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ÚVOD

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti (ďalej len VVČ) Obchodnej fakulty za rok 2017 reflektuje
plnenie hlavných úloh deklarovaných v Dlhodobom zámere rozvoja Obchodnej fakulty EU v Bratislave na
obdobie rokov 2015-2019 s výhľadom do roku 2023. Tie sú zamerané na plnenie akreditačných kritérií,
úroveň medzinárodnej akceptácie výsledkov vedy a doktorandského štúdia, spoluprácu s praxou a podporu
kariérneho rozvoja.
Preto sa hodnotenie v oblasti VVČ upriamuje na štyri kľúčové oblasti: projektové a výskumné aktivity,
publikačná činnosť, doktorandské štúdium a kvalifikačný rast tvorivých pracovníkov.
Vo všetkých sledovaných oblastiach možno identifikovať kvalitatívny progres, resp. udržanie dosiahnutého
stavu. Obchodná fakulta v roku 2017 pokračovala v riešení projektov schémy HOROZONT 2020,
rozvinula portfólio riešených medzinárodných výskumných i edukačných projektov a prostredníctvom
participácie v medzinárodnom prieskume SHARE (Survey of Health, Aging and Retirement in Europe) sa
stala súčasťou cestovnej mapy výskumu a vývoja v EÚ. Úspešne podporila, v spolupráci s VŠE Praha,
konferenčnú publikačnú platformu evidovanú v databáze Web of Science. Udržala si i pozitívny trend
v oblasti medzinárodnej akceptácie publikačných výstupov autorov Obchodnej fakulty. Evidentné je úsilie
o spoluprácu s praxou na úrovni výskumu i edukácie. Publikačná činnosť zaznamenala výrazný
kvantitatívny pokles, čo je predovšetkým dôsledok zmeny orientácie autorov na tvorbu, z pohľadu
akreditačných a rozpočtových pravidiel, bonitných publikačných výstupov, ale aj poklesom počtu
tvorivých pracovníkov a doktorandov.
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 rôznych formách popularizácie VVČ (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 2017 odborové komisie doktorandského štúdia a Vedecká rada
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

1.1 Činnosť Vedeckej rady OF EU v Bratislave v roku 2017
Vedecká rada OF EU v Bratislave plnila v roku 2017 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 2017 – 23. 3. 2017; 11. 5. 2017; 9. 11. 2017 a 14. 12. 20176 – Vedecká
rada OF EU v Bratislave prerokovala:
-

témy dizertačných prác na akademický rok 2017/2018 pre III. stupeň vysokoškolského štúdia
na OF EU v Bratislave;
Správu o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti Obchodnej fakulty EU v Bratislave za rok 2016;
správu Výsledky Obchodnej fakulty EU v Bratislave za rok 2016 vo vzdelávacej, vedeckovýskumnej
a ostatnej činnosti a hlavné úlohy na rok 2017;
správu Vyhodnotenie činnosti odborových komisií doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave za
rok 2016;
3
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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 2016/2017;
informáciu o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania na doktorandské štúdium na OF EU
v Bratislave na akademický rok 2017/2018;
atestácie doktorandov OF EU v Bratislave za akademický rok 2016/2017;
schvaľovanie študijných programov 2. stupňa štúdia pre potreby akreditácie študijných programov 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 2017/2018;
zoznam školiteľov 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave od akademického roka 2018/2019.

-

1.2 Štruktúra akademických pracovníkov na OF EU v Bratislave v roku 2017
Štruktúru tvorivých pracovníkov na fakulte tvorili v roku 2017: 8 profesori (z toho 1 na čiastočný úväzok),
19 docentov, 59 odborných asistentov s titulom PhD. (z toho 9 na čiastočný pracovný úväzok), 3 odborní
asistenti bez titulu PhD. (z toho 1 na čiastočný pracovný úväzok), 1 lektor a 1 výskumný pracovník. Na
realizácii vedecko-výskumnej činnosti sa podieľalo teda spolu 91 tvorivých pracovníkov (z toho 11 na
čiastočný pracovný úväzok), pričom v porovnaní s rokom 2016 zaznamenal index vývoja stavu tvorivých
pracovníkov na OF EU v Bratislave pokles na úroveň 86,02 percent v skupine zamestnancov na plný
úväzok, nárast v skupine zamestnancov na čiastočný úväzok na úroveň 275 percent.
Bližší prehľad o štruktúre akademických pracovníkov na Obchodnej fakulte EU v Bratislave v roku 2017
poskytuje tabuľka 2-1.

Spolu2

Spolu1

Výsk. prac. 2

Výsk. prac. 1

Lektori2

Lektori1

A2

A1

OA bez PhD. 2

OA bez PhD. 1

OA s PhD. 2

OA s PhD. 1

doc. 2

doc1.

hosť. prof. 2

hosť. prof. 1

mim. prof.2

mim. prof.1

prof.2

katedra*

prof.1

Tabuľka č. 1: Štruktúra tvorivých pracovníkov na OF EU v Bratislave v roku 2017 (stav k 31.10.2017)

Index
2017/20161

Index
2017/20162

KMR

5

7

13

3

26

3

83,87

300

KMO

1

7

11

3

19

3

90,48

300

KSCR

1

3

10

2

14

2

93,33

200

2

4

1

6

2

60,00

200

100,00

0

KTKT

1

KOP

8

KIOF

4

Spolu OF

7

1

19

50

8

9

2

1

2

1

1

1

7

1

87,50

100

1

80

11

86,02

275

*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

4

ustanovený pracovný čas
čiastočný úväzok
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HODNOTENIE VÝSKUMU NA OF EU V BRATISLAVE ZA ROK 2017
2.1 Informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových schém

V roku 2017 riešili tvoriví zamestnanci OF EU v Bratislave spolu 22 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 (11 projektov), ďalej ju tvorili 2 projekty KEGA, 1 projekt APVV, 1 projekt
OP VaI, 2 projekty PMVP, pričom v 6 projektoch participovali zamestnanci OF EU v Bratislave v rámci
riešiteľských kolektívov v koordinácii iných pracovísk. Priemerný počet projektov (VEGA, KEGA,
APVV, PMVP, OP VaI), na ktorých participoval jeden zamestnanec je 0,21. Na riešení projektov
realizovaných v roku 2017 sa podieľalo spolu 80 tvorivých zamestnancov a 38 doktorandov. Priemerný
počet projektov, na ktorých participoval jeden zamestnanec, vrátane projektov aplikovaného výskumu pre
hospodársku prax, je 0,26. Projekty podporované z domácich grantových schém (VEGA, KEGA, APVV,
PMVP, OP VaI, ako aj výzvy hospodárskej praxe) vygenerovali v roku 2017 finančné prostriedky
v hodnote 79 824 €, čo predstavuje výrazný nárast v porovnaní s rokom 2016 (47 352 €).
V sledovanom období OF EU v Bratislave pokračovala v snahe o úspešné podanie nových projektov vo
viacerých schémach. Tvoriví zamestnanci pripravili 2 projekty APVV, pričom konečný výsledok
schvaľovacieho procesu u jedného projektu nie je doposiaľ známy a 1 projekt APVV bol schválený a
financovaný. V rámci grantovej agentúry VEGA eviduje OF EU v Bratislave 9 podaných projektov,
v rámci KEGA schémy 4 podané projekty. Evalvačný proces je ukončený, možno konštatovať, že na
základe bodového rozhodnutia VEGA a KEGA komisií mali viaceré podané projekty kvalitatívne vysoké
ohodnotenie. Finančné zabezpečenie budú mať 3 projekty VEGA a 1 projekt KEGA s participatívnou
účasťou OF EU v Bratislave.
Výskumné výzvy hospodárskej praxe reflektovali 4 podané projekty, následne boli aj v danom roku
2 financované. V rámci projektov PMVP boli podané 2 projekty.
V roku 2017 získala OF EU v Bratislave financovanie 4 nových projektov VEGA (podané v roku 2016) a
1 projekt KEGA (podaný v roku 2016). V schéme PMVP eviduje OF EU v Bratislave 2 podané projekty,
z nich úspešné boli 2, pričom v 1 PMVP projekte participoval doktorand OF EU v Bratislave v rámci
riešiteľského kolektívu v koordinácii iného pracoviska.
Tabuľka č. 2: Štruktúra projektov na OF EU v Bratislave v roku 2017
Druh projektov

Počet

Výskumné projekty v rámci zahraničných grantových schém, z toho:
- 7. RP
- HORIZONT 2020
- COST
- Interreg
- Projekt Európskej komisie (BARCOM)
- Projekt cezhraničnej spolupráce (IVF, SCIEX, ERASMUS, EuropeAid)
- Projekt Grantovej agentúry Českej republiky
Projekty OP VaV, OP VaI a OP Vzdelávanie
Projekty APVV
Projekty VEGA
Projekty KEGA

1 (1*)
1 (1*)

1
1
7 (4*)
2
5
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Druh projektov
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 – výskumné projekty
Edukačné a ostatné nevýskumné projekty zo zahraničia
Domáce nevýskumné projekty
SPOLU

Počet
7
1 (1*)
20 (6*)
2
22 (6*)

* participácia na projektoch iných univerzít

Prehľad najvýznamnejších ukončených 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.;
- KEGA 027EU-4/2016 Učebnica Základy podnikania pre stredné školy; zodpovedný riešiteľ: Ing. M.
Krošláková, PhD.
Prehľad najvýznamnejších riešených projektov podporovaných z domácich grantových schém:
- VEGA 1/0380/17 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike; zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. F.
Daňo, PhD.;
- VEGA 1/0637/17 Konštrukcia modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva
zameraná na identifikáciu atribútov ovplyvniteľných marketingovým inštrumentáriom; zodpovedný
riešiteľ: doc. Ing. Š. Žák, PhD.;
- VEGA 1/0546/17 Vplyv geopolitických zmien na presadzovanie strategických zahraničnoobchodných
záujmov EÚ; zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. E. Kašťáková, PhD.;
- VEGA 1/0897/17 Význam projektu Európskej energetickej únie pre strategické zámery tohto
zoskupenia v kontexte podpory konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky; zodpovedný riešiteľ: prof.
Ing. P. Baláž, PhD.;
- VEGA 1/0670/16 Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania
konkurencieschopnosti podnikov SR; zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. M. Karkalíková, CSc.;
- KEGA 001EU-4/2017 Edukačná podpora a inovácia doktorandského vzdelávania; zodpovedný riešiteľ:
prof. Ing. D. Lesáková, CSc., D.M.M.;
OP VaI RIS3 SK Retail management ako unikátna platforma riešení ovplyvňujúca nákupné správanie
zákazníka s integráciou prvkov marketingového minimalizmu a orientáciou na zvýšenie predaja
retailovej siete; zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. V. Kubičková, PhD.

