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1

ÚVOD

Vedecko-výskumná činnosti (ďalej len VVČ) Obchodnej fakulty za rok 2016 je hodnotená v intenciách
hlavných úloh deklarovaných v Dlhodobom zámere rozvoja Obchodnej fakulty EU v Bratislave na obdobie
rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2023. Z tohto dôvodu hodnotenie akcentuje plnenie akreditačných
kritérií, úroveň medzinárodnej akceptácie výsledkov vedy a doktorandského štúdia, spoluprácu s praxou
a podporu kariérneho rozvoja.
Hodnotenie je sústredené na štyri kľúčové oblasti: riadenie a realizácia výskumných aktivít, riadenie
a realizácia publikačných aktivít, riadenie a realizácia doktorandského štúdia a riadenie a realizácia transferu
poznatkov.
Vo všetkých sledovaných oblastiach možno identifikovať kvalitatívny progres. Obchodná fakulta sa v roku
2016 začlenila do riešenia projektu schémy HOROZONT 2020, svoje publikačné platformy obohatila
o konferenčné výstupy evidované v databáze Web of Science. Pokračoval i pozitívny trend v oblasti
medzinárodnej akceptácie publikačných výstupov autorov Obchodnej fakulty. Evidentné je i pokračujúce
úsilie o spoluprácu s praxou na úrovni výskumu i edukácie.
VVČ OF EU v Bratislave bola v roku 2016 koordinovaná v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja OF EU
v Bratislave na obdobie 2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023, pričom prioritne sa sústredila na ďalší
kvalifikačný rast pracovníkov, tvorbu kvalitných publikačných výstupov, prípravu a realizáciu aplikovaného
výskumu pre hospodársku prax, prípravu a realizáciu projektov zahraničných grantových schém a
uskutočnenie nosného vedeckého podujatia – medzinárodnej vedeckej konferencie.
Výstupy hodnotených oblastí sú podmienené predovšetkým existujúcimi finančnými a personálnymi
vedeckovýskumnými kapacitami, legislatívnym a procesným zázemím.
Na VVČ OF EU v Bratislave sa podieľali všetky pracoviská, pričom výstupy sú zdokumentované v
publikačnej činnosti, v tvorbe finančných zdrojov z projektovej činnosti, vo výsledkoch doktorandského
štúdia, v tvorbe nových projektov, ako aj v prezentáciách v nepublikovanej forme (Noc výskumníkov,
prednášky, konferencie, workshopy, prezentácia nových poznatkov z oblasti obchodno-vedných disciplín a
ostatné podujatia v rámci Týždňa vedy na Slovensku). Významnú a kvalitnú zložku organizácie vedy a
doktorandského štúdia predstavovali v roku 2016 odborové komisie doktorandského štúdia a Vedecká rada
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
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1.1 Činnosť Vedeckej rady OF EU v Bratislave v roku 2016
Vedecká rada OF EU v Bratislave plnila v roku 2016 svoje úlohy v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj so
Štatútom Obchodnej fakulty EU v Bratislave a Rokovacím poriadkom Vedeckej rady Obchodnej fakulty EU
v Bratislave.
Na svojich zasadnutiach v roku 2016 – 17. 3. 2016; 12. 5. 2016; 24. 11. 2016 a 20. 12. 2016 – Vedecká rada
OF EU v Bratislave prerokovala:
-

vyhodnotenie činnosti odborových komisií doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave za rok 2015;
témy dizertačných prác na akademický rok 2016/2017 pre III. stupeň vysokoškolského štúdia
na OF EU v Bratislave;
Správu o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti Obchodnej fakulty EU v Bratislave za rok 2015;
správu o Výsledkoch Obchodnej fakulty EU v Bratislave za rok 2015 vo vzdelávacej,
vedeckovýskumnej a ostatnej činnosti a hlavné úlohy na rok 2016;
návrh ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach na I. a II. stupni
vysokoškolského štúdia na OF EU v Bratislave v akademickom roku 2015/2016;
návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Valérii Michalovej, CSc.;
návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Helene Strážovskej, CSc.;
Informáciu o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na doktorandské štúdium na OF EU
v Bratislave na akademický rok 2016/2017;
atestácie doktorandov OF EU v Bratislave za akademický rok 2015/2016;
návrh na nových členov odborových komisií pre študijné programy 3. stupňa štúdia na OF EU v
Bratislave;
návrh ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych (dizertačných) skúškach pre 3. stupeň
štúdia na OF EU v Bratislave v akademickom roku 2016/2017.

1.2 Štruktúra akademických pracovníkov na OF EU v Bratislave v roku 2016
Štruktúru tvorivých pracovníkov na fakulte tvorili v roku 2016: 7 profesori (z toho 1 na čiastočný úväzok),
23 docentov, 61 odborných asistentov s titulom PhD. (z toho 2 na čiastočný pracovný úväzok), 4 odborní
asistenti bez titulu PhD. (z toho 1 na čiastočný pracovný úväzok) a 1 výskumný pracovník. Na realizácii
vedecko-výskumnej činnosti sa podieľalo teda spolu 97 tvorivých pracovníkov (z toho 4 na čiastočný
pracovný úväzok), pričom v porovnaní s rokom 2015 zaznamenal index vývoja stavu tvorivých pracovníkov
na OF EU v Bratislave nárast na úroveň 108,14 percent v skupine zamestnancov na plný úväzok, pokles
v skupine zamestnancov na čiastočný úväzok na úroveň 20 percent.
Za pozitívny fakt možno označiť skutočnosť, že zamestnanecká štruktúra bola posilnená v kategórii profesor
(1 nový profesor), čo priaznivo ovplyvňuje personálne zázemie vedecko-výskumnej činnosti OF EU
v Bratislave, ako aj rozvoj relevantného študijného odboru.
Bližší prehľad o štruktúre akademických pracovníkov na Obchodnej fakulte EU v Bratislave v roku 2016
poskytuje tabuľka 1.
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0
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0

0

0

0

0

0

0
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0
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1
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50,00

KOP

0 0 0 0 0 0

0

0
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0

0

0

0
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0

0

0

0

8

0
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0

KIOF

0 0 0 0 0 0

0

0

4

0

3

0

0

0

0

0

1

0

8

0

100,00

0

Spolu OF

6 1 0 0 0 0

23

0

59

2

4

1

0

0

0

0

1

0

93

4

108,14

20,00

hosť. prof. 2

0

hosť. prof. 1

8

mim. prof.2

4 0 0 0 0 0

mim. prof.1

KMR

prof.2

Index
2016/20151

Katedra*

prof.1

doc1.

Tabuľka č. 1 : Štruktúra tvorivých pracovníkov na OF EU v Bratislave v roku 2016 (stav k 31.10.2016).

Index
2016/20152

*KMR - Katedra marketingu, KMO - Katedra medzinárodného obchodu, KSCR - Katedra služieb a cestovného ruchu, KTKT
- Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru, KOP - Katedra obchodného práva, KIOF - Katedra informatiky obchodných
firiem
1
2

2

ustanovený pracovný čas
čiastočný úväzok

HODNOTENIE VÝSKUMU NA OF EU V BRATISLAVE ZA ROK 2016
2.1 Informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových schém

V roku 2016 riešili tvoriví zamestnanci OF EU v Bratislave spolu 26 projektov podporených z domácich
grantových schém (vrátane projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej
forme štúdia na EU v Bratislave – ďalej len PMVP). Ich štruktúra bola sformovaná s väčšinovým zastúpením
projektov VEGA (12 projektov), ďalej ju tvorili 2 projekty KEGA, 5 projektov PMVP, pričom v 7
projektoch participovali zamestnanci OF EU v Bratislave v rámci riešiteľských kolektívov v koordinácii
iných pracovísk. Priemerný počet projektov (VEGA, KEGA, PMVP), na ktorých participoval jeden
zamestnanec je 0,23. Na riešení projektov realizovaných v roku 2016 sa podieľalo spolu 82 tvorivých
zamestnancov a 41 doktorandov. Priemerný počet projektov, na ktorých participoval jeden zamestnanec,
vrátane projektov aplikovaného výskumu pre hospodársku prax, je 0,32. Projekty aplikovaného výskumu
tak podporujú portfólio výskumných aktivít a uplatnenie výskumných personálnych kapacít na OF EU
v Bratislave. Uvedený podielový ukazovateľ vypovedá tiež o nevyužitej personálnej kapacite v sledovanom
období. Výzvou pre nadchádzajúce obdobie je širšie zapojenie výskumných pracovníkov do projektov
a rozšírenie projektového portfólia. Projekty podporované z domácich grantových schém (VEGA, KEGA,
PMVP) vygenerovali v roku 2016 finančné prostriedky v hodnote 47 352 €.
V sledovanom období OF EU v Bratislave pokračovala v snahe o úspešné podanie nových projektov vo
viacerých schémach. Tvoriví zamestnanci pripravili 1 projekt APVV, pričom konečný výsledok
schvaľovacieho procesu nie je doposiaľ známy. V rámci grantovej agentúry VEGA eviduje OF EU
v Bratislave 13 podaných projektov, v rámci KEGA schémy 7 podaných projektov. Evaluačný proces je
ukončený, možno konštatovať, že na základe bodového rozhodnutia VEGA a KEGA komisií, mali podané
projekty kvalitatívne vysoké ohodnotenie, na základe rozhodnutia o financovaní budú riešené 4 VEGA
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projekty a 1 KEGA projekt so začiatkom riešenia v roku 2017. Výskumné výzvy hospodárskej praxe
reflektovali 4 podané projekty, následne boli aj v danom roku financované. V rámci výskumných projektov
RIS3 SK bol podaný jeden projekt, pričom konečný výsledok schvaľovacieho procesu nie je známy. V rámci
projektov PMVP bolo podaných 5 projektov.
V roku 2016 získala OF EU v Bratislave financovanie 1 nového projektu VEGA (podané v roku 2015) a 1
projektu KEGA (podaný v roku 2015). V schéme PMVP eviduje OF EU v Bratislave 5 podaných projektov,
z nich úspešné boli 2, pričom v 3 PMVP projektoch participovali doktorandi a zamestnanci OF EU v
Bratislave v rámci riešiteľských kolektívov v koordinácii iných pracovísk.
Tabuľka č. 2 : Štruktúra projektov na OF EU v Bratislave v roku 2016
Druh projektov
Výskumné projekty v rámci
zahraničných grantových schém, z toho:
- 7. RP
- HORIZONT 2020
- COST
- Interreg
- Program cezhraničnej spolupráce
Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie
Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Výskumné aktivity/projekty od
subjektov verejnej správy
Výskumné aktivity/projekty od iných
subjektov, ako sú subjekty verejnej
správy, a od subjektov zo zahraničia
(mimo grantových schém)
Projekty mladých učiteľov, vedeckých
pracovníkov a doktorandov v dennej
forme štúdia na EU v Bratislave
SPOLU

Počet
1
(1*)

8 (4*)
2

10

2 (3*)
30

* participácia na projektoch iných univerzít

Prehľad najvýznamnejších ukončených projektov podporovaných z domácich grantových schém:
- VEGA 1/0134/14 Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania
moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže
životného prostredia a na zvyšovanie kvality života; zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. F. Daňo, PhD.;
- VEGA 1/0205/14 Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia
princípov iniciatívy Inovácia v Únii; zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. V. Kubičková, PhD.;
- VEGA 1/0178/14 Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na
vzdelávanie spotrebiteľov; zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. M. Dzúrová, PhD.;
- VEGA 1/0550/14 Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na
konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020; zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. P. Baláž, PhD.;
- VEGA 1/0635/14 Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín
na Slovensku; zodpovedný riešiteľ: Dr. Ing. M.A. Jarossová;
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-

KEGA 002EU-4/2015 Príprava vysokoškolskej učebnice pre ťažiskový predmet Európske
a medzinárodné obchodné právo nového študijného programu Medzinárodné podnikanie;
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD.

Prehľad najvýznamnejších riešených projektov podporovaných z domácich grantových schém:
- VEGA 1/0224/15 Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach nezamestnanosti
a relatívnej deprivácie nezamestnaných: implikácie pre decízne rozhodnutia a podnikateľskú prax;
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. D. Lesáková, CSc., D.M.M.;
- VEGA 1/0282/15 Nástroje marketingovej politiky v nových obchodných modeloch orientovaných na
tvorbu viacnásobnej hodnoty pre zákazníka v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja; zodpovedný
riešiteľ: prof. Ing. J. Kita, CSc.;
- VEGA
1/0670/16 Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania
konkurencieschopnosti podnikov SR; zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. M. Karkalíková, CSc.;
- KEGA 027EU-4/2016 Učebnica Základy podnikania pre stredné školy; zodpovedný riešiteľ: Ing.
Monika Krošláková, PhD.

2.2 Informácie o projektoch podporovaných subjektmi zo zahraničia a zo zahraničných
grantových schém
V rámci kategórie zahraničných projektov participovali tvoriví zamestnanci OF EU v Bratislave na riešení
4 projektov. Do riešenia boli zapojení 7 zamestnanci. Za OF EU v Bratislave je v roku 2016 evidovaných 8
podaných zahraničných projektov, z toho 2 projekty v rámci schémy HORIZONT 2020 (1 úspešne
schválený so začiatkom realizácie v roku 2017); „Elektromobilita v mestskej doprave: Multidimenzionálna
inovácia (socio-ekonomické environmentálne efekty) eMobilita“. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Róbert Rehák,
PhD. Doba riešenia 2017-2020.
1 projekt v rámci schémy COST nebol financovaný. Jeden zahraničný projekt SHARE bol podaný a zároveň
získaný pre SAV, v ktorom OF EU v Bratislave vystupuje ako participant - “Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe”. Spoluriešiteľ: Ing. Dana Vokounová, PhD. Doba riešenia: 2016-2017.
Projekt v rámci schémy ERASMUS+ bol v roku 2016 podaný pod názvom „Methodology of Interpretation
of European Cultural Heritage trough Atractions in Tourism“, doposiaľ však nebol evalvačný proces
ukončený.
V rámci projektov V4 boli podané tri projekty, zatiaľ jeden úspešný „Young Visegrad 2016“. Zodpovedný
riešiteľ: doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., M.A. Doba riešenia: 2016.
Na riešení zahraničných projektov realizovaných v roku 2016 sa podieľalo spolu 7 tvorivých zamestnancov
a 6 doktorandov.
Projekty podporovaný zo zahraničných zdrojov (grantová schéma HORIZONT 2020) vygeneroval v roku
2016 finančné prostriedky v hodnote 2 419,10 €.
Pokračujúcou účasťou tvorivých zamestnancov OF EU v Bratislave na projektových aktivitách
podporovaných subjektmi zo zahraničia a zo zahraničných grantových schém sa zabezpečuje plnenie hlavnej
úlohy VaV 2 v rámci dlhodobého zámeru, ktorá sleduje zvyšovanie medzinárodnej akceptácie výsledkov
vedy a doktorandského štúdia. Kľúčová z tohto pohľadu je predovšetkým účasť v schéme HORIZONT 2020.
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Riešené projekty financované subjektmi zo zahraničia (mimo grantových schém):
-

Z-13-102/0006 -10 Savoy Educ. Trust: Fond 35; prof. JUDr. Ľ. Novacká, PhD.;
Horizont 2020 - Environmentálna diplomacia a geopolitika EDGE. Spoluriešitelia: prof. Ing. F.
Daňo, PhD., Ing. P. Drábik, PhD. Ing. P. Krnáčová, PhD. Doba riešenia: 2015-2019;
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Spoluriešiteľ: Ing. D. Vokounová, PhD. Doba
riešenia: 2016-2017;
Young Visegrad 2016. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. D. Čiderová, PhD., M.A. Doba riešenia: 2016.

2.3 Výskumná činnosť nepodporovaná z výskumných grantových schém
V roku 2016 riešili tvoriví zamestnanci spolu 7 výskumných projektov nepodporovaných z grantov
výskumných agentúr. Ich riešenie zabezpečilo spolu 9 tvorivých pracovníkov. Tieto projekty boli riešené pre
zadávateľa z hospodárskej praxe a potvrdili pretrvávajúcu orientáciu výskumných kapacít OF EU
v Bratislave uplatniť potenciál VVČ aj v praktických riešeniach a rozvíjať spoluprácu s podnikateľským
i inštitucionálnym prostredím. Projekty aplikovaného výskumu pre hospodársku prax vygenerovali v roku
2016 finančné zdroje v celkovej výške 24 540 €, čo predstavuje po VEGA projektoch druhý najprínosnejší
finančný zdroj pre rozpočet OF EU v Bratislave. I napriek tomu, že časť týchto projektov neovplyvnila prílev
finančných prostriedkov, ich význam je nespochybniteľný v rámci rozvoja spolupráce s praxou.
Riešené projekty nepodporované z grantov výskumných agentúr:
- 2015-PSD-PAV-01 Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávač ako integrálna súčasť marketingu;
doc. Ing. A. Miklošík, PhD.;
- 2015-PSD-PAV-02 Zefektívnenie fungovania marketingu na sociálnych sieťach prostredníctvom
nástrojov automatizácie; doc. Ing. A. Miklošík, PhD.;
- CIT, SE fsp 225 Čisté a inteligentné technológie s využitím GSM, WEB a automatizácie ako globálne
orientovaných produktov; doc. Ing. A. Miklošík, PhD.;
- BTB 2016 Primárny výskum návštevníkov Bratislavy prostredníctvom dotazníkového prieskumu a on-line
prieskumu realizovaného cez komunikačné kanály obstarávateľa pre potreby BTB; prof. JUDr. Ľ.
Novacká, PhD.;
- BRT Turizmus regiónu Bratislava; prof. JUDr. Ľ. Novacká, PhD.;
- Fsp 223 Riadenie prístupov a identít; Mgr. A. Pólya, PhD.;
- Návrh modelu komunikačnej stratégie firmy De Bondt, s.r.o.; Ing. J. Orgonáš, PhD., Ing. P. Drábik, PhD.,
Ing. P. Krnáčová, PhD.
Prehľad a zoznam riešených projektov na OF EU v Bratislave v roku 2016 je uvedený v Prílohe č. 1.
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3

FINANČNÉ ZDROJE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI
3.1 Štruktúra projektov a ich finančné zdroje

