10
Názov projektu: Význam Európskej spoločnosti pre spoločný trh a nevyhnutnosť harmonizácie
účtovníctva v rámci krajín EU.
Vedúci projektu: doc. Ing. Katarína Máziková, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Dagmar Boušková PhD.
Ing. Lucia Ondrušová PhD.
Ing. Timea Borbélyová, PhD.
Ing. Martina Mateášová, PhD.
Doba riešenia: 2 roky
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1.724,41 eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Cieľom projektu je poukázať na význam európskej spoločnosti pre spoločný trh EÚ a
analyzovať atribúty, ktoré súvisia s jej vznikom a existenciou najmä z pohľadu harmonizácie
účtovníctva. Európske spoločnosti majú vlastný legislatívny rámec, ktorý umožňuje spoločnostiam z
rôznych členských štátov EÚ operovať v rámci únie na základe jedného súboru pravidiel
jednotného manažmentu a jednotného výkazníctva. Transparentnosť zostavenia účtovných
závierok členov európskej spoločnosti je možná len za predpokladu, že informácie prezentované v
účtovnej závierke sú v súlade s celosvetovo akceptovanými a jasne deklarovanými princípmi.
Porovnateľnosť údajov je možná len na základe zostavenia finančných výkazov v kontexte
IFRS/IAS.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ACB
Praktikum z účtovníctva bánk / Dagmar Boušková, Oľga Kadlečíková. Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. V tlači.
AFC
Význam európskej spoločnosti pre spoločný trh = Relevance of societas Europea for
common
market
/
Katarína
Máziková,
Tímea
Göghová.
VEGA
1/0492/10.
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. 131-133.
AFC
Oceňovanie pozícií zaznamenaných v bankovej knihe / Dagmar Boušková. - VEGA
279/10/0492/10.
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. 19-23.
AFD
Reálna hodnota nehmotného majetku v kontexte IFRS / Katarína Máziková, Tímea
Göghová.
VEGA
1/0492/10.
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
Vymedzenie definície vlastného imania / Katarína Máziková. - VEGA 1/0492/10.
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. 56-57.
AFD
Reálna hodnota nehmotného majetku v kontexte IFRS / Katarína Máziková, Tímea
Göghová.
VEGA
1/0492/10.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 13.
medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010 = AIESA - building of society based
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on knowledge : proceedings : 13th international scientific conference / zostavili Janette Brixová,
Martin Blahušiak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2980-8.
AFD
Prevádzkové
segmenty
v
bankách
/
Dagmar
Boušková.
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. 24-25.
DAI
Nehmotný majetok ako predmet účtovníctva : dizertačná práca / Tímea Göghová ; škol.
Katarína Máziková. - Bratislava, 2010. - 183 s.
XXX
Nehmotný majetok ako predmet účtovníctva [elektronický zdroj] : dizertačná práca /
Tímea Göghová ; škol. Katarína Máziková. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2010. - CDROM
DAI
Informačné zobrazenie vlastného imania v obchodnej spoločnosti : dizertačná práca /
Martina Mateášová ; škol. Katarína Máziková – Bratislava, 2010. – 157 s.

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0261/10
Názov projektu: Interdisciplinárny prístup k zvyšovaniu výkonnosti podniku v procese
implementácie Balanced Scorecard
Vedúci projektu: prof. Ing. Jozef Královič, CSc., Fakulta podnikového manažmentu EU
Spoluriešitelia za Katedru aplikovanej informatiky: Ing. Michal Grell, PhD. (zástupca
vedúceho projektu), Ing. Janette Brixová, RNDr. Eva Rakovská, PhD., RNDr. Jozef Stašák,
PhD., Ing. Hana Trochanová, PhD.
Doba riešenia: 2010 - 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: Bežné výdavky 2378,- €; Kapitálové výdavky 3235,- €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu v podnikoch SR zameraného na analýzu
súčasného stavu využívania konceptu BSC.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
GRELL, Michal - BRIXOVÁ, Janette - TROCHANOVÁ, Hana. Možnosti analýzy štruktúry novej
ekonomiky v e-learningovom kurze. In Dnešné Trendy Inovácií : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie : 3. - 4. 6. 2010, Trenčín. - [Dubnica nad Váhom] : Dubnický
Technologický inštitút, 2010. ISBN 978-80-89400-12-6, s. 57-62. VEGA 1/0261/10.

Projekty VEGA
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: KEGA 431/10 (238-034EU-4/2010)
Názov projektu: Generované skúšobné testy vyhodnocované elektronicky –
skenerom pomocou generovanej elektronickej šablóny
Vedúci projektu: doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc.
Spoluriešitelia:
RNDr. Ján Gogola, PhD.
Mgr. Andrea Kaderová, PhD.
Doba riešenia: 2010 – 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1547 €
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Dosiahnuté výsledky riešenia za rok 2010:
V prvom roku riešenia projektu, v zmysle schváleného časového harmonogramu
riešenia, sa iniciatíva riešiteľov sústredila najmä na algoritmizáciu systému. Riešil sa problém
generovania úloh z databázy úloh pre jednotlivé testové úlohy, pričom po náhodnom vygenerovaní
testovej úlohy z príslušnej databázy sa jednotlivé ponúkané odpovede permutujú. Testy sú stavané
tak, že ponúkaných odpovedí je práve jedná pravdivá. Vyriešil sa najdôležitejší modul – Modul pre
generovanie testov. Po spustení modulu, kliknutím na tlačítko „SPUSTENIE PROGRAMU“, vyzve
program na zadanie názvu testu, požadovaného počtu generovaných testov a počtu testových úloh
v každom teste. Tvorba databázy pre každú testovú úlohu sa realizuje pohodlným klikaním na
vybrané testové úlohy, potvrdením ich zaradenia do príslušnej databázy kliknutím na tlačítko
„POTVRĎTE VÝBER ÚLOHY“ a ukončením výberu úloh do príslušnej databázy sa realizuje kliknutím
na tlačítko „UKONČENIE VÝBERU“. Počas tvorby databáz pre jednotlivé testové úlohy sa
užívateľovi (učiteľovi zobrazuje informácia akú databázu vytvára. Vybrané testové úlohy pre rôzne
databázy sú označené kvôli prehľadnosti rôznou farbou s komentárom v pravej dolnej časti
obrazovky.
Vyriešil sa problém naprogramovania výstupu elektronickej šablóny v prostredí Windows
pre automatické vyhodnocovanie testov pomocou rýchloskenovacích zariadení, čo by prakticky
napríklad dovoľovalo spustiť testy na prijímacie skúšky tak, že každý z uchádzačov by mal odlišný
test. Výstupom zo systému sú:- generované skúšobné testy v tlačenej forme, kde každý testovaný
má odlišný test od ostatných
- správne výsledky testov v tlačenej forme
- elektronická šablóna
Odpovedné hárky sú štandardizované, používané na prijímacích skúškach na Ekonomickej
univerzite v Bratislave. Vyhodnotenie testov sa realizuje na rýchloskenovacom zariadení, ktoré sa
používa na prijímacích skúškach na Ekonomickú univerzitu. Zverejnenie výsledkov v tlačovej forme
sa realizuje podľa čísel ISIC študentských kariet.
Hlavným výstupom z riešenia projektu nie sú ani tak publikačné výstupy, ako vytvorenie
funkčného používateľský prijateľného systému na tvorbu generovaných testov a ich efektívne
vyhodnocovanie pomocou generovanej elektronickej šablóny
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AFD Publikované výstupy na domácich vedeckých konferenciách
FECENKO Jozef, GOGOLA Ján, Kaderová Andrea: Generované testy z finančnej matematiky a
lineárnej algebry. Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov. Zborník príspevkov z
medzinárodného vedeckého seminára pri príležitosti 50-teho výročia založenia Katedry matematiky
a pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave, EKONÓM, Bratislava,
2010
GOGOLA Ján: Matematika – umenie vidieť neviditeľné. Matematika, jej úloha a miesto vo
vzdelávaní ekonómov. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára pri príležitosti
50-teho výročia založenia Katedry matematiky a pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej
univerzity v Bratislave, EKONÓM, Bratislava, 2010
KADEROVÁ Andrea, PÁLEŠ Michal: Potrebuje ekonóm matematiku? Matematika, jej úloha a miesto
vo vzdelávaní
ekonómov. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára pri
príležitosti 50-teho výročia založenia Katedry matematiky a pri príležitosti 70. výročia založenia
Ekonomickej univerzity v Bratislave, EKONÓM, Bratislava, 2010
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Projekty mladých vedeckých pracovníkov
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: IGPM 2317123/10
Názov projektu:Analýza aktuárskych modelov v podmienkach poistného trhu na Slovensku
Vedúci projektu: Mgr. Petra Škrovánková, PhD
Spoluriešitelia: Ing. Michal Páleš
Ing. Kristína Cicáková
Ing. Jana Patakyová
Ing. Zuzana Škerlíková
Ing. Marek Oštrom
Doba riešenia:2010 - 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 491,- Eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Vedecké ciele projektu v oblasti poistnej matematiky boli zamerané najmä na praktickú
aplikáciu aktuárskych modelov pre poistný trh na Slovensku. Z hľadiska využitia poistnej
matematiky v oblasti nemocenského poistenia bola spracovaná problematika diskrétnych
a spojitých modelov. V oblasti zdravotného poistenia bola riešená otázka kompenzácie rizikovej
štruktúry v modeloch prerozdelenia
poistného používaných v Európskych krajinách a analýza
problémov v sektore zdravotníctva a jeho financovania na Slovensku. Cieľom aktuárskych
rizikových modelov v oblasti životného a neživotného poistenia je predovšetkým minimalizovať
stratu poisťovne t. j. poisťovňa sa snaží minimalizovať pravdepodobnosť krachu. V projekte sa
riešilo vytvorenie kvalitného a spoľahlivého aktuárskeho modelu, opierajúceho sa o pevný
matematicko-štatistický základ, ktorý môže poisťovni zabezpečiť značnú konkurenčnú výhodu pri
tvorbe nového produktu.
V rámci projektu sa riešili aj úlohy optimalizácie, ktoré patria do vedného predmetu
operačného výskumu. Metódy a modely používané pri riešení väčšinou náročných úloh, ktorými sa
riešitelia zaoberali, majú uplatnenie vo výrobných podnikoch, pri prognózach ekonomických
a finančných časových radoch ale aj pre štrukturálnej a politickej analýzy. Táto vedná disciplína má
svoje uplatnenie aj v oblasti poisťovníctva napríklad v optimalizácií nákladov zdravotnej
starostlivosti.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Škrovánková, P., Škrovánková, L.: 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.
Škrovánková, P.: Systém zdravotníctva a jeho financovanie na Slovensku. In. Zborník: Aktuárske
vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. 7. odborný seminár KM FHI
v Trenčianskych Tepliciach. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2999-0.
Škrovánková, P.: Maticový počet v modeloch prerozdelenia poistného v zdravotnom poistení. In.
Zborník: Matematika a jej úloha vo vzdelávaní ekonómov. Medzinárodný vedeckého seminára pri
príležitosti 50-teho výročia založenia Katedry matematiky. Bratislava: 2010. ISBN 978-80-2253051-4.
PÁLEŠ, M.: Modelovanie veľkosti portfólia pomocou Berry – Esseenovej aproximácie. In. Zborník:
13. Medzinárodná vedecká konferencia AIESA Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach.
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2010. ISBN 978-80-225-2980-8.
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PÁLEŠ, M.: Spojitá aproximácia rozdelenia celkovej škody. In. Zborník: Aktuárske vedy
v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. 7. odborný seminár KM FHI v Trenčianskych
Tepliciach. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2010. ISBN 978-80-225-2999-0.
PÁLEŠ, M.: 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.
CICÁKOVÁ, K.: Výpočet doživotných predlehotných dôchodkov pomocou maticového prístupu. In.
Zborník: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. 7. odborný seminár
KM FHI v Trenčianskych Tepliciach. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2010.
ISBN 978-80-2252999-0.
ŠKERLÍKOVÁ, Z.: Aplikácia problému okružných úloh na úlohy s rožšírenými požiadavkami. In
AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká
konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-2252980-8.
OŠTROM, M.: Data forecasting using VAR model. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na
vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8.
PATAKYOVÁ, J.: Scheduling and simulation. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na
vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
PÁLEŠ, M.: 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, M.: Rigorózne odhady v súvislosti s normálnou aproximáciou individuálneho modelu rizika.
Sborník příspěvku z 5. mezinárodní vědecké konference – Řízení a modelovaní finančních rizik.
Ostrava: 2010.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: IGPM 2617121/10
Názov projektu: Globalizácia a harmonizácia účtovníctva v podmienkach hospodárskej krízy
Vedúci projektu: Kubaščíková Zuzana, Ing, PhD.
Spoluriešitelia: Ondrušová Lucia, Ing. PhD.
Parajka Branislav, Ing. PhD.
Silná Renáta, Ing. PhD.
Husárová Stanislava, Ing.
Kucková Alena, Ing.
Števková Lucia, Ing. Mgr,
Doba riešenia: 2010 - 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 383 eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Jednotlivými publikovanými príspevkami v rámci riešenia internej grantovej úlohy riešitelia
analyzovali čiastkové problémy súvisiace s cieľom grantu. Obsahom riešenia v roku 2010 bolo
súbežné riešenie čiastkových cieľov so zameraním na tieto vymedzené postupové kroky:
•
•

využitie získaných poznatkov pri riešení predkladaného projektu v pedagogickom procese
s participáciou riešiteľov na príprave učebných textov;
rozšírenie a prehĺbenie vedomostí o procese harmonizácie účtovníctva
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•
•
•
•
•

prispôsobenie výučby na nové oblasti
v procese harmonizácie a jeho trendu
v celosvetovom meradle. Získané poznatky umožnia flexibilnejšie reagovať na meniace sa
podmienky v SR v oblasti účtovníctva najmä v pedagogickom procese;
využitie výsledkov projektu pri spracovávaní dizertačných prác spoluriešiteľov;
publikovanie výsledkov projektu v odborných a vedeckých časopisoch a zborníkoch;
prezentácia výsledkov projektu na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách;
aplikácia získaných poznatkov pre potreby praxe.

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
- vedecké
štúdie
vo
vedeckých
časopisoch
zahraničné/domáce)

(karentované/nekarentované,

ADF - Nekarentované časopisy domáce:
HUSÁROVÁ, Stanislava - TUMPACH, Miloš. Návrh interpretácie IFRIC pre povrchovú ťažbu. In
Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2010. ISSN 13352024, 2010, roč. 18, č. 10, s. 368-370.
HUSÁROVÁ, Stanislava. IFRS 1 - Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné
vykazovanie. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre
správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 48-54.
HUSÁROVÁ, Stanislava. IAS 10 - Udalosti po vykazovanom období. In Medzinárodné štandardy pre
finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 4043.
HUSÁROVÁ, Stanislava. IAS 8 - Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby. In
Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín :
INTERAUDIT, 2010, s. 34-39.
KUCKOVÁ, Alena. Študijný pobyt na Univerzite aplikovaných vied vo Pforzheime. 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. 170-172.
príspevky v zborníkoch z konferencií (v zahraničí, medzinárodné domáce, a ostatné)
AFC – Medzinárodné v zahraničí:
HUSÁROVÁ, Stanislava. Analýza významných problémov upravených v medzinárodnom štandarde
pre finančné vykazovanie pre malé a stredné podniky. In Účetnictví v procesu světové
harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN
978-80-245-1685-1, s. 51-57.
KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Finančné vykazovanie v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. In
Účetnictví v procesu světové harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s. 115-117. IG 2617121/10.
KUCKOVÁ, Alena. 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, Alena. Accrual basis of accounting and its measurement principles. 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.
KUCKOVÁ, Alena. Kvalita výsledku hospodárenia a chyby odhadu. In Účetnictví v procesu světové
harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN
978-80-245-1685-1, s. 118-122.
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ONDRUŠOVÁ, Lucia – PARAJKA, Branislav. Skvalitnenie systému hodnotenia študentov na katedre
účtovníctva a audítorsva. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. Praha : Vysoká škola
ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1685-1. - S. 151-154.
PARAJKA, Branislav ONDRUŠOVÁ, Lucia. Vlastnícke transakcie vedúce k zostaveniu
konsolidovanej účtovnej závierky v SR. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. Praha :
Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. - ISBN 978-80-245-1685-1. S. 155-158.
SILNÁ, Renáta. Progresívne vyučovacie metódy na predmete finančné účtovníctvo. In Účetnictví v
procesu světové harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství
Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s.184-188.
ŠTEVKOVÁ, Lucia. Methods of measurement of defined benefit (pension) liabilities. In 6. Ročník
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vedecké pracovníky. : CD s
recenzovanými příspěvky [elektronický zdroj]. – Zlín : Univerzita Tomáša Bati ve Zlíne, 15. 4. 2010.
ISBN: 978-80-7318922-8.
ŠTEVKOVÁ, Lucia. Vykazovanie aktuárskych ziskov/strát v kontexte verného a pravdivého obrazu.
In Účetnictví v procesu svetové harmonizace: Sborník z mezinárodní vedecké konferece, Jindrichuv
Hradec, 7.-9. 9. 2010. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2010.
ISBN 978-80-245-1685-1.
AFD – Medzinárodné domáce:
HUSÁROVÁ, Stanislava - TUMPACH, Miloš. Subjektivizmus pri voľbe bilančnej politiky a jeho vzťah
k bilančným podvodom. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník :
13. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2010. ISBN 978-80-225-2980-8.
KUCKOVÁ, Alena. Výsledok hospodárenia ako základňa na predpoveď budúcich peňažných tokov cash flow. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13.
medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2010. ISBN 978-80-225-2980-8.
KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Vplyv výberu spôsobu obstarania a odpisovania dlhodobého hmotného
majetku na jednotlivé zložky účtovnej závierky. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na
vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8.
ŠTEVKOVÁ, Lucia. Schemes of Employee Benefits – Advantages and Disadvantages from
Employerrs´ and Employees´ Point of View. 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 –Domáce:
KUCKOVÁ, Alena. Vzťah medzi kvalitou časového rozlíšenia a charakteristikami podniku. 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. 52-53.
KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Metódy ocenenia 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. 50-51.
ONDRUŠOVÁ, Lucia. 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.
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PARAJKA, Branislav. Zmena prístupu v odpisovaní goodwillu v Slovenskej republike.
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. 64-65.
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.
ŠTEVKOVÁ, Lucia. Možnosti vykazovania aktuárskych ziskov a strát podľa štandardu IAS 19. In
Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: IGPM 2317122/2010
Názov projektu: Modelovanie vybraných indikátorov trvalo udržateľného rozvoja v kontexte
Európskej
únie
Vedúci projektu: Ing. Ľubica Hurbánková, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Arne Cakl
Ing. Peter Ďurka, PhD.
Ing. Zuzana Ilavská
Doba riešenia: 1.1.2010 - 31.12.2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 699,- €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
• popis sústavy indikátorov, ich chronologické usporiadania do desiatich tém na základe
Rámcovej stratégie. Tieto indikátory sú zoradené do troch rôznych úrovní.
• vytvorenie makroekonomického modelu hrubého domáceho produktu na obyvateľa na
Slovensku na základe štvrťročných údajov od prvého štvrťroku 2000 po druhý štvrťrok
2010. Model je z metodologického hľadiska založený na princípoch vektorovo
autoregresných modelov a je použitý na generovanie prognózy daného indikátora na
nasledujúce štyri štvrťroky.
• analýza indikátora obchodná bilancie na Slovensku na základe údajov od roku 1995 po
druhý štvrťrok 2010 s využitím Box-Jenkinsovej metodológie a následná prognóza.
• analýza vývoja produktivity práce za národnú ekonomiku SR ARIMA modelom. Údajová
základňa od prvého štvrťroku 2000 po druhý štvrťrok 2010 umožnila model použiť
na prognózu.
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•

analýza miery zamestnanosti vo vybraných krajinách EÚ: Slovensko, Česko, Maďarsko,
Poľskú a EÚ 27 v rokoch 2000 – 2008 využitím absolútnej geometrickej odchýlky,
priemernej geometrickej odchýlky a zoradenie jednotlivých krajín podľa syntetického
výsledku absolútnych a relatívnych zmien vypočítaných na základe miery rozdielnosti.
• porovnanie a usporiadanie krajín Európskej únie na základe indikátorov trvalo udržateľného rozvoja: tempo rastu hrubého domáceho produktu na obyvateľa, čistý národný
dôchodok, tempo rastu produktivity práce za odpracovanú hodinu, celková plodnosť,
celková miera zamestnanosti, konsolidovaný hrubý vládny dlh využitím metódy
normovanej premennej a metódy vzdialenosti od fiktívneho objektu.
• aplikácia zhlukovej analýzy na vybrané ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja: rozvojová
pomoc, objem nákladnej dopravy na HDP, podiel obyvateľov žijúcich v domácnostiach
trpiacich hlukom, miera plodnosti, hrubá miera čistej migrácie, nerovnosť v rozdelení
príjmov. Zhluková analýza umožnila vytvoriť zhluky krajín s podobným vývojom daných
indikátorov.
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V rámci druhej etapy sa realizovali tri vedecké ciele:
a) Analyzovanie zmien podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných
podnikov, osobitne družstiev v nadväznosti na zmenené podnikateľské prostredie v SR.
b) Formulácia možných riešení jednak na území Slovenska, jednak na jednotnom Európskom trhu.
Časti projektu boli spracované v zborníku vedeckých statí, pričom dôraz bol kladený do troch
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- Charakteristika zmien vo formách podnikania MSP vo vybraných krajinách, osobitne
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ŠÚBERTOVÁ, Elena. Spolupráca pri implementácii poznatkov - významný faktor
konkurencieschopnosti podnikov a kvality vysokých škôl. 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. 463-468. VEGA 1/0330/08.