-
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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
5 projektov. Do riešenia boli zapojení 7 zamestnanci, priemerný počet projektov na jedného zamestnanca riešiteľa tak predstavuje číslo 0,71. Za OF EU v Bratislave je v roku 2017 evidovaných 7 podaných
zahraničných projektov, z toho 1 projekt v rámci schémy HORIZONT 2020.
2 projekty v rámci schémy Erasmus+ KA2 boli podané a následne schválené: Metodológia interpretácie
Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít v cestovnom ruchu (MIECAT); zodpovedný
riešiteľ: prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. a DT. Uni.-Dostupnosť Design Thinking pre
interdisciplinaritu univerzity (DT-UNI); zodpovedný riešiteľ: Ing. Veronika Nekolová, PhD. V rámci
projektov V4 boli podané tri projekty.
Na riešení zahraničných projektov realizovaných v roku 2017 sa podieľalo spolu 7 tvorivých zamestnancov
a 4 doktorandi.
Priemerný počet zahraničných projektov, na ktorých participoval jeden zamestnanec je 0,71. Projekty
podporované zo zahraničných grantových schém vygenerovali v roku 2017 finančné prostriedky v hodnote
176 159,92 €.
OF EU v Bratislave má účasť v medzinárodnom prieskume SHARE (Survey of Health, Aging and
Retirement in Europe), ktorý je zameraný na zdravie, starnutie a dôchodok v Európe. Začal sa realizovať
v niektorých európskych krajinách už od roku 2004 v dvojročnej periodicite. V súčasnosti na prieskume
participuje 27 krajín EÚ a Izrael. Vedecko-výskumné konzorcium SHARE-ERIC (European Research
Infrastructure) je súčasťou cestovnej mapy výskumu a vývoja v EÚ a v jednotlivých členských krajinách
má významné postavenie z hľadiska výskumných priorít pre sociálny výskum. Cieľom SHARE je
vybudovať výskumnú infraštruktúru dlhodobých ekonomických, zdravotných a sociálnych údajov ako
základný inovatívny zdroj pre vedu a verejnú politiku.
Slovensko sa prvý krát zapojilo do prieskumu prostredníctvom účasti na 7. vlne prieskumu SHARE v roku
2016, spolu s ďalšími siedmimi krajinami, interné spracovanie údajov práve končí. Čoskoro sa bude
realizovať 8. vlna, v ktorej bude Ekonomická univerzita v Bratislave partnerskou inštitúciou SHARE-ERIC
pre Slovensko. Prieskum finančne podporuje DG Employment prostredníctvom opatrenia "Rozšírenie
pokrytia prieskumu SHARE na všetky členské štáty EÚ s minimálnou veľkosťou vzorky umožňujúcou
lepšie monitorovanie starnutia" VS/2016/0135. Výsledky výskumu o kvalite života starnúcej populácie
majú v EÚ významný vplyv na politiky v sociálnej oblasti a na podporu zdravého štýlu starnúcej
populácie. OF EU v Bratislave zastupuje v tejto iniciatíve CTO country team operator - Ing. Dana
Vokounová, PhD. a CTL country team leader – doc. Ing. Ľubica Knošková, PhD.
Riešené projekty financované subjektmi zo zahraničia (mimo grantových schém):
- Horizont 2020 Environmentálna diplomacia a geopolitika EDGE; spoluriešitelia: Ing. P. Drábik, PhD.,
Ing. P. Krnáčová, PhD. Doba riešenia: 2015 – 2019;
- Horizont 2020 Elektromobilita v mestskej doprave: multidimenzionálna inovácia (socio-ekonomické
a environmentálne efekty)/e Mobilita; zodpovedný riešiteľ: Ing. R. Rehák, PhD. Doba riešenia: 2017 –
2020;
7
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- Erasmus+ KA2 Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít
v cestovnom ruchu (MIECAT); zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Ľ. Novacká, PhD. Doba riešenia: 2017
– 2020;
- Erasmus+ KA2 DT.Uni.-Dostupnosť Design Thinking pre interdisciplinaritu univerzity (DT-UNI);
zodpovedný riešiteľ: Ing. V. Nekolová, PhD. Doba riešenia: 2017 – 2020;
- GA AAA Porovnanie konkurenčnej schopnosti SR v rámci krajín V4 na základe vybraných
indikátorov; zodpovedný riešiteľ: JUDr. Ing. G. Sopková, PhD. Doba riešenia: 2017 – 2018;
- Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe; spoluriešiteľ: Ing. D. Vokounová, PhD. Doba
riešenia: 2016 – 2017;
- Z-13-102/0006-10 Savoy Educ. Trust: Fond 35, zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Ľ. Novacká, PhD.
Doba riešenia: 2015 – 2017.

2.3 Výskumná činnosť nepodporovaná z výskumných grantových schém
V roku 2017 riešili tvoriví zamestnanci spolu 4 výskumné projekty nepodporované z grantov výskumných
agentúr. Ich riešenie zabezpečilo spolu 12 tvorivých pracovníkov. Projekty aplikovaného výskumu pre
hospodársku prax vygenerovali v roku 2017 finančné zdroje v celkovej výške 7 200 €, čo predstavuje
pokles oproti roku 2016 (23 540 €).
Riešené projekty nepodporované z grantov výskumných agentúr:
- I-1/2017/KMO OF EUBA Perspektíva elektromobility v medzinárodnom meradle a v rámci SR; Ing. S.
Zábojník, PhD.;
- V-1/2014/KMO OF EUBA Inštitucionálna podpora exportu zo strany štátu v oblasti poistných
produktov Eximbanky SR v porovnaní s vybranými krajinami Európskej únie; doc. Ing. Ľ. Pavelka,
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 2017 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 2017 OF EU v Bratislave realizovala 11 projektov VEGA, 2 projekty KEGA, 1 projekt APVV,
4 projekty hospodárskej praxe, 6 zahraničných projektov a 2 projekty PMVP. Celkovo sa tvoriví
pracovníci podieľali na riešení 28 projektoch.
Tieto projekty vygenerovali finančné zdroje vo výške celkom 255 983,92 € (v roku 2016 bola dosiahnutá
hodnota 75 892 €), čo predstavuje výrazný nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu. Na tomto výsledku sa
významnou časťou podieľali projekty od subjektov zo zahraničia (176 159,92 €), VEGA projekty (49 765
€), APVV projekt (13 635 €) a projekty aplikovaného výskumu pre hospodársku prax, ktoré vygenerovali
finančné zdroje v celkovej výške 7 200 €. Ďalej je štruktúra finančných prostriedkov z projektov
sformovaná nasledovne: KEGA projekty (7 819 €), a projekty PMVP (1 405 €).
Tabuľka č. 3: Získané finančné prostriedky OF EU v Bratislave v roku 2017
Druh projektov
Výskumné projekty v rámci zahraničných grantových schém, z toho:
7. RP
HORIZONT 2020
COST
Interreg
Projekt Európskej komisie (BARCOM)
Projekt cezhraničnej spolupráce (IVF, SCIEX, ERASMUS, EuropeAid)
Projekt Grantovej agentúry Českej republiky
Projekty OP VaV, OP a I 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 – výskumné projekty
Edukačné a ostatné nevýskumné projekty zo zahraničia
Domáce nevýskumné projekty
SPOLU