V roku 2016 OF EU v Bratislave realizovala 12 projektov VEGA, 2 projekty KEGA, 7 projektov
hospodárskej praxe, 4 zahraničné projekty (v rámci nich 1 projekt schémy HORIZONT 2020), 5 projektov
mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov. Celkovo sa tvoriví pracovníci podieľali na riešení 30
projektov.
Tieto projekty vygenerovali finančné zdroje vo výške celkom 74 311 € (v roku 2015 bola dosiahnutá
hodnota 67 571 €), čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu. Na tomto výsledku sa
významnou časťou podieľali VEGA projekty (40 579 €) a projekty aplikovaného výskumu pre hospodársku
prax, ktoré vygenerovali finančné zdroje v celkovej výške 24 540 €. Ďalej je štruktúra finančných
prostriedkov z projektov sformovaná nasledovne: KEGA projekty (4 375 €), projekt schémy HORIZONT
2020 (2 419,10 €) a projekty mladých vedeckých pracovníkov (2 398 €).
Tabuľka č. 3 : Získané finančné prostriedky OF EU v Bratislave v roku 2016
Druh projektov
Projekty VEGA
Projekty KEGA
Výskumné projekty v rámci zahraničných
grantových schém: - HORIZONT 2020
Výskumné aktivity/projekty od iných
subjektov, ako sú subjekty verejnej správy,
a od subjektov zo zahraničia (mimo
grantových schém)
Projekty mladých učiteľov, vedeckých
pracovníkov a doktorandov v dennej forme
štúdia na EU v Bratislave

SPOLU

Získané finančné prostriedky v r. 2015 (v eurách)
BV
KV
Spolu
40 579
40 579
4 375
4 375
2 419,10

2 419,10

24 540

24 540

2 398

2 398

74 311,10

74 311,10

3.2 Existujúce stimuly VVČ a doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte
EU v Bratislave
OF EU v Bratislave v roku 2016 realizovala viaceré aktivity, ktoré pôsobia ako podporné nástroje na jej
budovanie ako konkurencie schopného a trvalo udržateľného výskumného pracoviska. Ich rozširovanie, ako
aj účinnosť už existujúcich, sú však limitované adekvátnymi finančnými zdrojmi. Tie obmedzujú nie len
priamu finančnú podporu VVČ, ale aj sprostredkovanú, cez infraštruktúrne a personálne posilnenie zázemia
VVČ. Stimuly tak majú podobu prevažne organizačných štruktúr, len v menšej miere finančnej podpory.
I napriek tomu pracovníci absolvovali rad prípravných aktivít na podporu medzinárodnej pôsobnosti VVČ
na OF EU v Bratislave. Výsledkom je úspešné pôsobenie OF EU v Bratislave na dvoch projektoch v rámci
schémy HORIZONT 2020 (jeden z nich realizovaný od roka 2017).
Za podpornú aktivitu VVČ možno s určitosťou považovať i rozvoj spolupráce s partnerskou univerzitou zo
zahraničia (VŠE Praha) pri príprave medzinárodnej vedeckej konferencie „Central and Eastern Europe in the
Changing Business Environment”, ktorej výstupy sú evidované vo WOS. Toto podujatie tak predstavuje
platformu, ktorú môžu pracovníci OF EU v Bratislave využiť pre transfer poznatkov na svetovej úrovni.
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Obdobne je takáto možnosť vytvorená i na základe existencie tradičnej konferencie OF EU v Bratislave
„International Scientific Conference on Trade, International Business and Tourism“, ktorej 5. ročník bol
realizovaný v roku 2014 a v roku 2016 úspešne zaradený do databázy WOS. Potvrdená kvalita konferencie
tak otvára priestor pre organizáciu ďalších ročníkov.
Kvalitatívny rozvoj konferencie MERKÚR taktiež sleduje zámer svetovej akceptácie. Preto OF EU
v Bratislave uskutočňuje potrebné opatrenia pre evidovanie podujatia v relevantnej databáze.
Publikovanie vedeckého časopisu SCB posilnilo v roku 2016 svoju pozíciu v ponuke publikačných
platforiem akceptovaním časopisu v databáze ERIH+, ako aj pretrvávajúcou možnosťou distribúcie
príspevkov v rámci medzinárodného prostredia.
V roku 2016 OF EU v Bratislave iniciovala tradičné stimulačné aktivity na podporu VVČ
a doktorandského štúdia:
- inštitút pravidelného hodnotenia plnenia pracovných povinností pracovníkov v rámci Internej smernice
1/2016 „Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti
zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent a v
pracovnom zaradení odborný asistent“ vo väzbe na § 75 ods. 4,5,7 a 8 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vedecké workshopy a semináre organizované jednotlivými pracoviskami, ktoré zabezpečujú transfer
poznatkov,
- atmosféra spolupráce v rámci jednotlivých pracovísk OF EU v Bratislave,
- organizácia vedeckých konferencií pre vedeckovýskumných pracovníkov i doktorandov,
- Cena dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť - nástroj morálneho a finančného ocenenia
najkvalitnejších publikačných výstupov pracovníkov,
- Nové poznatky v oblasti obchodno-vedných disciplín - prezentácia výsledkov výskumu jednotlivých
výskumných projektov katedier uskutočnená v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“,
- dlhodobé stáže a študijné pobyty interných doktorandov v zahraničí - zámerom je rozvoj medzinárodnej
pôsobnosti doktorandov a výskumného networkingu,
- prijatia zahraničných hostí - zámerom je rozvoj výskumného networkingu a spolupráce,
- rokovania zástupcov fakulty so subjektmi z hospodárskej praxe i univerzitného
a výskumného prostredia o možnej spolupráci v oblasti výskumu,
- kreovanie tém dizertačných prác v spolupráci so subjektmi hospodárskej praxe - zámerom je rozvoj
spolupráce a riešenie výskumných zadaní pre konkrétneho odberateľa,
- konzultačné stretnutia prodekanky pre vedu a doktorandské štúdium s tvorivými pracovníkmi - zámerom
je koordinácia publikačných a výskumných aktivít,
- Výstava odborných a vedeckých publikácií autorov OF EU v Bratislave za rok 2014 -prezentácia
najnovších publikačných výstupov pracovníkov a doktorandov OF EU v Bratislave, diskusia,
- prezentácie a diskusie k problematike vedy, výskumu a k aktuálnym ekonomickým otázkam na
zasadnutiach katedier,
- zahraničné vycestovania tvorivých zamestnancov,
- rozšírenie
zásad
doktorandského
štúdia
nad
stanovený
rámec
definovaný
EU
v Bratislave - mesačný systém kontroly plnenia vedeckej práce doktorandov (report vedecko-výskumnej
práce doktoranda);
- účasť pracovníkov na zahraničných podujatiach so zámerom rozšírenia networkingu výskumných
partnerstiev,
- výber a distribúcia relevantných informácií o projektových a publikačných príležitostiach,
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- systém regulácie zaťaženosti školiteľov, na základe ktorého sa koordinoval súbor vypísaných tém
dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018,
- účasť OF EU v Bratislave na podujatí „Noc výskumníkov“- aktivita podporujúca popularizáciu výsledkov
vedy,
- účasť OF EU v Bratislave na podujatiach „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“,
- katedrové a fakultné kolá Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
Medzinárodné podporné výskumné aktivity tvorivých pracovníkov fakulty
V roku 2016 sa uskutočnili zahraničné služobné cesty tvorivých pracovníkov fakulty v celkovom počte 106,
uskutočnilo sa prijatie zahraničných hostí v počte 24. Charakter internacionálnych aktivít tvorivých
pracovníkov a doktorandov OF EU v Bratislave má pritom vedecko-výskumný rozmer. V prevažnej miere
ide o medzinárodné výskumné mobility, resp. účasť na vedeckých podujatiach. Pomerne častým dôvodom
vycestovania sú pracovné stretnutia a rokovania s partnermi vo výskume. Za veľmi úspešnú možno označiť
účasť doktorandov na zahraničných mobilitách. Absolvovali spolu 5 výskumných, resp. študijných pobytov
a stáží v Európe a v Turecku, zúčastnili sa 4 zahraničných vedeckých konferencií. Tvoriví pracovníci sa v
roku 2016 zúčastnili 57 vedeckých konferencií a seminárov v zahraničí, viacerých výskumných mobilít a
rokovaní s priamym dosahom na spoluprácu vo výskume.
Na zahraničných vycestovaniach sa podieľalo 5 katedier, pričom významnú skupinu tvorili aj vycestovania
interných doktorandov. Cieľovými krajinami boli: Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Čína,
Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Indonézia, Island, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko,
Rakúsko, Ruská federácia, Španielsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia.
Pôsobenie v medzinárodných vedecko-výskumných organizáciách:












člen EUA – Council of Doctoral Education Brusel: Lesáková, D., KMr;
člen komisie EACEA pre projekty Erasmus – Mundus – Brusel: Lesáková, D., KMr;
členstvo v medzinárodnej vedecko-výskumnej organizácii IGWT- Internationale Gesellschaft für
Warenwissenschaft und Technologie (International Society of Commodity Science and
Technology), Viedeň, Rakúsko: Lacková, A.; Kollár, V.; Karkalíková, M.; Strhan, R.; Knošková,
Ľ.; Jarossová, M.A.; Donovalová, A. – KTaKT;
zástupca vedeckých inštitúcií v Dozornom výbore certifikačnej spoločnosti ISOCERT Sp.z o.o.,
Wroclaw, Poľsko: Jarossová, M.A. – KTaKT;
člen Poľskej spoločnosti potravinárskych technológov, Wroclaw, Poľsko: Jarossová M.A. – KTaKT;
člen IACSIT (International Association of Computer Science and Information Technology): Hasan,
J. – KIOF;
člen Maďarskej akadémie vied, Maďarsko: Pólya, A. – KIOF;
člen Maďarskej akadémie vied, Maďarsko: Strážovská, H. – KSaCR;
členka tímu European Future Vision (International Forum for Future Europe): Čiderová, D. – KMO;
členka Team Europe v rámci Europe Direct, sieť „EU expert speakers“: Kittová, Z. – KMO.

Pôsobenie v medzinárodných vedecko-výskumných sieťach:



člen medzinárodnej vedecko-výskumnej siete PGV: Daňo, F.; Kita J.; Kita P. – KMr;
člen tímu Innovation Marketing v Campus 02 Graz, Rakúsko: Filo, P. – KMr.

Členstvo v redakčných a vedeckých radách zahraničných časopisov:
11

Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2016


























Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus, Vysoká škola hotelová v
Prahe, Česká republika: Daňo, F. – KMr;
Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., Varšava, Poľsko: Daňo, F. – KMr;
IJCTE (International Journal of Computer Theory and Engineering) – Singapur: Hasan, J. – KIOF;
ADART, s.r.o. Praha, Česká republika: Dzurová, M. – KMr;
Central European Business Review, VŠE v Prahe, Česká republika: Žák, Š. – KMr;
Handel wewnetrzny, Poľsko: Kita, J. – KMr;
Management & Gouvernance, Francúzsko: Kita, J. – KMr;
Review of Economie&Business Studies: Kita, J. – KMr;
Management & Governance: Entreprises – Territoires – Sociétés, Grenoble, Francúzsko: Lesáková,
D. – KMr;
Oeconomia Copernicana, Toruň, Poľsko: Lesáková, D. – KMr;
International Journal for Research in Vocational Education and Training, Bremen, Nemecko,
http://www.ijrvet.net: Filo, P. – KMr
Politická ekonomie, Česká republika: Baláž, P. – KMO;
Acta Oeconomica Pragensia, Česká republika: Baláž, P. – KMO;
Journal of Management and Change (Estonian Business School, Tallinn), Estónsko: Verček, P. –
KMO;
"ecoletra.com" (jej poslaním je garantovanie vedeckej, vzdelávacej a umeleckej úrovne publikácií a
diel publikovaných prostredníctvom publikačnej platformy ecoletra.com): Kittová, Z. – KMO;
European Scientific Journal : Čiderová, D. – KMO;
Working papers, VŠE v Prahe, Česká republika: Sabo, M. – KOP;
Tourism and Hospitality Management, Chorvátsko: Novacká, Ľ. – KSaCR.
UTMS Journal of Economics, Skopje: Novacká, Ľ. – KSaCR.
Journal of marketing in tourism, Cyprus: Novacká, Ľ. – KSaCR.
Journal of Tourism and Hospitality Management: Veszprémi Sirotková, A. – KSaCR;
IGWT: Forum Ware International, Viedeň, Rakúsko: Karkalíková M. – KTaKT;
International Journal of Economic Practices and Theory, Bucharest Academy of Economic Studies,
Rumunsko: Knošková Ľ. – KTaKT;
International Journal of Food Science and Bioprocessing, Wroclaw University of Economics,
Poľsko: Jarossová M.A.- KTaKT.

Členstvo vo vedeckých radách univerzít v zahraničí:






člen Vedeckej rady VŠE v Prahe, Česká republika: Daňo, F. – KMr;
člen Vedeckej rady Slezské univerzity v Opavě, Česká republika: Daňo, F. – KMr.
člen Vedeckej rady FP VUT v Brně, Česká republika: Kita, J. – KMr;
člen Vedeckej rady FMV VŠE v Prahe, Česká republika: Daňo, F. – KMr; Žák, Š. – KMr.; Baláž,
P. – KMO;
člen Akademickej rady Vysokej školy hotelovej v Prahe, Česká republika: Novacká, Ľ. – KSaCR.

Členstvo vo vedeckých a programových výboroch medzinárodných konferencií v zahraničí:
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člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie PGV, konanej v dňoch 14.-16. 9.
2016 vo Varšave na tému Európske výzvy. Globalizovaná alebo lokalizovaná únia? Sociálne,
kultúrne a ekonomické dôsledky transformácie Európskej únie vo svete: Kita, J. – KMr;
člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie International Conference on
European Integration – Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: Baláž, P. – KMO;
člen medzinárodného vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Central and Eastern Europe in
the changing business environment, konanej v Prahe 27. 5. 2016 : Daňo, F; Žák, Š. – KMr; Baláž, P.
; Kittová, Z. – KMO; Kubičková, K. – KSaCR;
člen programového výboru medzinárodnej konferencie Central and Eastern Europe in the changing
business environment, konanej v Prahe 27. 5. 2016 : Drábik, P.; Kopaničová, J. – KMr; Khúlová, L.,
Krajčík, D. – KMO;
člen Programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Sutdienzentrum Hohe Warte Wien
(Sale Manager Akademie): Pavelka, Ľ. - KMO;
člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Strategic Priority in the XXI Century,
Kyiev National Linguistic University, Economics and Law Institute, Ukrajina, 19. máj 2016:
Karkalíková M. – KTaKT;
člen vedeckého výboru 20th IGWT medzinárodné vedecké sympózium Commodity Science in
a Changing World, University of Economics Varna, Bulharsko, 12.-16. september 2016: Karkalíková
M. – KTaKT;
člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Entering in the World of Science 2016,
Wroclaw University of Economics, Poľsko, 15.-16. september 2016: Jarossová M.A.- KTaKT.

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE

4

4.1 Vedecké podujatia organizované na OF EU v Bratislave v roku 2016
Prirodzenou snahou tvorivých pracovníkov OF EU v Bratislave je distribúcia poznatkov z vlastných
výskumných aktivít. OF EU v Bratislave organizuje viaceré podujatia, ktorých účastníkmi a partnermi sú
zástupcovia firiem a partnerských inštitúcií. Výsledkom tejto spolupráce je transfer poznatkov do
ekonomickej i akademickej praxe.
V roku 2016 sa uskutočnili nasledovné vedecké podujatia organizované OF EU v Bratislave:
-

medzinárodné konferencie : 3
vedecké konferencie:
3
prednášky:
3
workshopy:
76

Za všetky organizované vedecké podujatia je potrebné menovať tie, ktoré mali svojim charakterom a
dosahom najväčší vplyv na transfer nových poznatkov v relevantných oblastiach vedeckej tvorby:
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- medzinárodná vedecká konferencia Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím
systémom (ISIVS 2016), 22. 9. 2016, Bratislava, organizátor: KIOF;
- medzinárodná vedecká konferencia Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v
zahraničí, 28. 11. 2016, organizátor: KTaKT;
- medzinárodná vedecká konferencia MERKÚR, 30.11. - 2. 12. 2016, organizátor: Dekanát OF;
- vedecká konferencia Dane - zmeny v roku 2016. Problém migračnej krízy, 26.2.2016, organizátor:
KSaCR;
- vedecká konferencia Koncepcia energetickej únie EÚ v kontexte konkurencieschopnosti, 11.12.10.2016, organizátor: KMO;
- konferencia Najväčšie divy sveta, 1.2.2016, organizátor: KSaCR.
Dôležitým výsledkom v rámci vedeckých podujatí je akceptácia dvoch výstupov z podujatí (konferenčných
zborníkov) v databáze WOS. Jedným je zborník z tradičnej konferencie OF EU v Bratislave „International
Scientific Conference on Trade, International Business and Tourism“, ktorej 5. ročník bol realizovaný v roku
2014 a v roku 2016 úspešne zaradený do WOS, druhým je zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
„Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment”, ktorú spoluorganizovala OF EU v
Bratislave s VŠE Praha. Týmito úspechmi sa potvrdzuje účinnosť nástroja v rámci plnenia úlohy VaV2
dlhodobého zámeru - „etablovať na fakulte pravidelné vedecké podujatie medzinárodného významu s
akceptáciou výstupov v renomovaných databázach“.
Úplný zoznam vedeckých podujatí je uvedený v Prílohe č. 2 tohto dokumentu.