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
GAJDOVÁ, Denisa. Európa zdôrazňuje význam malých podnikov. In Výrobné družstevníctvo :
časopis COOP Produkt Slovensko. ISSN 1336-2224, 2009, roč. 65, č. október-december, s. 9.
DAI Dizertačné práce
KUBICA, Milan (dizert.). Problémy ohodnocovania majetku v podmienkach SR a potreby
zdokonaľovania znalectva : dizertačná práca. Škol. Milan Rajňák. Bratislava, 2009. 161 s.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
ŠÚBERTOVÁ, Elena [Úvod k zborníku Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky MSP,
osobitne družstiev]. 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. 5.
ŠÚBERTOVÁ, Elena [Záver k vydanému zborníku Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na
výsledky MSP, osobitne družstiev]. 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. 156.
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IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/165/08
Názov projektu: Interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast
trhovej hodnoty podniku
Vedúci projektu: Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Spoluriešitelia: Kráľovič Jozef, Fetisovová Elena, Moravčíková Elena, Tóthová Alena, Sochor Milan,
Kubranová Magdaléna, Dudáš Ladislav (2008), Majková Monika (2008), Balogová Jarmila (2008)
Doba riešenia: 2008 - 2010
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009:BD: 1 122,- €; KD: 2 290,- €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Teoreticko-metodologické rozpracovanie dklhodobých rozhodnutí o optimálnej alokácii
kapitálu, projektoch rozvoja podniku, kapitálovej štruktúre, dividendovej politike, tvorbe
finančného plánu. Identifikácia interakcií týchto rozhodnutí, formulácia synergických efektov a ich
vplyv na trhovú hodnotu podniku. Rozpracovanie metód hodnotenia výkonnosti podniku.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
AAB01 0122784
HYRÁNEK, Eduard - BIKÁR, Miloš. Manažment úverového financovania a úverových obchodov.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 224 s. [13,883 AH]. ISBN 978-80-225-3042-2.
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2
ACB01 0114682
KRÁĽOVIČ, Jozef. Finančné plánovanie podniku. Bratislava : Sprint dva, 2010. 212 s. [10 AH].
Economics. ISBN 978-80-89393-20-6.
ACB02 0111179
ZALAI, Karol - DÁVID, Arnold - ŠNIRCOVÁ, Jana - MORAVČÍKOVÁ, Elena - HURTOŠOVÁ, Jana.
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.
BCI Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 1
BCI01 0122776
FETISOVOVÁ, Elena - JÁNOŠOVÁ, Veronika - MARKOVIČ, Peter - MIKOVÁ, Oľga - VLACHYNSKÝ,
Karol. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. 2. uprav. vyd. Bratislava : Iura
Edition, 2010. 170 s. [8,85 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-367-9.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky...)
Počet záznamov: 2
FAI01 0116152
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. 117 s. VEGA 1/0372/08. ISBN
978-80-225-2974-7.
FAI02 0119219
Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej
konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. Redakčné a zostaviteľské práce: Alena
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Tóthová, Miroslav Tóth. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 107 s. VEGA 1/0372/08. ISBN
978-80-225-2975-4.
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
Počet záznamov: 1
ADF01 0115065
TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. 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, 2010, roč.
5, č. 12, s. 40-47.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 9
AED01 0119606
TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Balanced scorecard - nástroj pre strategický controlling. In
Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v
krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2010. ISBN 978-80-225-2976-1, s. 69-80.
AED02 0120231
TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Začlenenie riadenia nákladov podľa aktivít do systému
nákladového controllingu. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých
controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 66-76. VEGA 1/0686/08.
AED03 0120379
TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Manažment procesných nákladov. In Aktuálne pohľady na
konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 234-242.
AED04 0120940
TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Vplyv zmien podnikateľského prostredia na riadenie nákladov v
malých a stredných podnikoch. 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.
AED05 0116423
TÓTHOVÁ, Alena. Využitie systému plánovania pre potreby finančného riadenia holdingových
zoskupení. 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.
AED06 0116479
TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Začlenenie riadenia nákladov podľa aktivít do systému
controllingu holdingu. 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.
AED07 0119616
TÓTHOVÁ, Alena. Význam a štruktúra finančného plánu holdingu. 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.
AED08 0119757
TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Postup tvorby dlhodobého finančného plánu holdingovej
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spoločnosti zameraného na zvyšovanie jej výkonnosti. 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.
AED09 0120938
TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Organizácie plánovania a jej vplyv na malé a stredné podniky.
In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne
družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80225-3086-6, s. 145-149.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1
AFC01 0116380
HYRÁNEK, Eduard - JÁNOŠOVÁ, Veronika. Problémy financovania projektov verejno-súkromného
partnerstva na Slovensku. 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. 22-26.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 4
AFD01 0121031
KUBRANOVÁ, Magdaléna. Determinanty finačnej stratégie podniku v kontexte Corporate
governance. In Transfer znalostí z univerzity do praxe : medzinárodná vedecká konferencia, 13.
október 2010, Bratislava. - Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-2273377-9, s. 99-106.
AFD02 0121088
MORAVČÍKOVÁ, Elena. Finančná analýza podniku a jej vplyv na postup a voľbu metód v procese
ohodnocovania podniku. In Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi : zborník
prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Bratislavská Business School EU v Bratislave, 2010. ISBN 97880-225-3017-0.
AFD03 0114732
TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Procesný prístup ku kalkuláciám - faktor úspešnosti podniku.
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. 473479. VEGA 1/0686/08, VEGA 1/0372/08.
AFD04 0114733
TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Význam riadenia a prezentácie plánovacích procesov podnikov
a holdingových zoskupení. 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. 480-489. VEGA 1/0372/08, VEGA 1/0686/08.
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1
BDF01 0104901
BEŠINOVÁ, Zuzana - MORAVČÍKOVÁ, Elena. Dopad krízy na podnikateľský sektor SR. In Poradca. Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1335-1583, 2010, č. 2, s. 216-217.
Skupina X - Nezaradené
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 4
GII01 0116422
TÓTHOVÁ, Alena. Úvod. In Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových
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zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ I. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2974-7, s. 5-6.
GII02 0119611
TÓTHOVÁ, Alena. Úvod. 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. 5-6. VEGA 1/0372/08.
GII03 0121097
TÓTHOVÁ, Alena. Editoriál. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedeckoodborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia
manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 11, s. 7-8.
GII04 0121098
TÓTHOVÁ, Alena. Editoriál. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedeckoodborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia
manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 12, s. 5-6.
XXX Nezaradené
Počet záznamov: 4
XXX01 0106428
BEŠINOVÁ, Zuzana - MORAVČÍKOVÁ, Elena. Analýza príčin vzniku krízy. In Poradca. - Žilina :
Poradca, 2009. ISSN 1335-1583, 2010, č. 3, s. 227-229.
XXX02 0117659
HREŠKOVÁ, Eva (dizert.). Moderné prístupy k hodnoteniu efektívnosti environmentálnych investícií
: 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
2
FAI
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
1
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
9
monografiách
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
4
predchádzajúcich kategórií
XXX
Nezaradené
4
Súčet
30
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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 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.
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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. ISSN0323262X, 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
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konference, 11.-12. března 2010, Brno]. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010. - ISBN 97880-7375-385-6. - 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
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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. 480489.
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
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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: Finančnoekonomická 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.
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.
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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.
Spoluriešitelia: doc. Markovič Peter, Ing. PhD., Ing. Strižencová Michaela, PhD., Ing. Škriniar Pavel,
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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 sociálnopsychologických 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
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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 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.
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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.
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
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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:
¾ vplyv globalizácie, špecializácie a koncentrácie výrob bude v budúcnosti oveľa výraznejší;
¾ samočistiaci charakter krízy spôsobí, že zaniknú menej efektívne podniky, prežijú iba tí
najschopnejší;
¾ z národohospodárskeho hľadiska uvoľní zle využívané výrobné prostriedky pre
efektívnejšie podnikateľské projekty;
¾ podniky budú nútené redukovať výrobné kapacity;
¾ vlády jednotlivých štátov by sa mali snažiť predovšetkým v súčasnosti vytvárať v krajinách
podnikaniu prospešné prostredie;
¾ problémy krajín Európskej únie so svojom zadlženosťou.
¾
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
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.
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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 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.
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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
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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.
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.
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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 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
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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 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 978-80-2252976-1. - 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
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prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín
EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-2252975-4. - 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 978-80-2253079-8. - 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. 150155. 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
.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. :
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[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. Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2974-7. - S. 55-58. Podiel 1,0
Ponecová, Gabriela: Charakteristika kreditných derivátov. 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. 52-58.
Podiel 1,0
Smorada, Marián: Analýza ekonomických a právnych aspektov podnikania formou holdingu v rámci
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. 59-63. Podiel 1,0
Smorada, Marián: Analýza vypovedacej schopnosti konsolidovanej účtovnej závierky ako
prezentácie 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 finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín
EÚ I. : [zborník vedeckých prác] Bratislava. Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-2252974-7. - S. 64-70. Podiel 1,0
Strižencová, Michaela: Využívanie venture kapitálu vo vybraných krajinách. In: Riadenie a
prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín
EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-2252975-4. - S. 64-69. Podiel 1,0
Šinský, Michal: Optimizmus – analýza dopadov vybraného sociálno-psychologického faktora na
finančné rozhodovanie. 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. 71-78. Podiel 1,0
Šinský, Michal: Nesprávne vnímanie utopených nákladov ako spúšťač neefektívnej alokácie
podnikového kapitálu. 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. 70-78. Podiel 1,0
ŠKRINIAR, Pavel: Inflácia ako faktor vplývajúci na investičné rozhodnutia. In: Riadenie a
prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín
EÚ I. : [zborník vedeckých prác] Bratislava. Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-2252974-7. - S. 79-85. Podiel 1,0
ŠKRINIAR, Pavel: Priemerovanie nákupných cien podkladového aktíva. 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. 78-82. Podiel 1,0
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ŠRENKEL, Ľudovít: Analýza úrovne harmonizácie v rámci noriem EÚ v oblasti korporátnych daní.
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. 86-94. Podiel 1,0
ŠRENKEL, Ľudovít: Prezentácia finančných informácií v konsolidovanej účtovnej závierke. 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. 83-87. Podiel 1,0
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách – počet záznamov 3
TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena: 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: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-2252978-5. - S. 473-479. Podiel 0,5
TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena: 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: Vydavateľstvo EKONÓM,
2010. - ISBN 978-80-225-2978-5. - S. 480-489. Podiel 0,6
Markovič, Peter.: Vplyv uplatňovania reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť podniku.
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. Podiel 0,4
BDF Odborné štúdie v domácich odborných časopisoch recenzovaných – počet záznamov 16
ŠINSKÝ, Michal: V priemere platíme viac: úroveň poplatkov v otvorených podielových fondoch na
Slovensku. In: Investor: financie & investície & poradenstvo. Bratislava: ECOPRESS, 2010. ISSN
1335-8235. roč. 11, č. 1, s.34-35. Podiel 1,0
ŠINSKÝ, Michal: Minimálna splátka: nástraha kreditných kariet – informačné ukotvenie. In:
Investor: financie & investície & poradenstvo. Bratislava: ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235. roč.
11, č. 7-8, s.20-21. Podiel 1,0
ŠKRINIAR, Pavel: Alternatíva k vypovedaniu životného poistenia. Banky už našli náhradu za
smutne preslávené balíčkovanie hypoték. In Investor : financie & investície & poradenstvo. Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, január 2010, roč. 11, č. 1, s. 17. Podiel 1,0
ŠKRINIAR, Pavel: Skutočne vynikajúce výsledky podielových fondov. Kolektívne investovanie na
Slovensku v roku 2009.. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS,
2010. ISSN 1335-8235, február 2010, roč. 11, č. 2, s. 14-Podiel 1,0
ŠKRINIAR, Pavel: Niekoľko výskumov, niekoľko výsledkov. Existuje vzťah medzi výnosom fondu a
množstvom investícií doň? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava :
ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, február 2010, roč. 11, č. 2, s. 22-Podiel 1,0
ŠKRINIAR, Pavel: Ako zistiť skutočnú cenu nehnuteľnosti. In Investor : financie & investície &
poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, február 2010, roč. 11, č. 2, s. 3839. Podiel 1,0
ŠKRINIAR, Pavel: Prekvapivé zmeny v stavebnom sporení. Klienti si berú vyššie úvery a uzatvárajú
nižšie cieľové sumy. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS,
2010. ISSN 1335-8235, marec 2010, roč. 11, č. 3, s. 19. Podiel 1,0
ŠKRINIAR, Pavel: Úroky sú na dne. Hypotekárne úvery, ich parametre a optimalizácia ich ceny. In
Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235,
marec 2010, roč. 11, č. 3, s. 14-18. Podiel 1,0
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ŠKRINIAR, Pavel: Obyvatelia pomôžu financovať štátny dlh. Dlhopisy, ktorých cena nezávisí od
situácie na trhu. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010.
ISSN 1335-8235, marec 2010, roč. 11, č. 3, s. 28. Podiel 1,0
ŠKRINIAR, Pavel: Namiesto vkladu do banky hľadanie podnájomníkov. Investovať do
nehnuteľnosti s cieľom jej prenájmu je ziskové. In Investor : financie & investície & poradenstvo. Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, marec 2010, roč. 11, č. 3, s. 40-41. Podiel 1,0
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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
Počet záznamov: 1
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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.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/ 0568/08
Názov projektu: Uplatňovanie moderných trendov manažmentu a ich vplyv na úspešnosť podnikov
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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):
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
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ACB05 0119796
MATULČÍKOVÁ, Marta - MATULČÍK, Július. Vzdelávanie a kariéra : príprava edukačného produktu.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 150 s. [9,856 AH]. ISBN 978-80-225-3020-0.
ACB06 0113291
SZABO, Ľuboslav - JANKELOVÁ, Nadežda. Podnikateľské rozhodovanie. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2010. 167 s. [7,657 AH]. ISBN 978-80-225-2953-2.
ACB07 0112680
THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2010. 284 s. [17,515 AH]. ISBN 978-80-225-2914-3.
BCI01 0113259
GRZNÁR, Miroslav - ŠINSKÝ, Peter - VOGL, Michaela - MARSINA, Štefan. Firemné plánovanie :
materiály na cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 213 s. [10,322 AH]. ISBN 97880-225-2925-9.
BCI02 0111592
JANKELOVÁ, Nadežda - SZABO, Ľuboslav - REMEŇOVÁ, Katarína - HUDEC, Michal. Podnikateľské
rozhodovanie : príklady. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 141 s. [5,515 AH]. ISBN 97880-225-2934-1.
ADE02 0117783
MILECOVÁ, Miroslava - GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Outsourcing: decision making in the
case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project. In
Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2010. ISSN 0139570X, 2010, vol. 56, no. 8, s. 387-396.
ADF02 0117784
GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Manažment intenzifikačného procesu v poľnohospodárskych
podnikoch na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav
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ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2010. ISSN 1335-6186, 2010, roč. 10, č. 1, s. 3040.
ADF04 0117885
GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Výkonnosť a produktivita slovenského poľnohospodárstva
po vstupe do Európskej únie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v
Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39,
č. 1, s. 7-20. VEGA 1/0604/10.
ADF11 0119186
SZABO, Ľuboslav - JANKELOVÁ, Nadežda - HUDÁKOVÁ, Ivana. Strategické rozhodovanie v
podnikoch na Slovensku v priestore integrovanej Európy. In Ekonomika a manažment : vedecký
časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava :
Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301,
2010, roč. 7, č. 1, s. 7-24. VEGA 1/0568/08.
AED03 0122785
JAMNICKÝ, Peter. Finančné ohodnotenie podnikateľskej činnosti Virginskej skupiny (Virgin group)
a úspech Richarda Bransona. In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník
vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie
duševnej práce [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010.
ISBN 978-80-7097-847-4, s. 120-124.
AED04 0114088
MATULČÍKOVÁ, Marta. Ďalšie vzdelávanie ako súčasť kvalifikačnej a osobnostnej pripravenosti
ľudských zdrojov. In Zborník vedeckých statí 2. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2010. ISBN 978-80970404-0-6, s. 42-53.
AED05 0109167
UHLIAR, Miroslav - KRÁČMAR, Ján. Hodnotenie a kontrola výkonnosti dodávateľov v malých a
stredných podnikoch s využitím systému Balanced Scorecard. In Zhodnotenie zmien v
podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 97 - 104. VEGA
1/0330/08.
AFD07 0114352
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.
AFD24 0114668
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.
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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, spoločenskoekonomické 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.
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 978-80-2252974-7. - 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 97880-225-2975-4. - 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
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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 978-80-2252975-4. - 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 978-80-225-29754. - S. 70-77.
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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
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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.
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AFD
Vybrané charakteristiky exotických swapových kontraktov / Gabriela Ponecová. - VEGA
1/0276/08. In Diagnostika podniku, controlling a logistika [elektronický zdroj] : V. medzinárodná
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BDF
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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.
BDF
Amortizovaná obstarávacia cena - ocenenie obligácie držanej do splatnosti / Peter
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controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. - Č. 6 (2010), s. 321.
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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
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BDF
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controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. - Č. 7-8 (2010), s. 391-398.
BDF
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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.