Získané finančné
prostriedky v r. 2017
(v eurách)
171 791,92
171 791,92

13 635
49 765
7 819

8 993
1 405
253 408,92
2 575
255983,92
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3.2 Existujúce stimuly vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia
na Obchodnej fakulte EU v Bratislave
V roku 2017 OF EU v Bratislave iniciovala tradičné stimulačné aktivity na podporu VVČ
a doktorandského štúdia:
- činnosť projektového a inovačného tandemu OF EU v Bratislave – personálne posilnenie koordinácie
projektových aktivít v rámci spolupráce s inými pracoviskami EU v Bratislave, identifikácia
výskumných zameraní pracovníkov a ich využitie v rámci širších projektových možností,
- 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“,
- Workshop mladej vedy určený doktorandom OF EU v Bratislave, organizovaný so zámerom posilnenia
projektovej a publikačnej činnosti doktorandov,
- 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 2017 - 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,
- systém regulácie zaťaženosti školiteľov, na základe ktorého sa koordinoval súbor vypísaných tém
dizertačných prác pre akademický rok 2018/2019,
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- 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 2017 sa uskutočnili zahraničné služobné cesty tvorivých pracovníkov fakulty v celkovom počte 98,
uskutočnilo sa prijatie zahraničných hostí v počte 8. 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. Tvoriví pracovníci sa v roku
2017 zúčastnili 42 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 denných doktorandov.
Pôsobenie v medzinárodných vedecko-výskumných organizáciách:
 člen EUA – Council of Doctoral Education Brusel: Lesáková, D. - KMR;
 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;
 členstvo v medzinárodnej vedeckovýskumnej 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. – KTKT;
 zástupca vedeckých inštitúcií v Dozornom výbore certifikačnej spoločnosti ISOCERT Sp.z o.o.,
Wroclaw, Poľsko: Jarossová, M.A. – KTKT;
 člen Poľskej spoločnosti potravinárskych technológov, Wroclaw, Poľsko: Jarossová M.A. – KTKT;
 člen Maďarskej akadémie vied, Maďarsko: Strážovská, H. – KSCR;
 člen IACSIT (International Association of Computer Science and Information Technology):
Hasan, J. – KIOF;
 člen Maďarskej akadémie vied, Maďarsko: Pólya, A. – KIOF;
 člen UPEI (Union of European Petroleum Independents), Av. de la Renaissance 1, B – 1000 Brusel,
Belgicko: Jurkovičová, L. – KOP;
 člen ILA (International Law Association), Londýn, Veľká Británia: Winkler, M. – KOP;
 člen CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission), Peking, Čína:
Winkler, M. – KOP.
Pôsobenie v medzinárodných vedecko-výskumných sieťach:
 člen medzinárodnej vedeckovýskumnej siete PGV: Daňo, F.; Kita J.; Kita P. – KMR;
 člen tímu Innovation Marketing v Campus 02 Graz, Rakúsko: Filo, P. – KMR.
 člen ERASMUS+ KA2 – projekt MIECAT (Rakúsko Nemecko, Španielsko, ČR, Rumunsko, SR):
Novacká, Ľ. – KSCR;
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Členstvo v redakčných a vedeckých radách zahraničných časopisov:
 Economic Alternatives, Univerzita národnej a svetovej ekonomiky v Sofii, Bulharsko, Daňo, F. – KMR;
 Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., Varšava, Poľsko: Daňo, F. – KMR;
 ADART, s.r.o. Praha, Česká republika: Dzúrová, 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;
 "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;
 IGWT: Forum Ware International, Viedeň, Rakúsko, člen vedeckej rady: Karkalíková M. – KTKT;
 International Journal of Economic Practices and Theories, Bucharest Academy of Economic Studies,
Bukurešť, Rumunsko, člen vedeckej rady: Knošková Ľ. – KTKT,
 International Journal of Food Science and Bioprocessing, Wroclaw University of Economics, Poľsko,
člen vedeckej rady: Jarossová M.A.- KTKT;
 Tourism and Hospitality Management, Chorvátsko: Novacká, Ľ. – KSCR;.
 UTMS Journal of Economics, Skopje: Novacká, Ľ. – KSCR;
 Journal of marketing in tourism, Cyprus: Novacká, Ľ. – KSCR;
 Journal of Tourism and Hospitaly Management: Veszprémi Sirotková, A. – KSCR;
 IJCTE (International Journal of Computer Theory and Engineering) – Singapur: Hasan, J. – KIOF.
Členstvo vo vedeckých radách univerzít v zahraničí:
 člen Vedeckej rady VŠE v Prahe, Česká republika: Daňo, F. – KMR;
 člen Vedeckej rady FMV VŠE v Prahe, Česká republika: Daňo, F. – KMR;
 člen Vedeckej rady FMV VŠE v Prahe, Česká republika: Žák, Š. – KMR;
 člen Vedeckej rady FMV VŠE v Prahe, Česká republika: Baláž, P. – KMO;
 člen Vedeckej rady Slezké univerzity v Opavě, Česká republika: Daňo, F. – KMR;
 člen Vedeckej rady FP VUT v Brně, Česká republika: Kita, J. – KMR;
 člen Akademickej rady Vysokej školy hotelovej v Prahe, Česká republika: Novacká, Ľ. – KSCR.
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Členstvo vo vedeckých a programových výboroch medzinárodných konferencií v zahraničí:
 člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie International Conference on European
Integration – Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Česká republika: Baláž, P. – KMO;
 člen medzinárodného vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Česko a Slovensko
v medzinárodnom obchode a podnikaní“ - International Joint Conference: Central and Eastern Europe in
the Changing Business Environment: Daňo, F., Žák, Š., Lipianska, J. – KMR, Baláž, P., Kittová, Z. –
KMO, Kubičková, V. – KSCR;
 člen programového výboru medzinárodnej konferencie „Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode
a podnikaní“ - International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business
Environment: Drábik, P. – KMR, Krajčík, D. – KMO, Čukanová, M. – KSCR, Krnáčová, P. – KTKT;
 člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Studienzentrum Hohe Warte Wien
(Sales Manager Akademie), Rakúsko: Pavelka, Ľ. – KMO;
 člen vedeckého výboru II Konferencja Naukowo- Turastyczna, Z cyklu produkty turystyczne
podwyžszajace jakošč uslug urystycznych,Wroclaw, Poľsko, 21. november 2017: Karkalíková, M. –
KTKT;
 člen programového výboru II. International Scientific Conference – Strategic priority in the XXI century
(SP XXI 2017), Kyjev, Ukrajina, 14. – 15. február 2017 : Karkalíková, M. – KTKT;
 člen vedeckého výboru International Scientific Conference: „Meet India“, University of Life Sciences in
Lublin, Poland and Gujarat University Ahmedabad, Indie, 23. – 27. október 2017: Jarossová, M.A.KTKT;
 člen vedeckého výboru IV Ogólnopolska konferencja naukowa: "Warunki środowiska pracy a zdrowie
pracowników“, Wałbrzyc, Poľsko, 8. – 9. jún 2017: Lacková, A., Krnáčová P., Jarossová, M.A.- KTKT;
 člen vedeckého výboru VIII. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie: Právo v podnikání
vybraných členských států Evropské unie, Vysoká škola ekonomická Praha, Česká republika: Holub, D.
– KOP;
 člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie: International scientific-practical
conference "Strategic development of organization, city and regions”, Ukrajina: Jurkovičová, L. – KOP.
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4

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE
4.1 Vedecké podujatia organizované na OF EU v Bratislave v roku 2017

OF EU v Bratislave organizuje viaceré podujatia, ktoré sú zamerané na distribúciu poznatkov z vlastných
výskumných aktivít. Účastníkmi a partnermi sú aj zástupcovia firiem a partnerských inštitúcií. Výsledkom
tejto spolupráce je transfer poznatkov do ekonomickej i akademickej praxe.
V roku 2017 sa uskutočnili nasledovné vedecké podujatia organizované OF EU v Bratislave:
- medzinárodné konferencie : 4
- prednášky:
7
- workshopy:
73
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:
-

medzinárodná vedecká konferencia Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím
systémom (ISIVS 2016), 20. – 21. 10. 2017, Bratislava, organizátor: KIOF;
medzinárodná vedecká konferencia Právo v podnikání vybraných států Evropské unie, 3. 11. 2017,
organizátor: KOP v spolupráci s KPaEP FMV VŠE v Prahe a KPEaM OPF SU v Opavě;
medzinárodná vedecká konferencia MERKÚR, 29. 11. – 1. 12. 2017, organizátor: Dekanát OF;
medzinárodná odborná konferencia Management pohľadávok 2017, 15. – 16. 11. 2017, organizátor:
KMO.

Dôležitým výsledkom v rámci vedeckých podujatí je úspešné pokračovanie medzinárodnej vedeckej
konferencie registrovanej vo WOS - „Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment”,
ktorú spoluorganizovala OF EU v Bratislave s VŠE Praha. Potvrdzuje sa tak účinnosť nástroja v rámci
plnenia úlohy VaV2 dlhodobého zámeru - „etablovať na fakulte pravidelné vedecké podujatie
medzinárodného významu s akceptáciou výstupov v renomovaných databázach“. V zmysle posilnenia
publikačnej činnosti sa v roku 2018 odporúča, aby boli vedecké podujatia organizované katedrami
doplnené publikačnými výstupmi.
Úplný zoznam vedeckých podujatí je uvedený v Prílohe č. 2 tohto dokumentu.

4.2 Vydávanie vedeckých a odborných časopisov
OF EU v Bratislave vydáva od roku 2008 dva vedecké časopisy. Studia commercialia Bratislavensia je
indexovaný v 23 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. V roku 2009 započalo na žiadosť vydavateľa evalvačné konanie pre registráciu SCB
do databázy Scopus. V roku 2017 bolo evalvačné konanie ukončené s negatívnym stanoviskom. 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. Je tiež nevyhnutné striktne dodržiavať stanovené termíny
vydávania čísiel. Silné konkurenčné prostredie v oblasti vydávania vedeckých časopisov, ako aj snaha
o postupné plnenie uvedených kritérií bonifikácie časopisu, boli stimulom pre redukciu vydávania časopisu
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SCB zo 4 na 2 čísla ročne pri dodržaní podmienky min. 20 článkov ročne. Formálne nastavenie časopisu
spĺňa všetky atribúty ďalšieho napredovania v evalvačných systémoch medzinárodných databáz.
Tabuľka č. 4.1: Vedecké a odborné časopisy vydávané OF EU v Bratislave v roku 2017
Názov časopisu
v slovenskom
a cudzom jazyku

Typ
časopisu

Periodicita
vydávania

Studia commercialia
Bratislavensia (SCB)

recenzovaný
vedecký
časopis

2 krát ročne

Ekonomika
cestovného ruchu a
podnikanie

recenzovaný
open access
vedecký
časopis

2 krát ročne
elektronicky

Obsahové zameranie
Časopis prezentuje vedecké články
výskumníkov i odborníkov z praxe zo
širokého spektra ekonomických disciplín.
Cieľom SCB je vytvoriť fórum na
publikovanie
vedeckých
článkov,
analytických
štúdií,
empirických
výskumných prác a diskusných príspevkov
pre oblasť ekonomiky obchodu a služieb,
obchodného manažmentu a marketingu,
manažmentu služieb a manažmentu
medzinárodného podnikania. Prináša
profily
významných
vedeckých
pracovníkov, recenzie teoretických prác,
abstrakty doktorandských dizertačných
prác a správy z vedeckých podujatí. Studia
commercialia
Bratislavensia uverejňuje
inovatívne príspevky vysokej kvality
rešpektujúce ciele časopisu. V snahe
dosiahnuť tento cieľ sa časopis angažuje
pre medzinárodnú akceptáciu zverejnených
príspevkov.
Časopis publikuje vedecké články, vedecké
štúdie založené na teoretickej a empirickej
analýze. Zámerom časopisu je uverejňovať
nové a inšpiratívne myšlienky, ktoré
posúvajú hranice existujúceho vedeckého
poznania. Medzi hlavné oblasti záujmu
časopisu
patrí
dynamika
rozvoja
cestovného
ruchu,
efektívnosť
služieb, podnikateľské aktivity, ekonómia,
obchod a marketing, Základom obsahu
textov sú poznatky vedeckovýskumnej
činnosti autorov napojených na výskumy
KEGA, VEGA, APVV ako i na
medzinárodnú spoluprácu.

Jazyk

ISSN

slovenský,
anglický

13377493

slovenský

24539988

4.3 Publikačné výstupy Obchodnej fakulty EU v Bratislave za rok 2017
Analýza štruktúry a početnosti publikačných výstupov OF EU v Bratislave k 31. 3. 2017 preukázala
pokračujúci pokles (tabuľka 2-11) celkového počtu publikačných výstupov v sledovanom období od roku
2013. Publikačná činnosť predstavovala v roku 2017 celkom 308 výstupov, čo možno označiť za
najvýraznejší pokles v sledovanom období (508 výstupov v roku 2016). V rámci štruktúry publikačných
výstupov evidujeme nasledujúce zmeny:


Skupina A1: pokles v kategóriách vedeckých monografií AAA/AAB, nárast ABC/ABD. Sledujúc vývoj
početnosti v týchto kategóriách, možno identifikovať trend, ktorý nadväzuje na počet ukončovaných
výskumných projektov v danom roku. Poznatky generované jednotlivými projektmi sa tak
sústreďujú do monografických diel zostavených v závere riešenia. V roku 2016 tak evidujeme 12
monografií, následne v roku 2017 50% pokles. Súčasne sa pod identifikovaný stav podpisuje
15
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motivačný faktor súvisiaci s kvalifikačným postupom. Za uplynulých 7 rokov bolo na OF EUBA
úspešne ukončených 13 habilitačných a 1 inauguračné konanie, čo možno označiť za výrazný početný
posun, v zmysle komparácie s predchádzajúcim obdobím, za nadštandardný. Je predpoklad, že ambície
kvalifikačného rastu ďalšej „generácie“ odborných asistentov a docentov posilnia výstupy
sledovaných kategórií. Avšak strata významnosti kategórie AAB v rámci kritérií kvalifikačného
rastu ako aj atestačných kritérií, upriamuje pozornosť perspektívnych autorov na tvorbu v zahraničí,
resp. na tvorbu bonitných článkov, v rámci ktorých je možná substitúcia. Úspech v tejto oblasti sa však
dostavuje s pomerne častým časovým oneskorením. Tiež skúsenosti autorov s hodnotením
a preradením vedeckých monografií do menej bonitných kategórií v rámci pôsobnosti CVTI
spôsobili, že monografické diela sú vnímané náročnejšie a zároveň, pod vplyvom nejasných kritérií,
ako rizikové.
-



Skupina A2: stabilizácia početnosti v kategóriách vysokoškolských učebníc ACA/ACB, pokles
v kategórii skriptá a učebné texty BCI. Uvedený vývoj je podmienený súčasnou praxou využitia
učebných textov študentmi a neatraktívnymi podmienkami odmeňovania autorov v rámci tvorby
skrípt.
-

Za opatrenie možno označiť využitie on-line distribúcie učebných textov.