4.2 Vydávanie vedeckých a odborných časopisov
Portfólio vedeckých časopisov OF EU v Bratislave tvoria dva vedecké časopisy, ktoré sú vydávané od roku
2008. Studia commercialia Bratislavensia je indexovaný v 22 databázach, s evalvačným konaním v 8
abstraktových a citačných databázach. V roku 2016 bol časopis úspešne akceptovaný databázou ERIH+, čím
sa postupne plní úloha VaV 1 definovaná v dlhodobom zámere. Ďalšia bonifikácia časopisu je závislá od
štruktúry a kvality príspevkov, pričom štruktúra má byť formovaná v prospech prispievateľov z prostredia
mimo EUBA. Dôležitá je tiež distribúcia článkov v anglickom jazyku pre zabezpečenie zvýšenej citovanosti
časopisu. Formálne nastavenie časopisu spĺňa všetky atribúty ďalšieho napredovania v evalvačných
systémoch medzinárodných databáz. V rámci publikačného procesu časopisu Ekonomika cestovného ruchu
a podnikanie došlo v roku 2016 k racionalizačnému opatreniu – redukcii vydávaných čísiel na dvakrát ročne
a elektronickú distribúciu časopisu.
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Tabuľka č. 4.1: Vedecké a odborné časopisy vydávané OF EU v Bratislave v roku 2016
Názov časopisu
v slovenskom a cudzom
jazyku

Studia commercialia
Bratislavensia

Ekonomika cestovného
ruchu a podnikanie

Periodicita
vydávania

Obsahové zameranie

Jazyk

ISSN

4 krát ročne

Prezentovanie
vedeckých
statí,
diskusných príspevkov, analytických
štúdií z oblasti ekonomiky obchodu,
priemyslu a služieb, svetovej ekonomiky
a
medzinárodných
ekonomických
vzťahov. Zaoberá sa aj teoretickými
otázkami marketingového a obchodného
manažmentu,
manažmentu
medzinárodného
podnikania
a
manažmentu služieb. Prináša profily
významných vedeckých pracovníkov,
recenzie teoretických prác, abstrakty
dizertačných prác a správy z vedeckých
podujatí.

slovenský,
anglický

1337-7493

2 krát ročne
elektronicky

Teoretické, metodologické, praktické
otázky ekonomiky vo všeobecnosti a
osobitne v cestovnom ruchu. Aktuálne
otázky cestovného ruchu. Podnikanie teoretické, metodologické a praktické
otázky vo všeobecnosti s prevažným
zameraním na podnikanie v oblasti
cestovného ruchu.

do roku 2016:
1337-9313
slovenský

od roku 2016
vychádza
elektronicky

4.3 Publikačné výstupy Obchodnej fakulty EU v Bratislave za rok 2016
Analýza štruktúry a početnosti publikačných výstupov OF EU v Bratislave k 31. 3. 2016 preukázala
pokračujúci pokles (tabuľka 2-9) celkového počtu publikačných výstupov v sledovanom období od roku
2012. Publikačná činnosť predstavovala v roku 2016 celkom 509 výstupov (534 výstupov v roku 2015).
V rámci štruktúry publikačných výstupov sa však posilňujú kategórie, ktoré súčasný akreditačný, ako aj
rozpočtový systém, identifikuje ako najvyššiu bonitu. Je tak evidentný ústup od kvantitatívnej orientácie
publikačných výstupov smerom ku kvalitatívnej. V roku 2016 sa zvýšil počet vedeckých monografií na 12,
z čoho 3 boli vydané v zahraničných vydavateľstvách. Zvýšenie tiež evidujeme v kategórii karentovaných
vedeckých článkov (celkom 3, z toho 2 vydané v zahraničí), tiež v kategórii vedeckých článkov evidovaných
v databázach WOS/SCOPUS (celkom 15, z toho 13 vydaných v zahraničí). Stúpla tiež početnosť v kategórii
vysokoškolská učebnica (10, v roku 2015 - 6 učebníc), tiež v kategórii skriptá (8, v roku 2015 – 7 skrípt).
Mierne zvýšenie registrujeme tiež v rámci publikovaných príspevkov na vedeckých konferenciách (125
výstupov). Ostatné sledované kategórie zaznamenali stabilné, resp. klesajúce zastúpenie.
Pokračuje trend zmeny ambícií autorov OF EU v Bratislave umiestniť svoje publikačné výstupy v bonitných
kategóriách (AAA, AAB, ABC, ABD, ADC, ADD, ADM, ADN). Významná časť bonitných výstupov je
pritom realizovaná v zahraničí. Autori OF EU v Bratislave sa pri výbere konferencií, na ktorých prezentujú
výsledky svojej výskumnej činnosti, koncentrujú na tie z nich, ktorých výstupy sú registrované vo WOS.
Tieto fakty je možno hodnotiť ako pozitívnu kvalitatívnu zmenu publikačnej činnosti, ktorá je v súlade s
požiadavkami hodnotiacich systémov univerzitného výskumu (národná akreditácia, AACSB), posilňuje
kvalifikačný rast zamestnancov ako aj kvalitatívne zázemie študijných programov na OF EU v Bratislave.
Uvedená situácia vo vývoji štruktúry publikačnej činnosti za rok 2016 reflektuje tiež kritériá financovania
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fakulty, pretože je naplnená v relevantných kategóriách podmieňujúcich najvyšší finančný efekt (AAA,
AAB, ABC, ABD, ADC, ADD, ADM, ADN).
V rámci reflexie výsledkov publikačnej činnosti s Dlhodobým zámerom rozvoja Obchodnej fakulty EU
v Bratislave na obdobie rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2023, môžeme uviesť:



Orientácia aktivít publikačnej činnosti reflektuje plnenie strategických cieľov OF EU v
Bratislave,
Vývoj štruktúry publikačnej činnosti, a v rámci nej posilnenie relevantných kategórií, sledujú
plnenie hlavných úloh v oblasti VaV (VaV1, VaV2).

Smerovanie publikačnej činnosti autorov OF EU v Bratislave na rok 2017 zostáva v súlade so v súčasnosti
platnými kritériami hodnotiacich systémov kvality a financovania nezmenené. Preferencia publikovania v
zahraničných indexovaných vedeckých časopisoch, v zborníkoch zo zahraničných konferencií, ako aj
vydávanie monografií i učebníc v domácich a v zahraničných vydavateľstvách. Dôležité je, predovšetkým
v rámci udržateľného rozvoja fakulty, aby uvedené preferencie boli prijaté všetkými pracoviskami
a jednotlivcami OF EU v Bratislave.
Najvýznamnejšie publikačné výstupy zamestnancov OF EU v Bratislave v roku 2016
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
KONŠTIAK, Pavol - KITA, Jaroslav - KITA, Pavol. Merchandising management in the context of active sale and
sustainable development. Reviewers: Jan W. Wiktor, Róbert Štefko. 1st ed. Cracow : Foundation of the Cracow
University of Economics, 2016. 188 s. [11,8 AH]. VEGA 1/0282/15. Dostupné na :
<https://www.researchgate.net/publication/291974556_Merchandising_Management_
in_the_Context_of_Active_Sale_and_Sustainable_Development>. ISBN 978-83-65173-40-9.
[KONŠTIAK, Pavol (70% 8,4) - KITA, Jaroslav (15% 1,7) - KITA, Pavol (15% 1,7) - WIKTOR, Jan W. (rec.) ŠTEFKO, Róbert (rec.)]
ČICHOVSKÝ, Ludvík - DZUROVÁ, Mária - KADLECOVÁ, Ivana - KADLEC, Martin - KOPECKÝ, Petr KUBIČKA, Petr - LOJDA, Jan - NOVÁK, Adam - ORGONÁŠ, Jozef - POLEDNÍČEK, Marek - ŠEFČÍKOVÁ, Marta
- ZOFF, Eduard. Marketingový minimalismus : DVD - vydání. Editor: Ludvík Čichovský. 1. vyd. Praha : EGA, 2016.
DVD-ROM [198 s., 27,3 AH]. ISBN 978-80-251-4383-5.
[ČICHOVSKÝ, Ludvík (8% 2,31) - DZUROVÁ, Mária (10% 2,1) - KADLECOVÁ, Ivana (8% 2,31) - KADLEC,
Martin (8% 2,31) - KOPECKÝ, Petr (8% 2,31) - KUBIČKA, Petr (8% 2,31) - LOJDA, Jan (8% 2,31) - NOVÁK,
Adam (8% 2,31) - ORGONÁŠ, Jozef (10% 2,05) - POLEDNÍČEK, Marek (8% 2,31) - ŠEFČÍKOVÁ, Marta (8% 2,31)
- ZOFF, Eduard (8% 2,31) - ČICHOVSKÝ, Ludvík (ed.) - STORR, M. (rec.) - VENIALE, F. (rec.)]
KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana - KROŠLÁKOVÁ, Monika - MICHÁLKOVÁ, Anna. Dynamické podniky
služieb - gazely. Recenzenti: Ivan Nový, Elena Šúbertová. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 150 s. [9,9 AH].
VEGA 1/0205/14. ISBN 978-80-7552-437-9.
[KUBIČKOVÁ, Viera (35% 3,465) - BENEŠOVÁ, Dana (15% 1,485) - KROŠLÁKOVÁ, Monika (25% 2,475) MICHÁLKOVÁ, Anna (25% 2,475) - NOVÝ, Ivan (rec.) - ŠÚBERTOVÁ, Elena (rec.)]
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
HOLUB, Dušan. Právo cenných papierov. Recenzenti: Ľubomír Čunderlík, Ľubica Horniaková. 2. dopl. a preprac.
vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 362 s. [20,5 AH]. ISBN 978-80-8168-422-7.
[HOLUB, Dušan (100%) - ČUNDERLÍK, Ľubomír (rec.) - HORNIAKOVÁ, Ľubica (rec.)]
ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem
[elektronický zdroj]. Zostavila: Otília Zorkóciová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [155
s., 13,90 AH]. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4249-4.
[ZORKÓCIOVÁ, Otília (50% 6,95) - ŠÁŠIKOVÁ, Mária (50% 6,95) - ZORKÓCIOVÁ, Otília (zost.) PÁSZTOROVÁ, Janka (rec.) - KNAPIK, Peter (rec.)]
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MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Marketing orientovaný na seniorov. Recenzenti: Viera Čihovská, Andrej Kriváň. 1. vyd.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 118 s. [8,1 AH]. ISBN 978-80-225-4257-9.
[MATUŠOVIČOVÁ, Monika (100%) - ČIHOVSKÁ, Viera (rec.) - KRIVÁŇ, Andrej (rec.)]
DRIENIKOVÁ, Kristína - KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Význam krajín Spoločenstva nezávislých štátov pre strategické
rozvojové zámery EÚ (so zameraním na Slovensko). Recenzenti: Zuzana Kittová, Monika Majerčíková. 1. vyd.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 134 s. [8,99 AH]. VEGA 1/0391/13, VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80225-4263-0.
[DRIENIKOVÁ, Kristína (50% 4,499) - KAŠŤÁKOVÁ, Elena (50% 4,499) - KITTOVÁ, Zuzana (rec.) MAJERČÍKOVÁ, Monika (rec.)]
SLEZÁKOVÁ, Andrea - TKÁČ, Peter - NOVOTNÁ, Michaela. Samostatný finančný agent ako dohliadaný subjekt
finančného trhu. Recenzenti: Michal Ďuriš, Ivan Barri. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 147 s. [7,85 AH].
ISBN 978-80-8168-497-5.
[SLEZÁKOVÁ, Andrea (73% 5,72) - TKÁČ, Peter (12% 0,96) - NOVOTNÁ, Michaela (15% 1,17) - ĎURIŠ, Michal
(rec.) - BARRI, Ivan (rec.)]
JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v
Európskej únii a na Slovensku. Recenzenti: Viera Kubičková, Juraj Janech. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2016. 206 s. [13,16 AH]. VEGA 1/0635/14. ISBN 978-80-225-4317-0.
[JAROSSOVÁ, Malgorzata A. (100%) - KUBIČKOVÁ, Viera (rec.) - JANECH, Juraj (rec.)]
LESÁKOVÁ, Dagmar. Marketing orientovaný na seniorov. Recenzenti: Elena Horská, Valéria Michalová. 1. vyd.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 112 s. [7,65 AH]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-225-4375-0.
[LESÁKOVÁ, Dagmar (100%) - HORSKÁ, Elena (rec.) - MICHALOVÁ, Valéria (rec.)]
POLLÁKOVÁ, Martina - FIFEK, Edmund. Spillovers efekty priamych zahraničných investícií [elektronický zdroj].
Recenzenti: Daniela Tkáčová, Jozef Kubala. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [87 s.,
3,8 AH]. VEGA 1/0431/16. ISBN 978-80-225-4377-4.
[POLLÁKOVÁ, Martina (80% 3,04) - FIFEK, Edmund (20% 0,76) - TKÁČOVÁ, Daniela (rec.) - KUBALA, Jozef
(rec.)]
FIFEKOVÁ, Elena - FIFEK, Edmund. Výkonnosť a konkurenčná schopnosť Európskej únie a jej členov [elektronický
zdroj]. Recenzenti: Edita Nemcová, Roman Chandoga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM
[78 s., 3,6 AH]. VEGA 1/0313/14. ISBN 978-80-225-4378-1.
[FIFEKOVÁ, Elena (60% 2,16) - FIFEK, Edmund (40% 1,44) - NEMCOVÁ, Edita (rec.) - CHANDOGA, Roman
(rec.)]
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
LACKOVÁ, Alica - JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Food safety in the Slovak Republic: analysis of the state based on
the results of official food inspections, notification to the RASFF system and the opinion of Slovak consumers. In
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności - teraźniejszość o przyszłość. - Warszawa : Polskie
Towarzystwo Technologów Żywności, 2016. ISBN 978-83-9438-896-6, s. 92-107. VEGA 1/0635/14.
[LACKOVÁ, Alica (50% 0,5) - JAROSSOVÁ, Malgorzata A. (50% 0,5)]
FERENČÍKOVÁ, Soňa - HLUŠKOVÁ, Tatiana. Role, motivation, and performance of international joint ventures in
Slovakia. 4. In Value creation in international business. - London : Palgrave Macmillan, 2016. ISBN 978-3-31930802-9, p. 75-108.
[FERENČÍKOVÁ, Soňa (20% 1,025) - HLUŠKOVÁ, Tatiana (80% 1,025)]
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
BALÁŽ, Peter - HAMARA, Andrej. Analýza závislosti exportu SR na vývoji ekonomiky SRN. In Politická ekonomie
: teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 5, s. 573590. VEGA 1/0550/14. [BALÁŽ, Peter (70%) - HAMARA, Andrej (30%)]
MACKUĽAK, Tomáš - HASAN, Jamal - BODÍK, Igor - GRABIC, Romano - GOLOVKO, Oksana - VOJSSTAŇOVÁ, Andrea - GÁL, Miroslav - NAUMOWICZ, Monika - TICHÝ, Jozef - BRANDEBURGOVÁ, Paula HÍVEŠ, Ján. Dominant psychoactive drugs in the Central European region: A wastewater study. In Forensic science
international. - Ireland : Elsevier, 2016. ISSN 0379-0738, 2016, no.267, pp. 42-51. Dostupné na :
<http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.08.016 |>. [MACKUĽAK, Tomáš (10%) - HASAN, Jamal (10%) 17
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BODÍK, Igor (10%) - GRABIC, Romano (10%) - GOLOVKO, Oksana (10%) - VOJS-STAŇOVÁ, Andrea (10%) GÁL, Miroslav (10%) - NAUMOWICZ, Monika (5%) - TICHÝ, Jozef (5%) - BRANDEBURGOVÁ, Paula (10%) HÍVEŠ, Ján (10%)]
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
LESÁKOVÁ, Dagmar. Ethnocentric behaviour in the Slovak population: Do Slovaks purchase Slovak dairy products?
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické
prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava :
Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 8, s. 795-807. VEGA
1/0224/15.
[LESÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
GROSSMANOVÁ, Marta - KITA, Pavol - ŽAMBOCHOVÁ, Marta. Segmentation of consumers in the context of
their space behaviour: case study of Bratislava. - Registrovaný: SCOPUS. In Prague economic papers : a bimonthly
journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2016. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no.
2, s. 189-202.
[GROSSMANOVÁ, Marta (33%) - KITA, Pavol (34%) - ŽAMBOCHOVÁ, Marta (33%)]
MIKLOŠÍK, Andrej. Search-centric approach to sustainability of academic marketing. - Registrovaný: Scopus. In
Economic Annals - XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239,
2016, vol. 156, no. 1-2, pp. 92-96 online.
[MIKLOŠÍK, Andrej (100%)]
KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - KITA, Pavol - SIVIČEK, Tomáš. Transformation of retailing in postcommunist Slovakia in the context of globalization. - Registrovaný: Web of Science. In E + M. Ekonomie a
management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2016.
ISSN 1212-3609, 2016, roč. 19, č. 1, s. 148-164.
[KRIŽAN, František (25%) - BILKOVÁ, Kristína (25%) - KITA, Pavol (25%) - SIVIČEK, Tomáš (25%)]
KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Relationships between innovations and
productivity in the services in the Slovak economy. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Technology Management &
Innovation [elektronický zdroj]. - Santiago, Chile : Universidad Alberto Hurtado - Facultad de Economía y Negocios,
2016. ISSN 0718-2724, 2016, vol. 11, no. 2, p. 46-55 online. VEGA 1/0205/14.
[KUBIČKOVÁ, Viera (40%) - BENEŠOVÁ, Dana (40%) - BREVENÍKOVÁ, Daniela (20%)]
ZORKÓCIOVÁ, Otília - VANKOVÁ, Lucia. The Phenomenon of social networks and effectiveness of Facebook page
measuring (the case of Slovakia). - Registrovaný: Scopus. In Economic annals - XXI [elektronický zdroj]. - Kiev :
Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6220, 2016, vol. 160, no. 7-8, pp. 83-87 online. VEGA
1/0550/14.
[ZORKÓCIOVÁ, Otília (90%) - VANKOVÁ, Lucia (10%)]
ČERVENKA, Peter - HLAVATÝ, Ivan - MIKLOŠÍK, Andrej - LIPIANSKA, Júlia. Using cognitive systems in
marketing analysis. - Registrovaný: Scopus. In Economic Annals - XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society
Transformation, 2016. ISSN 1728-6220, 2016, vol. 160, no. 7-8, pp. 56-61 online.
[ČERVENKA, Peter (25%) - HLAVATÝ, Ivan (25%) - MIKLOŠÍK, Andrej (25%) - LIPIANSKA, Júlia (25%)]
KRIŽAN, František - PAŠKO, Matej - BILKOVÁ, Kristína - BARLÍK, Peter - KITA, Pavol. Heterogeneity of
shopping centers' attractiveness in Bratislava. - Registrovaný: Scopus. In Geographia Technica : an International
Journal for the progress of Scientific Geography. - Rumunsko : Cluj University press, 2016. ISSN 1842-5135, 2016,
vol. 11, no. 2, pp. 61-68. VEGA 1/0082/15, VEGA 1/0540/16.
[KRIŽAN, František (50%) - PAŠKO, Matej (20%) - BILKOVÁ, Kristína (12%) - BARLÍK, Peter (12%) - KITA,
Pavol (6%)]
BALÁŽ, Peter - HARVÁNEK, Lukáš. Competitiveness of the Chinese Economy and its link to the global energy
prices development. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Energy Economics and Policy [elektronický
zdroj]. - Turkey : Ilhan Ozturk, Cag University, Mersin, Turkey, 2016. ISSN 2146-4553, 2016, vol. 6, no. 2, pp. 305317 [online].
[BALÁŽ, Peter (50%) - HARVÁNEK, Lukáš (50%)]
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SOPKOVÁ, Gabriela - BELÁS, Jaroslav. Significant determinants of the competitive environment for SMEs in the
context of the financial and credit risks. - Registrovaný: Scopus. In Journal of International Studies : Scientific papers.
- Poland : University of Szczecin, 2016. ISSN 2071-8330, 2016, vol. 9, no. 2, pp. 139-149.
[SOPKOVÁ, Gabriela (50%) - BELÁS, Jaroslav (50%)]
SOPKOVÁ, Gabriela - BELÁS, Jaroslav. A Model of entrepreneurial orientation. - Registrovaný: Scopus. In
Transformations in business & economics. - Lithuania : Vilnius university, 2015. ISSN 1648-4460, 2016, vol. 15, no.
2B, pp. 630-644.
[SOPKOVÁ, Gabriela (50%) - BELÁS, Jaroslav (50%)]
RICHNÁK, Patrik - GUBOVÁ, Klaudia - ZENDULKA, Lukáš. The competitiveness of Slovak products
manufacturing companies in foreign trade. - Registrovaný: Scopus. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research.
- Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. ISSN 1804-7890, 2016, vol. 6, no. 2, pp. 97-100.
[RICHNÁK, Patrik (40%) - GUBOVÁ, Klaudia (40%) - ZENDULKA, Lukáš (20%)]
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
HANSENOVÁ, Heda - CEMPÍREK, Václav - NOVÁK, Petr. Transport and logistics and their influence on export
costs. - Registrovaný: SCOPUS. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University
of Žilina, 2016. ISSN 1335-4205, 2016, vol. 18, č. 2, s. 45-50.
[HANSENOVÁ, Heda (34%) - CEMPÍREK, Václav (33%) - NOVÁK, Petr (33%)]
MIKLOŠÍK, Andrej - DAŇO, Ferdinand. Search engine optimisation and google answer box. - Registrovaný: Web of
Science. In Communication Today. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media
Communication, 2016. ISSN 1338-130X, 2016, vol. 7, no. 1, pp. 82-91. 2015-PSD-PAV-01.
[MIKLOŠÍK, Andrej (50%) - DAŇO, Ferdinand (50%)]

Komplexné informácie uvádzajú tabuľky 4.2 až 4.4.
Tabuľka č. 4.2

Súhrnný prehľad výstupov publikačnej činnosti OF EU v Bratislave
za rok 2016 vo vybratých kategóriách

Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej činnosti

Počet publikácii
za OF EUBA

AAA

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

3

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

9

ABA

Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABB

Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

ABC

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ACA

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACC

Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACD

Kapitoly vo VŠ učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

2

ADD

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

12

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

54

ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

13

ADN

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

2

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

7

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEG

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

2

10

102
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Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej činnosti

Počet publikácii
za OF EUBA

AEH

Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch

AEM

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS

AEN

Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

AFA

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFB

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFC

Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách

57

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

59

AFE

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

AFF

Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

AGJ

Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o
udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, atď.