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0410/10
Názov projektu: Teoretické aspekty regulácie sieťových odvetví v podmienkach globalizácie vývoja
ekonomiky
Vedúci projektu: prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Nora Grisáková (Mikušová), PhD - Zástupca vedúceho
Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Ing. Andrea Furková, PhD.
Ing. Slávka Šagatová, PhD.
Ing. Iveta Kufelová
Ing. Jakub Kintler
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Ing. Jana Kissová
Doba riešenia: 2010 – 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:
Kapitálové prostriedky: 3 779,- Eur
Bežné prostriedky:
5 804,- Eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Počas prvého roka riešenia projektu si riešitelia stanovili nasledovné ciele:
• Podmienky rovnováhy firmy na trhu dokonalej konkurencie. Optimalizácia výrobnej
stratégie dokonale konkurenčnej firmy. Hranica produkčných možností firmy
• Podmienky rovnováhy na trhu monopolistickej konkurencie
• Teoretické aspekty kreovania silných subjektov na trhu výrobkov a služieb. Analýza bariér
vstupu nových subjektov na relevantný trh s dôrazom na analýzu trhov sieťových odvetví.
• Optimalizácie správania sa firiem v oligopole. Modelové prístupy pre optimalizáciu výrobnej
stratégie firmy v oligopole.
• Uvedené ciele boli naplnené skúmaním:
analýzou vývoja energetického trhu ako jedného z významných sieťových odvetví a jeho
reguláciou
aplikácie teórie hier v ekonómii (v prípade oligopolných trhových štruktúr a monopolistickej
konkurencie)
analýzou smerovania priamych zahraničných investícií v ekonomike SR, skúmaním vývoja
nezamestnanosti a miezd v SR a makroekonomickými modelmi všeobecnej rovnováhy ako
významných prvkov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie v sieťových odvetviach ako aj
ostatných mikroekonomických subjektov v hospodárstve
skúmaním cenových systémov a cenotvorby v rozličných trhových podmienkach, hodnoty
podniku a hodnotovo orientovaného marketingu a analýzou relevantných informácií
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Fendeková, Eleonora – Kohoutová, Zuzana: Vývoj evropského energetického trhu, legislativy a
regulace zejména z pohledu provozovatele přenosové soustavy /. In: Podnikanie a
konkurencieschopnosť firiem 2010 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 14.5.2009 Bratislava / zostavovateľ zborníka Miroslav Tóth ; vedeckí oponenti:
Ľubica Füzyová, Vladimír Mišík, Mária Režňáková. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska
FPM EU, 2009. - ISBN 978-80-225-3738-5. - S. 122-126
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Mikušová, Nora: Mikroekonomické modely teórie hier = Microeconomics model of game theory /.
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. 145-151.
Fendeková, Eleonora – Kohoutová, Zuzana: Podpora obnovitelných zdrojů energie a její důsledky
na příkladu rozvoje fotovoltaiky v ČR = Support of renewable energy sources and its impacts at
the exemple of solar power plants in the Czech Republic /.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. 31-38.
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kintler, Jakub: Vývoj nezamestnanosti, miezd a produktivity práce v národnom hospodárstve SR =
The Development of the unemployment, salary and labour productivity in the national economy SR /.
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In Hradecké ekonomické dny 2010 : ekonomický rozvoj a management regionů : sborník příspěvků
z vědecké konference, Díl I. 2. a 3. února 2010, Hradec Králové. - Hradec Králové : nakladatelství
Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-80-7435-040-5. - S. 178-182.
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Kintler, Jakub: Hodnotovo orientovaný marketing = Value based marketing /. In Nové trendy v
marketingovej komunikácii : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou
masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3. - 4. novembra 2009 na Smolenickom zámku /
Zostavovatelia: Jozef Matúš, Daniela Kollárová ; Recenzenti: Anton Kretter, Peter Rónai. - Trnava :
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8105-167-8. - S. 1123128.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Mikušová, Nora – Domonkos, Tomáš: Analýza determinantov smerovania priamych zahraničných
investícií v Slovenskej a Českej republike /. - VEGA 1/0410/10. 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 978-807318-922-8.
Kufelová, Iveta: Analýza ekonomických procesov, a ich vplyv na cenotvorbu /. 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.
Fendeková, Eleonora – Fendek, Michal: Models of equilibrium in network industries and the
influence of price regulation /.In Data analysis methods in economics research, nr.11 : the 4rd
professor Aleksander Zeliaś scientific conference on modelling and forecasting of socio-economic
phenomena, April 20-23, 2010, Zakopane, Poland : studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie. - Kraków : Universytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - ISBN 978-83-7252-478-2. - S.
55-59.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Mikušová, Nora: Teória hier v ekonómii /. - VEGA 1/0410/10. 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. 264-269.
Mikušová, Nora – Miťková, Veronika: Determinants of the foreign direct investments in the Slovak
and the Czech Republic /. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making
XV : proceedings of the international conference : 6th-8th October 2010, Smolenice, Slovakia /
technical editor: Marian Reiff, web editor: Martin Lukáčik. - Bratislava ; Bratislava : IURA EDITION,
2010. - ISBN 978-80-8078-364-8. - S. 127-138.
Grisáková, Nora – Kintler, Jakub: Porovnanie reálnych opcií a čistej súčasnej hodnoty pri
obmedzených zdrojoch - VEGA 1/0410/10. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV
[elektronický zdroj] : zborník z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE DOKTORANDOV
FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU V BRATISLAVE 2010 pri príležitosti 70. výročia
založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave: 4.11.2010 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2010. ISBN: 978-80-225-3097-2.
Kintler, Jakub – Mikušová, Nora: The development of the unemployment and salaries under the
condition of the world finance crisis / - VEGA 1/0410/10. In Ekonomika, financie a manažment
podniku IV [elektronický zdroj] : zborník z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
DOKTORANDOV FAKULTY PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU EU V BRATISLAVE 2010 pri príležitosti
70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave: 4.11.2010 Bratislava. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN: 978-80-225-3097-2.
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Matušovič, Martin – Kufelová, Iveta: Regulácia konkurencie a vybrané aspekty duševného
vlastníctva/. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV [elektronický zdroj] : zborník z
MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE DOKTORANDOV FAKULTY PODNIKOVÉHO
MANAŽMENTU EU V BRATISLAVE 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity
v Bratislave: 4.11.2010 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN: 978-80-2253097-2.
Kufelová, Iveta: Cenové systémy a cenotvorba vzhľadom na geografický rozsah trhu /. - VEGA
1/0410/10. 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. 207-211.
Kintler, Jakub: Analýza informačnej dostatočnosti v procese zmeny organizačnej štruktúry firmy /.
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. 143-146.
LUKÁČIK, Martin. Makroekonomické modelovanie a VECM. In AIESA - budovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj].
- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8. VEGA 1/0410/10.
KISSOVÁ, Jana. Vplyv konkurenčnej výhody na hodnotu podniku.
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. 155-158. VEGA
1/0410/10
Fendeková, Eleonora – Brüderl, Georg: Entrepreneurship under conditions of knowledge based
economy / - VEGA 1/0410/10. 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. 59-64.
Fendeková, Eleonora – Kohoutová, Zuzana.: Dopady rozvoje obnovitelných zdrojů energie /. 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. 65-69.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
Kohoutová Zuzana: Regulace monopolu v oblasti elektroenergetiky, obhájené: November 2010
školiteľ: prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/04515/10
Názov projektu: Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte
súčasných globálnych problémov
Vedúci projektu: Doc. Dr. Ing. Anna Polednáková
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. , zástupca vedúceho
prof. Ing. Božena Hrvoľová, CSc.
Ing. Miloš Bikár, PhD.
Ing. Miroslav Kmeťko, PhD.
Ing. Miroslav Mikloš, PhD.
Ing. Kubranová Magdaléna
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Ing. Michal Jaroš
Ing. Gabriela Szárazová
Doba riešenia: 1.1.2010-31.12.2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 434 EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Výsledkom práce riešiteľského kolektívu za prvý rok riešenia projektu VEGA,
ktoré vyplývajú z vedeckých cieľov pre túto etapu sú:
Analýzy teoretických východísk skúmania príčin globálnej hospodárskej a finančnej krízy a je
dopad na finančný manažment podnikov v SR.
Preskúmanie
a analyzovanie domácich a zahraničných poznatkov z oblasti
finančného riadenia podnikov, ale i vnútropodnikovej komunikácie.
Analýza vnímania komunikačných zručností a kompetencií v podmienkach
vnútropodnikovej komunikácie manažérov v podniku.
Vymedzenie vedecko- metodologických postupov pri analýze a hodnotení príčin
globálnej a finančnej krízy, trendov na finančných trhoch, bariér pri medzinárodnom získavaní
kapitálu a investovania, ako aj analýze komunikačných kompetencií
v oblasti manažérskej
komunikácie.
Riešiteľský kolektív splnil prevažnú časť vedeckých cieľov, ktoré si stanovil pri
formulovaní žiadosti o pridelenie grantu. Analyzoval teoretické východiska skúmania príčin
globálnej hospodárskej a finančnej krízy a je dopad na finančný manažment podnikov v SR.
Preskúmal kvalitatívne zmeny v informačných zdrojoch pre použitie metód a modelov pri analýze
a hodnotení príčin globálnej a finančnej krízy, trendov na finančných trhoch, bariér pri
medzinárodnom získavaní kapitálu a investovania, ako aj analýze komunikačných kompetencií
v oblasti manažérskej komunikácie.
Výsledkom analýzy možností investovania dočasne voľných finančných prostriedkov na finančných
trhoch, výkonnosti a výnosnosti investičných fondov je obhájenie doktorandskej práce Ing. M.
Kmeťka v roku 2010.
Najdôležitejšie čiastkové výsledky dosiahnuté v prvom roku pri riešení projektu:
• odporúčania pre prax v oblasti investovania,
• návrh tvorby efektívnej vnútropodnikovej komunikácie a kreovania nových vzťahov
v rámci manažérskej komunikácie,
• odporúčania pre prax ohodnocovania finančných nástrojov v oblasti použitia techník,
metód a modelov ohodnocovania finančných nástrojov v podmienkach SR,
• odporúčania pre prax v oblasti determinantov kapitálovej štruktúry a modelu, ktorý
najlepšie zodpovedá rozhodovaniu sa podnikateľských subjektov pri riešení otázok
financovania.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Bikár, M.-Hyránek, E.: Manažment úverového financovania a úverových obchodov / - Bratislava
: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 224 s. [13,883 AH]. - ISBN 978-80-225-3042-2
ABC Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Polednáková, A., Režňáková, M., Svoboda, P.,: Determinants of Capital Structure: Empirical
Evidence from Slovakia. In Ekonomický časopis, Bratislava Ekonomický ústav SAV: Prognostický
ústav SAV, 2010 ISSN 0013-3035, 2010, roč, 58, č.3 s 237-250.
ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
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Adamková,M, Szarkovám M. a kolektív. Organizačné správanie v podniku. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 226 s. [14,633 AH]. - ISBN 978-80-225-2956-3
ADE
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Szarková,M.: : Komunikačné toky v nadnárodnej spoločnosti výrobného charakteru. In Auspicia :
recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitných věd = Auspicia : a peer-reviewed
journal for questions of the social sciences. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a
regionálních studií, 2010. - ISSN 1214-4967. - Roč. 7, č. 1 (2010), s. 69-73.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
1.Mikloš, M.: Techniky, metódy a postupy ohodnocovania podnikového dlhopisu B.O.F., a.s. emisie
06, Ekonomika a manažment, FPM Bratislava, ročník VI, číslo 2, rok 2010, ISSN 1336-3301.
2.Bikár, M: „Beyond the crisis, recovery of economies“, vedecký časopis Materiálovotechnologická
fakulta v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, STU v Bratislave,
FÓRUM MANAŹÉRA, č.1/2010, str.76-79, ISSN 1336-7773.
AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch vedeckých prác

Mikloš, M: Členenie dlhopisového trhu ako súčasť finančného trhu. In Zborník vedeckých statí,
Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2010,ISBN 978-80-225-3142-9
AFA

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Szarková, M.:: Trh práce v SR v podmienkach globálnej hospodárskej krízy. In Hradecké
ekonomické dny 2010 : ekonomický rozvoj a management regionů : sborník příspěvků z vědecké
konference, Díl II, 2. a 3. února 2010, Hradec Králové. - Hradec Králové : nakladatelství
Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. - ISBN 978-80-7435-041-2. - S. 131-136.
AFD

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Kubranová, M.:Determinanty finačnej stratégie podniku v kontexte Corporate governance = The
Determinants of corporate financial strategy in connexion with Corporate governance. In Transfer
znalostí z univerzity do praxe : medzinárodná vedecká konferencia, 13. október 2010, Bratislava /
recenzenti: Zuzana Chodasová, Gabriela Kalinová, Zora Petráková, Kristián Szekeres, Mária
Zúbková. - Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3377-9. - S. 99106.
BDF

Odborné práce v v domácich nekarentovanýchg časopisoch

1.Kmeťko, M.: Problém vysokého rizika dokáže investorom aj pomôcť:
indexy predpovedajúce vývoj akcií, komodít a devíz. In Investor a investície a poradenstvo.
Bratislava: EKOPESS, 2010, ISSN 1335-8235, február 2010,ročník 11 č. 2
2.Bikár, M: „Aktuálne trendy vývoja globálnej ekonomiky“, časopis Investor, č.1/2010, str.22-24.
3.Hrvoľová, B: Reálna hodnota akcií vo svetle súčasnej finančnej krízy. In Účtovníctvo Audítorstvo
Daňovníctvo v teórii a praxi, č.10/2010 ročník XVIII, str. 354-360, ISSN 1335-2024, MK SR EV
3794/09
GII
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1. Kmeťko, M.: Otvorené podielové fondy ako forma inštitucionálneho investovania a hodnotenie
výkonnosti ich manažmentu - doktorandská
dizertačná práca.
Personálny marketing a personálny manažment : (vybrané problémy) / Miroslava Szarková a
kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 200 s. - ISBN 978-80-225-3049-1
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0384/10
Názov projektu: Nové prístupy k ohodnocovaniu podnikov v podmienkach
súčasných globálnych procesov
Vedúci projektu: prof. Ing. Božena Hrvoľová, CSc.
Spoluriešitelia: Ing. Jakubec Miroslav, PhD. – zástupca vedúceho projektu
Prof. Ing. Majtán Štefan, PhD.
Ing. Kardoš Peter, PhD.
Ing. Kubica Milan
Ing. Litvová Veronika - interná doktorandka
Ing. Čižmík Ľubomír – interný doktorand
Ing Trunkvalter Ľuboš – interný doktorand
Ing. Ďurana Lukáš – interný doktorand – člen VÚ od roku 2011
Ing. Janisová Martianna –interná doktorandka – členka VÚ od roku 2011
Dosiahnuté výsledky riešenia:
Autorský kolektív analyzoval súčasnú finančnú krízu a jej vplyv na ohodnocovanie
podnikov, predovšetkým vplyv na odhad premenných vo výnosovej (podnikateľskej) metóde
ohodnocovania podnikov. Výsledkom je návrh novej formy výnosu – novovytvorená hodnota- pre
výnosovú metódu
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
BCI Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 1
BCI01 0119816
Podnikové hospodárstvo : zbierka príkladov a prípadové štúdie / Helena Majdúchová a kolektív. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - 225 s. [8,75 AH]. - (Ekonómia). - ISBN
978-80-8078-365-5
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
Počet záznamov: 1
ADF01 0119211
Pravidlá Európskej únie v komodite cukor / Štefan Majtán, Martina Špilová.
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. 68-79.
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AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1
AEC01 0117946
Inovačné trendy v marketingovej komunikácii - výsledky prieskumu v podnikoch cestovného ruchu
v
regióne
Liptova
/
Štefan
Majtán,
Viera
Frianová.
In Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego / recenzenti:
Adam Stabryła, Kazimierz Jaremczuk. - Katowice : Wydawnictvo Akademii Ekonomicznej w
Katowicach, 2010. - ISBN 978-83-7246-527-6. - S. 295-302.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 4
AED01 0120319
Možnosti a predpoklady rozvoja trhu s nehnuteľnosťami v podmienkach Slovenskej republiky =
Possibilities and assumptions of Slovak real estate market / Miroslav Jakubec, Peter Kardoš.
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. 73-80.
AED02 0120916
Vplyv vývoja cien pozemkov na hospodárenie malých a stredných podnikov po vstupe Slovenskej
republiky
do
Európskej
únie
/
Milan
Kubica.
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. 69-87.
AED03 0122793
Stanovenie hodnoty podniku a jeho častí v podmienkach legislatívy SR = The business value
determination
within
the
Slovak
Republic
legislative
/
Veronika
Littvová.
In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť [elektronický zdroj] : zborník vedeckých
prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce
/ Taťjana Búgelová, Gabriela Kravčáková (eds.). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2010. - ISBN 978-80-7097-847-4. - S. 252-259.
AED04 0120335
Výsledky výskumu diagnostikovania hodnotových vzťahov a trhových aktivít v podniku = The
Research outputs of the value relations and the market activities diagnosing in the enterprise /
Štefan
Majtán.
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. 124-130.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1
AFC01 0118012
Rozhodovanie o výbere marketingových komunikačných nástrojov s podporou programu Expert
choice = Decision making about the choice of marketing communication tools supported by Expert
choice
programme
/
Štefan
Majtán,
Viera
Frianová.
VEGA
1/0385/10.
In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe [elektronický zdroj] :
recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Brno, 9. září 2010 / recenzent

239

Jiří Lanča. - Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2010. - ISBN 978-80-2105273-4. - S. 311-316.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 13
AFD01 0121050
Návrh nového výnosu do výnosovej (podnikateľskej) metódy ohodnocovania akcií / Božena
Hrvoľová,
Jana
Marková,
Lucia
Zachar
Ninčák.
In Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi [elektronický zdroj] : zborník
prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010.
- Bratislava : Bratislavská Business School EU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-225-3017-0.
AFD02 0114211
Realitný trh a jeho predpokladaný vývoj / Miroslav Jakubec, Peter Kardoš.
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. 136-142.
AFD03 0121057
Ako stanoviť hodnotu know-how s využitím licenčných poplatkov / Peter Kardoš, Miroslav Jakubec.
In Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi [elektronický zdroj] : zborník
prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010.
- Bratislava : Bratislavská Business School EU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-225-3017-0.
AFD04 0121094
Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy / Milan Kubica.
In Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi [elektronický zdroj] : zborník
prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010.
- Bratislava : Bratislavská Business School EU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-225-3017-0.
AFD05 0110100
Komparácia modelov ohodnocovania vo vybraných ekonomikách / Veronika Littvová. - VEGA 206.
In Metamorfózy hodnoty podniku [elektronický zdroj] : elektronický zborník príspevkov z II.
slovensko-českého vedecko-pracovného seminára, Žilina 20. január 2010. - Žilina : Žilinská
univerzita v Žiline, 2010. - ISBN 978-80-554-0156-0. - s. 14-22.
AFD06 0112662
Globalizácia znaleckej činnosti so zameraním na ohodnocovanie / Veronika Littvová.
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.
AFD07 0114264
Vzdelávanie znalcov v ekonomických znaleckých odboroch v podmienkach Slovenskej republiky /
Veronika
Littvová.
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. 221-225.