Skupina B: stabilizácia početnosti v kategórii karentovaných vedeckých článkov. V roku 2017
registrujeme dva karentované články kategórie ADC a jeden v rámci kategórie ADD. Tento
výsledok je v zhode s výsledkom v roku 2016.



Skupina C: stabilizácia početnosti v kategórii vedeckých článkov registrovaných v databázach WOS
a Scopus ADM/ADN. Orientácia autorov OF EUBA na tvorbu článkov umiestniteľných
v časopisoch registrovaných v relevantných databázach pokračovala i v roku 2017 a evidujeme
12 článkov kategórie ADM a 2 články kategórie ADN. Ďalší progres v tejto oblasti je podmienený
personálnym zázemím, kvalitou výskumu, ale aj finančnými zdrojmi, nakoľko sa situácia na trhu
registrovaných časopisov vyvíja smerom k uplatňovaniu pomerne vysokých poplatkov za edičný
proces.
-

16

K opatreniam je možné zaradiť nasledovné: riešené projekty na OF EUBA ukončovať
monografickými dielami; identifikovať tímy i jednotlivcov na katedrách, predovšetkým tých,
ktorí svoj potenciál v danej oblasti ešte neuplatnili a posilniť ich zainteresovanosť na tvorbe
monografií; pokračovať v medzinárodnej spolupráci v rámci tvorby spoločných
monografických diel a túto výraznejšie podporiť; posilniť významnosť kategórie AAB v rámci
interných pravidiel.

Navrhované opatrenie: optimalizovať finančnú štruktúru výdavkov riešených projektov
smerom k zabezpečeniu diseminácie poznatkov prostredníctvom bonitných publikačných
výstupov umiestnených v zahraničí; zabezpečiť včasnú a kvalitnú prípravu článkov pre
registrované časopisy v rámci doktorandského štúdia (povinnosť doktoranda pred obhajobou);
identifikovať a dôsledne stimulovať jednotlivcov, ktorí svoj tvorivý potenciál v tejto oblasti
ešte nevyužili, k príprave článkov ADM/ADN.
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Skupina D: pokles početnosti v kategórii Vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE,ADF), v
kategórii Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC,AED), v kategórii
Publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFC, AFD). Výsledky v uvedených skupinách
kategórií sa v najväčšom rozmere podpísali pod pokles početnosti publikačnej činnosti na OF
EUBA v roku 2017. Uvedené kategórie sú označované v rámci akreditačných kritérií za menej
bonitné, okrem prípadov, kedy sa výstup zo zahraničnej konferencie eviduje v databázach WOS
a Scopus. Úsilie autorov sa tak pod vplyvom platných interných predpisov, reflektujúcich
akreditačné kritériá, sústreďuje na konferenčné výstupy registrované vo WOS a Scopus.
Zaznamenávame tak výrazný odklon od výstupov AEC/AED, ako aj odklon od účasti na
konferenciách bez bonitnej registrácie. Zároveň je dôležité uviesť, že rok 2017 bol prvým rokom
nového dvojročného atestačného obdobia, čo sa mohlo tiež do značnej miery podpísať pod
zníženú aktivitu v publikačnej činnosti. V súlade s koncentráciou na bonitné kategórie, OF EUBA
ustúpila od tradičnej publikačnej platformy – Zborník vedeckých statí OF EUBA a Zborník
konferencie ŠVOČ, čím sa sledovala stimulácia transferu poznatkov v prostredí mimo OF EUBA
tak, ako to vyplýva z odporúčaní medzinárodnej akreditácie AACSB. Tiež udržateľnosť
a kvalitatívny posun fakultného vedeckého časopisu si vyžiadali redukciu vydávaných vedeckých
článkov v SCB. Avšak tieto možnosti neboli prirodzene nahradené publikačnými výstupmi mimo
portfólia OF EUBA.
-

Navrhované opatrenia: priebežné hodnotenie publikačných výkonov jednotlivcov a ich
dôsledná stimulácia; identifikácia príležitostí na publikovanie mimo prostredia OF EUBA
podľa jednotlivých vedných špecializácií; obnovenie vydávania Zborníka vedeckých statí OF
EUBA a Zborníka konferencie ŠVOČ; iniciácia vydávania publikácií z vedeckých podujatí
organizovaných katedrami.

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 i napriek poklesu
publikačnej činnosti uviesť, že:



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).

Najvýznamnejšie publikačné výstupy zamestnancov OF EU v Bratislave v roku 2017
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
LESÁKOVÁ, Dagmar. Consumption : in the period of unemployment and retirement. Reviewers: Mária Rostášová,
Dana Simova. 1st ed. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 125 s. [6,25 AH]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-7552-901-5.
ORGONÁŠ, Jozef - ŠÉTAFFY, Jozef - RAK, Pavol. Kompendium franchisingu. Recenzovali: Lenka Turnerová,
Richard Churý. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 184 s. [15,6 AH]. ISBN 978-80-7552-853-7.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ČIDEROVÁ, Denisa - IVANOVÁ, Pavlína - STANĚK, Peter - VAŠKOVÁ, Vanda. Tektonické zlomy súčasnej
ekonomickej vedy. Recenzenti: Juraj Sipko, Milan Šikula. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 169
s. [12,88 AH]. VEGA 1/0654/16. ISBN 978-80-225-4379-8.
17
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FILO, Peter - CHOMOVÁ, Katarína - NEKOLOVÁ, Veronika - ORGONÁŠ, Jozef - PAHOLKOVÁ, Barbora PRVÁKOVÁ, Miroslava. Talentway & problem-based learning [elektronický zdroj]. Recenzenti: Dana Zadražilová,
Ladislav Pasiar. 1st ed. Bratislava : ABC - Academic Business Cluster, 2017. e-kniha [229 s., 7,61 AH]. Dostupné
na : <https://www.talentway.net/project-based-learning/>. ISBN 978-80-972600-1-9.
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BEBIAKOVÁ, Dáša. Postavenie zahraničného obchodu Slovenska v období geopolitických
zmien : (na príklade obchodovania s Ukrajinou). Recenzenti: Zuzana Kittová, Miloslav Rosenberg. 1. vydanie.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 117 s. [9,63 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4481-8.
SOPKOVÁ, Gabriela. Rusko: skúsenosti z dvoch systémov. Recenzenti: Tatiana Hlušková, Ján Jurišta. 1. vydanie.
Trenčín : Nave Libre, 2017. 148 s. [6,60 AH]. ISBN 978-80-971546-1-5.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ZORKÓCIOVÁ, Otília - ĎURANOVÁ, Lucia. Interdependencies between immigration and selected economic
indicators in Germany (with emphasis on Turkish immigration). In Transformation of international economic
relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects : collective monograph. - Riga : ISMA University,
2017. ISSN 1877-0444, vol. 1, pp. 79-95 [1,0 AH]. VEGA 1/0897/17.
ZORKÓCIOVÁ, Otília - SCHWEIGHOFER, Lenka. Selected Options for Evaluating Business Excellence. In
Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations :
Collective Monograph. - Riga : ISMA University, 2017. ISBN 978-9984-891-03-3, [Vol. 1], pp. 43-61 [1,2 AH].
VEGA 1/0897/17.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
BILKOVÁ, Kristína - KRIŽAN, František - HORŇÁK, Marcel - BARLÍK, Peter - KITA, Pavol. Comparing two
distance measures in the spatial mapping of food deserts: The case of Petržalka, Slovakia. In Moravian
Geographical Reports : ÚGN. - Brno : Institut of Geonics, The Czech Academy of Sciences, 2017. ISSN 1210-8812,
2017, vol. 25, no. 2, pp. 95-103.
KITTOVÁ, Zuzana - STEINHAUSER, Dušan. Inštitucionálne a makroekonomické prostredie firiem. In Politická
ekonomie : teorie, modelování, aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 2336-8225, 2017, roč. 65, č. 2, s. 234-248. KEGA 002EU-4/2015, VEGA
1/0897/17.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
BRANISA, Jana - JOMOVÁ, Klaudia - PORUBSKÁ, Mária - KOLLÁR, Vojtech - VALKO, Marián ŠIMUNKOVÁ, Miriama. Effect of drying methods on the content of natural pigments and antioxidant capacity in
extracts from medicinal plants: a spectroscopic study. In Chemical papers. - Bratislava : Slovenská akadémia vied,
2017. ISSN 0366-6352, 2017, vol. 71, no. 10, pp. 1993-2002.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
GUBOVÁ, Klaudia - RICHNÁK, Patrik - ZENDULKA, Lukáš - PAVLIKOVÁ, Marta. Importance of stakeholder
groups in pursuit of sustainable development of manufacturing companies. - Registrovaný: Web of Science. In AD
ALTA : journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017.
ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 1, s. 154-157 online. VEGA 1/0305/15.
JANKELOVÁ, Nadežda - SIDOR, Ján. Implemented crisis management measurements by selected entrepreneurs. Registrovaný: Scopus. In Journal of applied economic sciences [elektronický zdroj]. - Craiova : Spiru Haret
University, 2017. ISSN 1843-6110, 2017, vol. 12, no. 4, pp. 1103-1115. VEGA 1/0109/17.
JANKELOVÁ, Nadežda - SIDOR, Ján - ČUKANOVÁ, Miroslava - STEINHAUSER, Dušan. The Identification of
disruptions in the Slovak economy expressed by index of economic freedom. - Registrovaný: Scopus. In Journal of
applied economic sciences [elektronický zdroj]. - Craiova : Spiru Haret University, 2017. ISSN 1843-6110, 2017,
vol. 12, no. 8, pp. 2233-2242 online. VEGA 1/0109/17.
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BAUMGARTNER, Boris. The Evaluation of the EU Trade with Russia Based on the
Analysis of Selected Indices: Revealed Comparative Advantages, Intra-Industry Trade, and Trade Intensity. 18
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Registrovaný: Scopus. In Business and Economic Horizons. - Prague : Prague Development Center, 2017. ISSN
1804-5006, 2017, vol. 14, no. 4, pp. 428-438. VEGA 1/0546/17.
KITA, Pavol - FURKOVÁ, Andrea - REIFF, Marian - KONŠTIAK, Pavol - SITÁŠOVÁ, Jana. Impact of consumer
preferences on food chain choice: an empirical study of consumers in Bratislava. - Registrovaný: Scopus. In Acta
Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : international scientific journal. - Brno : [Mendel
University Press], 2017. ISSN 1211-8516, 2017, vol. 65, no. 1, pp. 293–298.
KITA, Pavol - KITA, Peter - KUPKOVIČOVÁ, Patrícia - JÁNSKÁ, Michaela. The Influence of economic
geography on supermarket concentration. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary
research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 1, s. 68-72 online. VEGA
1/0282/15.
KLJUČNIKOV, Aleksandr - KOZUBÍKOVÁ, Ludmila - SOPKOVÁ, Gabriela. The Payment discipline of small and
medium-sized enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Competitiveness : scientific journal from
the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, Jun 2017, no. 2, s. 45-61 online.
MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana - DAŇO, Ferdinand. Optimizing the number of stops within the logistic routes using
the mathematical model. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 1, s. 113-115 online.
PAVLIKOVÁ, Marta - ČIHOVSKÁ, Viera. Adaptation of marketing tools in retail companies. - Registrovaný: Web
of Science, Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society
Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 3-4, pp. 71-75 online. KEGA 018EU-4/2014.
SIMIONESCU, Mihaela - LAZÁNYI, Kornélia - SOPKOVÁ, Gabriela - DOBEŠ, Kamil - BALCERZAK, Adam P.
Determinants of economic growth in V4 countries and Romania. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of
Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Zlín :
Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, Mar 2017, no. 1, pp.
103-116 online.
ZORKÓCIOVÁ, Otília - ĎURANOVÁ, Lucia. Identification and analysis the possible factors obstructing a
successful integration of Turkish migrants in Germany. - Registrovaný: Scopus. In Journal of applied economic
sciences. - Craiova : Spiru Haret University, 2017. ISSN 1843-6110, 2017, vol. 12, no. 2, pp. 472-781 online.
ZVARÍKOVÁ, Katarína - SPUCHĽÁKOVÁ, Erika - SOPKOVÁ, Gabriela. International comparison of the relevant
variables in the chosen bankruptcy models used in the risk management. - Registrovaný: Web of Science. In
Oeconomia Copernicana. - Poland : Nicolaus Copernicus University, 2017. ISSN 2353-1827, 2017, vol. 8, no.1, pp.
143-155 online. APVV-14-084.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
KOZUBÍKOVÁ, Ludmila - SOPKOVÁ, Gabriela - KRAJČÍK, Vladimír - TYLL, Ladislav. Differences in
innovativeness, proactiveness and competitive aggressiveness in relation to entrepreneurial motives. - Registrovaný:
Scopus. In Journal of International Studies : Scientific Papers [elektronický zdroj]. - Szczecin : Centre of
Sociological Research, 2017. ISSN 2306-3483, 2017, vol. 10, no. 4, pp. 207-218 online.
KRIŽAN, František - ZEMAN, Milan - BILKOVÁ, Kristína - KITA, Pavol - BARLÍK, Peter. Cezhraničné nákupné
správanie spotrebiteľov zo Slovenska: prípadová štúdia z Hainburg an der Donau (Rakúsko). - Registrovaný: Web of
Science. In Geographia Cassoviensis. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. ISSN 13376748, 2017, roč. 11, č. 2, s. 124-136. APVV-16-0232, VEGA 1/0540/16, KEGA 031UK-4/2017.
KUCHTA, Martin - MIKLOŠÍK, Andrej. Evolution of digital video consumption patterns. - Registrovaný: Scopus.
In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v
Trnave [elektronický zdroj]. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. ISSN 1338-130X, 2017, vol.
8, no. 2, pp. 58-69 online. 1-17-106-00.