BAA

Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAB

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BBA

Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BBB

Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

BCB

Učebnice pre stredné a základné školy

BCI

Skriptá a učebné texty

BCK

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

BDA

Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

BDB

Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

BDC

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch

BDD

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch

BDE

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDM

Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

BDN

Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BFA

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí

BFB

Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí

CAA
CAB

8

3

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané
v zahraničných vydavateľstvách
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané
v domácich vydavateľstvách

CDC

Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch

CDD

Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch

CDE

Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

CDF

Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

EAI

Prehľadové práce

EAJ

Odborné preklady publikácií

20
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Počet publikácii
za OF EUBA

Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej činnosti
FAI

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy)

12
359

SPOLU

Tabuľka č. 4.3: Porovnanie výstupov publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov OF EU v Bratislave
za obdobie 2013 – 2016
Počty publikácií OF EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D) za roky 2013-2016
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru
vedeckej monografie
Vedecké monografie (AAA, AAB)
11
7
9
12
Štúdie charakteru vedeckej monografie
v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB)
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)
Odborné knižné publikácie (BAA, BAB)
Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)
Skriptá a učebné texty (BCI)
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre,
umelecké preklady publikácií a autorské katalógy

3
4

3

7

2

15
3

14

6
1

10

7

8

11

3
8

1

1

13

17

14

12

1

3

2

3

2

5

13

15

Vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE, ADF)

109

81

97

66

Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch
a monografiách (AEC, AED)

259

180

135

109

(CAA, CAB)

Prehľadové práce (EAI)
Odborné preklady publikácií (EAJ)
Zostavovateľské práce knižného charakteru
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy a pod.) (FAI)
Skupina B – Publikácie v karentovaných
časopisoch
Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC,
ADD)

1

Odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC,
BDD)

Umelecké práce a preklady v karentovaných
časopisoch (CDC, CDD)
Autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
Skupina C – Publikácie v časopisoch, ktoré nie
sú karentované, ale sú registrované v databázach
WoS alebo Scopus
Vedecké práce v časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADM,
ADN)

Odborné práce v časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS (BDM,
BDN)

Skupina D – Ostatné publikácie
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC,
ACD)
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Počty publikácií OF EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D) za roky 2013-2016
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Abstrakty vedeckých prác v karentovaných
časopisoch (AEG, AEH)
Publikované pozvané príspevky na vedeckých
konferenciách (AFA, AFB)
Publikované príspevky na vedeckých konferenciách
(AFC, AFD)

Abstrakty (pozvaných) príspevkov z vedeckých
konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH)
Abstrakty vedeckých prác v časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS (AEM, AEN)
Kapitoly v odborných knižných publikáciách (BBA,

3

2

134

155

123

126

3

7

4

2

8

12

3

3

2

9

1

501

432

370

BBB)

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK)
Heslá v odborných terminologických slovníkoch
a encyklopédiách (BDA, BDB)
Odborné práce v ostatných (nekarentovaných)
časopisoch (BDE, BDF)
Odborné práce v recenzovaných zborníkoch (BEC,
BED)

Abstrakty odborných prác z domácich
a zahraničných podujatí (BFA, BFB)
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly
umeleckých prekladov publikácií (CBA, CBB)
Umelecké práce a preklady v nekarentovaných
časopisoch (CDE, CDF)
Sumár za OF EU v Bratislave
(skupiny A1+A2+B+C+D)

577

Ostatné kategórie
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch (AEE)
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch (AEF)
Postery zo zahraničných konferencií (AFK)
Postery z domácich konferencií (AFL)
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
(AGI)

Odborné práce v zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných) (BEE)

1
1

2

3

7

8

3

4

1

12
25

11
21

Odborné práce v domácich zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných) (BEF)
Normy (BGG)
Dizertačné a habilitačné práce (DAI)
Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI)

12
13

Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem;
odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (EDJ)
Správy (GAI)
Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim
hromadný prístup (GHG)
22
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9

5
2

2

2

6

11

5
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Počty publikácií OF EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D) za roky 2013-2016
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno
10
28
56
50
zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (GII)
Celkový sumár za OF EU v Bratislave
628
598
534
509
(skupiny A1+A2+B+C+D+ostatné kategórie)

Tabuľka č. 4.4 : Publikačná činnosť – významné kategórie z hľadiska metodiky rozpočtu VŠ
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
Vedecké monografie (AAA, AAB)
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB)
Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)
Odborné knižné publikácie (BAA, BAB)
Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)
Skriptá a učebné texty (BCI)
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií a autorské
katalógy (CAA, CAB)
Prehľadové práce (EAI)
Odborné preklady publikácií (EAJ)
Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy a pod.) (FAI)
Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch
Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)
Odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)
Umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch (CDC, CDD)
Autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
Skupina C – Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované,
ale sú registrované v databázach WoS alebo Scopus
Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(ADM, ADN)
Odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(BDM, BDN)

5

3/9
0/0
2/0
0 / 10
0/0
0
8
0/0
1
0
12

2/1
0/0
0/0
0

13 /2
0/0

VEDECKÁ VÝCHOVA ŠTUDENTOV 3. STUPŇA ŠTÚDIA

Hodnotenie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave za rok 2016 z kvantitatívneho hľadiska umožňuje
konštatovať klesajúci počet denných i externých doktorandov. Najpočetnejšie zastúpenie na počte
doktorandov (k 1. 1. 2016) mali študijné odbory obchod a marketing (28); a odvetvové a prierezové
ekonomiky (8). V študijnom odbore medzinárodné podnikanie študovalo 14 študentov, v odbore svetová
ekonomika 5 študentov. K 31. 8. 2016 ukončilo štúdium 7 absolventov v odbore obchod a marketing, 6
študenti v odbore medzinárodné podnikanie a 1 absolvent v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky a 1
absolvent v odbore svetová ekonomika. V priebehu roka 2016 iným ukončením štúdia skončili 3 študenti.
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Tabuľka č. 5.1: Prehľad študijných odborov a študijných programov 3. stupňa štúdia na OF
EU v Bratislave (stav k 31.12.2016)
Študijné odbory
Číslo
odboru

Študijné programy

Názov

Názov

Denné/externé
štúdium

Jazyková
mutácia

3.3.10

Obchod a marketing

Marketingový a obchodný manažment

denné/externé

slovensky

3.3.18

Medzinárodné podnikanie

Manažment medzinárodného podnikania

denné/externé

slovensky

3.3.11

Odvetvové a prierezové ekonomiky

Ekonomika obchodu a služieb

externé

slovensky

3.3.19

Svetová ekonomika

Svetová ekonomika

externé

slovensky

Prijímacie konanie na 3. stupeň vysokoškolského štúdia sa na OF EU v Bratislave konalo dňa 24. 6. 2016.
Prijímacej skúšky na 3. stupeň štúdia sa zúčastnilo spolu 14 uchádzačov z 15 prihlásených. Z celkového
počtu uchádzačov vyhovelo na prijímacej skúške 12 uchádzačov. Celkový počet prijatých doktorandov bol
9, z toho 7 pre dennú formu štúdia a 2 pre externú formu štúdia. Celkový počet zapísaných doktorandov
predstavoval celkom 9 študentov, z toho 7 pre dennú formu štúdia a 2 pre externú formu štúdia.

Plánovaný
počet

Počet
prihlášok

Účasť

Prijatie

Zápis

Prihlášky/
plán

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/ plán

Tabuľka 5.2: Prijímacie konanie na OF EU v Bratislave na študijné programy 3. stupňa štúdia
v roku 2016

Denná forma štúdia

15

12

12

7

7

0,8

0,6

1,0

0,5

Externá forma štúdia

11

3

2

2

2

0,3

1,0

1,0

0,2

Spolu

26

15

14

9

9

0,58

0,64

1,0

0,35

Podskupina študijných
odborov - ekonómia a
manažment

Prijatých bolo 58,33 % uchádzačov na dennú formu štúdia, na externú formu štúdia bolo prijatých 100%
uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacej skúšky. Celkom bolo prijatých 64,29 % uchádzačov o
doktorandské štúdium na OF EU v Bratislave.
K dátumu 31. 12. 2016 študovalo na 3. stupni štúdia na OF EU v Bratislave spolu 45 študentov, z toho 24 v
dennej forme a 21 v externej forme.
Vývoj počtu a zmeny v štruktúre doktorandov podľa jednotlivých foriem štúdia uvádzajú tabuľky 2-14 a 215, v ktorých uvedené údaje preukazujú pokračujúce znižovanie počtu študentov 3. stupňa štúdia na fakulte
za sledované obdobie rokov 2011 – 2016.
Úplné informácie sú uvedené v tabuľkách 5.3– 5.6.

Tabuľka č. 5.3: Vývoj počtu študentov a absolventov 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave
za roky 2011 – 2016 (stav k 31.12.2016)
24

Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2016

Rok

Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016

Študenti 3. stupňa štúdia
(zo SR)

Študenti 3. stupňa
štúdia
(zahraniční z EÚ)

Študenti 3. stupňa štúdia
(zahraniční mimo EÚ)

Absolventi
3. stupňa štúdia
spolu

Denní

Externí

Denní

Externí

Denní

Externí

Denní

Externí

44
36
33
28
28
24

30
31
30
29
22
16

0
0
0
0
0
0

1
0
3
3
3
3

0
1
1
1
1
0

0
0
1
1
1
2

11
15
12
12
8
11

12
7
4
4
4
4

Tabuľka č. 5.4: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave podľa ročníkov, resp. roku
štúdia (stav k 31.12.2016)
Študenti 3. stupňa štúdia
(zo SR)

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. rok
7. rok
SPOLU

Denní

Externí

7
8
8
0
1
24

1
2
2
4
2
2
3
16

Študenti 3. stupňa
štúdia
(zahraniční z EÚ)
Denní
Externí

0
0
0
0
0
0

Študenti 3. stupňa štúdia
(zahraniční mimo EÚ)

0
1
0
2
0
0
0
3

Študenti 3. stupňa
štúdia spolu

Denní

Externí

Denní

Externí

0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0
2

7
8
8
0
1
24

2
3
2
6
2
2
3
21

V roku 2016 ukončilo na fakulte štúdium 15 študentov, z toho 4 v nadštandardnej dĺžke štúdia. Podarilo sa
redukovať počet študentov v nadštandardnej dĺžke štúdia na počet 4 (v roku 2015 bol ich počet 6).
Tabuľka č. 5.5: Absolventi 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave v roku 2016
podľa študijného odboru

Študijný odbor 3. stupňa štúdia

Obchod a marketing
Odvetvové a prierezové ekonomiky
Medzinárodné podnikanie
Svetová ekonomika
SPOLU

Počet absolventov
3. stupňa
štúdia za rok 2016 spolu

Z toho počet
zahraničných
absolventov (z EÚ)

Denní

Externí

Denní

Externí

5
0
5
0
10

1
1
1
1
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Z toho počet
zahraničných
absolventov
(mimo EÚ)
Denní
Externí

1
0
0
0
1

0
0
0
0
0

Tabuľka č. 5.6: Podiel riadne skončených štúdií na 3. stupni štúdia na celkovom počte začatých štúdií na
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Podskupina
študijných
odborov

Stupeň
dosiahnuté
ho
vzdelania

Ekonómia a
manažment
Ekonómia a
manažment

Akademický rok začatia štúdia
Forma
štúdia

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

3.

denná

0,0

0,0

100,0

90,9

100,0

78,6

3.

externá

0,0

0,0

8,3

14,3

0,0

46,2

Štúdium na 3. stupni je na OF EU v Bratislave zabezpečované prevažne internými školiteľmi, v menšej miere
i externými. Miera vyťaženosti školiteľov v roku 2016 (pri ich celkovom počte 36) predstavovala hodnotu
1,25. V roku 2016 pristúpila OF EU v Bratislave opätovne k regulovaniu zaťaženosti školiteľov s cieľom
iniciovať zvýšenie kvality a efektívnosti doktorandského štúdia. Nastavený regulačný systém zohľadňuje
viaceré atribúty, ktoré pôsobia motivačne a podporne smerom k interným školiteľom s projektovou a
výskumnou angažovanosťou.
Tabuľka č. 5.7: Počet interných a externých školiteľov pre jednotlivé akreditované študijné programy
na OF EU v Bratislave (stav k 31.12.2016)
Študijný odbor/študijný program 3. stupňa
štúdia

Obchod a marketing
Medzinárodné podnikanie

Počet interných školiteľov

Počet externých školiteľov

Docenti

Profesori

Docenti

Profesori

11
8

6
2

1
0

0
3

Tabuľka č. 5.8: Miera vyťaženosti interných a externých školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2016
Indikátor

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia na fakulte k 31.12.2016

24

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia na fakulte k 31.12.2016

21

Počet interných školiteľov na fakulte k 31.12.2016

31

Počet externých školiteľov na fakulte k 31.12.2016

5

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia na fakulte / počet interných školiteľov na fakulte

0,77

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia na fakulte / počet externých školiteľov na fakulte

4,8

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia na fakulte / počet interných školiteľov na fakulte

0,68

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia na fakulte / počet externých školiteľov na fakulte

4,2

Vývoj v oblasti doktorandského štúdia reflektuje ciele deklarované v dlhodobom zámere orientované na
prehlbovanie medzinárodného pôsobenia doktorandského štúdia. Väčšej účasti doktorandov na mobilitných
programoch v zahraničí napomáhajú pravidlá obsiahnuté v zásadách organizácie doktorandského štúdia.
V rámci nich sa darí OF EU v Bratislave posilňovať pôsobenie doktorandov na stážach a štúdiách
v zahraničí. Riadenie doktorandského štúdia sa koncentruje tiež na posilnenie účasti doktorandov na
medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí (7), na publikačných výstupoch uplatnených
v zahraničí (25 výstupov), ako aj na projektoch medzinárodného rozmeru. V rámci schvaľovacieho konania
účasti doktorandov na pobytoch v zahraničí je dôsledne posudzovaný a stimulovaný impakt mobility na
publikačný výstup doktoranda.
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Účasť doktorandov na vedeckých podujatiach v zahraničí
-

-

-

-

-

-

-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Innovations in science and education : proceedings of
CBU international conference, vol 4, 23. – 24. 3. 2016, Praha: Central Bohemia university, Česká
republika – PhDr. M. Hudec (KMR);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Management in theory and practice : 15th International
scientific conference for Phd students and young researchers, 21. – 22. 4. 2016, Praha: NEWTON
College, Česká republika – PhDr. M. Hudec (KMR);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist :
conference proceedings of the 12th annual international Bata conference for Ph.D. students and young
researchers : Zlín, 25. 4. 2016, Zlín : Tomas Bata university in Zlín, Česká republika – Ing. D. Nemcová
(KSCR);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii : Central and Eastern Europe in the changing business
environment : proceedings of 16th international joint conference, 27. 5. 2016, – zborník z konferencie
je registrovaný: Conference Proceedings Citation Index; Praha, Česká republika – Ing. L. Harvánek;
Ing. M. Královičová; Ing. D Steinhauser (KMO); – Ing. P. Zámečník (KMR);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: International conference on european integration 2016 :
proceedings of the 3rd international conference on european integration 2016, 19. – 20. máj 2016, –
zborník je registrovaný: Web of Science, Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Česká
republika – Ing. J. Dráb; Ing. L. Ďuranová; Ing. L. Harvánek; Ing. M. Královičová; Ing. M. Žatko; Ing.
D. Bebiaková (KMO);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: SGEM 2016. 16th International multidisciplinary
scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : conference proceedings, 30.6.
– 6.7.2016, – zborník je registrovaný: Web of Science, Albena, Bulharsko - Ing. D. Kovačević, dipl.
oecc. (KMO);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: MMK 2016 : certifikovaná mezinárodní vědecká
konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 7. certifikovaná vědecká konference
No. 2259661633), 12. – 16. 12. 2016, Hradec Králové, Česká republika – Ing. J. Mruškovičová; PhDr.
M. Hudec (KMR); – Ing. M. Královičová; Ing. M. Žatko (KMO).