240

AFD08 0114476
Autorizovaný informačný systém a znalecká činnosť / Veronika Littvová. - PMVP 160.
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.
AFD09 0115853
Znalecká činnosť v oblasti finančných služieb a bankovníctva / Veronika Littvová.
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.
AFD10 0117367
Kultúrne odlišnosti a proces ohodnocovania / Veronika Littvová. - PMVP 160.
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. 409-416.
AFD11 0123616
Vzdelanostné kritériá znalca z oblasti poisťovníctva vo vybraných krajinách = The Appraiser
educational criterias in the insurance area within choosen countries / Veronika Littvová. - PMVP
160.
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.
AFD12 0114268
Diagnostikovanie hodnotových vzťahov a trhových aktivít v podniku / Štefan Majtán.
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. 233-237.
AFD13 0121141
Profesia
znalca
v
USA
/
Štefan
Majtán,
Veronika
Littvová.
In Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi [elektronický zdroj] : zborník
prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010.
- Bratislava : Bratislavská Business School EU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-225-3017-0.
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 8
BDF01 0120062
Reálna hodnota akcií vo svetle súčasnej finančnej krízy / Božena Hrvoľová.
In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = Accounting - audit - taxation : in
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theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2010. - ISSN 1335-2024. - Roč. 18, č. 10 (2010), s. 354360.
BDF02 0111599
Možnosti
ohodnotenia
doménových
mien
/
Peter
Kardoš,
Miroslav
Jakubec.
In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. Č. 2 (2010), s. 92-99.
BDF03 0114379
Realitný trh v Slovenskej republike - quo vadis? / Peter Kardoš, Miroslav Jakubec.
In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. Č. 5 (2010), s. 279-285.
BDF04 0115693
Ohodnocovanie ochranných známok v SR - legislatíva a prax / Peter Kardoš.
In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = Intellectual
property : revue for theory and practice in the field of intellectual property = Geistiges Eigentum :
revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums = La Propriété intellectuelle.
- Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2010. - ISSN 1335-2881.
- Roč. 14, č. 2 (2010), s. 14-18.
BDF05 0116967
Hodnota ochrannej známky v podmienkach Slovenskej republiky / Peter Kardoš, Miroslav Jakubec.
In Transfer. - Bratislava : STU Scientific, s.r.o., 2010. - ISSN 1337-9747. - Roč. 2, č. 2 (2010), s. 68.
BDF06 0121006
Odhad
hodnoty
ambulancie
lekára
/
Peter
Kardoš,
Miroslav
Jakubec.
In Právo a manažment v zdravotníctve. - Bratislava : Iura Edition, spol. s r. o., 2010. - ISSN 13382071. - Roč. 1, september - október (2010), s. 29-34.
BDF07 0121146
Know-how a možnosti stanovenia jeho hodnoty / Peter Kardoš, Miroslav Jakubec.
In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISSN 1337-7574. Č. 10 (2010), s. 567-577.
BDF08 0122456
Know-how - kľúčový faktor úspešnosti podniku? / Peter Kardoš, Miroslav Jakubec.
In Transfer : veda - výskum - prenos technológií do praxe. - Slovenská technická univerzita v
Bratislave : STU Scientific, s.r.o., 2010. - ISSN 1337-9747. - Roč. 2, č. 3 (2010), s. 7-9.
Skupina X - Nezaradené
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1
GII01 0120277
Predslov
/
Štefan
Majtán.
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. 5.
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XXX Nezaradené
Počet záznamov: 6
XXX01 0116960
Aktuálne prístupy k riešeniu marketingovej komunikácie v podnikoch služieb [elektronický zdroj] :
dizertačná práca : evidenčné číslo: 18100/D/2010 / Viera Frianová ; škol. Štefan Majtán. Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2010. - CD-ROM : 5 príl.
XXX02 0122864
Analýza využívania prieskumu trhu v podmienkach podnikov v Slovenskej republike [elektronický
zdroj] : dizertačná práca / Dana Hrušovská ; škol. Štefan Majtán. - Elektronické textové dáta. Bratislava, 2010. - CD-ROM : 30 príl.
XXX03 0123741
Faktory ovplyvňujúce ceny nehnuteľností a ich ekonomický význam / Miroslav Jakubec, Peter
Kardoš.
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. 2 (2010), s. 37-52.
XXX04 0123756
Organizácia ekonomických znaleckých odborov v Slovenskej republike / Veronika Littvová.
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. 2 (2010), s. 86-95.
XXX05 0122845
Vybrané problémy duševného vlastníctva v podnikovej sfére [elektronický zdroj] : dizertačná práca
/ Martin Matušovič ; škol. Štefan Majtán. - Bratislava, 2010. - CD-ROM
XXX06 0116572
Metódy a modely ohodnocovania akcií ako základného druhu majetkového cenného papiera a ich
aplikácia na vybranú slovenskú akciovú spoločnosť [elektronický zdroj] : dizertačná práca / Lucia
Zachar Ninčák ; škol. Božena Hrvoľová. - Elektronické textové dáta. - Bratislava, 2010. - CD-ROM :
15 príl.
Počet záznamov spolu: 36
Štatistika: kategória publikačnej činnosti
BCI
Skriptá a učebné texty
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
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1
1
1
4
1
13
8
1

XXX
Súčet

predchádzajúcich kategórií
Nezaradené

6
36

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0385/10
Názov projektu: Zmeny marketingových stratégií podnikov determinované novými faktormi
turbulencie podnikateľského prostredia
Vedúci projektu: prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Katarína Grančičová, PhD. (zástupkyňa vedúceho), Doc. Ing. Anna
Neumannová,
CSc., Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., Ing. Dana Hrušovská, Ing. Martina
Štofaníková, Ing. Soňa Nemečková
Doba riešenia: 2010 - 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2 282,- € (bežné), 1 005,- € (kapitálové)
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Cieľom prvej etapy riešenia projektu (projekt je dvojročný) bola vedecká analýza
teoretických poznatkov faktorov ovplyvňujúcich marketingové stratégie podnikov. Dominujúce
v našom záujme boli faktory turbulencie vyplývajúce z procesov globalizácie a svetovej
hospodárskej krízy. Vychádzali sme tiež z všeobecných tendencií zmien systémov manažmentu 21.
storočia ovplyvnených rastom požiadaviek na spoločenskú zodpovednosť firiem, etické aspekty
podnikania a pod. Vychádzali sme z predpokladu, že tieto skutočnosti ovplyvňujú zasadne aj
marketingové stratégie podnikov.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
ACB01 0107085
MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna. Podnik a podnikanie. 3. dopln. vyd. Bratislava :
Sprint
vfra, 2009. 207 s. [10 AH]. ISBN 978-80-89393-13-8.
BCI Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 1
BCI01 0119816
MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna - GRANČIČOVÁ, Katarína - RYBÁROVÁ, Daniela SERINA, Pavol - DUBCOVÁ, Gabriela - JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter - MATUŠOVIČ, Martin KUFELOVÁ, Iveta. Podnikové hospodárstvo : zbierka príkladov a prípadové štúdie. 2. preprac. a
dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 225 s. [8,75 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-365-5.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky...)
Počet záznamov: 1
FAI01 0120073
Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. Štefan
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Majtán a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce Miroslav Tóth. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2010. 251 s. ISBN 978-80-225-3079-8.
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)
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 2
ACC01 0112655
GRANČIČOVÁ, Katarína. To nejdůležitější z teorie marketingu pro podnikatele. In Základy
podnikání : teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. - Praha : Grada
Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5, s. 188-224 [2,9 AH].
ACC02 0112658
GRANČIČOVÁ, Katarína. Marketing malé firmy - příklady z praxe a doporučení pro podnikatele. In
Základy podnikání : teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. - Praha :
Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5, s. 224-241 [2,1 AH].
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1
ADE01 0117937
DUBCOVÁ, Gabriela - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Systém controllingu zodpovedného podnikania na báze
alternatívnych koncepcií zodpovedného podnikania. In Scientific papers of the University of
Pardubice. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. ISSN 1211-555X, 2010, no. 16, s. 91-105.
VEGA: Podpora controllingových systémov SR podľa vyspelých controllingových systémov v
krajinách EÚ.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 5
ADF01 0110437
DUBCOVÁ, Gabriela. Improvement of women's position on the labour market of the Slovak
Republic. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 4, s. 580593.
ADF02 0111969
DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Corporate responsibility systems in the Slovak Republic & in
the Czech Republic. 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. 11, s. 23-33.
ADF03 0119286
DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Corporate responsibility systems in the Slovak Republic & in
the Czech Republic. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 1, s. 91-102.
ADF04 0106685

245

MAJTÁN, Štefan - FRIANOVÁ, Viera. Prístupy k riešeniu marketingovej komunikácie vo sfére
služieb. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management,
University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej
univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 2, s. 25-40.
ADF05 0119211
MAJTÁN, Štefan - ŠPILOVÁ, Martina. Pravidlá Európskej únie v komodite cukor. In Ekonomika a
manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v
Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave,
2010. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 1, s. 68-79.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1
AEC01 0117946
MAJTÁN, Štefan - FRIANOVÁ, Viera. Inovačné trendy v marketingovej komunikácii - výsledky
prieskumu v podnikoch cestovného ruchu v regióne Liptova. In Innowacje w zarządzaniu
przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. - Katowice : Wydawnictvo Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, 2010. ISBN 978-83-7246-527-6, s. 295-302.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 7
AED01 0119421
BUDINSKÝ, Michal - DUBCOVÁ, Gabriela. Využitie IS/IT v manažérskom reportingu. In Podpora
controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách
Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN
978-80-225-2976-1, s. 32-40.
AED02 0120205
DUBCOVÁ, Gabriela - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Vybrané témy controllingu ľudského kapitálu. In
Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v
krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 30-41. VEGA 1/0686/08.
AED03 0120286
DUBCOVÁ, Gabriela - BUDINSKÝ, Michal. Vybrané problémy projektového controllingu. In Aktuálne
pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 14-30.
AED04 0120307
FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - DUBCOVÁ, Gabriela. Aplikácia vybraných modelov analýzy nákladov v
operatívnom controllingu. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník
vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 39-49.
AED05 0120313
GRANČIČOVÁ, Katarína. Ťažiskové problémy marketingu malej firmy. In Aktuálne pohľady na
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konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 56-66.
AED06 0120329
MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna. Postavenie podnikového hospodárstva v súčasnej
etape ekonomického vývoja. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie :
[zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8,
s. 117-130.
AED07 0120335
MAJTÁN, Štefan. Výsledky výskumu diagnostikovania hodnotových vzťahov a trhových aktivít v
podniku. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 124-130.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3
AFC01
0107578
MAJTÁN, Štefan. Ekonomické hodnotenie outsourcingu. In Nová teorie ekonomiky a managementu
organizací a jejich adaptační procesy MSM 6138439905 : sborník z mezinárodního kolokvia
realizovaného v rámci výzkumného záměru [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola
ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1571-7.
AFC02
0118012
MAJTÁN, Štefan - FRIANOVÁ, Viera. Rozhodovanie o výbere marketingových komunikačných
nástrojov s podporou programu Expert choice. In Ekonomika a management organizací - výzkum,
výuka a praxe : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference [elektronický
zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta, 2010. ISBN 978-80-210-52734, s. 311-316. VEGA 1/0385/10.
AFC03
0113735
NEMEČKOVÁ, Soňa. Systémový pohľad na riadenie vzťahov so zákazníkmi. 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.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 15
AFD01 0108857
DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. How to identify the corporate responsibility functioning in the
Slovak and Czech Republic. 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.
AFD02 0120122
DUBCOVÁ, Gabriela - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. 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]. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2010. ISBN 978-80-228-2150-6, s. 304-314.
AFD03 0114170
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FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - DUBCOVÁ, Gabriela - SLOBODA, Juraj. Využitie metód nákladovej analýzy
podniku v nákladovom controllingu. 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. 78-85.
AFD04 0114177
GRANČIČOVÁ, Katarína. Marketingový mix v podmienkach malých podnikov. 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. 93-96.
AFD05 0108921
HRUŠOVSKÁ, Dana. Aplikácia opatrení vlády SR na zmiernenie následkov globálnej finančnej krízy
v hospodárskej praxi. 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. VEGA
1/4579/07.
AFD06 0113317
HRUŠOVSKÁ, Dana. Nové trendy v marketingovej komunikácii. In Nové trendy v marketingovej
komunikácii : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou masmediálnej
komunikácie UCM v Trnave v dňoch 3. - 4. novembra 2009 na Smolenickom zámku. - Trnava :
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-167-8, s. 165-172.
AFD07 0114181
HRUŠOVSKÁ, Dana. Vnímanie prieskumu trhu z hľadiska podnikov v Slovenskej republike. 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. 108111. VEGA 1/0385/10.
AFD08 0115716
HRUŠOVSKÁ, Dana. Prieskum trhu ako východisko riešenia ekonomickej krízy. In EDAMBA 2010 :
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 185-189.
AFD09 0114267
MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna. Perspektívy výučby podnikovohospodárskych náuk.
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. 226232. VEGA 1/0657/10.
AFD10 0114268
MAJTÁN, Štefan. Diagnostikovanie hodnotových vzťahov a trhových aktivít v podniku. In
Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave
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[elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 233237.
AFD11 0121141
MAJTÁN, Štefan - LITTVOVÁ, Veronika. Profesia znalca v USA. In Aktuálne problémy ekonomických
znaleckých odborov v praxi : zborník prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná
konferencia : Bratislava, 23. september 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Bratislavská
Business School EU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-225-3017-0.
AFD12 0111171
MATUŠOVIČ, Martin - HRUŠOVSKÁ, Dana. Súčasné zdroje financovania duševného vlastníctva v
SR. In Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment. - Bratislava
: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2930-3, s. 44-49. VEGA 1/4585/07.
AFD13 0109102
NEMEČKOVÁ, Soňa. Funkcia optimalizácie web stránok pre vyhľadávače v internetovom
marketingu. 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.
AFD14 0114531
NEMEČKOVÁ, Soňa. Vplyv globalizácie na štandardizáciu v marketingu. 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. 285-289.
AFD15 0115775
NEMEČKOVÁ, Soňa. Zásady a princípy tvorby reklamy, ako nástroja komunikačnej politiky podniku.
In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s.
339-346.
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 3
BDF01
0112889
DUBCOVÁ, Gabriela. Koncepcia controllingu zodpovedného podnikania. In Finančný manažér :
štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia
podnikových finančníkov, 2009. ISSN 1335-5813, Zima 2009, roč. 9, č. 4, s. 106-114.
BDF02
0120875
DUBCOVÁ, Gabriela. Základné témy normy ISO 26000 - Návod na spoločenskú zodpovednosť. In
Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 20101018. ISSN 1335-5511, Júl - september
2010, roč. 16, č. 3, s. 3-9.
BDF03
0121115
DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Corporate responsibility in selected countries of the European
Union. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente
[elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2010. ISSN 1336-7137, 2010, roč. 6,
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č. 2-3, s. 52-69. Dostupné na internete: <http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/2-3-2010/mtp2-32010.pdf>.
Skupina X - Nezaradené
GHG Práce zverejnené na internete
Počet záznamov: 1
GHG01 0118011
DUBCOVÁ, Gabriela. ISO 26000 a spoločenská zodpovednosť. In ÚNMS SR Newsletter
[elektronický zdroj], 2010, č. 2. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.unms.sk/?iso-26000-a-spolocenska-zodpovednost>.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 1
GII01
0120277
MAJTÁN, Štefan. Predslov. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník
vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 5.
Počet záznamov spolu: 42
Štatistika: kategória publikačnej činnosti
ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
BCI
Skriptá a učebné texty
FAI
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
ACC
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ADE
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
GHG
Práce zverejnené na internete
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií
Súčet

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0261/10
Názov projektu:Interdisciplinárny prístup k zvyšovaniu výkonnosti podniku v procese
implementácie Balanced Scorecard
Vedúci projektu: Jozef Kráľovič, prof. Ing. CSc.,
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1
1
1
2
1
5
1
7
3
15
3
1
1
42