Komplexné informácie uvádzajú tabuľky 4.2 až 4.4.

19

Správa o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2017

Tabuľka č. 4.2

Súhrnný prehľad výstupov publikačnej činnosti OF EU v Bratislave za rok 2017
vo vybratých kategóriách

Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej činnosti

Počet publikácii
za OF EUBA

AAA

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

2

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

4

ABA

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

1

ABB

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

ABC

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

2

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

2

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

39

ADM

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

12

ADN

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

3

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

4

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEG

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

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 zahraničných vedeckých konferenciách

38

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

58

AFE

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

AFF

Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

1

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

1

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

1

BCI

Skriptá a učebné texty

2

BCK

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

20

10
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Počet publikácii
za OF EUBA

Štatistika záznamov podľa kategórií publikačnej činnosti
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

1

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

4

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

1

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

FAI

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

1
7
247

SPOLU

Tabuľka č. 4.3: Porovnanie výstupov publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov OF EU v Bratislave
za obdobie rokov 2013 – 2017
Počty publikácií OF EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D)
za roky 2013-2017
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016

Rok 2017

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)

11

7

9

12

3

6
1

4

3

7

2

4

15
3

14

6
1

10

10

8

1
2

1

1

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)

11

3
8

1

1

7

Odborné preklady publikácií (EAJ)
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Počty publikácií OF EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D)
za roky 2013-2017
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy a pod.)
13
17
14
12
(FAI)

Rok 2017

7

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch
Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)

1

3

2

3

3

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)

2

5

13

15

15

109

81

97

66

51

259

180

135

109

42

3

2

134

155

123

126

96

3

7

4

2

2

8

12

3

3

5

2

9

1

501

432

370

Skupina D – Ostatné publikácie
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD)
Vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE, ADF)
Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch
a monografiách (AEC, AED)
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, 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 EU v Bratislave
(skupiny A1+A2+B+C+D)

577

246

Ostatné kategórie
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch (AEE)
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch (AEF)
Postery zo zahraničných konferencií (AFK)

1

Postery z domácich konferencií (AFL)
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI)
Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných
aj nekonferenčných) (BEE)
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7

8

3
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Počty publikácií OF EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D)
za roky 2013-2017
Kategórie publikačnej činnosti
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj
4
1
nekonferenčných) (BEF)
Normy (BGG)
Dizertačné a habilitačné práce (DAI)
Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI)
Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem;
odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (EDJ)
Správy (GAI)
Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný
prístup (GHG)
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do
žiadnej z predchádzajúcich kategórií (GII)
Celkový sumár za EU v Bratislave
(skupiny A1+A2+B+C+D+ostatné kategórie)

12
13

12
25

11
21

Rok 2017

1

15
9

9
5

5
2

2

2

6

11

5

61

1

10

28

56

50

41

628

598

534

509

308

Tabuľka č. 4.4 : Publikačná činnosť OF EU v Bratislave za rok 2017– 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)

2/4
1/0
2/2

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)
0 / 10
Odborné knižné publikácie (BAA, BAB)
0/0
Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)
1
Skriptá a učebné texty (BCI)
2
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií a autorské
0/0
katalógy (CAA, CAB)
Prehľadové práce (EAI)
5
Odborné preklady publikácií (EAJ)
0
Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
7
zborníky, atlasy a pod.) (FAI)
Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch
Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)
2/1
Odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)
0/0
Umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch (CDC, CDD)
0/0
Autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
0
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
12 / 3
(ADM, ADN)
Odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
0/0
(BDM, BDN)
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VEDECKÁ VÝCHOVA ŠTUDENTOV 3. STUPŇA ŠTÚDIA

5

Hodnotenie doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave za rok 2017 z kvantitatívneho hľadiska
umožňuje konštatovať klesajúci počet denných i externých doktorandov. Najpočetnejšie zastúpenie na
počte doktorandov k 1. 1. 2017 mali študijné odbory obchod a marketing s celkovým počtom 28
doktorandov (v tom 1 doktorand do 31. 8. 2017 s prerušeným štúdiom) a medzinárodné podnikanie
s počtom 10 doktorandov. V dobiehajúcich študijných odboroch odvetvové a prierezové ekonomiky
v externej forme štúdia študovalo 7 študentov (v tom 1 doktorandka do 31. 8. 2017 s prerušeným štúdiom)
a v študijnom odbore svetová ekonomika 3 študenti (v tom 1 doktorandka do 31. 8. 2017 s prerušeným
štúdiom). K 31. 8. 2017 ukončilo štúdium 8 absolventov v odbore obchod a marketing, 4 študenti v odbore
medzinárodné podnikanie, 2 absolventi v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky a 1 absolvent
v odbore svetová ekonomika. V priebehu roka 2017 iným skončením štúdia skončili 4 študenti.
Tabuľka č. 5.1: Prehľad študijných odborov a študijných programov 3. stupňa štúdia
na OF EU v Bratislave (stav k 31.12.2017)
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 30. 6. 2017.
Prijímacej skúšky na 3. stupeň štúdia sa zúčastnilo spolu 10 uchádzačov z 11 prihlásených. Z celkového
počtu uchádzačov vyhovelo na prijímacej skúške 10 uchádzačov. Celkový počet prijatých doktorandov
a následne aj zapísaných do 1. ročníka bol 9, z toho 3 pre dennú formu štúdia a 6 pre externú formu štúdia.