Účasť doktorandov na domácich vedeckých podujatiach
-

účasť na medzinárodnej doktorandskej konferencii: Scientia iuventa 2016, 21. 4. 2016, Banská
Bystrica – Ing. D. Nemcová (KSCR);

-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii - EDAMBA 2016 : conference proceedings : open
science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related
disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars, 10.
– 12. 4. 2016, – zborník je registrovaný : Web of Science, Bratislava; EU v Bratislave – doktorandi
OF EU v Bratislave;

-

účasť na medzinárodnej virtuálnej konferencii: ISeC 2016 : proceedings : interdisciplinary scientific
econference : international virtual conference; 11. – 15. 7. 2016, Bratislava – Ing. Z. Okadová; Ing.
J. Mruškovičová (KMR);
účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so
vzdelávacím systémom 2016; 22. 9. 2016, Bratislava – PhDr. M. Hudec (KMR);

-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Globalization and its socio-economic consequences :
proceedings : 16th international scientific conference, 5. – 6. 10. 2016, – zborník je registrovaný :
27

Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2016

Web of Science, Žilinská univerzita, Rajecke Teplice – Ing. D. Bebiaková (KMO);
-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na
Slovensku a v zahraničí, 28. 11. 2016, Bratislava – Ing. V. Rogovská (KTKT);

-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and
young scientist. Virt, 30. 11. – 2. 12. 2016, OF EU v Bratislave – doktorandi OF EU v Bratislave;

-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej
ekonomiky a politiky; 1. – 2. 12. 2016, Smolenice – Ing. M. Žatko (KMO).

V roku 2016 sa uskutočnil 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov MERKÚR, výstup z ktorej bude postúpený na indexáciu v rámci referenčnej
databázy Web of Science. Tvoriví pracovníci OF EU v Bratislave podporili konferenciu organizačne
v zmysle účasti na recenzných konaniach, ako aj účasťou vo vedeckom i organizačnom výbore konferencie.
Uvedené činnosti zabezpečovali i v rámci organizácie konferencie EDAMBA.
Umiestnenie doktorandov v rámci súťaže vysokoškolákov
Ing. Patrícia Kupkovičová - CENA DEKANA OF za najlepší príspevok na Medzinárodnej konferencii
pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR 2016 v sekcii Inovatívny marketing Aplikácia inovatívneho marketingu v podmienkach rurálneho maloobchodu, 1.12.2016.
Ing. Dušan Steinhauser, Ing. Hana Petríková, Ing. Miroslava Čukanová - CENA DEKANA OF za
najlepší príspevok na Medzinárodnej konferencii pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
MERKÚR 2016 - Index ekonomickej slobody ako nástroj evaluácie kvality podnikateľského prostredia
s aplikáciou na krajiny V4 a s dôrazom na digitálnu revolúciu, 1.12.2016.
Členstvá doktorandov v porotách, výboroch, asociáciách a pod.
- Ing. Dušan Steinhauser (KMO): od 1.1.2016 – akademický člen v Stredoeurópskej asociácii správy a
riadenia spoločností (CECGA).
- Ing. Miroslava Čukanová (KSCR); - Ing. Henrich Drábik; Ing. Juraj Šupák (KMR); - Ing. Dušan
Steinhauser (KMO): člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie MERKÚR 2016.
V roku 2016 vstúpili do platnosti nové Zásady organizácie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave.
V ich intenciách prebieha i organizácia doktorandského štúdia pre novoprijatých študentov 1. ročníka.
Zmeny obsiahnuté v tomto materiáli sprehľadňujú výkony doktorandov v tvorivej činnosti, pričom
vychádzajú z podmienok platných pre tvorivých zamestnancov. Akcentujú medzinárodnú pôsobnosť
doktorandského štúdia a stimulujú publikačnú tvorbu doktorandov smerom k dosiahnutiu takých výstupov,
ktoré súčasný akreditačný systém akceptuje ako vysokú kvalitu.
Doktorandi vyšších ročníkov študujú v rámci Zásad organizácie doktorandského štúdia na OF EU
v Bratislave platných od roku 2012. I tieto princípy kladú na doktorandov nároky predovšetkým v troch
náročných prvkoch: spracovanie vedeckého článku do zahraničného časopisu evidovaného vo WOS,
absolvovanie zahraničnej stáže/štúdia a účasť na aktivitách medzinárodného výskumu. Možno skonštatovať,
že v roku 2016 uvedené podmienky splnili všetci končiaci doktorandi. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť,
že väčšina doktorandov si plnila svoje povinnosti v súlade s harmonogramom, podieľali sa na podávaní 3
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nových projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia,
národných výskumných projektov i na podávaní projektov v grantovej schéme HORIZONT 2020.
Študenti 3. stupňa štúdia publikovali v roku 2016 spolu 107 publikačných výstupov (vrátane dizertačných
prác v počte 15), z nich 39 so 100% podielom interných doktorandov, 19 so 100% podielom externých
doktorandov a 67 participatívnych výstupov. V prepočítanej hodnote tak vygenerovali študenti 3. stupňa
štúdia na OF EU v Bratislave 83,94 výstupu. Ukazovateľ výkonnosti doktorandského štúdia tak zaznamenal
pokles oproti roku 2015 (90,48 prepočítaného výstupu).
Najviac zastúpenou kategóriou v publikačnej činnosti doktorandov je AFD (publikované príspevky na
domácich vedeckých konferenciách) v celkovom počte 31 výstupov. Daný výsledok je stimulovaný
predovšetkým účasťou doktorandov na konferenciách MERKÚR a EDAMBA, pričom kvalitatívne významným
posunom je registrácia výstupov z konferencie EDAMBA 2016 v databáze WOS.
Prehľad publikačných výstupov doktorandov v roku 2016:
ADE
ADF
ADM
AEC
AED
AFC
AFD
AGI
BCI
BDF
DAI
Súčet

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS
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
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Skriptá a učebné texty
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Dizertačné a habilitačné práce

2
9
2
1
23
20
31
2
1
1
15
107

Ďalšími významnými kategóriami publikačných výstupov doktorandov boli v sledovanom období AED
(23 výstupov), AFC (20 výstupov), ADF (9 výstupov).
Účinnosť zavedených zásad organizácie doktorandského štúdia ako aj priebežné usmerňovanie publikačnej
činnosti doktorandov sú evidentné v skutočnosti, že doktorandi publikujú na konferenciách v zahraničí,
pričom ich orientácia sa presúva na tie z nich, ktoré sú evidované vo WOS (12 v roku 2016). Zároveň
zaznamenávame pokračujúce úsilie doktorandov presadiť sa svojou tvorbou i v časopisoch evidovaných vo
WOS/SCOPUS (v roku 2016 dva výstupy). Uvedené úspechy sú podporené spoluprácou doktorandov
a školiteľov. V roku 2016 boli na práce doktorandov zaregistrované 4 citácie kategórie 1 (Citácie v
zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS).
Významné publikačné úspechy doktorandov
ADM - Vedecká práca publikovaná v zahraničnom časopise registrovanom v databáze Web of Science alebo
SCOPUS
BALÁŽ, Peter - HARVÁNEK, Lukáš. Competitiveness of the Chinese Economy and its link to the global energy
prices development. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Energy Economics and Policy [elektronický
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zdroj]. - Turkey : Ilhan Ozturk, Cag University, Mersin, Turkey, 2016. ISSN 2146-4553, 2016, vol. 6, no. 2, pp. 305317 [online].
RICHNÁK, Patrik - GUBOVÁ, Klaudia - ZENDULKA, Lukáš. The competitiveness of Slovak products
manufacturing companies in foreign trade. - Registrovaný: Scopus. In AD ALTA : journal of interdisciplinary
research. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. ISSN 1804-7890, 2016, vol. 6, no. 2, pp. 97-100.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách, z ktorých zborníky sú registrované
v databáze Web of Science alebo SCOPUS
BALÁŽ, Peter - HARVÁNEK, Lukáš - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Are the changes in the energy market caused by
the Chinese economy development? : (dilemma for the competitiveness of EU). Aut. Michaela Královičová. Registrovaný: Conference Proceedings Citation Index. In Central and Eastern Europe in the changing business
environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment :
proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia.
- Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN
2453-6113, p. 1-11. VEGA 1/0550/14.
DRÁBIK, Peter - ZÁMEČNÍK, Peter. Key aspects of logistics for online store and multi-channel distribution. Registrovaný: Conference Proceedings Citation Index. In Central and Eastern Europe in the changing business
environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment :
proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia.
- Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN
2453-6113, p. 97-111. VEGA 1/0134/14.
KITTOVÁ, Zuzana - STEINHAUSER, Dušan. Science, technology and export: Slovak case. - Registrovaný:
Conference Proceedings Citation Index. In Central and Eastern Europe in the changing business environment.
International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of
16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague :
Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113,
s. 2016-226. KEGA 002EU-4/2015.
BALÁŽ, Peter - HARVÁNEK, Lukáš - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. World oil market - new challenges and
increasing risks in the context of resulting consequences for the competitiveness of the EU. Aut. Michaela Královičová.
- Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2016. International conference.
International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd international conference on european
integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical
University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, s. 57-64 CD-ROM. VEGA 1/0550/14.
BEBIAKOVÁ, Dáša. EU-Ukraine trade relations. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on
european integration 2016. International conference. International conference on european integration 2016 :
proceedings of the 3rd international conference on european integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech
Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, s.
72-79 CD-ROM. VEGA 1/0960/16.
DRÁB, Ján - DUJAVA, Daniel - NEHMETAJ, Nevila. Building credibility in a small-open economy: a case of the
Bank of Albania. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2016.
International conference. International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd international
conference on european integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava
: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, s. 140-148 CD-ROM. VEGA 2/0070/15.
RUŽEKOVÁ, Viera - KAŠŤÁKOVÁ, Elena - ŽATKO, Matúš. Comparison of the V4 economies according to
International competitiveness indices and the basic pillars of the knowledge economy. - Registrovaný: Web of
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Science. In International conference on european integration 2016. International conference. International conference
on european integration 2016 : proceedings of the 3rd international conference on european integration 2016 : may
19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016.
ISBN 978-80-248-3911-0, s. 838-848 CD-ROM.
ZORKÓCIOVÁ, Otília - ĎURANOVÁ, Lucia. Current issues of legal and illegal migration in Slovakia. Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2016. International conference.
International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd international conference on european
integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical
University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, s. 1120-1129 CD-ROM. VEGA 1/0550/14.
KOVAČEVIĆ, Dubravka - ČIDEROVÁ, Denisa. External relations of the EU: focus on the Atlantic region. Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. 16th International multidisciplinary scientific geoconference.
Conference. SGEM 2016. 16th International multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics,
education and legislation : conference proceedings, 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria :
STEF92 Technology Ltd., 2016. ISBN 978-619-7105-65-0, pp. 879-886. KEGA 002EU-4/2015.
KOVAČEVIĆ, Dubravka - ČIDEROVÁ, Denisa. External relations of the EU: focus on the North sea region. Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. 16th International multidisciplinary scientific geoconference.
Conference. SGEM 2016. 16th International multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics,
education and legislation : conference proceedings, 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria :
STEF92 Technology Ltd., 2016. ISBN 978-619-7105-65-0, pp. 887-894. KEGA 002EU-4/2015.
ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIĆ, Dubravka. External relations of the EU: focus on the Alpine region. Registrovaný: Web of Science. In SGEM 16. 16th International multidisciplinary scientific geoconference.
Conference. SGEM 2016. 16th International multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics,
education and legislation : conference proceedings, 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria :
STEF92 Technology Ltd., 2016. ISBN 978-619-7105-65-0, pp. 863-870. KEGA 002EU-4/2015.
ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIĆ, Dubravka. External relations of the EU: focus on the Arctic region. Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. 16th International multidisciplinary scientific geoconference.
Conference. SGEM 2016. 16th international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics,
education and legislation : conference proceedings, 30 June -6 July, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria :
STEF92 Technology Ltd., 2016. ISBN 978-619-7105-65-0, pp. 871-878. KEGA 002EU--4/2015.

Tabuľka č. 5.9: Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia OF EU v Bratislave za rok 2016

Typ publikácie

Počet publikačných
výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v dennej forme s ich
100%-tným
individuálnym
autorským podielom

Počet publikačných
výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v externej forme
s ich 100%-tným
individuálnym
autorským podielom

Počet spoluautorských publikačných
výstupov s participáciou minimálne
jedného študenta
3. stupňa štúdia
v dennej alebo
externej forme

Prepočítaný počet
publikačných výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v dennej alebo
externej forme
(podľa autorského
podielu určeného pre
registráciu publik.
výstupu v SEK)

AAA Vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
AAB Vedecké monografie vydané v
domácich vydavateľstvách
ABA Štúdie charakteru vedeckej
monografie v časopisoch a
zborníkoch vydané v
zahraničných vydavateľstvách
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Typ publikácie

Počet publikačných
výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v dennej forme s ich
100%-tným
individuálnym
autorským podielom

Prepočítaný počet
publikačných výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v dennej alebo
externej forme
(podľa autorského

Počet publikačných
výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v externej forme
s ich 100%-tným
individuálnym
autorským podielom

Počet spoluautorských publikačných
výstupov s participáciou minimálne
jedného študenta
3. stupňa štúdia
v dennej alebo
externej forme

1

1

1,5

10

10,6

5

1,3

1

0,05

podielu určeného pre
registráciu publik.
výstupu v SEK)

ABB Štúdie charakteru vedeckej
monografie v časopisoch a
zborníkoch vydané v domácich
vydavateľstvách
ABC Kapitoly vo vedeckých
monografiách vydané v
zahraničných vydavateľstvách
ABD Kapitoly vo vedeckých
monografiách vydané v
domácich vydavateľstvách
ACA Vysokoškolské učebnice
vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ACB Vysokoškolské učebnice
vydané v domácich
vydavateľstvách
ACC Kapitoly vo VŠ učebniciach
vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ACD Kapitoly vo VŠ učebniciach
vydané v domácich
vydavateľstvách
ADC Vedecké práce v zahraničných
karentovaných časopisoch
ADD Vedecké práce v domácich
karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v ostatných
zahraničných časopisoch
ADF Vedecké práce v ostatných
domácich časopisoch
ADM Vedecké práce v zahraničných
časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science
alebo SCOPUS
ADN Vedecké práce v domácich
časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science
alebo SCOPUS

6

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
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16

6

11

25,2

3

2

19

12,8

14

10

19

32,4
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Počet publikačných
výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v dennej forme s ich
100%-tným
individuálnym
autorským podielom

Typ publikácie

Počet publikačných
výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v externej forme
s ich 100%-tným
individuálnym
autorským podielom

Počet spoluautorských publikačných
výstupov s participáciou minimálne
jedného študenta
3. stupňa štúdia
v dennej alebo
externej forme

BCI Skriptá a učebné texty

Prepočítaný počet
publikačných výstupov študentov
3. stupňa štúdia
v dennej alebo
externej forme
(podľa autorského
podielu určeného pre
registráciu publik.
výstupu v SEK)

1

0,09

67

83,94

BDC Odborné práce v zahraničných
karentovaných časopisoch
BDD Odborné práce v domácich
karentovaných časopisoch
BDM Odborné práce v zahraničných
časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science
alebo SCOPUS
BDN Odborné práce v domácich
časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science
alebo SCOPUS

SPOLU

39

19

HABILITAČNÉ A VYMENÚVACIE KONANIE

6

V roku 2016 zaznamenala zamestnanecká štruktúra OF EU v Bratislave posilnenie v kategórii pracovníkov
– profesor. Bolo ukončené jedno vymenúvacie konanie doc. Ing. Evy Hanulákovej, PhD. za profesorku.
Skvalitňovanie zamestnaneckého portfólia v zmysle požiadaviek akreditačných hodnotiacich systémov je
v súlade so zámermi uvedenými v aktuálnom dlhodobom zámere, je tiež kľúčovým predpokladom
udržateľného rozvoja vedy i študijných programov na OF EU v Bratislave.
Tabuľka č. 6.1: Vymenúvacie konania na OF EU v Bratislave v roku 2016
P. č.
1.

7

Meno uchádzača
doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD.

Fakulta

Vymenovanie za
profesora

OF

9. 11. 2016

ČESTNÝ TITUL DR. H. C. NAVRHNUTÝ FAKULTOU

V roku 2016 OF EU v Bratislave nepredložila žiadny návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris
causa“.

8

ČESTNÝ TITUL „PROFESOR EMERITUS“ NAVRHNUTÝ FAKULTOU

V roku 2016 OF EU v Bratislave predložila 2 návrhy na udelenie čestného titulu „doctor emeritus“.
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Tabuľka č. 7: Schválené návrhu na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ na OF EU v Bratislave
v roku 2016
P. č.

9

Meno uchádzača

Fakulta

Schválené vo VR EU
v Bratislave

1.

prof. Ing. Valéria Michalová, CSc.

OF

28. 11. 2016

2.

prof. Ing. Helena Strážovská, CSc.

OF

28. 11. 2016

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ

Študentská vedecká a odborná činnosť na OF EU v Bratislave (ďalej len ŠVOČ) sa realizuje podľa Štatútu
ŠVOČ pri Obchodnej fakulte EU v Bratislave schváleného na zasadnutí Kolégia dekana Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 24. 10. 2011. V zmysle tohto dokumentu sa dňa 4. mája 2016
v rámci akcie Final TalentDay uskutočnila Konferencia ŠVOČ na OF EU v Bratislave.
Do finálového kola Konferencie ŠVOČ na OF EU v Bratislave postúpili za 1. stupeň štúdia 24 študentov
s 11-imi prácami a za 2. stupeň štúdia postúpili 4 študenti so 4-mi prácami. Samotného priebehu sa
zúčastnilo spolu 19 študentov s 15 prácami.
Práce boli prezentované pred komisiou a účastníkmi - študentmi - finálového kola Konferencie ŠVOČ
osobitne za 1. stupeň štúdia a 2. stupeň štúdia. Po každej prezentácii sa viedla krátka diskusia k danej téme.
Hlavná pozornosť sa sústredila na predstavenie vlastných prínosov študentov k riešenej problematike.
Práce študentov prezentované v rámci Konferencie ŠVOČ potvrdili kvalitatívny progres súťaže. Boli
orientované na reálne riešenia problémov prevažne z oblasti medzinárodného podnikania a marketingu.
Študenti preukázali požadovanú úroveň erudovanosti a kreativity. Hodnotiaca komisia pozitívne zhodnotila
schopnosť argumentácie a prezentácie študentov. Fakultné kolo Konferencie ŠVOČ tak potvrdilo schopnosti
študentov OF EU v Bratislave pracovať tvorivo s aplikačnou orientáciou na prax, pričom niektoré zo záverov
študentov možno označiť za originálne a priekopnícke. Práce študentov systematizovali teoreticko-vedecké
poznatky z najnovších domácich a medzinárodných zdrojov, ktoré kreatívnym spôsobom uplatnili do
vlastných výstupov a riešení. Členovia komisie ocenili tvorivú prácu študentov ako i vedúcich prác. Všetci
zúčastnení študenti získali „Pochvalné uznania dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity
v Bratislave“ za účasť v súťaži, študenti umiestnení na 1., 2. a 3. mieste získali finančné ohodnotenie
podporené z prostriedkov Štipendijného fondu OF a práce umiestnené na prvom mieste postúpili na ocenenie
rektorom EU v Bratislave. Participácia študentov OF na Konferencii ŠVOČ je doplnená publikovaním
výstupov z ich prác v Zborníku ŠVOČ. Účasť študentov v súťaži ŠVOČ je napokon zohľadňovaná i
v kritériách na prideľovanie ubytovacích kapacít študentom a v kritériách výberového konania na účasť
na zahraničných študijných pobytoch.