Spolurišitelia: 12, z toho 6 riešiteľov je z FHI a jeden riešiteľ interný doktorand KPF
Doba riešenia: od 01/2010 do 12/2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: b.v. : 2378 EUR, k.v. : 3235 EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): Cieľom prvej etapy riešenia bolo
uskutočnenie bolo uskutočnenie dotazníkového prieskumu v podnikoch SR zameraného na analýzu
súčasného stavu využívania konceptu Balanced Scorecard a analýzu interakcií architektúry
informačného systému a trhovej hodnoty podniku na podklade kľúčových ukazovateľov výkonnosti
s akcentom na perspektívu učenia sa a rastu. Dotazníkový prieskum sa uskutočnil v 87 podnikoch
SR. Ďalej sa uskutočnila analýza možností použitia formalizovaných prístupov softvérového
zabezpečenia aplikácie Balanced Scorecard. Následné vyhodnotenie výsledkov dotazníkového
prieskumu a vykonanej analýzy bude využité v druhej etape riešenia ( 2011 ) v súlade s vedeckými
cieľmi projektu. V roku 2011 budú výsledky publikované v monografii, a vo vedeckých a odborných
časopisoch.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
KRÁĽOVIČ, Jozef : Finančné plánovanie podniku. Bratislava : SPRINT dva, 2010, ISBN 978-8089393-20-6
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
KRÁĽOVIČ, Jozef,-VLACHYNSKÝ, Karol : Finančný manažment. Bratislava : IURA EDITION,
odovzdané do tlače v roku 2010
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0549/10
Názov projektu: Ochrana hospodárskej súťaže – globálna hospodárska kríza
Vedúci projektu: doc. Ing. Zwiebová Darina, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Čunderlík Dušan, CSc.
Ing. Rybárová Daniela, PhD.
Ing. Matušovič Martin, PhD.
/ aktualizácia spoluriešiteľov pre rok 2011 /
Ing. Rybárová Daniela, PhD.
Ing. Deáková Stanislava
Ing. Soósová Veronika
Ing. Toth Miroslav, PhD.
Ing. Matušovič Martin, PhD.
Doba riešenia: 2010/2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 647,- EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Syntéza získaných poznatkov, ktorá bola spracovaná vo vedeckom zborníku: Darina
Zwiebová a kol. 2010. Ochrana hospodárskej súťaže – globálna hospodárska kríza I, [elektronický
zdroj] , Ľuboš Janica, december 2010, ISBN 978-80-970622-0-0. Čiastkové poznatky z uvedenej
problematiky boli spracované a publikované v zborníkoch z konferencií, vedeckých časopisoch a
vedeckých zborníkoch (publikačná činnosť za rok 2010).
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
(Autor: Zwiebová Darina, Matušovič Martin, Rybárová Daniela, Čunderlík Dušan)
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AFC
Martin Matušovič, Monika Matušovičová :Vybrané problémy súčasnosti a budúcnosti globálnej
ekonomiky a hospodárska politika Slovenska In Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická
krize - výzvy budoucnosti [elektronický zdroj] : VII. ročník mezinárodní konference, 16.-18.9.2009
Trojanovice. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, 2009. - ISBN 978-80-248-2022-4.
Martin Matušovič: Plagiátorstvo verzus etika. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a
mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 5. ročník : Zlín, 2. dubna 2009 : CD s
recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. - ISBN 978-80-7318-8122.
Martin Matušovič: Riadenie podnikových procesov v oblasti duševného vlastníctva v podniku =
Management business process section of intellectual properity in enterprise. In Firma a
konkurenční prostředí 2009 : [mezinárodní vědecká konference, 12.-13. března 2009, Brno]. Brno : Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2009. - ISBN 978-80-7392-086-9. - S. 133-139.
AFD
Martin Matušovič : Právny a inštitucionálny rámec duševného vlastníctva. In Ekonomika, financie a
manažment podniku III. [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov
Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009 / zostavovatelia: Peter
Markovič, Elena Šúbertová. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. - ISBN 97880-225-2851-1.
Darina Zwiebová: Lenienc yprogram In Ekonomika, financie a manažment podniku III.
[elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového
manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009 / zostavovatelia: Peter Markovič, Elena
Šúbertová. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. - ISBN 978-80-225-2851-1.
Martin Matušovič, Dana Hrušovská: Súčasné zdroje financovania duševného vlastníctva v SR. In
Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment / redakčné a
zostavovateľské práce: Miroslav Kmeťko, Anna Polednáková. - Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2930-3. - S. 44-49.
Martin Matušovič: Vybrané aspekty duševného vlastníctva v podmienkach hospodárskej súťaže 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. 244-248.
Daniela Rybárová: Výber strategických projektov - dôležité rozhodnutie v období krízy. 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. 370-374.
Duševné vlastníctvo v medzinárodnom podnikaní / Martin Matušovič. - VEGA 1/4585/07.
In Perspektívy podnikania v Indii : pomoc slovenských podnikateľom pri vstupe na indický trh :
zborník z prvej vedecko-podnikateľskej konferencie. - [Bratislava] : Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania, 2009. - ISBN 978-80-88-957-46-1. - S. 120-131
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DAI
Daniela Rybárová ; škol. Dušan Čunderlík: Riziká a špecifiká hodnotenia investičných projektov :
dizertačná práca. - Bratislava, 2009. - 157 s. : 2 príl.
AED
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.
Martin Matušovič, Petra Škrovánková: Vybrané problémy goodwillu v podmienkach súťaže =
Selected problems of goodwill in the competition / Martin Matušovič, Petra Škrovánková.
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 978-80225-2977-8. - S. 48-50.
Martin Matušovič: Identifikácia výskumu v podniku = Research identification of business. 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.
Daniela Rybárová: Príprava a výber strategických projektov = Preparation anf selection of strategic
projects. 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. 190-199.
ACB
Martin Matušovič: Ohodnocovanie duševného vlastníctva. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2009. - 173 s.
[8,65 AH]. ISBN 978-80-970306-7-4
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0435/10
Názov projektu: Stratégie a podnikateľské modely v kontexte dynamického, zložitého
a depresívneho
podnikateľského prostredia
Vedúci projektu: prof. Štefan Slávik
Spoluriešitelia: Ing. Ivana Hudáková, PhD., doc. Mojmír Kokles, Ing. Juraj Mišún, PhD.,
Ing. Zuzana Roby, PhD, Ing. Anita Romanová, PhD., PhDr. Ľumila Suntingerová,
Ing. Michaela Vogl, PhD., PhDr. Eliška Záležáková, PhD., Ing. Richard Bednár, Ing.
Hana Roháľová-Iľkivová, Ing. Ivana Ljudvigová
Doba riešenia: 2010 - 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1500,- eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Vedecký projekt sa zaoberá skúmaním systémov a procesov strategického manažmentu
v súčasnom podnikateľskom prostredí na Slovensku, pre ktoré sú príznačné tendencie európskej
hospodárskej integrácie, globalizácie, intenzívnej konkurencie, rastu dynamiky a zložitosti trhového
prostredia, ale aj príznaky hospodárskeho poklesu. Predpokladá sa, že podniky môžu na tieto
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externé vplyvy reagovať zdokonaľovaním svojich podnikateľských stratégií a podnikateľských
modelov. Výskumný projekt dospel k opisu konania podnikov v príslušnom čase, zaznamenal
distribúciu podnikateľských stratégií týchto podnikov a identifikoval inovácie podnikateľských
stratégií najmä v skupine mikro a malých podnikov, ktoré sú považované za významný nástroj
zvyšovania zamestnanosti a hospodárskeho rastu.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB02 0107082
MAJTÁN, Miroslav - GRZNÁR, Miroslav - KRÁČMAR, Ján - MATULČÍKOVÁ, Marta - PAPULOVÁ,
Emília - SLÁVIK, Štefan - SZABO, Ľuboslav - SZARKOVÁ, Miroslava - THOMASOVÁ, Elena.
Manažment. 5. dopln. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2009. 405 s. [20,3 AH]. Economics. ISBN 97880-89393-10-7.
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 97880-225-2925-9.
BCI02 0116122
HUDÁKOVÁ, Ivana - SLÁVIK, Štefan - BEDNÁR, Richard - LJUDVIGOVÁ, Ivana - ROHÁĽOVÁILKIVOVÁ, Hana. Strategický manažment : prípadové štúdie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2010. 218 s. [14,332 AH]. ISBN 978-80-225-2979-2.
BCI04 0110432
VOGL, Michaela. Strategická manažérska simulácia Ludus. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,
2010. 112 s. [3,982 AH]. ISBN 978-80-225-2913-6.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLÁVIK, Š.: Process and content analysis of strategic planning in enterprises in Slovakia.
Megatrend review. The international review of applied economics, Megatrend University, Belgrad,
vol. 7 (2), 2010, www.megatrendreview.com, 8 s.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF04 0121104
HUDÁKOVÁ, Ivana - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Teoretické vymedzenie pojmu leadership na Slovensku a
v zahraničí. 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. 17-27.
SLÁVIK, Š.: Neformálne a spontánne pozadie tvorby stratégie. Ekonomické rozhľady, č. 3, 2010,
17 s.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
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AFC04 0109748
HUDÁKOVÁ, Ivana. Teoretické aspekty konkurenčnej výhody a konkurencie. In Hospodářská
politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti : VII. ročník mezinárodní konference,
16.-18.9.2009 Trojanovice [elektronický zdroj]. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava,
2009. ISBN 978-80-248-2022-4.
AFC05 0112222
HUDÁKOVÁ, Ivana. Vízia ako produkt odvážnych manažérov kreatívneho podnikateľského
prostredia. 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. 196203.
AFC09 0113745
LJUDVIGOVÁ, Ivana. Nutnosť prítomnosti lídrov pri riadení zmien. 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.
AFC16 0110453
ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Podniková kultúra ako konkurenčná výhoda. In Sborník příspěvků II.
mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : Karviná, 6.
listopadu 2009 [elektronický zdroj]. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v
Opavě, 2009. ISBN 978-80-7248-553-6, s. 324-332.
AFC17 0113719
ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Nehmotné strategické aktíva. 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.
AFC18 0120462
ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Je možné považovať tacitné znalosti za zdroj konkurenčnej výhody?.
In Rozvoj tacitních znalostí manažerů: jak vyhledávat, rozvíjet a využívat skryté znalosti a
zkušenosti manažerů : sborník s recenzovanými příspěvky, Zlín, 20. května 2010. - Zlín : Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2010. ISBN 978-80-7318-938-9, s. 110119.
AFC19 0118005
SLÁVIK, Štefan - PRIEČKOVÁ, Katarína. Nekonvenčné prístupy k tvorbe stratégie. In Ekonomika a
management organizací - výzkum, výuka a praxe : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní
vědecké konference [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní
fakulta, 2010. ISBN 978-80-210-5273-4, s. 442-449.
AFC20 0107615
SUNTINGEROVÁ, Ľudmila. Využitie potenciálu kreativity v organizácii. In Ekonomické znalosti pro
tržní praxi : publikace vzešla z tematické mezinárodní vědecké konference v Olomouci dne 9.10.9.2009 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-87273-02-9, s. 380-386.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
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AFD08 0114194
HUDÁKOVÁ, Ivana - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Vízia a tvorba vízie ako predpoklad úspešného lídra. 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. 118125.
AFD14 0109053
LJUDVIGOVÁ, Ivana. Vodcovstvo: vodcovia dokážu viac ako manažéri. 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.
AFD19 0114518
MIŠÚN, Juraj. Teoretické vymedzenie podnikového emailingu ako nástroja podnikového správania
v systéme podnikovej identity. 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. 271-277.
AFD26 0109130
PRIEČKOVÁ, Katarína. Transformačné vedenie a jeho využívanie v podnikoch pôsobiacich na
Slovensku. 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.
AFD27 0109153
ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Strategický význam riadenia subkultúr v podniku. 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.
AFD29 0111739
SRŠŇOVÁ, Jana - FÜZYOVÁ, Ľubica. Medzinárodné stratégie ako jedno z východísk hospodárskej
krízy. In Marketing a obchod 2009 : vplyv hospodárskej krízy na marketing a obchod : vedecký
zborník. - Zvolen : Bratia Sabovci s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89241-33-0, s. 221-225.
AFD30 0109361
SUNTINGEROVÁ, Ľudmila. Osobnostné faktory v kreatívnej manažérskej činnosti. In Manažment :
teória, výučba a prax 2009 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie,
Liptovský Mikuláš, 23.-25. septembra 2009 [elektronický zdroj]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2009. ISBN 978-80-8040-373-7.
AFD31 0109373
SUNTINGEROVÁ, Ľudmila. Výzvy pre rozvoj kľúčových kompetencií. In 2. sympózium Manažment
'09 : zborník príspevkov z vedeckého sympózia odborníkov, vedúcich katedier, doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov, Žilina, 16. apríl 2009. - Žilina : Inštitút manažmentu pri Žilinskej
univerzite v Žiline, 2009. ISBN 978-80-554-0063-1, s. 217-221.
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
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BDE01 0118263
HUDÁKOVÁ, Ivana. Michael Dell a jeho sedm kroků. In Zisk : důležité detaily tvořící zisk. - Český
Těšín : Poradce, s.r.o., 2010. ISSN 1804-1604, 2010, č. 4, s. 57-58.
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 25
BDF01 0109622
HUDÁKOVÁ, Ivana. Vplyv globálnej finančnej a hospodárskej krízy na podniky a ich
konukencieschopnosť. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. Mesačník s bezkonkurenčným
počtom aktualít a tipov daňového a účtovného poradenstva. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2009.
ISSN 1336-426X, 2009, roč. 6, č. 11, s. 76-81.
BDF03 0111066
HUDÁKOVÁ, Ivana - SUNTINGEROVÁ, Ľudmila. Tvorivosť je výzvou pre podnikateľov. In Zisk. Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. ISSN 1337-9151, 2009, č. 12, s. 28-29.
BDF05 0112396
HUDÁKOVÁ, Ivana. Benchmarking - metóda porovnávania sa ako nástroj na podporu stratégií v
podniku. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1336426X, 2010, roč. 6, č. 3, s. 84-86.
BDF06 0112400
HUDÁKOVÁ, Ivana. Štýl vedenia ľudí v práci manažéra - faktor zvyšovania konkurencieschopnosti v
podniku : (ako sa stať úspešným manažérom ?). In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina :
Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1336-426X, 2010, roč. 6, č. 4, s. 70-74.
BDF08 0115937
HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Vízie nie sú len pre vizionárov. In Zisk : riadenie - marketing podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 5-6, s. 59-61.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1 / 0604 / 10
Názov projektu: Stratégia rozvoja poľnohospodárskych podnikov a konkurenčná schopnosť
agropotravinárstva.
Vedúci projektu: prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Ľ. Szabo, CSc., doc. Ing. E: Šúbertová, PhD., doc. Ing. J. Vybíralová,
CSc., Ing. I. Hudáková, PhD., Ing. D. Chorváthová, Ing. N. Jankelová, PhD., Mgr. Z. Marečková,
PhD.
Doba riešenia: 01.2010 - 31.12. 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: Bežné výdaje: 1 305 EUR, Kapitálové výdaje
1 053 EUR.
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): V roku 2011 riešitelia sa
venovali analýze pozície poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov v súčasnom období a
dopadom krízy na odvetvie výroby potravín. Pri analýze boli využité údaje centrálnej databázy MP
SR, ktorú získali a s využitím triedenia podnikov analyzovali disparity výsledkov podnikov podľa
znakov prosperity, veľkosti, výrobných podmienok a stupňa intenzity výroby. Venovali sa aj
stratégiám podnikov, najmä biologickému hospodáreniu, intenzifikačnému procesu a metódam
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rozhodovania pri prijímaní strategických riešení. Dosiahnuté výsledky boli publikované v
recenzovaných vedeckých časopisoch a prezentované na vedeckých konferenciách a seminároch.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ACB06 0113291
SZABO, Ľuboslav - JANKELOVÁ, Nadežda. Podnikateľské rozhodovanie. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2010. 167 s. [7,657 AH]. ISBN 978-80-225-2953-2.
ADE01 0105128
GRZNÁR, Miroslav - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Finančné pozície podnikov v agrárnom sektore po vstupe
do EÚ. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy
ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2009.
ISSN 1802-8934, 2009, č. 2, s. 1-11. VEGA 1/068608. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa
Microsoft
Internet
Explorer,
Adobe
Reader.
Dostupné
na
internete:
<http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-financne-pozicie-podnikov-v-agrarnomsektore-po-vstupe-do-eu.html>.
ADE02 0117783
MILECOVÁ, Miroslava - GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Outsourcing: decision making in the
case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project. In
Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2010. ISSN 0139570X, 2010, vol. 56, no. 8, s. 387-396.
ADF03 0112911
GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Manažment intenzifikačného procesu v poľnohospodárskych
podnikoch na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav
ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2010. ISSN 1335-6186, 2010, roč. 10, č. 1, s. 3040.
ADF04 0117885
GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Výkonnosť a produktivita slovenského poľnohospodárstva
po vstupe do Európskej únie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v
Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39,
č. 1, s. 7-20. VEGA 1/0604/10.
ADF01 0119209
DUPAĽ, Andrej - MAREČKOVÁ, Zuzana. Vybrané nástroje udržateľnej spotreby a výroby. In

Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej
univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v

Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 1, s. 53-67.
AEC01 0112652
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Faktory ovlivňující nároky na počáteční kapitál. In Základy podnikání :
teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. - Praha : Grada Publishing, 2010.
ISBN 978-80-247-3339-5, s. 333-334.
AEC02 0112653
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Zahájení podnikatelské činnosti na Slovensku. In Základy podnikání :
teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. - Praha : Grada Publishing, 2010.
ISBN 978-80-247-3339-5, s. 93-98.
AED02 0116473
ŠÚBERTOVÁ, Elena. Zmeny štruktúry poľnohospodárskych podnikov a formy ich kooperácie v
Slovenskej republike. 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. 95-104.
AFC07 0112521
SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav. Stratégia konkurencieschopnosti poľnohospodárskych

258

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.
AFC02 0120719
ŠÚBERTOVÁ, Elena - GAJDOVÁ, Denisa. Družstvá v období globálnej krízy. In Nová teorie
ekonomiky a managementu organizací 2010 : sborník z mezinárodní vědecké konference Jak se
zastavil a změnil svět realizované v rámci výzkumného záměru : 15.10.2010 Praha [elektronický
zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 97880-245-1691-2, s. 1-7.
AFD02 0114352
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.
BDF06 0112400
HUDÁKOVÁ, Ivana. Štýl vedenia ľudí v práci manažéra - faktor zvyšovania konkurencieschopnosti v
podniku : (ako sa stať úspešným manažérom ?). In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina :
Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1336-426X, 2010, roč. 6, č. 4, s. 70-74.
BCI01 0113259
GRZNÁR, Miroslav - ŠINSKÝ, Peter - VOGL, Michaela - MARSINA, Štefan. Firemné plánovanie :
materiály na cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 213 s. [10,322 AH]. ISBN 97880-225-2925-9.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0657/10
Názov projektu: Indikátory spoločensky zodpovedného správania podnikateľskej sféry na Slovensku
v súčasnej etape ekonomického vývoja.
Vedúci projektu: doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
Spoluriešitelia: Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., doc. Ing. Elena Šubertová, CSc., doc. Ing. Anna
Neumannová, CSc., doc. Ing. Alžbeta Foltínová, CSc., Ing. Daniela Rybárová, PhDr.
Silvia Bukovová, Ing- Anita Romanová, PhD.
Doba riešenia: 2010-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 3 329 €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
•
Konfrontácia teoretických princípov a praktickej aplikácie CSR v podnikateľskom prostredí
SR:
•
analýza systémov CSR vo vybraných podnikateľských subjektoch podľa rôznych kritérií (
predmetu podnikania, veľkosti, fáz životného cyklu ....),
• zhodnotenie a výber najčastejšie používaného modelu CSR v podmienkach slovenskej
ekonomiky z aspektu rešpektovania národných špecifík (napr. kulturologických, sociálnych
a iných vplyvov).
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok:
ADE01 0117937 DUBCOVÁ, Gabriela - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Systém controllingu zodpovedného
podnikania na báze alternatívnych koncepcií zodpovedného podnikania. In Scientific papers of the
University of Pardubice. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. ISSN 1211-555X, 2010, no. 16,
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s. 91-105. VEGA: Podpora controllingových systémov SR podľa vyspelých controllingových
systémov v krajinách EÚ.
ADF01 0111969
DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Corporate responsibility systems in the Slovak Republic & in
the Czech Republic. 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. 11, s. 23-33.
ADF01 0111969
DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Corporate responsibility systems in the Slovak Republic & in
the Czech Republic. 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. 11, s. 23-33.
ADF02 0119286
DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Corporate responsibility systems in the Slovak Republic & in
the Czech Republic. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 1, s. 91-102.
ADF03 0119192
MAJDÚCHOVÁ, Helena. Dopady svetovej hospodárskej krízy na hodnotenie podnikov. In
Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej
univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v
Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 1, s. 25-39.
AED02 0120913
BUKOVOVÁ, Sylvia. Medzisektorová spolupráca malých a stredných podnikov. 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. 28-36.
AED03 0123063
BUKOVOVÁ, Sylvia. Neziskové organizácie tretieho sektora a rozvoj ľudského kapitálu. In Hodnota
duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA
č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce [elektronický zdroj]. - Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4, s. 41-49.
AFC01 0118002
MAJDÚCHOVÁ, Helena. Platobná neschopnosť v období svetovej hospodárskej krízy. In Ekonomika
a management organizací - výzkum, výuka a praxe : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní
vědecké konference [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní
fakulta, 2010. ISBN 978-80-210-5273-4, s. 288-295.
AFD01 0114148
BUKOVOVÁ, Sylvia - BELIČKOVÁ, Kornélia. Kooperácia podnikateľských subjektov s neziskovými
organizáciami tretieho sektora. 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. 43-48.
AFD02 0120122
DUBCOVÁ, Gabriela - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. 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]. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2010. ISBN 978-80-228-2150-6, s. 304-314.
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FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - BLÁHOVÁ, Mária. Môže byť podnikanie v dnešnej dobe etické?. In
Aplikovaná etika - kontext a perspektívy. - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra
aplikovanej etiky, 2010. ISBN 978-80-7097-735-4, s. 215-223.
BDF01 0120875
DUBCOVÁ, Gabriela. Základné témy normy ISO 26000 - Návod na spoločenskú zodpovednosť. In
Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 20101018. ISSN 1335-5511, Júl - september
2010, roč. 16, č. 3, s. 3-9.
BDF02 0121115
DUBCOVÁ, Gabriela - KUNZ, Vilém. Corporate responsibility in selected countries of the European
Union. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente
[elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2010. ISSN 1336-7137, 2010, roč. 6,
č. 2-3, s. 52-69. Dostupné na internete: <http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/2-3-2010/mtp2-32010.pdf>.