Prijatie/
účasť

Zápis/
prijatie

Zápis/ plán

4
6
10

Prihlášky/
plán

5
6
11

Zápis

8
10
18

Prijatie

Počet
prihlášok

Denná forma štúdia
Externá forma štúdia
SPOLU

Účasť

Podskupina študijných
odborov - ekonómia a
manažment

Plánovaný
počet

Tabuľka 5.2: Prijímacie konanie na študijné programy 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave
v roku 2017

3
6
9

3
6
9

0,6
0,6
0,61

0,8
1,0
0,9

1,0
1,0
1,0

0,4
0,6
0,5

Prijatých bolo 75 % uchádzačov na dennú formu štúdia a 100 % uchádzačov na externú formu štúdia z
počtu zúčastnených prijímacieho konania. Celkom bolo prijatých 90 % uchádzačov o doktorandské
štúdium na OF EU v Bratislave.
K dátumu 31. 12. 2017 študovalo na 3. stupni štúdia na OF EU v Bratislave spolu 37 študentov, z toho 18
v dennej forme a 19 v externej forme (1 doktorandka pokračuje do 31. 8. 2018 v prerušení štúdia).
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Vývoj počtu a zmeny v štruktúre doktorandov podľa jednotlivých foriem štúdia uvádzajú tabuľky 5.3 a 5.4,
v ktorých uvedené údaje preukazujú pokračujúce znižovanie počtu študentov 3. stupňa štúdia na fakulte za
sledované obdobie rokov 2012 – 2017.
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 2012 – 2017 (stav k 31.12.2017)

Rok

2012
2013
2014
2015
2016
2017

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

36
33
28
28
24
18

31
30
29
22
16
15

0
0
0
0
0
0

0
3
3
3
3
3

1
1
1
1
0
0

0
1
1
1
2
1

15
12
12
8
11
8

7
4
4
4
4
7

Tabuľka č. 5.4: Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave podľa ročníkov, resp. roku
štúdia (stav k 31.12.2017)
Študenti 3. stupňa štúdia
(zo SR)

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

Denní

Externí

3
7
8
18

6
0
2
2
3
2
15

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

0
0
0
0
0
0

Študenti 3. stupňa štúdia
(zahraniční mimo EÚ)

0
0
1
0
2
0
3

Študenti 3. stupňa
štúdia spolu

Denní

Externí

Denní

Externí

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1

3
7
8
18

6
0
3
2
6
2
19

Tabuľka č. 5.5: Absolventi 3. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave v roku 2017
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 2017 spolu

Z toho počet
zahraničných
absolventov (z EÚ)

Denní

Externí

Denní

Externí

6
0
2
0
8

2
2
2
1
7

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Z toho počet
zahraničných
absolventov
(mimo EÚ)
Denní
Externí

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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V roku 2017 ukončilo na fakulte štúdium 15 študentov, z toho 4 v nadštandardnej dĺžke štúdia. Oproti roku
2016 nedošlo k žiadnej zmene, čo sa týka ukončených v štandardnej dĺžke ako aj v nadštandardnej dĺžke
štúdia.
Tabuľka č. 5.6: Podiel riadne skončených štúdií na 3. stupni štúdia na OF EU v Bratislave na celkovom
počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2017
Podskupina
študijných
odborov

Ekonómia a
manažment
Ekonómia a
manažment

Stupeň
dosiahnutého
vzdelania

Akademický rok začatia štúdia
Forma
štúdia

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

3.

denná

0,0

0,0

100,0

100,0

90,9

100,0

3.

externá

0,0

0,0

20,0

16,7

28,7

50,0

Štúdium na 3. stupni je na OF EU v Bratislave zabezpečované v rozhodujúcej miere internými školiteľmi.
Miera vyťaženosti školiteľov v roku 2017 (pri ich celkovom počte 30) predstavovala hodnotu 1,23.
I v roku 2017 bol proces prípravy a schvaľovania tém dizertačných prác podporený kritériami, ktoré
definujú skupinu aktívnych interných školiteľov. Tieto kritériá podporujú projektovo aktívnych školiteľov,
ktorí majú úspešnosť vo vedení dizertačných záverečných prác v zmysle úspešného ukončenia
doktorandského štúdia vedených doktorandov v štandardnej dĺžke. Ďalším zámerom uvedených kritérií je
tiež podpora kvalifikačného rastu docentov. Týmito pravidlami sa posilňuje zodpovednosť školiteľov za
včasný priebeh a ukončenie doktorandského štúdia.
Tabuľka č. 5.7: Počet interných a externých školiteľov pre jednotlivé akreditované študijné programy
na OF EU v Bratislave (stav k 31.12.2017)
študijný odbor/študijný program
3. stupňa štúdia

obchod a marketing/marketingový a obchodný
manažment
odvetvové a prierezové
ekonomiky/ekonomika obchodu a služieb
medzinárodné podnikanie/manažment
medzinárodného podnikania
svetová ekonomika/svetová ekonomika

Počet interných školiteľov

Počet externých školiteľov

Docenti

Profesori

Docenti

Profesori

10

5

1

0

6

3

0

0

7

2

0

3

5

1

1

3

Tabuľka č. 5.8: Miera vyťaženosti interných a externých školiteľov na 3. stupni štúdia na OF EU
v Bratislave v roku 2017
Indikátor

počet denných študentov 3. stupňa štúdia na fakulte k 31.12.2017

18

počet externých študentov 3. stupňa štúdia na fakulte k 31.12.2017

19

počet interných školiteľov na fakulte k 31.12.2017

25

počet externých školiteľov na fakulte k 31. 12. 2017

5

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

0,72

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

3,6

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

0,76

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

3,8
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Účasť doktorandov na vedeckých podujatiach v zahraničí
-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: 11th international technology, education and
development conference. International technology, education and development conference. INTED
2017, 6. - 8. 3. 2017, Valencia, Španielsko – Ing. M. Královičová (KMO);

-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Central and eastern Europe in the changing business
environment : the proceedings of the 17th international joint conference, 26. 5. 2017, Praha, Česká
republika – Ing. M. Žatko; Ing. M. Královičová (KMO); Ing. J. Krako (KMR);

-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Karviná Ph.D. conference on business and economics :
proceedings of 10th international scientific conference, 1. - 3. 11. 2017, Karviná : Silesian University
in Opava, School of Business Administration in Karviná,Česká republika – PhDr. M. Hudec; Ing. Z.
Okasová (KMR);

-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: New trends 2017 : new trends in economics,
management, marketing and public administration : proceedings of the 12th annual international
scientific conference, 9. - 10. 11. 2017, Znojmo : Private College of Economic Studies Znojmo,Česká
republika – Ing. P. Belička; Ing. M. Horváth; Ing. M. Kuchta (KMR);

-

účasť na medzinárodnej konferencii: Aktuální problémy cestovního ruchu : cestovní ruch jako
križovatka poznatků : 12. mezinárodní konference, 22. - 23. 2. 2017, Jihlava : Vysoká škola
polytechnická Jihlava, Česká republika – Ing. M. Čukanová; Ing. K. Benkovičová (KSCR);

-

účasť na medzinárodnej konferencii: Marketing festival 2017, 10. – 11. 11. 2017. Kongressové
centrum Praha, Česká republika - Ing. M. Kuchta (KMR);

Účasť doktorandov na domácich vedeckých podujatiach
-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Transcom 2017 : 12th international scientific
conference of young scientists on sustainable, modern and safe transport : conference proceedings :
31. 5. - 2. 6. 2017, High Tatras, zborník registrovaný: Web of Science a Scopus. - J. Mruškovičová
(KMR);

-

účasť na vedeckom kolokviu: Maloobchod a nákupné správanie spotrebiteľov, 30. – 31. 3. 2017,
Smolenice, Kongresové centrum SAV – Ing. Patríca Kollár (KMR);

-

účasť na medzinárodnej konferencii: ICETA 2017 : proceedings : 15th IEEE international conference
on emerging eLearning technologies and applications, 26. – 27. 10. 2017, Starý Smokovec, The High
Tatras – Ing. D. Kovačević, dipl. oecc. (KMO);

-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii - EDAMBA 2017 : conference proceedings : open
science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related
disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars, 4. –
6. 4. 2017, Bratislava; EU v Bratislave – PhDr. M. Hudec; Ing. Z. Okasová; Ing. N. Krištínová
(KMR); Ing. J. Bronček; Ing. L. Schweighofer; Ing. O. Tomčík;Ing. M. Žatko (KMO);

-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Globalization and its socio-economic consequences :
proceedings : 17th international scientific conference, 4. – 5. 10. 2017, Rajecke Teplice, University of
Žilina – Ing. J. Bronček; Ing. M. Žatko (KMO); Ing. N. Krištínová; Ing. M. Kuchta; Ing. T. Ružička
(KMR);

-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Megatrendy a médiá 2017 : budúcnosť médií II.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave – Ing. T. Ružička (KMR);
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-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Marketing Identity 2017, 7. – 8. 11. 2017,
Smolenice; Univerzita sv Cyrila a Metoda v Trnave – Ing. M. Kuchta (KMR);

-

účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
MERKÚR 2017: the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and
young scientist. Virt, 29. 11. – 1. 12. 2017, OF EU v Bratislave – Ing. Mgr. J. Bayer ; Ing. J.
Bronček; Ing. J. Čerňák; Ing. L. Schweighofer; Ing. O. Tomčík; Ing. M. Žatko (KMO); Ing. P.
Belička; Ing. H. Drábik; PhDr. Ing. J. Ďurovčík; Ing. M. Horváth; PhDr. M. Hudec; Ing. Z.
Okasová; Ing. N. Krištínová; Ing. M. Kuchta (KMR); Ing. P. Kollár; Ing. J. Mruškovičová; Ing. M.
Stanková; Ing. I. Stračár, M.B.A.; Ing. K. Súkeníková; Ing. T. Ružička; Ing. L. Vašková (KMR);
Ing. M. Doležalová; Master F. Heidema; Ing. L. Markovičová; Ing. M. Prváková (KSCR);