Komisia rozhodla o výsledkoch nasledovne:
za I. stupeň štúdia:
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1. miesto získal študent v 2. roku štúdia Martin GARAJ s témou práce „Vplyv vybraných faktorov na vývoj
cien nehnuteľností“, vedúci práce Ing. Dušan Steinhauser, doktorand v dennej forme štúdia, Katedra
medzinárodného obchodu,
2. miesto získal študent v 3. roku štúdia Martin MONDOK s témou práce „Podnikateľský plán "Posilňovňa
Silver Line“, vedúci práce Ing. Iveta Fodranová, PhD., odborná asistentka, Katedra služieb a cestovného
ruchu,
3. miesto získala študentka v 3. roku štúdia Simona STRATENÁ s témou práce „Vplyv ropy na vývoj HDP
Slovenska“, vedúci práce Ing. Stanislav Zábojník, PhD., odborný asistent, Katedra medzinárodného
obchodu..
za II. stupeň štúdia:
1. miesto získala študentka v 1. roku štúdia Bc. Miroslava PRVÁKOVÁ s témou práce „Súčasný stav a
vývojové tendencie na trhu práce“, vedúci práce Ing. Veronika Nekolová, PhD., odborná asistentka, Katedra
marketingu,
2. miesto získala študentka v 2. roku štúdia Bc. Miriama LIPČÁKOVÁ s témou práce „Perspektíva rýchlo
rastúcich podnikov v terciárnom sektore na Slovensku“, vedúci práce Ing. Monika Krošláková, PhD.,
odborná asistentka, Katedra služieb a cestovného ruchu,
3. miesto získal študent v 1. roku štúdia Bc. Alexander FRASCH s témou práce „Severný Cyprus ako nová
destinácia na slovenskom trhu, inovatívne možnosti propagácie a podpory predaja v krízových časoch“,
vedúci práce Ing. Ján Rudolf, PhD., odborný asistent, Katedra služieb a cestovného ruchu.
Práce študentov Martina Garaja za I. stupeň štúdia a Bc. Miroslavy Prvákovej za II. stupeň štúdia
postúpili na ocenenie rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Práce študentov prezentované v rámci Konferencie ŠVOČ potvrdili kvalitatívny progres súťaže. Boli
orientované na reálne riešenia problémov prevažne z oblasti medzinárodného podnikania a marketingu.
Študenti preukázali požadovanú úroveň erudovanosti a kreativity. Hodnotiaca komisia pozitívne zhodnotila
schopnosť argumentácie a prezentácie študentov. Fakultné kolo Konferencie ŠVOČ tak potvrdilo schopnosti
študentov OF EU v Bratislave pracovať tvorivo s aplikačnou orientáciou na prax, pričom niektoré zo záverov
študentov možno označiť za originálne a priekopnícke. Práce študentov systematizovali teoreticko-vedecké
poznatky z najnovších domácich a medzinárodných zdrojov, ktoré kreatívnym spôsobom uplatnili do
vlastných výstupov a riešení. Členovia komisie ocenili tvorivú prácu študentov ako i vedúcich prác. Všetci
zúčastnení študenti získali „Pochvalné uznania dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity
v Bratislave“ za účasť v súťaži, študenti umiestnení na 1., 2. a 3. mieste získali finančné ohodnotenie
podporené z prostriedkov Štipendijného fondu OF a práce umiestnené na prvom mieste postúpili na ocenenie
rektorom EU v Bratislave. Participácia študentov OF na Konferencii ŠVOČ je doplnená publikovaním
výstupov z ich prác v Zborníku ŠVOČ. Účasť študentov v súťaži ŠVOČ je napokon zohľadňovaná i
v kritériách na prideľovanie ubytovacích kapacít študentom a v kritériách výberového konania na účasť
na zahraničných študijných pobytoch.

10

USKUTOČNENÉ
AKTIVITY
V
OBLASTI
VEDY,
VÝSKUMU
A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA OF EU V BRATISLAVE V ROKU 2016
A ZAMERANIE VÝSKUMU A INOVÁCIÍ V ROKU 2017
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Kľúčové oblasti výskumu na OF EU v Bratislave v roku 2016
Oblasti výskumu, v ktorých sa realizovala VVČ na jednotlivých pracoviskách, plne korešpondovali v roku
2016 s výskumnými profilmi katedier. Pritom realizácia výskumných aktivít prebiehala interdisciplinárne,
s účasťou viacerých katedier OF EU v Bratislave. Prirodzene uplatnenou podmienkou bola aktuálnosť
výskumných tém v zmysle existujúcich národných i európskych politík v oblasti vedy.
Kľúčové témy výskumu v oblasti obchodu a marketingu:
 Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach nezamestnanosti a relatívnej deprivácie
nezamestnaných,
 Spoločná spotrebiteľská politika EÚ a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov,
 Nástroje marketingovej politiky v nových obchodných modeloch orientovaných na tvorbu viacnásobnej
hodnoty pre zákazníka v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja,
 Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií
a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na
zvyšovanie kvality života,
 Environmentálna diplomacia a geopolitika EDGE,
 Zdravie, starnutie a odchod do dôchodku,
 Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávač ako integrálna súčasť marketingu,
 Zefektívnenie fungovania marketingu na sociálnych sieťach prostredníctvom nástrojov automatizácie,
 Čisté a inteligentné technológie s využitím GSM, WEB a automatizácie ako globálne orientovaných
produktov,
 Návrh modelu komunikačnej stratégie firmy De Bondt,
 Identifikácia atribútov modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva.
Kľúčové témy výskumu v oblasti medzinárodného obchodu:
 Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v
horizonte do roku 2020,
 Európske a medzinárodné obchodné právo.
Kľúčové témy výskumu v oblasti služieb a cestovného ruchu:
 Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy
Inovácia v Únii,
 Podmienky podnikania v SR,
 Primárny výskum návštevníkov Bratislavy prostredníctvom dotazníkového prieskumu a on-line
prieskumu realizovaného cez komunikačné kanály obstarávateľa pre potreby BTB,
 Turizmus regiónu Bratislava.
Kľúčové témy výskumu v oblasti tovaroznalectva:
 Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku,
 Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov
SR,
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 Rozvoj inovatívnosti v akademickom prostredí.
Kľúčové témy výskumu v oblasti informatiky obchodných firiem:
 Riadenie prístupov a identít
V roku 2016 sa rozvíjala ambícia pracovníkov OF EU v Bratislave uplatniť svoj vedecký potenciál
v projektoch
aplikovaného
výskumu
pre
hospodársku
prax.
Podali
celkovo
7 projektov tohto charakteru. V rámci nich sa začali realizovať projekty Optimalizácia webových stránok pre
vyhľadávač ako integrálna súčasť marketingu, Zefektívnenie fungovania marketingu na sociálnych sieťach
prostredníctvom nástrojov automatizácie, Čisté a inteligentné technológie s využitím GSM, WEB
a automatizácie ako globálne orientovaných produktov, Primárny výskum návštevníkov Bratislavy
prostredníctvom dotazníkového prieskumu a on-line prieskumu realizovaného cez komunikačné kanály
obstarávateľa pre potreby BTB, Turizmus regiónu Bratislava, Riadenie prístupov a identít, Návrh modelu
komunikačnej stratégie firmy De Bondt, s.r.o.
Rozvoj doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave v roku 2016
Rozvoj doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave ovplyvnili v roku 2016 viaceré skutočnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizácia výučby podľa nových študijných plánov akreditovaných študijných programov.
Pokles počtu študentov doktorandského štúdia.
Zvýšená zahraničná mobilita doktorandov.
Účasť doktorandov v hospodárskej praxi v Slovenskej republike – stáže.
Účasť doktorandov na vedeckých podujatiach.
Ambícia doktorandov uspieť s vlastnou publikačnou činnosťou v indexovaných časopisoch.

Študenti doktorandského štúdia v študijných programoch OF EU v Bratislave sa v roku 2016 zúčastnili
viacerých domácich i zahraničných vedecko-výskumných podujatí zameraných na rozvoj medzinárodnej
vedeckej spolupráce a na sprostredkovanie vedeckých poznatkov v rámci prezentácii na konferenciách,
pričom 12 výstupov bolo realizovaných na zahraničných konferenciách s registrovanými výstupmi vo
WOS.
Kvalitu doktorandskej vedecko-výskumnej práce dokumentujú úspechy v podobe ocenených
konferenčných príspevkov, publikačných výstupov uverejnených v časopisoch indexovaných v Scopuse,
ako aj akceptácia pôsobenia doktorandov v relevantných pozíciách odborno-vedeckého charakteru.

Prioritné oblasti výskumu na OF EU v Bratislave v roku 2017
Rok 2017 bude vo výskumnej činnosti zameraný na kontinuitu aktivít z predchádzajúcich rokov
v nasledujúcich výskumných témach:
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Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach nezamestnanosti a relatívnej deprivácie
nezamestnaných: implikácie pre decízne rozhodnutia a podnikateľskú prax,
Nástroje marketingovej politiky v nových obchodných modeloch orientovaných na tvorbu
viacnásobnej hodnoty pre zákazníka v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja,
Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti
podnikov SR,
Podmienky podnikania v SR,
Environmentálna diplomacia a geopolitika EDGE,
Zdravie, starnutie a odchod do dôchodku,
Riadenie prístupov a identít.

V roku 2017 sa očakáva i riešenie nových projektových tém, ktorých úplnú štruktúru ovplyvnia konečné
rozhodnutia o financovaní relevantných projektov:
 Ekonomické dopady cestovného ruchu,
 Retail ako platforma inovatívnych riešení,
 Elektromobilita v mestskej doprave: Multidimenzionálna inovácia (socio-ekonomické environmentálne
efekty) eMobilita,
 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike,
 Konštrukcia modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva zameraná na
identifikáciu atribútov ovplyvniteľných marketingovým inštrumentáriom,
 Význam projektu Európskej energetickej únie pre strategické zámery tohto zoskupenia v kontexte
podpory konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky,
 Edukačná podpora a inovácia doktorandského vzdelávania,
 Metodology of Interpretation of European cultural Heritage throught Attractions in Tourism,
 The Ways of Sustainable Tourism Development,
 Čisté a inteligentné technológie s využitím GSM, WEB a automatizácie ako globálne orientovaných
produktov.
Z pohľadu štruktúry vedeckých aktivít sa OF EU v Bratislave bude v roku 2017 zameriavať na pokračovanie
a ďalšie rozširovanie spolupráce s praxou v oblasti výskumu, na uplatnenie nových projektových návrhov
v rámci schém KEGA, VEGA, HORIZONT, APVV, V4.
Publikačná činnosť, nadväzujúca na uvedené výskumné prioritné oblasti, bude smerovaná predovšetkým do
kategórií, ktoré sú kľúčové pre existujúce hodnotiace systémy kvality v rámci národných i medzinárodných
akreditačných kritérií (A1, A2, B).

Tabuľka č. 8: Aktualizácia výskumných tém vedeckých pracovníkov na OF EU v Bratislave v roku 2017
Výskumná téma

Research topic

Contact person

INTERNATIONAL BUSINESS
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Zahraničnoobchodná politika EÚ

The Foreign Trade Policy of EU

Transatlantická dohoda USA a EÚ
o voľnom obchode (TTIP)
Energetická politika a úloha
Energetickej únie

Transatlantic Trade and
Investment Partnership
Energy policy and Energy union

Čína a jej vplyv na medzinárodný
obchod a vývoj na komoditných
trhoch

China and its influence on
international business and the
development on commodity
markets
Marketing strategy of companies
in the international markets
Consumer protection in the EU
financial services
Regulation of cross-border
commercial and business
activities
Ukraine´s conflict and foreign
trade interests of the EU
The importance of third
countries for the strategic
development objectives of the
EU
International marketing
Corporate Identity
Intercultural differences
Migration
Private debt, general
government debt, external debt,
balance of payments, Eurozone
debt crisis
The competitive ability of
Slovakia within the frame of V4

Marketingová stratégie firiem na
medzinárodných trhoch
Ochrana spotrebiteľov vo
finančných službách v EÚ
Regulácia cezhraničných
obchodných a podnikateľských
aktivít
Ukrajinský konflikt a
zahraničnoobchodné záujmy EÚ
Význam tretích krajín pre
strategické rozvojové zámery EÚ
Medzinárodný marketing
Corporate Identity
Interkultúrne rozdiely
Migrácia
Súkromný dlh, dlh verejnej správy,
zahraničná zadlženosť, platobná
bilancia, dlhová kríza v eurozóne
Konkurenčná schopnosť SR
v rámci krajín V4

prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
peter.balaz@euba.sk
doc. Ing. Viera Ružeková, PhD.
viera.ruzekova@euba.sk
prof. Ing. Peter Baláž, PhD
peter.balaz@euba.sk
prof. Ing. Peter Baláž, PhD
peter.balaz@euba.sk
Ing. Simona. Škorvagová, PhD.
simona.skorvagova@euba.sk
doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.
lubos.pavelka@euba.sk
doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD.
zuzana.kittova@euba.sk
Ing. Kristína Drieniková, PhD.
kristina.drienikova@euba.sk
doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.
elena.kastakova@euba.sk

doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD.

Ing. Edmud Fifek, CSc.
edmund.fifek@euba.sk
JUDr. Ing. Gabriela Sopková, PhD.
gabriela.sopkova@euba.sk

SERVICES AND TOURISM
Ekonomické aspekty cestovného
ruchu
Rozvoj cestovného ruchu v regióne
Ekonomické dopady cestovného
ruchu
Marketing služieb
Inovácie v službách
Inovácie v cestovnom ruchu
Rekreačný potenciál krajiny
Sociálne dopady cestovného ruchu
Sociálne a ekonomické prínosy
cestovného ruchu
Spoločensky zodpovedné
podnikanie
Mimovládne neziskové organizácie
v službách a cestovnom ruchu
Obchodno-podnikateľské služby
Technologické inovácie v službách
a v cestovnom ruchu
Podnikanie
Spoločensky zodpovedné
podnikanie

Economic aspects of tourism
The development of tourism in
the region
Economic impacts of tourism
Service marketing
Service innovation
Tourism innovation
Recreational Land Use
Socio-cultural impacts of
tourism
Social and economic impacts of
tourism
Social responsible
entrepreneurship
NGOs in services and tourism
Business services
Technological innovations in the
services and tourism
Entrepreneurship
Social responsible
entrepreneurship

prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.
ludmila.novacka@euba.sk
doc. Ing. Anna Michálková, PhD.
anna.michalkova@euba.sk
doc. Ing. Viera Kubičková, PhD.
viera.kubickova@euba.sk
Ing. Iveta Fodranová, PhD.
iveta.fodranova@euba.sk

Ing. Viola Šuterová, PhD.
viola.suterova@euba.sk

doc. Ing. Dana Benešová, PhD.
dana.benesova@euba.sk
Ing. Monika Krošláková, PhD.
monika.kroslakova@euba.sk
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Rodinné podnikanie
Obchodno-podnikateľské služby
Kultúrny cestovný ruch a ochrana
kultúrneho dedičstva

Family business
Business services
Cultural tourism and protection
of cultural heritage
Religious specifics clients in
tourism
Finantial relations and payment
system in tourism
Personal transport in tourism

Ing. Juraj Litomerický, PhD.
juraj.litomerický@euba.sk

Osobná doprava v cestovnom ruchu
Priame zahraničné investície v
medzinárodnom cestovnom ruchu

Foreign direct investments in
international tourism

Ing. Ján Sidor, PhD.
jan.sidor@euba.sk

Právo cenných papierov
Obchodné právo
Verejné obstarávanie
Pracovné právo
Obchodné právo
Insolvenčné právo
Spotrebiteľské právo

Securities law
Commerce law
Public procurement
Labour law
Commerce law
Insolvency (Bankruptcy) law
Consumer law

Právo duševného vlastníctva

Intelectual property law

Obchodné právo
Právo v medzinárodnom obchode
Alternatívne riešenie sporov
Čínske právo
Právo finančného trhu
Správne právo
Právo duševného vlastníctva:

Commerce law
Law of International Trade
Alternative dispute resolution
Chinese law
Financial Marker law
Administrative law
Intellectual property law:
Constitutional law
human rights
human rights of women and
children
Anti-discrimination law
Consumer protection
Tourism law
E-learning
Internet tools and their use in
business
Product and quality
Trading on commodity
exchanger
Insurance law
Economic crime
Civil and commercial law
relations
Intellectual property law
Financial law
Financial market law
Regulation of the financial
market and supervision over the
financial market
Financial consumer protection

Religiózne špecifiká klientely v
cestovnom ruchu
Finančné vzťahy a platobný styk v
cestovnom ruchu

BUSINESS LAW

Ústavné právo:
ľudské práva
ľudské práva žien a detí
Antidiskriminačné právo:
Ochrana spotrebiteľa
Právo v cestovnom ruchu
E-learning
Nástroje internetu a ich využitie
v podnikaní
Produkt a kvalita
Obchodovanie na komoditných
burzách
Poistné právo
Ekonomická kriminalita
Občianske a obchodno-právne
vzťahy
Právo duševného vlastníctva
Finančné právo
Právo finančného trhu
Regulácia a dohľad nad finančným
trhom
Ochrana finančných spotrebiteľov

JUDr. Dušan Holub, PhD.
dusan.holub@euba.sk
JUDr. Mária Veterníková, PhD.
maria.veternikova@euba.sk
JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.
marian.kropaj@euba.sk
JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.
martin.winkler@euba.sk
JUDr. Michal Hutta, PhD.
michal.hutta@euba.sk

JUDr. Hana Magurová, PhD.
hana.magurova@euba.sk

JUDr. Lujza Jurkovičová, PhD.
lujza.jurkovicova@euba.sk

JUDr. Andrea Slezáková., PhD.
andrea.slezakova@euba.sk

PRODUCT AND QUALITY
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Udržateľnosť a udržateľné
spotrebiteľské správanie
Kvalita, bezpečnosť, balenie,
označovanie a vývoj
potravinárskych výrobkov

Sustainability and sustainable
consumer behaviour
Quality, safety, packaging,
labeling and development of
food products

E-learning

E-learning

Udržateľnosť a udržateľné
spotrebiteľské správanie

Sustainability and sustainable
consumer behaviour

Bezpečnosť výrobkov na trhu

Security products on the market

Elektromobilita v mestskej doprave
a inovácie

Evaluation of the product
quality and production of their
performance properties in
implementing the management
systems and integrated
management systems in
organizations
Electromobility in Urban
Transport and Innovations

Kvalita a bezpečnosť potravín

Quality and safety food

Prekonávanie informačnej
asymetrie ako súčasť marketingovej
stratégie

Overcoming of information
asymmetry as part of marketing
strategy

Hodnotenie kvality produktov a
produkcie, ich úžitkových
vlastností pri zavádzaní
systémov manažérstva a
integrovaného systému
manažérstva v organizáciách

Ing. Alena Donovalová, PhD.
alena.donovalova@euba.sk
Dr. Ing. Malgorzata A. Jarossová
malgorzata.jarossova@euba.sk
JUDr. Ing. Lujza Jurkovičová, PhD.
lujza.jurkovicova@euba.sk
doc. Ing. Ľubica Knošková, PhD.
lubica.knoskova@euba.sk
Ing. Tatiana Košútová, PhD.
tatiana.kosutova@euba.sk

doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc.
marta.karkalikova@euba.sk

Ing. Paulína Krnáčová, PhD.
paulina.krnacova@euba.sk
doc. Ing. Alica Lacková, CSc.
alica.lackova@euba.sk
Ing. Rastislav Strhan, PhD.
rastislav.strhan@euba.sk

TRADE AND MARKETING
Ekologický marketing
Nástroje marketingovej politiky
v nových obchodných modeloch
orientovaných na tvorbu
viacnásobnej hodnoty pre
zákazníka v podmienkach trvalo
udržateľného rozvoja
Vzťahový marketing v
podmienkach udržateľného rozvoja
Identifikácia inovatívnych
technologických riešení pre oblasť
logistiky a bariér využívajúcich
„zelenú energiu“
Posúdenie možností masívnejšieho
rozšírenia elektromibility v doprave
ako kľúčovej oblasti logistiky
z pohľadu záťaže na životné
prostredie
Elektromobilita v mestskej doprave
Multidimenzionálne inovácie
(socio-ekonomické
a environmentálne vplyvy)
Vytvorenie „roadmap“
elektromobility v rámci tzv. „city
logistiky“.