Projekt APVV SK-CZ
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: SK-CZ-0108-09
Názov projektu: Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR
v kontexte súčasných globálnych procesov.
Vedúci projektu: Doc. Dr. Ing. Anna Polednáková
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
prof. Ing. Božena Hrvoľová, CSc.
Doba riešenia: 1.1.2010-31.12.2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1060 EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Riešiteľský kolektív si v prvom období pri riešení výskumnej úlohy naplánoval nasledovné ciele:
• analyzovať súčasný stav finančného riadenia v podnikoch v kontexte globálnej finančnej
krízy,
• analyzovať informačné zdroje potrebné na ohodnocovanie finančných nástrojov, na
analýzu získavania a alokovania finančných prostriedkov,
• vypracovanie základných teoretických postulátov postupov, hypotéz
pre štúdium
vnútropodnikových komunikačných tokov,
• prehľad názorov, klasifikácií, typológií, metodologických postupov pre štúdium danej
problematiky.
Napriek tomu, že riešitelia mali len pol roka na riešenie vytýčených problémov, môžem
skonštatovať, že riešiteľský kolektív dosiahol nasledovné výsledky:
Získanie informácií o kapitálovej štruktúre vybraných podnikov, ako aj o nákladoch na
jednotlivé zdroje financovania, ktoré budú analyzované,
Preskúmanie rôznych metód ohodnocovanie finančných nástrojov a následný výber
metód ktoré budú aplikované na riešenie čiastkových úloh projektu,
Preskúmanie možností získať finančné prostriedky prostredníctvom emisie CP.
Riešiteľský kolektív splnil prevažnú časť vedeckých cieľov, ktoré si stanovil pri
formulovaní žiadosti o pridelenie grantu v prvom roku. Analyzoval možnosti využitia techník a
modelov ohodnocovania finančných nástrojov, osobitne cenných papierov domáceho i
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zahraničného peňažného, kapitálového trhu a trhu derivátov. Preskúmal kvalitatívne zmeny v
informačných zdrojoch pre použitie metód a modelov ohodnocovania finančných nástrojov pod
vplyvom zmien právnych noriem, ktoré ich upravujú. Riešiteľský kolektív analyzoval determinanty
kapitálovej štruktúry ako aj tvorbu kapitálovej štruktúry s tým, že analyzoval, ktorý z modelov
najlepšie slúži na rozhodovanie v tejto oblasti a odporučil kompromisný model. Analyzoval
možnosti skúmania komunikačných zručností a kompetencií manažérov. Výsledkom prvej etapy
riešenia projektu sú najdôležitejšie výsledky dosiahnuté pri riešení projektu:
• odporúčania pre prax ohodnocovania finančných nástrojov v oblasti použitia techník,
metód a modelov ohodnocovania finančných nástrojov v podmienkach SR, voľba spôsobu
odhadu premenných pri použití výnosovej (podnikateľskej) metódy ohodnocovania
finančných nástrojov,
• odporúčania pre prax v oblasti determinantov kapitálovej štruktúry a modelu, ktorý
najlepšie zodpovedá rozhodovaniu sa podnikateľských subjektov v riešení otázok zdrojov
financovania,
• návrhy na možnosti získavať finančné prostriedky prostredníctvom emisie cenných
papierov a špecifiká ich oceňovania,
• návrh komunikačných nástrojov pre podniky pôsobiace v SR.
Výsledkom tejto etapy sú i publikačné vystupy uvedené v správe. Najdôležitejším
výstupom bude vydanie vedeckej monografie riešiteľov projektu/ prvý štvrťrok 2011/, ktor8 bude
prínosom pre obidve pracoviská, nakoľko uvedená publikácia bude slúžiť ako literatúra pre výučbu
na obidvoch vysokých školách, ako aj podklad pre získavanie informácii o faktorch determinujúcich
finančné riadenie v jednotlivých krajinách.
Prínosom pre obidve pracoviská bude i skutočnosť, že sa vytvorí databáza faktorov
ovplyvňujúcich finančné riadenie podnikov jednotlivých krajín aby sa mohli formulovať odporúčania
pre podniky tak v SR ako aj ČR.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010
Výstupy riešiteľov zo SR v roku 2010:
1.článok vo vedeckom nekarentovanom časopise
Szarková, M: Štruktúra vnútropodnikových komunikačných nástrojov v podnikoch pôsobiacich v
SR. In Ekonomické rozhľady, vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave , 2010 ISSN
0323-262X. ročník 39,č.1.
Výstupy riešiteľov z ČR v roku 2010:
1. článek v časopise s IF:
REŽŇÁKOVÁ, M., SVOBODA, P., POLEDNÁKOVÁ, A. Determinants of Capital Structure: Empirical
Evidence from Slovakia. In Ekonomický časopis SAV. 2010. roč. 58, č. 3. s. 237-250. ISSN 00133035.
2. monografie:
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 190 s. ISBN 97880-247-3441-5.
Autori v tejto publikácie prezentujú význam riadenia platobnej schopnosti podniku z
hľadiska vplyvu na hodnotu podniku a ďalej analyzujú rozhodujúce oblasti podnikových činností,
ktoré podmieňujú zachovanie platobnej schopnosti podniku. Podrobne sa venujú hlavne riadeniu
obchodných úverov, identifikácii rizikových klientov, minimalizácii platobného rizika, kurzového
rizika a cash managementu. Jedna časť je venovaná i riadeniu zásob, hlavne rizikám plynúcim z
nedostatku resp. prebytku zásob.
V souvislosti s řešením projektu vznikly kapitoly:
3.5 Způsoby minimalizace platebního rizika (Režňáková)
5 Cash management (Režňáková, Polák)
6 Řízení kursového rizika (Nývltová)
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Projekty mladých vedeckých pracovníkov
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: projekt mladých vedeckých pracovníkov č. 2318160
Názov projektu: Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti
a tvorby hodnoty podnikov
Vedúci projektu: Ing. Jana Kissová
Spoluriešitelia: Ing. Michal Budinský, Ing. Jakub Kintler, Ing. Veronika Littvová, Ing. Zuzana
Michalcová, Ing. Branislav Rajčáni
Doba riešenia: 2009-2010
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
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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)
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 978-80225-3097-2 (ešte neregistrované v knižnici)
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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. 143146.
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 978-80225-2985-3 (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 978-80225-3097-2 ( (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.
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 978-80-2282150-6, 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)
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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 978-80-2252978-5, 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 978-80-7395-2549.
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: VEGA 1/0425/10
Názov projektu: Kauzálne modely inovácií procesov MSP počas hospodárskej recesie
Vedúci projektu: doc. Ing. Martin Mizla, CSc.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.; doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD.;
PhDr. Martina Ferencová, PhD.; Mgr. Patrycja Pudlo,PhD.
Doba riešenia: 2010-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 5 357,- €
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu): preštudovanie teoretických
podkladov, prezentácie tvorby kauzálnych modelov, vytypovanie základných premenných,
vytvorenie dotazníka na zisťovanie dopadov krízy na inovačné aktivity v MSP
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
PEŠÁKOVÁ, P, PUDŁO P. 2010. Inovačná aktivita slovenských a poľských podnikov. In Podniková

Revue. ISSN 1335-9746, 2010, roč. IX., č. 20, s. 23-40

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
PELEGRINOVÁ, L., PEŠÁKOVÁ, P. 2010. Tvorba sietí vo Východoslovenskom kraji. In MASH.
Zborník z medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie. Košice : Ekonóm, 2010. ISBN 97880-225-3003-3

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0350/10
Názov projektu: Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení
podnikov na Slovensku
Vedúci projektu: doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Lucia Demjanová, PhD.
Ing. Michaela Bruothová, PhD.
Ing. Cecília Olexová, PhD.
Ing. Jaroslav Dugas – doktornand
Mgr. Jana Slaninková – doktorandka
Ing. Beáta Gavurová, PhD.
Ing. Elena Horváthová, PhD.
Doba riešenia: 2010-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1847 eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
- porovnanie teoretických prístupov k vymedzeniu podstaty, postavenia, úloh a štruktúry
Business Intelligence
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-

vymedzenie základných princípov riešení Business Intelligence, hlavných komponentov
a prístupov k riešeniu
- analýza a porovnanie rôznych prístupov k vymedzeniu faktorov úspešnosti zavádzania
a využívania Business Intelligence v riadení podnikov
- uskutočnenie vedeckého workshopu – prezentácia dosiahnutých vedeckých výsledkov
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ČARNICKÝ, Štefan, DUGAS, Jaroslav: Využitie manažmentu znalostí pri implementácii fakultného
informačného systému. In: Podniková revue. Košice : PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach,
2010, roč. 9, č. 19, s. 60-70. ISSN 1335-9746
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:
1.ČARNICKÝ, Štefan: Prínosy a faktory úspešnosti riešení business intelligence v riadení podnikov.
In: Zborník z vedeckej konferencie International Scientific Conference „In Look Days 2010“ 11.-13.
November 2010, Castle Hotel Hédervár (Hungary), s. 1-11. ISBN 978-80-970118-1-9
2.GAVUROVÁ, Beáta: Porovnanie teoretických princípov balanced scorecard s jeho implementáciou
na Slovensku. In: Zborník z vedeckej konferencie International Scientific Conference „In Look Days
2010“ 11.-13. November 2010, Castle Hotel Hédervár (Hungary), s. 1-8. ISBN 978-80-970118-1-9
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:
ČARNICKÝ, Štefan, HABIŇAKOVÁ, Martina: Efekty, riziká a faktory úspešnosti riešení Business
Intelligence. In: Zborník z vedeckého workshopu „Faktory úspešnosti zavádzania a využívania
Business Intelligence v riadení podnikov na Slovensku“. 10. December 2010, Penzión Sivec, Pri
priehrade, Košická Belá 149, s. x-x. ISBN
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0641/10
Názov projektu: Zhodnotenie dopadu hospodárskej krízy na výkonnosť priemyselných podnikov na
Slovensku
Vedúci projektu: doc. Ing. Eva Kafková, PhD.
Spoluriešitelia: prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.,
RNDr. Rastislav Jurga, PhD.,
Mgr. Silvia Kokošková,
Mgr. Zuzana Bričová,
Ing. Michal Stričík, PhD.,
Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD.,
Ing. Marek Meheš, PhD.,
Ing. Elena Šíra,
Ing. Martin Kračinovský,
Ing. Igor Hudák,
Ing. Adela Slivková
Doba riešenia: 2 roky
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2 757 eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
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Výsledkami riešenia projektu VEGA č. 1/0641/10 sú:
-

-

-

Zhodnotenie významu tvorby technických rezerv a optimalizácie investičnej činnosti
komerčných poisťovní ako činiteľa, ktorý pozitívne vplýva na finančnú situáciu
poisťovní.
Zhodnotenie významu a možností poistenia ako nástroja manažmentu rizika na
konkrétnej vzorke podnikov z vybraného odvetvia - výroba nábytku.
Komparácia jednotlivých ukazovateľov finančnej výkonnosti podnikov a vytvorenie
súboru ukazovateľov na meranie výkonnosti vybraných slovenských podnikov
strojárskej výroby.
Formulácia ekonomických dôvodov prečo byť spoločensky zodpovedným podnikom
a navrhnutie odporúčaní, ako byť spoločensky zodpovedným podnikom.

Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MEHEŠ, M., KAFKOVÁ, E.: Možnosti poistenia podnikateľských subjektov na slovenskom
a rakúskom poistnom trhu. In Podniková revue – vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Košice : Podnikovohospodárska fakulta
EU so sídlom v Košiciach, 2010. Roč. 9, č. 18. ISSN 1335-9746.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
KAFKOVÁ, E., MEHEŠ, M., BRIČOVÁ, Z.: Development of Technical Provisions Creation and
Investment Activities of Commercial Insurance in Slovakia. In Beyond the Macroeconomic Crisis –
Towards Inclusive Growth and Sustainability. Fifth Annual International Conference on Policy and
Management, 8. – 11. August 2010. Indian Institute of Management, Centre of Public Policy,
Bangalore, India. [Dostupné na CD]
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 978-80210-5182-9.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
MEHEŠ, M., KAFKOVÁ, E.: Aktuálne problémy v poistení podnikateľských subjektov v odvetví
výroby nábytku na Slovensku. In Dopady a dôsledky krízy na sektor poisťovníctva. Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 2010. ISBN 978-80-225-2985-3.
[Dostupné na CD]
HUDÁK, I.: Možnosti merania výkonnosti v strojárskych podnikoch. In Zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie Národná a regionálna ekonomika VIII. Herľany : Ekonomická
fakulta, Technická univerzita v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-553-0517-2. [Dostupné na CD]
HUDÁK, I., ROMANOVÁ, D.: Inovácie a výkonnosť slovenských strojárskych podnikov. In
Elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencii Financovanie inovačného
rozvoja a aplikácia medzinárodných účtovných štandardov. Košice:, Ekonomická univerzita
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v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 2010. ISBN 987-80-225-3080-4.
[Dostupné na CD]
SLIVKOVÁ, A.: Možnosti uplatnenia spoločensky zodpovedného podnikania. In Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie Národná a regionálna ekonomika VIII. Herľany :
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-553-0517-2. [Dostupné
na CD]

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0339/10
Názov projektu: Ekonomický rast a jeho limitujúce faktory - Návrh nových ekonomických cieľov a
indikátorov kvality života potrebných pre vytvorenie všeobecne platnej, novej
metodiky hodnotenia kvality života a trvalo udržateľného rozvoja na území SR.
Vedúci projektu: Naščáková
Spoluriešitelia: Tkáč, Ďuríčeková, Andrejovský, Ručinský, Gajdoš, Andrejkovič, Lyocza,
Megyesiová,
Hajduová, Baumohl, Vaľovská /Kropková/, Pčolinská
Doba riešenia: 2010 – 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 2 201 EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Riešenie projektu je zamerané na navrhnutie, vytvorenie a overenie všeobecne platného a
nového modelu hodnotenia kvality života a trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenskej
republiky.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie návrhu nového, všeobecne platného modelu
hodnotenia kvality života a trvaloudržateľného rozvoja na území Slovenskej republiky.
Čiatkovými cieľmi je iniciovanie vedeckej rozpravy o ekonomickom raste ako dominujúcom
ekonomickom cieli a o HDP /hrubý domáci produkt/ ako určujúcom makroekonomickom indikátore
rozvoja a ekonomického rastu na Slovensku.
Za doterajšie riešenie projektu v roku 2010 sú špecifikované riziká kvantitatívnych
makroekonomických východísk a cieľov a načrtnuté alternatívne ekonomické ciele a indikátory,
ktoré by mohli odrážať skutočné spoločenské potreby obyvateľov SR z krátkodobého aj
dlhodobého hľadiska.
V záverečnej etape riešenia projektu budú na základe výskumu definované nové ciele a
indikátory zohľadňujúce kvalitu života, regionálne potreby, sociálnu spravodlivosť a princípy trvalo
udržateľného rozvoja.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KROPKOVÁ, ZLATA: Komparácia inovačnej výkonnosti vybraných krajín EÚ = Comparison
ofinnovation performance of selected EU countries. Grafy., tab., vzorceIn:Forum statisticum
Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti.Bratislava :
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. - ISSN 1336-7420. - Roč. 6, č. 2(2010), s.
118-124
ANDREJKOVIČ, M. - HAJDUOVÁ, Z.: Modely hodnotenia spokojnosti zamestnancov. In: Forum
Statisticum
Slovacum.
No.
5/2010.
s.
58-63.
ISSN
1336-7420.
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ANDREJKOVIČ, M. - HAJDUOVÁ, Z. - MEGYESIOVÁ, S. - BOSÁKOVÁ, L. - tento článok posielala
Silvia, takže asi v jej rozpise to bude uvedené, lebo neviem názov. (v tlači - FSS 1/2011)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
GAJDOŠ, J. – RUČINSKÝ, R.: Kvalita života – vybrané problémy. In: Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Národná a regionálna ekonomika VIII“. Herľany, 13.15.10.2010. Košice : TU, 2010. s. 297-306. ISBN 978-80-553-0517-2
ANDREJKOVIC, M. - HAJDUOVA, Z. - DURICEKOVA, D.: Výška minimálnej mzdy a jej vplyv na
slovenskú ekonomiku In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Národná a
regionálna ekonomika VIII“. Herľany, 13.-15.10.2010. Košice : TU, 2010. s. 297-306. ISBN 97880-553-0517-2
MEGYESIOVÁ, S.: Hodnotenie Krajín Európskej Únie. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie „Národná a regionálna ekonomika VIII“. Herľany, 13.-15.10.2010. Košice :
TU, 2010. s. 297-306. ISBN 978-80-553-0517-2
PČOLINSKÁ, L. –NAŠČÁKOVÁ, J.: Celoživotné vzdelávanie ako nástroj zvyšovania kvality života
spoločnosti so zameraním na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energií. Medzinárodná
vedecká konferencia: KVALITA VZDELÁVACIEHO PROCESU V RÁMCI VYSOKÉHO ŠKOLSTVA SR –
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY V ŠKOLSTVE, 23. – 24. september 2010, Štrba, ISBN 978-80225-3074-3
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch
ČERVENKA, P. - NAŠČÁKOVÁ, J.: Uplatnění pupilometrie v marketingu. In: Nekonferenčný
recenzovaný zborník – FM UNIPO, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu – v tlači
ĎURIČEKOVÁ, D. - HAJDUOVÁ, Z. – ANDREJKOVIČ, M.: Potenciál alternatívnych zdrojov energie
ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenska. In: Nekonferenčný recenzovaný
zborník – FM UNIPO, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu – v tlači
MEGYESIOVÁ, S. - HUDÁK, M.: Regionálne rozdiely mier nezamestnanosti a miezd na Slovensku
a v Českej republike. In: Nekonferenčný recenzovaný zborník – FM UNIPO, Katedra marketingu
a medzinárodného obchodu – v tlači
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HAJDUOVÁ, Z. – ANDREJKOVIČ, M. – LIESKOVSKÁ, V.: Signs of Economic recession on the Slovak
market. In: Latgale National Economy Research (Journal of Social Sciences). Rezekne, 2010, č.
1(2), s. 221 – 228.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1/0121/10
Názov projektu: Integrácia manažmentu rizika do strategického riadenia nefinančných podnikov
Vedúci projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.
Spoluriešitelia:Ing. Dubovická Lenka, PhD.
Ing. Czillingová Jana, CSc.
doc. Ing. Mihalčová Bohuslava, PhD.
Ing. Simonidesová Jana, PhD.
Ing. Lajoš Branislav, PhD.
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Ing. Manová Eva, PhD.
Ing. Kostková Albína
Ing. Schwartzová Zuzana, PhD.
Ing. Lukáč, M. – (D)
Ing. Freňáková Magdaléna, PhD. – (MD)
doc. Kľúčka Jozef., PhD.
doc. Bednárová Lucia, PhD.
doc. Dufala Václav, CSc.
Doba riešenia:2010-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1 557,- EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
•
rešerš vyše 200 článkov zahraničných autorov z významných báz dát (CD-ROM),
•
zhodnotenie súčasných trendov v manažmente rizika nefinančných podnikov
v kontexte globálnej a ekonomickej krízy na základe publikovaných výsledkov
zahraničných výskumov (články v zahraničných časopisoch),
•
vypracovanie dotazníka na získanie prehľadu o aplikovaní metód manažmentu rizika
do strategického riadenia podnikov v podmienkach SR,
•
prezentácia čiastkových výsledkov výskumu na zahraničnej medzinárodnej
konferencie za účelom výmeny názorov členov riešiteľského kolektívu a účastníkov
konferencie (4 vystúpenia na zahraničných konferenciách).
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
MANOVÁ, E.: Základy účtovníctva. Ekonóm, Bratislava 2010. ISBN 978-80-225-3108
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
SCHWARTZOVÁ, Z. – LYÓCSA, Š. – BAUMOHL, E.: Efekt precenenia položiek súvahy na výsledok
hospodárenia podnikov. Ekonomický časopis, 58, 2010, č.4, s. 360-374. ISSN 0013-3035
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
VARCHOLOVÁ, T. DUBOVICKÁ, L.: Formy spolupráce v oblasti inovačných aktivít. In: International
Scientific Herald. Edition 1 (20), 2010, s.28-32. ISSN 2218-5348
VARCHOLOVÁ, T.- DUDOVICKÁ, L.- DUFALA, V.: New paradigm of risk management. Securitologia,
č. 11, 2010. ISSN 1898-4509.
KLUČKA,J., STRELCOVÁ,S., LELÁKOVÁ,L.: Introduction of Euro in the Slovak republic – Risks and
Challenges, In: Megatred review, vol.7 (2) 2010, str. 99-108, University Belgrade, ISSN 1820-4570
(podiel 33%)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
LUKÁČ, M.: Presnosť metódy Monte Carlo. In: EDAMBA 2010. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Mojmírovce : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. s. 293-298. ISBN 978-80-2252972-3
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KLUČKA, J.: Riadenie toku hotovosti v podniku. In: Finančný manažment a controlling v praxi, č.3,
2010, s.148-151, ISSN 1337-7574
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
VARCHOLOVÁ, T. – DUBOVICKÁ, L.: Centers of excellence – euro-way to innovations in scientific
research. In: The scientific herald of Transcarpathian State University. Issue 9/2009 s. 230-232.
ISBN 966-7781-17-8
KLUČKA, J.: Enterprise Risk Management and Economic Crisis in the Slovak Republic, In:
Management 2010, Union University, Belgrade, 2010, s. 33. ISBN 978-86-84909-69-7
AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