V roku 2017 sa uskutočnil 12. 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. Natália Krištínová: CENA DEKANA OF za najlepší príspevok na Medzinárodnej konferencii pre
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR 2017 v sekcii Inovatívny marketing,
30. 11. 2017.
 Ing. Dušan Steinhauser, Ing. Matúš Žatko: CENA DEKANA OF za najlepší príspevok na
Medzinárodnej konferencii pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR 2017
v sekcii Podnikanie, služby a cestovný ruch v globálnom prostredí, 30. 11. 2017.
Aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu
 Ing. Juraj Bronček: 26. 02. 2017 – 03. 03. 2017: školenie vo švajčiarskej privátnej banke Bank Vontobel
v Zürichu, Švajčiarsko;
 Ing. Dubravka Kovačević, dipl. oecc.: 24. – 26. 10. 2017: HRS4R Infoday (workshop) o implementácii
stratégie ľudských zdrojov vo vysokoškolských inštitúciách, budova MADO Európskej komisie v
Bruseli, Brusel, Belgicko;
 Ing. Miroslava Prváková: 16. 10. – 19. 10. 2017: kick-off meeting k projektu DT.Uni. - Design
Thinking Approach for an Interdisciplinary University. Uniwersytet Maru Curie-Sklodowskiej, Ľublin,
Poľsko.
V roku 2017 prebiehalo štúdium doktorandov na OF EUBA v rámci platných Zásady organizácie
doktorandského štúdia na OF EU v Bratislave, pričom sa uplatňovali v troch rôznych formách podľa
harmonogramu študijných plánov konkrétnych študentov. Je zrejmé, že náročnosť kritérií, obsiahnutých
v rámci uvedených materiálov, v rámci časového posunu kvalitatívne stúpa a logicky nadväzuje na
akreditačné kritériá. Je možné konštatovať, že vo všetkých prípadoch absolventov doktorandského štúdia
boli v roku 2017 kritériá štúdia naplnené. Zvyšujúca sa náročnosť štúdia na 3. stupni si v roku 2017
vyžiadala zvýšené úsilie nielen samotných študentov, ale aj školiteľov a zainteresovaných odborových
komisií predovšetkým v oblasti stimulácie a koordinácie projektových a publikačných aktivít doktorandov.
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V tejto súvislosti možno konštatovať pozitívny posun v orientácii publikačných výstupov doktorandov
smerom k platformám registrovaných v renomovaných databázach. Je však potrebné sústrediť pozornosť
na kvalitu pripravovaných publikácií tak, aby bol reálny predpoklad úspešného zavŕšenia tvorby
a umiestnenia článkov pre WOS/SCOPUS. Preto je dôležité sústrediť sa na včasnú prípravu vedeckého
článku v úzkej kooperácii so školiteľom ako spoluautorom.
Účasť doktorandov na konferenciách registrovaných vo WOS je tiež podmienkou úspešného štúdia.
Doktorandi postupovali v roku 2017 v súlade s touto požiadavkou. Platné zásady však nepodmieňujú
geografické umiestnenie konferencie. Sústredenie sa na zahraničné konferencie však podporuje vyššiu
bonifikáciu publikačného výstupu doktoranda v rámci akreditačných kritérií, a zároveň posilňuje
medzinárodný rozmer štúdia a účelnosť mobility doktorandov. Odporúčaním je aktívna účasť doktorandov
na zahraničných konferenciách registrovaných vo WOS s obsahových zameraním výstupov previazaných
so zámermi dizertačných prác a aktívnych výskumných projektov.
Zahraničná mobilita doktorandov sa v roku 2017 realizovala formou zahraničných výskumných
a študijných pobytov a stáží, pričom za všetky je možné spomenúť výskumný pobyt Ing. Královičovej vo
Fudan University, School of Economics, Šanghaj – Čína a študijný pobyt Ing. Žatka, Eberhard Karls
Universität Tübingen, Wirtschafts und Socialwissenschaftliche Fakultät, Tübingen – Nemecko.
V ostatných prípadoch bola prijímajúcou krajinou Česká republika, v jednom prípade zahraničnú mobilitu
na žiadosť doktoranda a so súhlasným stanoviskom relevantných autorít zamenila domáca hospodárska
prax. Odporúčaním v tejto oblasti je využiť rôzne schémy grantových štipendijných schém na podporu
i viacnásobnej účasti doktorandov na zahraničných mobilitách, predovšetkým v krajinách s kvalitným
výskumným zázemím a využiť tieto aktivity na podporu projektovej a publikačnej angažovanosti
doktorandov.
Študenti 3. stupňa štúdia publikovali v roku 2017 spolu 106 publikačných výstupov (vrátane dizertačných
prác v počte 15), z nich 25 so 100% podielom interných doktorandov, 19 so 100% podielom externých
doktorandov a 53 participatívnych výstupov. V prepočítanej hodnote tak vygenerovali študenti 3. stupňa
štúdia na OF EU v Bratislave 63,67 výstupu. Ukazovateľ výkonnosti doktorandského štúdia tak
zaznamenal pokles oproti roku 2016 (83,94 prepočítaného výstupu).
Najviac zastúpenou kategóriou v publikačnej činnosti doktorandov je AFD (publikované príspevky na
domácich vedeckých konferenciách) v celkovom počte 37 výstupov. Daný výsledok je stimulovaný
predovšetkým účasťou doktorandov na konferenciách MERKÚR a EDAMBA. V roku 2017 sa
zaznamenala zhodná početnosť doktorandských publikačných výstupov (107 výstupov v roku 2016),
zmeny v štruktúre môžeme označiť za kvalitatívny progres smerom k bonitným kategóriám (AAB, ABC,
ADC, ADM, ADN). Naviac je predpoklad, že kategória AFD bude posilnená zápisom do databázy WOS.
Prehľad publikačných výstupov doktorandov v roku 2017
AAB
ABC
ACB
ADC
ADF
ADM
ADN
AED
AFC

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

2
1
1
1
16
5
1
10
11
29
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AFD
AFH
AGI
BCI
BDF
DAI
Súčet

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Skriptá a učebné texty
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Dizertačné a habilitačné práce

37
1
3
1
1
15
106

Významné publikačné úspechy doktorandov
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
FILO, Peter - CHOMOVÁ, Katarína - NEKOLOVÁ, Veronika - ORGONÁŠ, Jozef - PAHOLKOVÁ, Barbora PRVÁKOVÁ, Miroslava. Talentway & problem-based learning [elektronický zdroj]. Recenzenti: Dana Zadražilová,
Ladislav Pasiar. 1st ed. Bratislava : ABC - Academic Business Cluster, 2017. e-kniha [229 s., 7,61 AH]. Dostupné
na : <https://www.talentway.net/project-based-learning/>. ISBN 978-80-972600-1-9.
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BEBIAKOVÁ, Dáša. Postavenie zahraničného obchodu Slovenska v období geopolitických
zmien : (na príklade obchodovania s Ukrajinou). Recenzenti: Zuzana Kittová, Miloslav Rosenberg. 1. vydanie.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 117 s. [9,63 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4481-8.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ZORKÓCIOVÁ, Otília - SCHWEIGHOFER, Lenka. Selected Options for Evaluating Business Excellence. In
Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations :
Collective Monograph. - Riga : ISMA University, 2017. ISBN 978-9984-891-03-3, [Vol. 1], pp. 43-61 [1,2 AH].
VEGA 1/0897/17.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna - HORBULÁK, Zsolt.
Obchodné podnikanie na prahu 21. storočia. Recenzovali: Ľudmila Lipková, Stanislava Veselovská, Ladislav Bažó.
1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 283 s. [15 AH]. ISBN 978-80-89710-35-5.
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
KITTOVÁ, Zuzana - STEINHAUSER, Dušan. Inštitucionálne a makroekonomické prostredie firiem. In Politická
ekonomie : teorie, modelování, aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 2336-8225, 2017, roč. 65, č. 2, s. 234-248. KEGA 002EU-4/2015, VEGA
1/0897/17.
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KITA, Pavol - FURKOVÁ, Andrea - REIFF, Marian - KONŠTIAK, Pavol - SITÁŠOVÁ, Jana. Impact of consumer
preferences on food chain choice: an empirical study of consumers in Bratislava. - Registrovaný: Scopus. In Acta
Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : international scientific journal. - Brno : [Mendel
University Press], 2017. ISSN 1211-8516, 2017, vol. 65, no. 1, pp. 293–298.
KITA, Pavol - KITA, Peter - KUPKOVIČOVÁ, Patrícia - JÁNSKÁ, Michaela. The Influence of economic
geography on supermarket concentration. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary
research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 1, s. 68-72 online. VEGA
1/0282/15.
MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana - DAŇO, Ferdinand. Optimizing the number of stops within the logistic routes using
the mathematical model. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 1, s. 113-115 online.
GUBOVÁ, Klaudia - RICHNÁK, Patrik - ZENDULKA, Lukáš - PAVLIKOVÁ, Marta. Importance of stakeholder
groups in pursuit of sustainable development of manufacturing companies. - Registrovaný: Web of Science. In AD
ALTA : journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017.
ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 1, s. 154-157 online. VEGA 1/0305/15.
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JANKELOVÁ, Nadežda - SIDOR, Ján - ČUKANOVÁ, Miroslava - STEINHAUSER, Dušan. The Identification of
disruptions in the Slovak economy expressed by index of economic freedom. - Registrovaný: Scopus. In Journal of
applied economic sciences [elektronický zdroj]. - Craiova : Spiru Haret University, 2017. ISSN 1843-6110, 2017,
vol. 12, no. 8, pp. 2233-2242 online. VEGA 1/0109/17.
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KUCHTA, Martin - MIKLOŠÍK, Andrej. Evolution of digital video consumption patterns. - Registrovaný: Scopus.
In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v
Trnave [elektronický zdroj]. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. ISSN 1338-130X, 2017, vol.
8, no. 2, pp. 58-69 online. 1-17-106-00.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
KITTOVÁ, Zuzana – KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Curriculum design at the University of economics in Bratislava,
Slovak republic – the case of a specific course. - Registrovaný: Web of Science. In INTED 2017. International
technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international
technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 476-483. VEGA 1/0897/17.
KITTOVÁ, Zuzana - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. China on the path towards leadership in tertiary education. Registrovaný: Web of Science. In INTED 2017. International technology, education and development conference.
INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8
march, 2017, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2.
ISSN 2340-1079, pp. 503-511. VEGA 1/0897/17.
BALÁŽ, Peter - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. “One belt, one road” initiative – opportunities, risks and consequences
for cooperation of CEE countries with China. In Central and eastern Europe in the changing business environment.
International joint conference. Central and eastern Europe in the changing business environment : the proceedings
of the 17th international joint conference : may 26, 2017, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovak Republic. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4385-9. ISSN 2453-6113, pp. 21-31. VEGA
1/0897/17.
KAŠŤÁKOVÁ, Elena - ŽATKO, Matúš. Impact of falling raw energy materials prices on their import from Russia
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Tabuľka č. 5.9: Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia OF EU v Bratislave za rok 2017

Typ publikácie

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

Počet publikačných
výstupov študentov 3.
stupňa štúdia
v externej forme s ich
100%-ným
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

2

0,55

1

0,5

1

0,1

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
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
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Typ publikácie

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

Počet publikačných
výstupov študentov 3.
stupňa štúdia
v externej forme s ich
100%-ným
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

1

0,5

12

11,24

5

1,7

1

0,5

4

9

10

6,5

15

32,75

1

0,33

53

63,67

autorského podielu
určeného pre registráciu
publik. výstupu v SEK)

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

4

3

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

3

4

3
15

12

BCI Skriptá a učebné texty
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

25

19
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6

KVALIFIKAČNÝ RAST, HABILITAČNÉ A VYMENÚVACIE KONANIE

V roku 2017 na OF EU v Bratislave neprebiehalo žiadne habilitačné ani vymenúvacie konanie a nebola
podaná žiadna žiadosť o udelenie vedecko-akademického titulu docent alebo profesor.

7

ČESTNÝ TITUL DR. H. C. NAVRHNUTÝ FAKULTOU

V roku 2017 OF EU v Bratislave nepredložila žiadny návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris
causa“.

8

ČESTNÝ TITUL „PROFESOR EMERITUS“ NAVRHNUTÝ FAKULTOU

V roku 2017 OF EU v Bratislave nepredložila žiadny návrh na udelenie čestného titulu „doctor emeritus“.