Ekological marketing

Ing. Vitězslav Balhar, PhD.,
vitezslav.balhar@euba.sk

The marketing policy tools in
new commerce models focused
on multivalue creation for
customer in
framework of sustainable
development.
Relationship marketing in
sustainable conditions.

prof. Ing. Viera Čihovská, PhD.
viera.cihovska@euba.sk

The identification of innovative
technological solutions in the
area of logistics
The identification of barriers to
the implementation of
electromobility and other
innovative technologies into
business practice
The analysis of economic
difficulties regarding the
implementation of
electromobility and
technologies utilizing “green
energy”
The conduction of a research
focused on the area of the
formulated hypotheses,
The appointment of a
realization group of experts,
who are in charge to gradually

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
ferdinand.dano@euba.sk
prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD.
eva.hanulakova@euba.sk
eva.hanulakova@emcg.sk
doc. Ing. Monika Matušovičová, PhD.
monika.matusovicava@euba.sk
Ing. Zuzana Francová, PhD.
zuzana.francova@euba.sk
Ing. Peter Drábik, PhD.,
peter.drabik@euba.sk
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Marketingový minimalizmus,
marketing
inovácie v marketingu
ochrana spotrebiteľa
vzdelávanie spotrebiteľov
logistika,
doprava a preprava,
obchodná technológia

expand the knowledge of the
researched area
Electromobility in urban
transport
Multidimensional innovation
(socio-economic and
environmental impacts)
Ccreate a "roadmap" of
Electromobility in the so-called.
"City logistics".
Marketing minimalism.
Marketing.
Marketing innovations.
Consumer protection.
Education of the consumers.
Logistics.
Transport and conveyance.
The commerce technology

Marketing, marketingový mix

Marketing, marketing mix

Výskum trhu a správanie
spotrebiteľa
Distribúcia, distribučný manažment
a logistika

Market research and
consumer behaviour
Distribution, distribution
management and logistics

Nástroje marketingovej politiky
v nových obchodných modeloch
orientovaných na tvorbu
viacnásobnej hodnoty pre
zákazníka v podmienkach trvalo
udržateľného rozvoja

The marketing policy tools in
new commerce models focused
on multivalue creation for
customer in
framework of sustainable
development.

Spoločná spotrebiteľská politika
EÚ jej uplatnenie v SR s dopadom
na vzdelávanie spotrebiteľov

The common consumer policy
in EU and its application in
Slovak Republic with impact on
consumer education.
The marketing strategies.
Branding.
Marketing and consumption of
seniors.
Marketing communication,
Advertising
Retail management. Marketing
oriented on seniors
The information systems and
their application in commerce
and marketing.
PBL - Problem based learning
HR marketing
Marketing and seles activities in
manufacturing
Financial and economic analysis
of the company, performance
evaluation of marketing and
sales operations
Consumer policy
The analysis of presend
condition of franchising in

Marketingové stratégie.
Branding.
Marketing a spotreba seniorov.
Marketingová komunikácia,
Reklama
Retail manažment. Marketing
orientovaný na seniorov
Informačné systémy a ich aplikácie
v obchode a marketingu
PBL - Problem based learning
HR marketing
Marketing a obchodné činnosti
v produkčných odvetiach
Finančné a ekonomické analýzy
obchodných podnikov, hodnotenie
výkonnosti marketingu
a ochodných činností.
Spotrebiteľská politika,
Analýza súčasného stavu
franchisingu na Slovensku,
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Ing. Róbert Rehák, PhD.
robert.rehak@euba.sk
robrehak@gmail.com

doc. Ing. Mária Dzurová, PhD.
maria.dzurova@euba.sk
dzurova@euba.sk

Ing. Mária Hasprová, PhD.
maria.hasprova@euba.sk
Ing. Janka Kopaničová, PhD.
janka.kopanicova@euba.sk
Ing. Peter Drábik, PhD.
peter.drabik@euba.sk
prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.,
jaroslav.kita@euba.sk
doc. Ing. Pavol Kita, PhD.
pavol.kita@euba.sk
Ing. Miroslava Loydlová, PhD.
miroslava.loydlova@euba.sk
prof. Ing. Viera Čihovská, PhD.
viera.cihovska@euba.sk
Ing. Marína Korčoková, PhD.
marina.korcokova@euba.sk
korcokova@euba.sk
prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc.,
dagmar.lesakova@euba.sk
Ing. Miroslava Loydlová, PhD.
miroslava.loydlova@euba.sk
doc. Ing. Monika Matušovičová, PhD.
monika.matusovicova@euba.sk
doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.
andrej.miklosik@euba.sk
Ing. Veronika Nekolová, PhD.
veronika.nekolova@euba.sk
doc. Ing. Milan Oreský, PhD.
milan.oresky@euba.sk

Ing. Jozef Orgonáš, PhD.
jozef.orgonas@euba.sk
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v Europe a vo svete a predikcia
ďalšieho vývoja v horizonte r. 2030
Vo svojej vedecko-výskumnej
činnosti sa zaoberá manažmentom
a marketingom retailových
spoločností v medzinárodnom
prostredí a manažmentom ľudských
zdrojov.
Vyučuje predmety Marketing,
Manažment obchodných firiem
a Manažment ľudských zdrojov.

Slovakia, Europe and in the
world and the prediction of next
development till 2030
In her research work she deals
with the management and
marketing of retail companies in
the international environment
and human resources
management.
She teaches Marketing,
Management of Business
Companies and Human
Resources Management.

Ing. Marta Pavlíková, PhD.
marta.pavlikova@euba.sk

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS
E-learning systémy

E-learning systems

Cloudcomputing

Cloud computing

Manažérske simulácie

Manager simulations

Informačné systémy

Information systems

Mgr.AttilaPólya, PhD.
attila.polya@euba.sk
Ing. Peter Červenka, PhD.
peter.cervenka@euba.sk
Ing. Potisková, PhD.
ingrid.potiskova@euba.sk
Ing. Ivan Hlavatý
ivan.hlavaty@euba.sk

ZÁVER
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Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity
v Bratislave za rok 2016 sleduje a hodnotí priebeh a výkony vedecko-výskumnej činnosti fakulty
prostredníctvom súboru údajov, ktoré sú porovnateľné v čase, a tým poskytujú možnosť posúdiť stav, vývoj
i perspektívu fakulty v predmetnej oblasti.
Hodnotenie činnosti OF EU v Bratislave v oblasti vedy, výskumu a doktorandského štúdia prináša
nasledujúce závery:












Posilnenie kvalifikačnej zamestnaneckej štruktúry - úspešné ukončenie vymenúvacieho konania
doc. Ing. Evy Hanulákovej, PhD. za profesorku,
Predloženie a schválenie návrhov na udelenie čestného titulu „doctor emeritus“ (prof. Strážovská,
prof. Michalová),
Pokračujúca priaznivá zmena orientácie publikačnej činnosti autorov OF EU v Bratislave smerom
k bonitným výstupom a k zahraničiu,
Silnejúca orientácia doktorandských publikačných výstupov smerom k zahraničným konferenčným
výstupom registrovaným vo WOS,
Účasť doktorandov na výstupoch v zahraničných vedeckých časopisoch registrovaných vo WOS,
Presadenie výskumníkov OF EU v Bratislave v projektoch HORIZONT 2020 a realizácia riešenia,
Úspešnosť v projektoch aplikovaného výskumu pre hospodársku prax,
Publikovanie vedeckého časopisu SCB posilnilo v roku 2016 svoju pozíciu v ponuke publikačných
platforiem akceptovaním časopisu v databáze ERIH+,
Posilnenie vlastného publikačného portfólia OF EU v Bratislave - akceptácia dvoch výstupov z
podujatí (konferenčných zborníkov) v databáze WOS,
Pokračujúca vedecká činnosť v kategóriách VEGA, KEGA a PMVP projektov,
Pretrvávajúca angažovanosť v podávaní nových projektov,
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Organizácia početných vedeckých podujatí,
Angažovanosť pracovníkov v medzinárodných výskumných sieťach, vedeckých výboroch
konferencií a vedeckých časopisov.

Hlavné aktivity v oblasti VVČ a doktorandského štúdia budú v roku 2017 reflektovať predovšetkým
výsledky v danej oblasti za rok 2016, požiadavky medzinárodnej akreditácie AACSB, hlavné úlohy
vyplývajúce z dlhodobého zámeru rozvoja OF EU v Bratislave. Ich vyčerpávajúca sumarizácia nie je možná,
vzhľadom na dynamiku vývoja v oblasti riadenia VVČ, ktorá podlieha novým projektovým výzvam
i usmerneniam zo strany štátnych inštitúcií. V týchto intenciách sa bude klásť dôraz na nasledujúce oblasti:
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Efektívnosť doktorandského štúdia v zmysle dosahovania relevantných publikačných výstupov
doktorandov. Dôležité je stimulovať doktorandov k publikovaniu vedeckých výstupov na
zahraničných vedeckých konferenciách s medzinárodným vedeckým a programovým výborom
s tradíciou indexácie konferenčných výstupov.
Podpora publikačných výstupov kategórie A1, A2, B, ktoré sú kľúčovými ukazovateľmi kvality
i financovania činnosti OF EU v Bratislave.
Pokračujúca organizácia vedeckého podujatia v spolupráci so zahraničným partnerom s cieľom
opätovného dosiahnutia indexovaných publikačných výstupov.
Organizácia 6. ročníka konferencie „International Scientific Conference on Trade, International
Business and Tourism“ s cieľom dosiahnuť opätovnú indexáciu vo WOS.
Podpora rozširovania indexácie časopisu SCB.
Rozvoj projektovej iniciatívy v oblasti interdisciplinárnych projektov s inými subjektmi
výskumu v SR a v zahraničí.
Identifikovať expertízne portfólio pracovísk fakulty pre potreby riešenia aplikovaného výskumu
pre hospodársku prax.
Rozvoj projektovej iniciatívy v oblasti výskumu pre potreby hospodárskej praxe.
Pokračujúci kvalifikačný rast v zamestnaneckej kategórii „docent“ pre dosiahnutie úspešných
inauguračných konaní.
Podpora rozvoja post-doktorandskej profesijnej akademickej kariéry talentovaných mladých
vedeckých pracovníkov.
Posilnenie kvality publikačných výstupov z konferencie MERKÚR smerom k ich akceptácii
v renomovaných citačných databázach.
Participácia v celouniverzitných výskumných iniciatívach a projektoch.
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Príloha č. 1
Prehľad riešených projektov na OF EU v Bratislave v roku 2016
VEGA projekty
P. č.

Číslo
projektu

1.

1/0224/15

2.

1/0282/15

3.

1/0134/14

4.

5.

1/0550/14

1/0178/14

6.

1/0635/14

7.

1/0205/14

8.

1/0670/16

Názov projektu

Spotrebiteľské správanie
a osobná spotreba
v podmienkach nezamestnanosti
a relatívnej deprivácie
nezamestnaných: implikácie pre
decízne rozhodnutia
a podnikateľskú prax
Nástroje marketingovej politiky
v nových obchodných modeloch
orientovaných na tvorbu
viacnásobnej hodnoty pre
zákazníka v podmienkach trvalo
udržateľného rozvoja
Podpora inovácií v distribučných
procesoch prostredníctvom
zavádzania moderných
technológií a optimalizácie
logistických činností so
zameraním na zníženie záťaže
životného prostredia a na
zvyšovanie kvality života
Nové výzvy v oblasti európskej
energetickej bezpečnosti a ich
vplyv na konkurencieschopnosť
EÚ v horizonte do roku 2020
Spoločná spotrebiteľská politika
EU a jej uplatnenie v SR s
dopadom na vzdelávanie
spotrebiteľov
Stav a perspektívy rozvoja trhu
biopotravín, tradičných a
regionálnych potravín na
Slovensku
Perspektíva existencie
dynamických podnikov služieb
v SR v kontexte uplatnenia
princípov iniciatívy Inovácia
v Únii
Evaluácia integrovaného
systému manažérstva
v kontexte zvyšovania
konkurencieschopnosti
podnikov SR

9.

*1/0277/14

Inovácie a
konkurencieschopnosť
slovenskej ekonomiky

10.

*1/0654/16

Inkluzívny ekonomický rast
a energetická efektívnosť EU
so zameraním na SR

Zodpovedný
riešiteľ

prof. Ing.
Dagmar
Lesáková, CSc.,
D.M.M.

prof. Ing.
Jaroslav Kita,
CSc.

Doba
riešenia

2015-2017

2015-2017

Objem
dotácie

Poskytovateľ
Finančných
prostriedkov

Názov
výzvy

9 497

MŠVVaŠ
SR

VEGA

2 264

MŠVVaŠ
SR

VEGA

prof. Ing.
Ferdinand
Daňo, PhD.

2014-2016

5 754

MŠVVaŠ
SR

VEGA

prof. Ing. Peter
Baláž, PhD.

2014-2016

6 261

MŠVVaŠ
SR

VEGA

doc. Ing. Mária
Dzúrová, PhD.

2014-2016

3 452

MŠVVaŠ
SR

VEGA

2014-2016

3 817

MŠVVaŠ
SR

VEGA

doc. Ing. Viera
Kubičková,
PhD.

2014-2016

4 895

MŠVVaŠ
SR

VEGA

doc. RNDr.
Marta
Karkalíková,
CSc.

2016-2018

4 639

MŠVVaŠ
SR

VEGA

2014-2016

0

MŠVVaŠ
SR

VEGA*

2016-2018

0

MŠVVaŠ
SR

VEGA*

Dr. Ing.
Malgorzata A.
Jarossová

Spoluriešitelia:
doc. Ing. Viera
Kubičková,
PhD.
Spoluriešitelia:
doc. Ing. Denisa
Čiderová, PhD.
Ing. Dubravka
Kovačevič
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P. č.

Číslo
projektu

11.

*1/0313/14

12.

*1/0431/16

Názov projektu

Vzťah medzi efektívnosťou
a sociálnou spravodlivosťouimplikácie pre hospodársku
politiku
Ekonomický rast a jeho
sociálne a environmentálne
dôsledky

Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ
Finančných
prostriedkov

Názov
výzvy

Spoluriešitelia:
Ing. Edmund
Fifek, CSc.

2014-2017

0

MŠVV a Š SR

VEGA*

Spoluriešitelia:
Ing. Edmund
Fifek, CSc.

2016-2019

0

MŠVV a Š SR

VEGA*

Zodpovedný
riešiteľ

*participácia na projekte tretích strán

KEGA projekty
P. č.

Číslo
projektu

Názov projektu

Zodpovedný
riešiteľ

Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov

Názov
výzvy

1.

027EU4/2016

Učebnica Základy podnikania
pre stredné školy

Ing. Monika
Krošláková,
PhD.

2016-2017

2 173

MŠVV a Š SR

KEGA

002EU4/2015

Príprava vysokoškolskej
učebnice pre ťažiskový
predmet Európske
a medzinárodné obchodné
právo nového študijného
programu Medzinárodné
podnikanie

doc. Ing.
Zuzana Kittová,
PhD., M.B.L HSG

2015-2016

2 202

MŠVV a Š SR

KEGA

2.

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia
P. č.

Číslo
projektu

1.

I-16-106-00

2.

I-16-108-00

3.

I-16-101-00

4.

I-16-102-00

5.

I-16-101-00

Názov projektu

Rozvoj inovatívnosti
v akademickom prostredí
Identifikácia atribútov modelu
rozhodovania spotrebiteľa
v segmente mobilného
zdravotníctva
Výskum kognitívnobehaviorálnych determinantov
responzívnych modelov
správania spotrebiteľov na
digitálnych trhoch
Dynamika tvorby pracovných
miest v krajinách EMÚ a jej
implikácie pre pracovnú
migráciu
Perspektívy vývoja
energetickej bezpečnosti ČĽR

*participácia na projekte tretích strán
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Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ
Finančných
prostriedkov

Názov
výzvy

Ing. Alena
Dudeková, PhD.