KLUČKA, J: Podnik a hospodárska kríza, Zborník ku konferencii „Hospodárska kríza očami
zainteresovaných“, Žilina, 2010, s. 5. ISBN 978-80-554-0180-5
ELÍŠEK, A., KLUČKA, J., ONDRUŠEK, M.,STRELCOVÁ, S.: Ekonomická bezpečnosť – výzva pre
krízový manažment. Zborník z medzinárodnej-vedecko-odbornej konferencie Manažment teória,
výučba a prax 2010, Liptovský Mikuláš, 2010, s.146-152, ISBN 978-80-8040-404-8 (podiel 25%)
KLUČKA, J.: Financovanie dôsledkov katastrof. Zborník z konferencie Povodne 2010: Príčiny,
priebeh a skúsenosti, Vysoké Tatry, 2010, 4 s. ISBN 978-80-89062-71-3
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
VARCHOLOVÁ, T.: Zabezpečovanie kvality vzdelávania na Slovensku. In: International Scientific
Herald. Perspective Directions and Ways of realizing Innovative Technologies in the System of
European Higher Education. Materials of the 19 th International scientific – practical conference
(December 8-11, 2009). Užhorod: Zakarpatskij deržavnij universitet, 2010. s. 155-161 KB No.
16480-4952p.
VARCHOLOVÁ, T. – DUBOVICKÁ, L.: Contribution of Enterprise Risk Maqnagement. In: The
impovement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological
processes. IX International conference, Khmelnicky National University 2010, s.193-196. ISBN
978-966-330-106-8.
DUBOVICKÁ, L. - VARCHOLOVÁ, T.: Operational Performance in Strategic Managements Systems.
In: The impovement of the quality, reliability and long usage of technical systems and
technological processes. IX International conference, Khmelnicky National University 2010, s.196199. ISBN 978-966-330-106-8.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
DUBOVICKÁ, L.: Use of financial and non-financial measures in Slovak enterprises. In: Zborník
príspevkov z medzinárodnej konferencie AMTP IV. Košice: PHF EU, Bratislava: Ekonóm, 2010. CD
nosič. ISBN 978-80-225-2926-6
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Projekty KEGA
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 158-042EU-4/2010 - KEGA
Názov projektu: Tvorba koncepcie a implementácia blended e-learningu do vzdelávacieho procesu
blokovej výučby odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.
Vedúci projektu: Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD.
Ing. Jana Načšáková, PhD.
Ing. Jana Czilingová, CSc.
Ing. Michal Stričík, PhD.
Ing. Marek Andrejkovič, PhD.
Ing. Denisa Ďuričeková, PhD.
RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.
Doba riešenia: 2010-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: Bežné výdavky : 2291 Eur
Kapitálové výdavky: 733 Eur
Dosiahnuté výsledky riešenia:
Ciele projektu pre prvú etapu riešenia boli splnené. Pre externú formu bakalárskeho
štúdia v štúdijnom odbore 3.3.16. Ekonomika a manažment podniku, bola v súlade s požiadavkami
AK do pedagogického procesu zavedená e-learningová forma vzdelávania vo všetkých povinných
predmetoch. Taktiež bola v predmetoch Matematika, Informatika, Štatistika, Vybrané kapitoly z
matematiky zavedená skúšobná prevádzka hodnotenia študentov prostredníctvom e-learnigu, čím
bol odbúraný subjektívny postoj vyučujúceho k hodnoteniu študentov.
Vďaka plnej podpore zo strany vyučujúcich bolo možné zabezpečiť aktívnu účasť na
rozhodnutí o zavedení blended e-learningu do vyučovacieho procesu. Vďaka tejto podpore mal
následne realizačný tím k dispozícii nástroje vedúce k vyššej angažovanosti ostatných pracovníkov.
Bol vytvorený realizačný tím, ktorý pozostával z pracovníkov z jednotlivých katedier
Podnikovohospodárskej fakulty. Táto skupina osôb bola zodpovedná za plánovanie, organizáciu a
prevádzku e-learningového portálu, technickú podporu, školenia, ako aj za ďalšie s tým súvisiace
činnosti. Základným prvkom je využívanie e-learningového prostredia LMS Moodle umožňujúci
podporu, monitorovanie a rieadenie všetkých e-learningových aktivít, poskytovanie presných a
včasných informácií potrebných pre riadiaci tím. LMS Moodle je sprístupnený všetkým
zamestnancom zapojených do vyučovacieho procesu, kde si môžu aktualizovať svoje údaje,
pripravovať materiály na zverejnenie, pripraviť kurzy predmetov pre študentov. Pripravované sú
učebné materiály na školenia zainteresovaných strán v oblasti efektívnej integrácie blended elearningu do vyučovacieho procesu, ktoré pomôžu skvalitniť a zjednodušiť prípravu a samotný
vyučovací proces.
Najdôležitejšie výstupy projektu boli publikované na významných medzinárodných vedeckých
konferenciách: International cooperiation in the implementation of Higher Education innovative
learning Technologies, Systém manažérstva kvality v školstve, Trendy v aplikovaní štatistických
metód pri zlepšovaní kvality. Za dosiahnuté výsledky možno považovať vypracovanie materiálov
pre blended e-learning, ktoré budú následne integrované do blokovej výučby externej formy
štúdia. Čiastočne bol spustený pilotný projekt využívania blended e-learning vo vybraných
predmetoch Katedry hospodárskej informatiky a matematiky. Na základe výsledkov z tohto
projektu budú zovšeobecnené a modifikované pracovné postupy aplikovateľné v ostatných
predmetoch vyučovaných v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na PHF Košice.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
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AFE Astrakty pozvaných príspevkov z domácich konferenci
TURISOVÁ, R. - TKÁČ, M.: Hodnota vzťahu študent a univerzita. In: International cooperation in
the implementation of Higher Education innovative learning technologies: "XX International
scientific and practical conference". 11.-14. 05. 2010. Ukrajina. s. 9.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentových časopisoch
ANDREJKOVIČ, M. – TKÁČ, M.: Design of experiment in Departure Stores. In: Acta oeconomica
cassoviensia. Roč. 3, č. 2 (2010), s. 4-13. - Košice : PHF EU Košice, 2010. ISSN 1337-6020.
ĎURÍČEKOVÁ, D. – TKÁČ, M.: Axiomatic design in support of new concept design. In: Acta
oeconomica cassoviensia. Roč. 3, č. 2 (2010), s. 27-37. - Košice ISSN 1337-6020.
ĎURIČEKOVÁ, D. - HAJDUOVÁ, Z. - ANDREJKOVIČ, M. :Blended eLearning ako nástroj skvalitnenia
predmetu Matematika na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach. In Podniková revue
: ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 19, s. 37-44.
NAŠČÁKOVÁ, J. – PČOLINSKÁ, L: Moderné prístupy a perspektívy rozvoja predmetov vyučovaných
Katedrou marketingu a obchodu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v
Košiciach. In: Podniková revue 2010, Košice: PHF, 2010. ISSN 1335 – 9746.
HALAGOVÁ, L. - BAŠISTOVÁ, A.. Ľudský faktor v spoločensky zodpovednom podnikaní a jeho
vnímavosť vybranými podnikmi východoslovenského regiónu. 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. 19.s. 83-94
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
ČONKOVÁ, M. - STRIČÍK, M.: Analýza záujmu študentov o eLearningové vzdelávanie na
Podnikovohospodárskej fakulte EU v Košiciach. In: Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého
školstva SR – systém manažérstva kvality v školstve: Medzinárodná vedecká konferencia. Košice:
PHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3
STRIČÍK, M. - ČONKOVÁ, M. - KAFKOVÁ, E. - MEHEŠ, M.: Vnímanie eLearningového vzdelávania
študentmi PHF EU v Košiciach. In: Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR –
systém manažérstva kvality v školstve: Medzinárodná vedecká konferencia. Košice: PHF EU, 2010.
ISBN 978-80-225-3074-3.
PČOLINSKÁ, L. - NAŠČÁKOVÁ, J.: Celoživotné vzdelávanie ako nástroj zvyšovania kvality života
spoločnosti so zameraním na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energií. In: Kvalita
vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR – systém manažérstva kvality v školstve:
Medzinárodná vedecká konferencia. Košice: PHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3.
ĎURÍČEKOVÁ, D. – TKÁČ, M.: Metodický postup pri zlepšovaní kvality vo fáze vývojva
konceptu s využitím štatistických metód. In: Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní
kvality: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Malá Ida. 13.-14. 07. 2010.
ISBN 978-80-225-3016-3.
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HAJDUOVÁ, Z. – ANDREJKOVIČ, M. – TKÁČ, M.: Využitie Six Sigma pri zlepšovaní procesov v
leteckej doprave. In: Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality: Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Malá Ida. 13.-14. 07. 2010. ISBN 978-80-2253016-3.
CZILLINGOVÁ, J.: Profil finančného manažéra v súčasnom období. In: Kvalita vzdelávacieho
procesu v rámci vysokého školstva SR – systém manažérstva kvality v školstve: Medzinárodná
vedecká konferencia. Košice: PHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3.
NAŠČÁKOVÁ, J. – PČOLINSKÁ, L. – TKÁČ, M.: Konkurencieschopnosť absolventov
podnikovohospodárskej fakulty ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach a ich uplatnenie v
praxi. Medzinárodná vedecká konferencia: Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého
školstva – systém manažérstva kvality v školstve, 23. – 24. september 2010, Štrba, ISBN 978-80225-3074-3.

Projekt APVV
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: APVV SK-PL-0040-09
Názov projektu: Retail manažment bioproduktov v Slovenskej republike a Poľskej republike
Vedúci projektu: doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Katarína Petrovčiková, PhD.Ing. Dana Urblíková, PhD.Ing. Cyril Závadský
RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.
Doba riešenia: 2010 - 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 1260
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Projekt sústredil pozornosť na vypracovanie dotazníkov orientovaných na sledovanie
spotrebiteľského povedomia o bioproduktoch, ale aj na zistenie prípadných preferencií z hľadiska
produktového portfólia bioproduktov. Projekt si kladie za cieľ zmapovať oblasť vo vybranom
regióne Poľska a vo východoslovenskom regióne a následne realizovať komparáciu uvedených
zistení. V teréne bolo rozdaných viac ako 2 500 dotazníkov, počas roka 2010 bol zabezpečený ich
zber, spracovanie a čiastočné vyhodnotenie.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
LIESKOVSKÁ, Vanda - URBANSKA, Jolanta. Istota zarzadzania strategicznego w sektorze MSP. In

Pragmatyzm strategii marketingowych w zarzadzaniu małymi i średnimi przedsiebiorstwami. -

Czestochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, 2009.
ISBN 978-83-61118-72-5. ISSN 1506-0829, s. 21-39.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Hesková, Marie - Lieskovská, Vanda: Vývojové změny obchodu z pohledu teorií obchodu[Business
development changes from view of theories of business] Tab.In:Auspicia = Auspicia : a peerreviewed j ournal f or questions of the social sciences : recenzovanýneimpaktový časopis zaměřený
na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejnésprávy a řízení,
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sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). České Budějovice : Vysoká školaevropských a
regionálních studií, 2009. - ISSN 1214-4967. - Roč. 6, č. 2 (2009), s. 23-29
HAJDUOVÁ, Z. – ANDREJKOVIČ, M. – LIESKOVSKÁ, V.: Signs of Economic recession on the Slovak
market. In: Latgale National Economy Research (Journal of Social Sciences). Rezekne, 2010, č.
1(2), s. 221 – 228. ISSN

Projekt South East Europe
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: SEE/A/037/2.4/X
Názov projektu: ENergy Efficiency and Renewables – SUPportin Policies in Local level for EnergY
/ENER-SUPPLY/
Vedúci projektu /koordinátor projektu/: Tkáč /Naščáková/
Spoluriešitelia: zamestnanci PhF – Tkáč, Mendelová, Gajdoš, Ručinský, Andrejovský, Ďuričeková,
Demjanová, Bašistová (Kováč, Dávidová, Rišková, Olešáková, Šusterová)
Doba riešenia: 2009-2012
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: finančné prostriedky prideľované refundačne na
základe rozpočtu a reálne vynaložených a schválených výdavkov súvisiacich s riešením projektu.
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
− mapovanie územia Košického a Prešovského kraja /celého Slovenska/ z pohľadu
rozvoja využívania OZE za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti, bilancie a
podpory cieľov a uplatňovania regionálnych a národných energetických politík,
− zhromažďovanie existujúcich dát, údajov a nových informácií pre spracovanie štúdií
uskutočniteľností efektívneho využívania OZE,
− úzka spolupráca so zástupcami regionálnych a národných autorít – podporovanie
cieľov regionálnych a národných energetických politík, posilňovanie ich uplatňovania,
informovanie o výsledkoch projektu, presadzovanie cieľov a výsledkov vyplývajúcich
z riešenia projektu do legislatívy,
− spracovávanie štúdií uskutočniteľnosti efektívneho využívania OZE ako vstupné údaje
pre potenciálnych investorov pre všetkých 11 krajín zapojených do projektu.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2009-2010:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
NAŠČÁKOVÁ, J. – WEISS, E. - ČERVENKA, P. – MIXTAJ, L. – WEISS, R.: A support of the
renewable source energy utilization and conditions for the biogass station investment. In: Acta
Montanistica Slovaca, Ročník 14 /2009/, číslo 4, ISSN 1335-1788
MATI, R. - KOTOROVÁ, D. - NAŠČÁKOVÁ, J.: Vyhodnotenie a ocenenie vodoretenčných schopností
pôd východoslovenskej nížiny. Evaluation and pricing of soil water-retention capacities in the EastSlovak Lowland. In: Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 4, 189-196, ISSN 05513677
NAŠČÁKOVÁ, J.- MARCIN, A. - ŠOLTÝSOVÁ, B. - DANIELOVIČ, I.: Zlepšenie produkčných
a ekonomických parametrov prasiat po perorálnom príjme rastlinných silíc. In: Podniková revue
2009. Košice: PHF, 2009. ISSN 1335 – 9746
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NAŠČÁKOVÁ, J. - MATI, R - TALL, A. - Kvantifikácia a ocenenie akumulačnej funkcie pôdy. In:
Podniková revue 2009. Košice: PHF, 2009. ISSN 1335 – 9746
NAŠČÁKOVÁ, J. - ŠARIKOVÁ, D.: Energetická bilancia pestovania sóje fazuľovej
pôdoochranných technológiách. Podniková revue 2009. Košice: PHF, 2009. ISSN 1335 – 9746

