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 Množstvo nových teoretických a metodologických poznatkov, ako aj sformulovanie 
mnohých originálnych téz je výsledkom rozsiahlej a rôznorodej vedecko-výskumnej činnosti 
učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov EU v Bratislave. Vznikajú učebnice, skriptá, 
monografie či štúdie, ktoré veľakrát ovplyvnia smer výskumu v tej-ktorej vedeckej oblasti. 
Nezriedka  sú inšpiračným zdrojom pre ďalšie vedecké pracoviská nielen doma, ale i 
v zahraničí.  
 
 Ako každoročne, boli aj v tomto roku ocenené najlepšie publikované výstupy 
z vedeckovýskumnej činnosti „Cenou rektora EU za najlepšie výstupy z vedeckovýskumnej 
činnosti publikované v roku 2007“. Návrhy publikačných výstupov predložili na ocenenie 
fakulty a celouniverzitné výskumné a pedagogické pracoviská. Ceny sa udelili v šiestich 
kategóriách nasledovne:  
 
1. kategória: Vedecké monografie  
2. kategória: Vysokoškolské učebnice  
3. kategória: Skriptá a učebné texty  
4. kategória: Vedecké práce v karentovaných časopisoch  
5. kategória: Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch 
6. katogória: Publikované príspevky na vedeckých konferenciách 
 
 V jednotlivých kategóriách boli ceny udelené nasledovne: 
        
Vedecké monografie:          
/AAA, AAB/ 
 
prof. Ing. Karol ZALAI, CSc.       
doc. Ing. Jana ŠNIRCOVÁ, PhD. 
doc. Ing. Ľudmila KALAFUTOVÁ, CSc. 
„Finančno-ekonomická analýza podniku“ 
SPRINT  Bratislava, 2007 
 
Vysokoškolské učebnice:         
/ACA, ACB/                 
      
doc. Ing. Alžbeta FOLTÍNOVÁ, CSc.       
Ing. Mgr. Gabriela DUBCOVÁ, PhD.      
Ing. Pavol SERINA, PhD.        
Ing. Slavomíra ŠAGÁTOVÁ        
Ing. Miroslav TÓTH, PhD.        
 „Nákladový controlling“ 
SPRINT  Bratislava, 2007 
 
 



Skriptá a učebné texty         
/BCI/ 
      
doc. PhDr. František ŠKVRNDA, CSc.                
„Spravodajské služby a bezpečnosť sveta“ 
EKONÓM Bratislava, 2007 
 
Vedecké práce v karentovaných časopisoch       
/ADC, ADD/ 
 
doc. Ing. Viktória BOBÁKOVÁ, CSc.            
Ing. Jaroslava HEČKOVÁ, PhD. 
„Analýza konkurencieschopnosti slovenského spracovateľského priemyslu“  
Politická Ekonomie, č. 4, 2007 
 
Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch      
/ADE, ADF/ 
 
prof. Ing. Soňa FERENČÍKOVÁ, CSc       
Dr. Yusaf  H. AKBAR  
„Industrial Clustering and Global  Value Chains in Central and Eastern  Europe: Role of 
Multinational  Enterprises in Industrial Upgrading“  
Prague economic papers, č. 3, 2007 
 
Publikované príspevky na vedeckých konferenciách     
/AFA, AFB, AFC, AFD/ 
 
Ing. Tomáš DOMONKOS        
 „Analýza a modelovanie zamestnanosti v SR“  
Zborník z medzinárodní Baťovy doktorandské konference, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 
2007 

 

Okrem vyššie uvedenej „Ceny rektora EU za najlepšie výstupy z vedeckovýskumnej 
činnosti publikované v roku 2007“  boli s cieľom motivácie učiteľov a vedecko-výskumných 
pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave publikovať články najmä v karentovaných 
časopisoch, finančne ocenené aj všetky články, ktoré ich autori publikovali v karentovaných 
časopisoch v r. 2007. 
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