2016

1 249

EUBA

PMVPE
UBA

Ing. Tomáš
Ružička

2016

1 149

EUBA

PMVPE
UBA

2016

0

EUBA

PMVPE
UBA*

2016

0

EUBA

PMVPE
UBA*

2016

0

EUBA

PMVPE
UBA*

Zodpovedný
riešiteľ

Spoluriešitelia
Ing. Juraj Šupák
Ing. Peter Pajonk
Ing. Barbora
Paholková, PhD.
Spoluriešitelia
Ing. Ján Dráb,
PhD.
Ing. Jakub Krako
Spoluriešitelia
Ing. Michaela
Kralovičová
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Výskumné projekty v rámci zahraničných grantových schém, HORIZONT2020
P. č.

1.

Číslo projektu

692413

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

EDGE Environmentálna
diplomacia a geopolitika

Spoluriešitelia:
prof. Ing. Ferdinand
Daňo, PhD.
Ing. Peter Drábik, PhD.
Ing. Paulína Krnáčová,
PhD.

Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ
Finančných
prostriedkov

2015-2019

2 419,10

Horizont 2020
TWIN_2015*

*participácia na projekte tretích strán

Projekty od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, a od subjektov zo zahraničia (mimo
grantových schém)
P. č.

Číslo projektu

1.

Objem
dotácie

Poskytovateľ
Finančných
prostriedkov

2015-2016

0

Foundation pour
la Formation
Hôteliére
(Savoy London)

prof. JUDr.
Ľudmila Novacká,
PhD.

2016

8 940

BTB

prof. JUDr.
Ľudmila Novacká,
PhD.

2016

3 000

BRT

doc. Ing. Andrej
Miklošík, PhD.

2015-2016

0

PS: Digital,
s.r.o.

doc. Ing. Andrej
Miklošík, PhD.

2015-2016

0

PS: Digital,
s.r.o.

2016

6 000

Clean &
Intelligent
Technologies,
SE, Bratislava

2016

6 000

De Bondt, s.r.o.

2016-2018

600

AŠK Inter

2016-2017

0

* SHARE

2016

0

*Visegrad
Found

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Z-13102/0006-10

Savoy Educ. Trust: Fond 35

prof. JUDr.
Ľudmila Novacká,
PhD.

2.

BTB 2016
fsp 214

Primárny výskum
návštevníkov Bratislavy
prostredníctvom
dotazníkového prieskumu a online prieskumu realizovaného
cez komunikačné kanály
obstarávateľa pre potreby BTB

3.

BRT

Turizmus regiónu Bratislava

4.

2015-PSDPAV-02

5.

2015-PSDPAV-01

6.

CIT, SE
fsp 225

Zefektívnenie fungovania
marketingu na sociálnych
sieťach prostredníctvom
nástrojov automatizácie
Optimalizácia webových
stránok pre vyhľadávače ako
integrálna súčasť marketingu
Čisté a inteligentné technológie
s využitím GSM, WEB
a automatizácie ako globálne
orientovaných produktov
Návrh modelu komunikačnej
stratégie firmy De Bondt, s.r.o.

7.

8.

fsp 223

Riadenie prístupov a identít

9.

*SHARE

Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe.

10.

*21520112

Young Visegrad 2016

doc. Ing. Andrej
Miklošík, PhD.
Ing. Jozef Orgonáš,
PhD.; Ing. Peter
Drábik, PhD.; Ing.
Peter Zámečník,
PhD.
Mgr. Attila Pólya,
PhD.
Ing. Dana
Vokounová, PhD.
doc. Ing. Denisa
Čiderová, PhD., M.A.

Doba
riešenia

*participácia na projekte tretích strán
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Príloha č. 2
Vedecké podujatia organizované OF EU v Bratislave v roku 2016
Typ podujatia

Organizátor:

(konferencia,
workshop, atď.)

katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

konferencia

Katedra služieb a
cestovného ruchu

1.2.2016

pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
informatiky
obchodných firiem

8.-11.2.2016

tvoriví pracovníci a
doktorandi KIOF

vedecká
konferencia

Katedra služieb a
cestovného ruchu

26.2.2016

Zabezpečenie kontroly kvality
potravín a potravinová legislatíva

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

1.3.2016

Kvalita a bezpečnosť potravín

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

8.3.2016

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

15.3.2016

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

22.3.2016

prednáška

Katedra
marketingu

23.3.2016

Názov podujatia

Najväčšie divy sveta
Mobilný internet, aktuálne dianie
v oblasti domén v Európe
Dane - zmeny v roku 2016.
Problém migračnej krízy

Eurázijská ekonomická únia EAHU a perspektívy spolupráce
jej členov s EÚ a Slovenskou
republikou, so zameraním na
členský štát Kazachstan
Súčasná politicko-ekonomická
orientácia Gruzínska

Fínsky start up - ekodizajn a
riešenie vzniknutých problémov
Segmentation, targeting and
positioning, competition forces
and marketing
Webhosting, certifikácia a
bezpečnosť na slovenskom
internete
SFA a jej prínos k rozvoju
franchisingu

workshop
workshop

Katedra
informatiky
obchodných firiem
Katedra
marketingu

Dátum konania Cieľová skupina

8.3.2016

4.4.2016
4.4.2016

Postavenie srbskej ekonomiky na
Balkáne

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

5.4.2016

Praktická aplikácia franchisingu
na príklade spoločnosti Re/MAX

workshop

Katedra
marketingu

11.4.2016
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pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti, doktorandi
a hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
študenti, doktorandi
a hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
študenti, doktorandi
a hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
študenti programu
ERASMUS PLUS
študenti,
pedagógovia,
odborníci z praxe
študenti a učitelia
EUBA
študenti, doktorandi
a hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
študenti a učitelia
EUBA
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Typ podujatia

Organizátor:

(konferencia,
workshop, atď.)

katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

12.4.2016

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

19.4.2016

Bezpečnostná situácia na
Balkáne

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

19.4.2016

Riadenie rizika v obchode a v
cestovnom ruchu

workshop

Katedra služieb a
cestovného ruchu

26.4.2016

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

26.4.2016

prednáška

Katedra
marketingu

4.5.2016

študenti programu
ERASMUS PLUS

prednáška

Katedra
marketingu

9.5.2016

študenti programu
ERASMUS PLUS

workshop

Katedra
informatiky
obchodných firiem

7. - 9.6.2016

doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť, hostia zo
zahraničia

medzinárodná
vedecká
konferencia

Katedra
informatiky
obchodných firiem

22.9.2016

medzinárodné
odborné publikum

workshop

Katedra služieb a
cestovného ruchu

30.9.2016

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

4.10.2016

workshop

Katedra
marketingu

5.10.2016

Názov podujatia

Čína a 16 krajín strednej a
východnej Európy

Stredoeurópsky a stredomorský
štát, člen EÚ - Slovinsko

Trade and Economic
Cooperation with Belarus: New
Opportunities within the
Eurasian Economic Union
Integrated marketing
communication - marketing in
practice in Indonesia,
social/societal marketing
ASEAN Economic Community,
Economic challenges and
sustainability in your region,
green business and
entrepreneurship
Perspektívy výučby
informatických predmetov v
ekonomickom vzdelávaní
Informatizácia spoločnosti a jej
interakcia so vzdelávacím
systémom (ISIVS 2016)
Európska noc výskumníkov, v
rámci nej Prezentácia projektu
KEGA
Stav a perspektívy rozvoja trhu
biopotravín, tradičných a
regionálnych potravín na
Slovensku (VEGA č. 1/0635/14)
Spotrebiteľská politika SR.
Inštitucionálne zabezpečenie SP
v SR

Dátum konania Cieľová skupina
študenti, doktorandi
a hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
študenti, doktorandi
a hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
študenti, doktorandi
a hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci
doktorandi,
akademickí
pracovníci
študenti, doktorandi
a hostia z praxe,
pedagogickí a
vedeckí pracovníci

pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti a učitelia
EUBA
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Názov podujatia
Koncepcia energetickej únie EÚ
v kontexte
konkurencieschopnosti
Praktické aplikácie systému
ochrany spotrebiteľov v SR
Lieky a bezpečnosť. Nežiadúce
účinky, interakcie a
kontraindikácie
Procurement, Demand
Management, Order Management
and Customer Service

Typ podujatia

Organizátor:

(konferencia,
workshop, atď.)

katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

konferencia

Katedra
medzinárodného
obchodu

11.-12.10.2016

workshop

Katedra
marketingu

12.10.2016

workshop

Katedra
marketingu

19.10.2016

študenti a učitelia
EUBA

workshop

Katedra
marketingu

20.10.2016

študenti programu
ERASMUS PLUS

Katedra
marketingu
Katedra
marketingu

Dátum konania Cieľová skupina
široká verejnosť a
odborníci z praxe,
MH SR, študenti
MO OF EUBA
študenti a učitelia
EUBA

študenti 1. a 3.
ročníka FHI
študenti a učitelia
EUBA
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť

Ako na dáta ?

workshop

Maloobchodný audit (Obchodný
panel spoločnosti Nielsen)

workshop

Význam zavádzania modelu
CAF vo verejnej a štátnej správe

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

25.10.2016

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

26.10.2016

spoluriešitelia
KEGA a pracovníci
KMO

7.11.2016

študenti II. stupeň,
2. ročník

Príprava vysokoškolskej
učebnice pre ťažiskový predmet
Európske a medzinárodné
obchodné právo nového
študijného programu
Medzinárodné podnikanie záverečná oponentúra projektu
KEGA č. 002EU-4/2015
Ruská federácia - teritoriálna
analýza, obchodné zvyklosti a
potenciál pre zahraničný obchod
Ako sa stať dojnou kravou a nie
biednym psom ?
Finančná gramotnosť a finančný
spotrebiteľ
Sporenie a investovanie v živote
každého z nás

workshop
workshop
workshop
workshop

Ako vybudovať úspešný biznis

workshop

Praktická aplikácia franchisingu
na príklade spoločnosti Re/MAX

workshop

Problematika medzinárodného
zdaňovania a jej vplyv na
medzinárodné podnikanie

workshop
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Katedra
medzinárodného
obchodu
Katedra
marketingu
Katedra
marketingu
Katedra
marketingu
Katedra
marketingu
Katedra
marketingu
Katedra
medzinárodného
obchodu

24.-25.10.2016
25.10.2016

07.11.08.11.2016
9.11.2016
10.11.2016
10.11.2016
12.11.2016

12.11.2016

študenti 1. a 3.
ročníka FHI
študenti a učitelia
EUBA
študenti a učitelia
EUBA
študenti a učitelia
EUBA
študenti a učitelia
EUBA
študenti 1 r. II
stupeň (Martina
Gulášová, IBM
Slovensko)
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Názov podujatia
Ukrajina - teritoriálna analýza,
obchodné zvyklosti a potenciál
pre zahraničný obchod
CHOCOMAZE sladký
podnikateľský príbeh +
podnikanie v oblasti
papierenského priemyslu
Marketingový mix firmy reklama
Bartoš s. r. o. s dôrazom na
produktové portfólio firmy
Interkultúrne rozdiely a ich
prejavy v komerčnej praxi praktické aplikácie
medzinárodného marketingu
Problematika medzinárodného
zdaňovania a jej vplyv na
medzinárodné podnikanie
Elektronické nakupovanie a zákl.
problémy slovenského
spotrebiteľa a výrobcov
Štáty Blízkeho východu teritoriálna analýza, obchodné
zvyklosti a potenciál pre
zahraničný obchod
Produkt v marketingovej
komunikácii
Integrované systémy
manažérstva a ich využitie v
praxi
Slovenská aliancia moderného
obchodu - výzvy, poslania a ciele
Vzdelávanie spotrebiteľov
súkromným sektorom.
Dopravná politika

OECD ako určovateľ trendov
(BEPS)

Typ podujatia

Organizátor:

(konferencia,
workshop, atď.)

katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

Dátum konania Cieľová skupina

14.11.2016

študenti II. stupeň,
2. ročník

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

14.11.2016

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
marketingu

14.11.2016

Študenti 1. a 3.
ročníka FHI
študenti 2. ročníka
I. stupňa,
doktorandi a
pracovníci KMO
(Ing. Ľubor
Kostelný)
študenti 1 r. II
stupeň (Martina
Gulášová, IBM
Slovensko)

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

15.11.2016

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

16.11.2016

workshop

Katedra
marketingu

16.11.2016

študenti a učitelia
EUBA

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

21.11.2016

študenti II. stupeň,
2. ročník

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

21.11.2016

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

22.11.2016

workshop
workshop
workshop

workshop

Katedra
marketingu
Katedra
marketingu
Katedra
medzinárodného
obchodu
Katedra
medzinárodného
obchodu

22.11.2016
23.11.2016

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti a učitelia
EUBA
študenti a učitelia
EUBA

23.11.2016

študenti 2 r. II
stupeň

23.11.2016

študenti 1 r. II
stupeň (Martina
Gulášová, IBM
Slovensko)
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Názov podujatia

Nový colný zákon a jeho
praktická realizácia

Vyjednávacie techniky na B2B
trhu
Podpora podnikania mladých,
podujatie v rámci projektu
KEGA 027 EU 04/2016
Marketingová komunikácia
spoločnosti PROCARE
Turecko - teritoriálna analýza,
obchodné zvyklosti a potenciál
pre zahraničný obchod
Biopotraviny, tradičné a
regionálne potraviny na
Slovensku a v zahraničí

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Organizátor:
katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

Dátum konania Cieľová skupina

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

24.11.2016

workshop

Katedra
marketingu

24.11.2016

workshop

Katedra služieb a
cestovného ruchu

24.11.2016

workshop
workshop

Katedra
marketingu
Katedra
medzinárodného
obchodu

28.-29.11.2016
28.11.2016

medzinárodná
vedecká
konferencia

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

28.11.2016

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

28.11.2016

medzinárodná
vedecká
konferencia

Dekanát OF

30.11.-2.12.2016

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

30.11.2016

Offshoring a outsourcing v
oblasti financií

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

30.11.2016

Prístup korporácií k
medzinárodnému zdaňovaniu

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

30.11.2016

Bezpečnosť potravín a
bezpečnosť spotrebiteľa

workshop

Katedra
marketingu

30.11.2016

Ako vybudovať úspešný E-shop

workshop

Katedra
marketingu

30.11.2016

O čom je práca v bankovníctve privátne bankovníctvo

workshop

Katedra
marketingu

1.12.2016

Životný štýl slovenského
spotrebiteľa

MERKÚR

Kontraktná logistika
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študenti 2. r. II.
stupeň,
Mgr.Nosková, pplk,
Mgr.Jakus Finančná správa
SR, colná sekcia
študenti a učitelia
EUBA
pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť
študenti 1. a 3.
ročníka FHI
študenti II. stupeň,
2. ročník
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
mladí vedeckí
pracovníci,
doktorandi
študenti 2 r. II
stupeň
študenti 1 r. II
stupeň (Martina
Gulášová, IBM
Slovensko)
študenti 1 r. II
stupeň (Martina
Gulášová, IBM
Slovensko)
študenti a učitelia
EUBA
študenti a učitelia
Obchodnej fakulty
EUBA
študenti a učitelia
EUBA
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Názov podujatia

Energetická spolupráca USA a
EÚ
Záverečný workshop k Projektu
mladých učiteľov, vedeckých
pracovníkov a doktorandov v
dennej forme štúdia /Inovácie v
podnikateľskom prostredí II./
Brazília - teritoriálna analýza,
obchodné zvyklosti a potenciál
pre zahraničný obchod
Zavádzanie manažérstva
environmentu a jeho využitie v
praxi
Nové trendy v skúmaní
spotrebiteľa (Spotrebiteľský
panel spoločnosti GfK)
Ochrana spotrebiteľa v praxi z
pohľadu SOI
Biopotraviny, tradičné a
regionálne potraviny na
Slovensku a v zahraničí
(záverečný workshop k VEGA č.
1/0635/14)
Evaluácia integrovaného systému
manažérstva v kontexte
zvyšovania
konkurencieschopnosti podnikov
v SR (VEGA 1/0670/16)
Zaisťovanie finančných operácií
Eximbankou
Obsahový marketing (v
spolupráci so spoločnosťou UI
42)
Podnikateľské prostredie a
bariéry rozvoja podnikania na
Slovensku, podujatie v rámci
projektu KEGA 027 EU 04/2016
Brief je na stole .... a čo ďalej? (v
spolupráci so spoločnosťou
ZARAGUZA)

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Organizátor:
katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

Dátum konania Cieľová skupina

1.12.2016

študenti 1 a 2 r. II
stupeň (Mrs. Linda
Dohnan Ministerstvo
Energetiky USA)

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

2.12.2016

členovia
riešiteľského
kolektívu a VŠ
učitelia

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

5.12.2016

študenti II. stupeň,
2. ročník

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

6.12.2016

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
marketingu

6.12.2016

študenti a učitelia
EUBA

workshop

Katedra
marketingu

7.12.2016

študenti a učitelia
EUBA

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

7.12.2016

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

7.12.2016

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

8.12.2016

workshop

Katedra
marketingu

8.12.2016

workshop

Katedra služieb a
cestovného ruchu

workshop

Katedra
marketingu

študenti 1 a 2 r. II
stupeň (Ing. Lukáš
Harvánek
Ministerstvo
hospodárstva SR)
študenti a učitelia
Obchodnej fakulty
EUBA

8.12.2016

pedagógovia,
študenti, odborná
verejnosť

12.12.2016

študenti a učitelia
Obchodnej fakulty
EUBA
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Názov podujatia
Indonézia - teritoriálna analýza,
obchodné zvyklosti a potenciál
pre zahraničný obchod
Riadenie produktového portfólia
v neziskovej organizácii a ďalšie
prípadové štúdie
Výhody a nástrahy certifikácie
systému manažérstva kvality
podľa ISO 9001:2015
Meranie sledovanosti médií (TV
panel spoločnosti Kantar TNS)
Reklamácie spotrebiteľov a ich
riešenie (Zľava dňa)
Marketingová komunikácia a
sociálne siete (v spolupráci so
spoločnosťou TRIAD
Advertising)
Škola a prax - pôsobenie
telekomunikačnej firmy ako
jednej z lídrov na slovenskom
trhu
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Typ podujatia

Organizátor:

(konferencia,
workshop, atď.)

katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

workshop

Katedra
medzinárodného
obchodu

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

12.12.2016

workshop

Katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

13.12.2016

workshop
workshop

Katedra
marketingu
Katedra
marketingu

Dátum konania Cieľová skupina

12.12.2016

13.12.2016
14.12.2016

študenti II. stupeň,
2. ročník
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti a učitelia
EUBA
študenti a učitelia
EUBA

workshop

Katedra
marketingu

15.12.2016

študenti a učitelia
EUBA

workshop

Katedra
marketingu

30.12.2016

študenti a učitelia
EUBA