pri

TKÁČ, M. – DANILOVIČ, M. – ŠOLTÝSOVÁ, B. Produkčný potenciál jačmennej slamy
a environmentálne riziká jej využitia na energetické účely. In: Podniková revue 2009. Košice: PHF,
2009. ISSN 1335 – 9746
KROPKOVÁ, Z. – PORVAZ, P. – JAKUBOVÁ, J. Ekonomika pestovania ozdobnice čínskej (Miscanthus
sinensis Anderss.) In: Podniková revue 2009. Košice: PHF, 2009. ISSN 1335 – 9746
GAJDOŠ, J. - ANDREJOVSKÝ, P. – RUČINSKÝ, R. Obnoviteľné zdroje energie – špecifiká projektu
ENER SUPPLY na Slovensku. In: Podniková revue 2010. Košice: PHF, 2010. ISSN 1335 – 9746
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
PORVAZ P. - NAŠČÁKOVÁ, J. - KOTOROVÁ, D. - KOVÁČ, L.: Poľné plodiny ako zdroj biomasy na
energetické využitie v podmienkach Slovenska In: Medzinárodná vedecká konferencia
„INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE PRE EFEKTÍVNE VYUŽITIE BIOMASY V ENERGETIKE“, Zemplínska
Šírava, Kapušany pri Prešove, 18. – 20. november 2009, ISBN 978-80-225-2961-7
ŠARIKOVÁ, D. - FECÁK, P. - NAŠČÁKOVÁ J.: Náklady a výnosy pri pestovaní sóje fazuľovej
v závislosti od spôsobu obrábania pôdy. In: Medzinárodná vedecká konferencia „INOVATÍVNE
TECHNOLÓGIE PRE EFEKTÍVNE VYUŽITIE BIOMASY V ENERGETIKE“, Zemplínska Šírava,
Kapušany pri Prešove, 18. – 20. november, ISBN 978-80-225-2961-7
TKÁČ, M. - NAŠČÁKOVÁ, J.: Obnoviteľné zdroje energií a energetická efektívnosť - podpora
regionálnych energetických politík In: Medzinárodná vedecká konferencia „INOVATÍVNE
TECHNOLÓGIE PRE EFEKTÍVNE VYUŽITIE BIOMASY V ENERGETIKE“, Zemplínska Šírava,
Kapušany pri Prešove, 18. – 20. november 2009, ISBN 978-80-225-2961-7
NAŠČÁKOVÁ, J. –MATI, R. - KOTOROVÁ, D. –KOCÁK V.: Výroba energie z obnoviteľných
zdrojov a podmienky pre efektívnú prevádzku bioplynovej stanice. In: Medzinárodná vedecká
konferencia „INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE PRE EFEKTÍVNE VYUŽITIE BIOMASY V ENERGETIKE“,
Zemplínska Šírava, Kapušany pri Prešove, 18. – 20. november 2009, ISBN 978-80-225-2961-7
KOCÁK V. – MARCIN, A. - NAŠČÁKOVÁ, J. –PORVAZ, P.: Podpora producentov energie
z obnoviteľných zdrojov v EÚ a na slovensku. In: Medzinárodná vedecká konferencia
„INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE PRE EFEKTÍVNE VYUŽITIE BIOMASY V ENERGETIKE“, Zemplínska
Šírava, Kapušany pri Prešove, 18. – 20. november 2009, ISBN 978-80-225-2961-7
NAŠČÁKOVÁ, J. – SOTÁKOVÁ, M.: Vplyv ekonomickej krízy na využívanie a podporu obnoviteľných
zdrojov energií. In: Medzinárodná vedecká konferencia „INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE PRE
EFEKTÍVNE VYUŽITIE BIOMASY V ENERGETIKE“, Zemplínska Šírava, Kapušany pri Prešove, 18. –
20. november 2009, ISBN 978-80-225-2961-7
ANDREJOVSKÝ, P. – BOBKOVÁ, D. Možnosti využívania biomasy na energetické účely. In:
Medzinárodná vedecká konferencia „INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE PRE EFEKTÍVNE VYUŽITIE
BIOMASY V ENERGETIKE“, Zemplínska Šírava, Kapušany pri Prešove, 18. – 20. November 2009,
ISBN 978-80-225-2961-7
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ANDREJOVSKÝ, P. Analýza možnosti využitia a biomasy na energetické účely. In: Medzinárodná
vedecká konferencia „INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE PRE EFEKTÍVNE VYUŽITIE BIOMASY V
ENERGETIKE“, Zemplínska Šírava, Kapušany pri Prešove, 18. – 20. November 2009, ISBN 978-80225-2961-7
KROPKOVÁ, Z. - Súčasný stav a vývoj využívania biomasy v krajinách V 4. In: Medzinárodná
vedecká konferencia „INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE PRE EFEKTÍVNE VYUŽITIE BIOMASY V
ENERGETIKE“, Zemplínska Šírava, Kapušany pri Prešove, 18. – 20. November 2009, ISBN 978-80225-2961-7
PČOLINSKÁ, L. – NAŠČÁKOVÁ, J.: Celoživotné vzdelávanie ako nástroj zvyšovania kvality života
spoločnosti so zameraním na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energií. Medzinárodná
vedecká konferencia: KVALITA VZDELÁVACIEHO PROCESU V RÁMCI VYSOKÉHO ŠKOLSTVA SR –
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY V ŠKOLSTVE, 23. – 24. september 2010, Štrba, ISBN 978-80225-3074-3
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch
GECIOVÁ, E. – NAŠČÁKOVÁ, J.: Možnosti využitia bioplynu a potenciál jeho získavania na
Slovensku. In: recenzovaný zborník vedeckých prác. FM UNIPO, Katedra ekonomiky a ekonómie –
v tlači
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Fakulta medzinárodných vzťahov

Projekty VEGA
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0696/10
Názov projektu: Vybrané aspekty práva medzinárodných ekonomických vzťahov
Vedúci projektu: prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
Spoluriešitelia: JUDr. Lucia Hurná, PhD. JUDr. Halina Martyniv, PhD., Ing. JUDr. Milan Budjač,
PhD., Mgr. Klaudia Pyteľová, JUDr. Miloš Levrinc, PhD., JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Doba riešenia: január 2010 – december 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 602,- EUR (bežné výdavky)
Dosiahnuté výsledky riešenia:
Základná analýza vytýčenej problematiky, spracovávanie podkladových materiálov, uverejnenie
dosiahnutých čiastkových výsledkov v odborných časopisoch.
•
•
•

identifikácia predmetu a subjektov práva medzinárodných ekonomických vzťahov
charakteristika vzniku a rozvoja práva medzinárodných ekonomických vzťahov
zhodnotenie miesta a úlohy práva medzinárodných ekonomických vzťahov v systéme
medzinárodných vzťahov
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
1./HURNÁ, L. 2010. Vybrané zmeny v práve Európskej únie po prijatí Lisabonskej zmluvy. In:
Medzinárodné vzťahy, 1/2010. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010, s. 69-81. ISSN 13361562.
2./HURNÁ, L. 2010. Spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v Európskej únii. In:
Současná Evropa, 2/2010. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica,
2010, s. 107-126. ISSN 1804-1280.
3./BUDJAČ, M. 2010. Arbitrážne doložky vo vybraných bilaterálnych investičných zmluvách, ktorých
stranou je Slovenská republika. In: Medzinárodné vzťahy, 1/2010. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2010, s. 123-135. ISSN 1336-1562.
4./MARTYNIV, H. 2010. Princípy európskeho zmluvného práva. História ich vzniku, štatút, vybrané
ustanovenia. In: Medzinárodné vzťahy, 1/2010. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010, s. 160172. ISSN 1336-1562.
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: VEGA 1/0763/10
Názov projektu: Postavenie a úlohy diplomacie v procese jednotnej prezentácie štátu
Vedúci projektu: prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.
Spoluriešitelia: JUDr. Peter Rusiňák, PhD., zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu, doc. PhDr.
František Škvrnda, CSc., mim. prof. ,doc. PhDr. Marta Zagoršeková, CSc., doc.
PhDr. Dalibor Vlček, CSc., doc. Milan Kurucz, CSc., Ing. Marek, Csabay, PhD., PhDr.
Mária Bláhová, PhD., PhDr. Erik Pajtinka, PhD., Mgr. Boris Mattoš, PhD., PhDr.
Jarmila Rusiňáková,
Doba riešenia: 2010 - 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2009: 1552
Dosiahnuté výsledky riešenia:
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Príprava a realizácia workshopu Postavenie a úlohy diplomacie v procese jednotnej
prezentácie štátu v rámci 11. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach v dňoch
2. – 3. 12. 2010
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
1.
2.
3.
4.
5.

Mattoš, B.: Jednotná prezentácia štátu
Rusiňáková, J.: Kultúrne inštitúty v systéme prezentácie štátu navonok
Rusiňák, P.: Reprezentatívna funkcia diplomacie
Pajtinka, E.: Verejná diplomacia a jej aktéri v súčasnej praxi
Škvrnda, F.: Nejasné kontúry vývoja hospodárskej diplomacie malých štátov
v podmienkach
globalizácie
6. Bláhová, M.: Interkultúrne aspekty a historicko-lingvistické vplyvy Turecka na súčasnú
7.
globalizovanú spoločnosť
8. Zagoršeková, M.: Vplyv kultúrnych zmien na sociálny kapitál malých štátov
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Fakulta aplikovaných jazykov

Projekt KEGA
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: KEGA č.504, MŠ SR č. 446-016EU-4/2010
Názov projektu: Weblearning-System v predmete Reálie anglicky a nemecky hovoriacich krajín
Vedúci projektu: doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc. (KJaT)
Spoluriešitelia: Ing. Anton Zdarilek – zástupca ved. projektu (CIT)
riešitelia: PhDr. Mária Bláhová, PhD. (KAaNJ), PhDr. Ildikó Némethová, PhD. (KIK), PhDr. Oľga
Vereská (KAaNJ), PhDr. Ingrid Kunovská, PhD. (KAaNJ)
Doba riešenia:
2010 - 2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 5 971,00 Eur
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
• korpus relevantných materiálov v anglickom a nemeckom jazyku v printovej podobe
získaný z pobytov na zahraničných univerzitách a knižniciach na vkladanie do webovej
stránky
• materiály od študentov
• tvorba webovej stránky
• výstupy riešiteľov na konferenciách
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEC01 0117772
NÉMETHOVÁ, Ildikó. The cultural context of economic development. 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. 61-64.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED01 0119639
NÉMETHOVÁ, Ildikó. Institutions, institutional change and culture. In Jazykovedné, literárnovedné
a didaktické kolokvium IV. : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA,
2010. ISBN 978-80-89328-41-3, s. 66-74.
AED02 0119752
MRÁZOVÁ, Mária - KUNOVSKÁ, Ingrid. Humanizácia vo vyučovaní cudzích jazykov. In Humanizácia
v cudzojazyčnom vzdelávaní 1 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F
LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-40-6, s. 50-56.
AED03 0120054
NÉMETHOVÁ, Ildikó. A practical approach to understanding the role of culture in economics. In
Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium V. : zborník vedeckých prác [elektronický
zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-42-0, s. 58-69.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01 0121081
NÉMETHOVÁ, Ildikó. Understanding the impact of culture on economic development. In Nation

and language: modern aspects of socio-linguistic development : proceedings of the 4th
international conference, 21-22 October 2010, Kaunas. - Kaunas : Kaunas University of

Technology, Panevėžys Institute, 2010. ISSN 2029-0497, s. 77-81.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 0117172
BLÁHOVÁ, Mária. Flexibilita postmodernej spoločnosti - pozitíva a negatíva. In Medzinárodné
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vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 31-34. VEGA 1/0686/08.

(aa) Štatistika: kategória publikačnej činnosti
AEC
AED
AFC
AFD
Súčet

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
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1
3
1
1
6

Ústav ekonómie a manažmentu

Medzinárodný výskumný projekt
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: RTD-L1-PP-2008-MASIS
Názov projektu: Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS)
– Monitoring politických a výskumných činností vo vede v spoločnosti v Európe
Vedúci projektu: Niels Olesen, Dánsko
Spoluriešitelia: Štefan Zajac
Doba riešenia: 2010-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 316,17- Euro
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Analýza situácie vo vede v posledných rokoch v SR sa zamerala na nasledovné okruhy:
- vývoj národného kontextu vedy v spoločnosti;
- súčasné diskusie o postavení vedy v spoločnosti;
- tvorba priorít vo vede, vláda a využitie vedy v tvorbe vládnej politiky;
- výskumy vedy v spoločnosti;
- aktivity týkajúce sa prezentácie výsledkov vedy v spoločnosti.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
GHG – práce zverejnené na internete
Zajac, Š.: Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe
(MASIS). National Report, Slovakia, 28 s., dostupné na:
http://dev.contentcube.dk/masis/files/reports/MASIS_Slovakia_report.pdf

Univerzitný projekt
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: 1
Názov projektu: Znalostná ekonomika v SR
Vedúci projektu: Štefan Zajac
Spoluriešitelia: Karol Morvay, Richard Outrata
Doba riešenia: 2009-2011
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010:
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku. Ekonomický
časopis, ročník 58, číslo 2/2010 - Ekonomická recesia nevplývala na
všetky segmenty
zamestnanosti rovnako. V čase prípravy článku bolo možné hovoriť o dopadoch skorej fázy
ekonomickej recesie, ktorej prejavy boli v ukazovateľoch produkcie prítomné od IV. štvrťroka
2008, ale v ukazovateľoch trhu práce sa objavovali až s časovým posunom. Analýza sa venovala
dvom druhom štruktúrnych zmien na trhu práce: expanzii samozamestnávania v skoršej fáze
recesie a štruktúrnemu posunu v prospech vysokovzdelanej pracovnej sily. V prvom prípade išlo o
proces v nesúlade s tendenciami v externom prostredí (EÚ), v druhom prípade išlo o proces v
súlade s nimi. Rozdielna relatívna vzácnosť kvalifikovanejšej a menej kvalifikovanej pracovnej sily
viedla k inému dopadu recesie na zamestnanosť nízko- a vysokovzdelaných pracovných síl;
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Konkurencieschopnosť a proces dobiehania: metodologické východiská. In: Ekonomické
rozhľady č.2, 2010 - Výskum otázok konkurencieschopnosti ekonomiky sa uberal po dvoch líniách:
po línii metodologického vymedzenia prístupu k chápaniu relatívne nového fenoménu
konkurencieschopnosti a po línii overovania metód merania konkurencieschopnosti na
národohospodárskej úrovni v podmienkach nových členských (dobiehajúcich) štátov EÚ. Na
základe nových poznatkov boli spresnené a argumentačne prehĺbené metodologické východiská k
širšiemu chápaniu fenoménu konkurencieschopnosti v podmienkach nedokonalej konkurencie a
globalizácie.
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010:
ADD – Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Morvay, K.: Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku.
Ekonomický časopis, ročník 58, číslo 2/2010, s.144-155.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Outrata, R. (2010): Konkurencieschopnosť a proces dobiehania: metodologické
východiská. In: Ekonomické rozhľady č.2, XXXIX, ISSN O 323 – 262X, s. 207-218
AED – Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch:
Morvay, K.: Dopad recesie na segmenty trhu práce: posun k väčšej diferenciácii. In: Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ.
Výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR“. Katedra hospodárskej politiky NHF, 2010.
ISBN 978-80-225-3067-5
Morvay, K.: Prejavy oživenia tokov na trhu práce. In: Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého
seminára „Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu“. Ekonomická univerzita v
Bratislave, 2010. ISBN 978- 80- 225- 3066- 8.
AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:
Morvay, K.: Dobiehanie miery zamestnanosti vyspelých ekonomík je závislé od zamestnávania
nízkokvalifikovaných. In: Hospodárska politika reálnej konvergencie. Monografický nekonferenčný
zborník vedeckých statí z projektu VEGA 1/0605/08. Bratislava, Ekonóm 2010. ISBN 978-80-2253121-4
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Interný projekt NCEGŠ
IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU
Číslo projektu: Ide o interný projekt NCEGŠ SR pri Ekonomickej univerzite
Názov projektu: Nový komplexný model trvalo udržateľného sociálno –
ekonomického rozvoja
Slovenska (koncepcia a cesty realizácie).
Vedúci projektu: Prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc.
Spoluriešitelia: RNDr. Juraj Silvan, CSc., PhDr. Silvia Matúšová, PhD., Ing. Ondrej Barič, PhD.,
Doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD., Doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD., Ing. Kristína
Drieniková, PhD.
Doba riešenia: 2009 -2012
Finančné prostriedky pridelené na rok 2010: 134 842 EUR
Dosiahnuté výsledky riešenia (anotácia výsledkov výskumu):
Ide o3 monografie. Názvy nižšie.
Anotácia: Hospodárska kríza a jej vplyv na súčasný, ale hlavne budúci vývoj Slovenska. Postkrízový
vývoj, dôsledky a hľadanie východísk z krízy s dosahom na reálny život a demografické správanie
sa obyvateľstva Slovenska. Analýza vývoja z finančného, ekonomického, politického,
spoločenského, regionálneho, priestorového, demografického a environmentálneho hľadiska.
Ekonomické aspekty sociálnej spravodlivosti a ľudské práva. Vývoj sociálneho modelu
v poznatkovo-orientovanej spoločnosti v období integrácie a globalizácie. Sociálna spravodlivosť
a ľudské práva, ekonomika a monetárny pohľad, regionalistika a environmentálny urbanizmus,
aspekt sociálno-kultúrny, komparatívny pohľad.
Analýza prvej etapy transformačného procesu na Slovensku. Komplexné hodnotenie tohto procesu.
Očakávania smerovania k sociálnemu štátu, prechod na invenčno-kreatívnu spoločnosť a k trvalej
udržateľnosti.
Prvá monografia prináša prezentáciu vplyvu hospodárskej krízy na súčasný, ale hlavne budúci
vývoj Slovenska. Zameriava sa na postkrízový vývoj, dôsledky a hľadanie východísk z krízy
s dosahom na reálny život a demografické správanie sa obyvateľstva Slovenska. Poskrízový vývoj
sa analyzuje z finančného, ekonomického, politického, spoločenského, regionálneho,
priestorového, demografického a environmentálneho hľadiska.
Druhá monografia tematicky nadväzuje na predošlé dve monografie. Prináša informácie ako sa
formovali tradičné sociálne hodnoty slovenskej spoločnosti, ako sa vyvíja sociálny model v čase
poznatkovo orientovanej spoločnosti a v období integrácie a globalizácie, ako sociálny model
stimuluje invenciu a tvorivosť a ako usmerňuje hnacie sily pre rozvoj ekonomiky, politiky
a praktické riešenia. Využili sa pritom skúsenosti z nordického rozvojového modelu vzhľadom na
to, že severské krajiny predstavujú jeden z pozitívnych príkladov prelínania vybraných aspektov
sociálnoekonomického vývoja.
Tretia monografia prináša analýzu prvej etapy transformačného procesu na Slovensku. Je jedným
z prvých pokusov komplexného hodnotenia. Konštatuje, že očakávania smerovania k sociálnemu
štátu, prechodu na invečno-kreatívnu spoločnosť a k trvalej udržateľnosti sa nerealizovali. Prevláda
paradigma liberálnej politiky a ekonomiky. Uplatňovala sa preferencia trhu, zisku, masovej
privatizácie štátneho majetku a uvedenia na scénu novej politickej elity. Na dodržiavanie etických
hodnôt nezostávalo veľa priestoru.
Uvedené monografie svojím zameraním a obsahom priamo nadväzujú a prispievajú k cieľom
Národného programu Slovenskej republiky k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu
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vylúčenie 2010. Prvé dve monografie boli poskytnuté Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny
SR, Fond sociálneho rozvoja, ktorý zastrešuje všetky aktivity v rámci Národného programu a budú
zahrnuté do záverečnej správy Národného programu za rok 2010 (príloha e-mailová správa
z MPSVR).
Zoznam publikačných výstupov výskumného projektu za rok 2010):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Ivanička, K. a kol. 2010. Overcoming Crisis – Creation of the New Model for Socio-Economic
Development of Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN 978-80-225-2882-5
Ivanička a kol. 2010. Economic Aspects of Social Justice and Human Rights. Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN 978-80-225-3004-0
Ivanička , K: European Trends and our Prospects and Interests in Integrating Europe. Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN 978-80-225-2938-9
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