9

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 2017
uskutočnila Konferencia ŠVOČ na OF EU v Bratislave, ktorej sa zúčastnili finalisti seminárnych kôl.
Do finálového kola Konferencie ŠVOČ na Obchodnej fakulte EU v Bratislave postúpilo za I. stupeň štúdia
9 študentov so 6-imi prácami a za II. stupeň štúdia 6 študenti s 3-mi prácami. Samotného priebehu sa
zúčastnilo spolu 15 študentov s 9 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.
Komisia rozhodla o výsledkoch nasledovne:
za I. stupeň štúdia
1. miesto získala študentka v 3. roku štúdia Katarína HRUBOVČÁKOVÁ s témou práce „Analýza
vybraných burzových indexov“, vedúci práce Ing. Jamal Hasan, PhD., odborný asistent, katedra
informatiky obchodných firiem,
2. miesto získala študentka v 3. roku štúdia Tamara TCHURÍKOVÁ s témou práce „Prínosy služby Digital
Sales“, vedúci práce Ing. Ingrid Potisková, PhD., odborná asistentka, katedra informatiky obchodných
firiem,
3. miesto získali študentky v 2. roku štúdia Lucia TISOVČÍKOVÁ, Mária SMATANOVÁ a Alexandra
ŠMEHÝLOVÁ s témou práce „Expanzia firmy Víno Nitra s.r.o. a jej obchodné aktivity v Číne“, vedúci
práce RNDr. Janka Pásztorová, PhD., odborná asistentka, katedra medzinárodného obchodu.
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za II. stupeň štúdia
1. miesto získala študentka v 2. roku štúdia Bc. Mária HALVONÍKOVÁ s témou práce „Online
marketingové nástroje v aktivitách neziskovej organizácie Platforma žien Slovenska“, vedúci práce Ing.
Peter Červenka, PhD., odborný asistent, katedra informatiky obchodných firiem,
2. miesto získali študentky v 1. roku štúdia Bc. Marcela MIKLOVIČOVÁ, Bc. Monika MIŠČÁKOVÁ,
Bc. Alena PASTUCHOVÁ a Bc. Lenka PAVLÍČKOVÁ s témou práce „Návrh stratégie zavedenia "to-gocofee" a vlastného termohrnčeka v kaviarni Foxford“, vedúci práce doc. Ing. Ľubica Knošková, PhD.,
docentka, katedra tovaroznalectva a kvality tovaru,
3. miesto získal študent v 2. roku štúdia Bc. Alexander FRASCH s témou práce „Výskyt asymetrických
informácií v cestovných kanceláriách a agentúrach“, vedúci práce prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.,
profesorka, katedra služieb a cestovného ruchu.
Práce študentov Kataríny HRUBOVČÁKOVEJ za I. stupeň štúdia a Bc. Márie HALVONÍKOVEJ za II.
stupeň štúdia boli postúpené 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.
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10

USKUTOČNENÉ
AKTIVITY
V
OBLASTI
VEDY,
VÝSKUMU
A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA OF EU V BRATISLAVE V ROKU 2017
A ZAMERANIE VÝSKUMU A INOVÁCIÍ V ROKU 2018

Kľúčové oblasti výskumu na OF EU v Bratislave v roku 2017
Výskumné aktivity tvorivých pracovníkov OF EU v Bratislave boli realizované v súlade s vedeckými
a edukačným prioritami jednotlivých katedier. Tematicky korešpondovali s aktuálnymi spoločenskými
výzvami a mali inderdisciplinárny charakter. Definované portfólio oblastí výskumu sa prejavilo
i v publikačných výstupoch bonitného charakteru.
Kľúčové témy výskumu v oblasti obchodu a marketingu
 Podpora a inovácia doktorandského vzdelávania
 Konzumná spoločnosť. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti.
 Elektromobilita v mestskej doprave
 Environmentálna diplomacia a geopolitika
 Design Thinking pre interdisciplinaritu univerzity
 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike
 Konštrukcia modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva
 Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu EÚ
Kľúčové témy výskumu v oblasti medzinárodného obchodu
 Význam projektu Európskej energetickej únie pre strategické zámery tohto zoskupenia v kontexte
podpory konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
 Vplyv geopolitických zmien na presadzovanie strategických zahraničnoobchodných záujmov EÚ
 Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou-implikácie pre hospodársku politiku
 Inkluzívny ekonomický rast a energetická efektívnosť EU so zameraním na SR
 Ekonomický rast a jeho sociálne a environmentálne dôsledky
 Perspektíva elektromobility v medzinárodnom meradle a v rámci SR
 Inštitucionálna podpora exportu zo strany štátu v oblasti poistných produktov Eximbanky SR
v porovnaní s vybranými krajinami Európskej únie
 Porovnanie konkurenčnej schopnosti SR v rámci krajín V4 na základe vybraných indikátorov
Kľúčové témy výskumu v oblasti služieb a cestovného ruchu
 Ekonomické prepojenie CR a poznatkovo intenzívnej produkcie
 Ekonomické prínosy cestovného ruchu
 Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít cestovného
ruchu
 Uplatňovanie inovatívnych metód výučby s využitím princípov metódy design thinking.
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Kľúčová téma výskumu v oblasti tovaroznalectva
 Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov
v SR
 Význam dizajnu produktov pri spotrebiteľskom rozhodovaní a perspektívy zvyšovania vplyvu dizajnu
na tvorbu konkurenčného postavenia firiem pôsobiacich v Slovenskej republike
 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike
 Uplatňovanie inovatívnych metód výučby s využitím princípov metódy design thinking
 Zdravie a starnutie populácie
 Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít cestovného
ruchu
Kľúčové témy výskumu v oblasti informatiky obchodných firiem
 Zavádzanie IKT riešení do praxe a pedagogického procesu
Kľúčové témy výskumu v oblasti obchodného práva
 Insolvenčné právo
 Obchodné a spotrebiteľské právo
 Právo duševného vlastníctva
 Poistné právo
 Legislatíva kúpeľníctva
 Ochrana spotrebiteľa v rámci cestovného ruchu
 Právo finančného trhu
 Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
 Právo obchodných spoločností-korporátne právo v slovenskom a európskom kontexte

Prioritné oblasti výskumu na OF EU v Bratislave v roku 2018
Ďalšie smerovanie výskumu na OF EU v Bratislave v roku 2018 bude kontinuálnym procesom v tematicky
definovaných oblastiach z roku 2017. Predpokladá sa rozvoj projektovej iniciatívy v oblasti zahraničných
grantových schém a spolupráce s praxou. Organizačne sa prioritou stane podpora širšej difúzie poznatkov
z uskutočnených výskumných aktivít.
Prioritné oblasti výskumu katedry medzinárodného obchodu v roku 2018
V roku 2018 KMO bude pokračovať vo väčšine projektov z predchádzajúceho obdobia. Nakoľko
rozdelenie vedeckovýskumných aktivít je z rôznych dôvodov nerovnomerné, bude sa vyvíjať snaha, aby
jednotliví pracovníci, najmä docenti a profesori, niektoré vedeckovýskumné aktivity iniciovali a v ďalších
pôsobili ako členovia. Týmto spôsobom by mali byť optimalizované pracovné povinnosti vyplývajúce
z vedenia, sledovania a realizácie jednotlivých vedeckovýskumných úloh. Dôležitým taktiež zostáva snaha,
aby sa do výskumu a jeho iniciovania aktívnejšie zapojili mladší učitelia. KMO bude v priebehu r. 2018
hľadať možnosti, ako sa zapojiť do zahraničných a bonitných vedeckovýskumných projektov. Predpokladá
sa pokračovanie spolupráce s Eximbankou SR, MH SR, ZSE a. s. a konzorciom AZC a. s.
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Kľúčové témy výskumu:
 Skúmanie procesu elektromobility a energetickej efektívnosti
 Podpora exportu malých a stredných podnikov
Prioritné oblasti výskumu katedry marketingu v roku 2018
Kľúčové témy výskumu:









Podpora a inovácia doktorandského vzdelávania
Konzumná spoločnosť. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti.
Elektromobilita v mestskej doprave
Environmentálna diplomacia a geopolitika
Design Thinking pre interdisciplinaritu univerzity
Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike
Konštrukcia modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva
Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu EÚ

Prioritné oblasti výskumu katedry služieb a cestovného ruchu v roku 2018
Kľúčové témy výskumu:
 Ekonomické prepojenie CR a poznatkovo intenzívnej produkcie
 Ekonomické prínosy cestovného ruchu
 Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít cestovného
ruchu
 Uplatňovanie inovatívnych metód výučby s využitím princípov metódy design thinking
Prioritné oblasti výskumu katedry obchodného práva v roku 2018
Kľúčové témy výskumu:










Insolvenčné právo
Obchodné a spotrebiteľské právo
Právo duševného vlastníctva
Poistné právo
Legislatíva kúpeľníctva
Ochrana spotrebiteľa v rámci cestovného ruchu
Právo finančného trhu
Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
Právo obchodných spoločností-korporátne právo v slovenskom a európskom kontexte

Prioritné oblasti výskumu katedry tovaroznalectva a kvality tovaru v roku 2018
Prioritnou oblasťou výskumu katedry v roku 2018 bude projekt VEGA č. 1/0670/16 Evaluácia
integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov v SR, so
zameraním na identifikáciu dôvodov integrácie manažérskych systémov a s tým súvisiacich prínosov
a rizík v praxi podnikateľských subjektov na slovenskom trhu. Na základe výsledkov realizovaného
prieskumu sa zhodnotí súčasný stav povedomia zákazníkov o manažérskych systémoch. Navrhnú sa
jednotlivé kroky pre zavedenie integrovaného systému manažérstva a vyhodnotia sa jeho celkové prínosy
a výhody zavedenia do praxe. Výsledky záverečnej etapy projektu budú spracované vo forme vedeckej
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monografie, budú prezentované na vedeckých podujatiach v SR a zahraničí, publikované vo vedeckých
časopisoch a zapracované do výučby odborných predmetov.
Kľúčové témy výskumu:
 Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov
v SR
 Význam dizajnu produktov pri spotrebiteľskom rozhodovaní a perspektívy zvyšovania vplyvu dizajnu
na tvorbu konkurenčného postavenia firiem pôsobiacich v Slovenskej republike
 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike
 Uplatňovanie inovatívnych metód výučby s využitím princípov metódy design thinking
 Zdravie a starnutie populácie
 Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít cestovného
ruchu
Prioritné oblasti výskumu katedry informatiky obchodných firiem v roku 2018
V roku 2018 katedra bude pokračovať v riešení prebiehajúcich projektov, participácii na pokračujúcich
projektoch z roku 2017. Plánuje rozšíriť projektové aktivity katedry viacerými smermi. Na jednej strane
plánuje rozbehnúť spoluprácu s ďalšími pracoviskami Ekonomickej univerzity v Bratislave vyslovene
interdisciplinárneho charakteru.
Na druhej strane plánujú osloviť ďalšie subjekty z praxe, s ktorými by sme si vedeli predstaviť užšiu
spoluprácu. Prioritnými oblasťami výskumu budú aj v roku 2018 témy súvisiace so zavádzaním IKT
riešení do praxe a pedagogického procesu.
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11

ZÁVER

Na základe hodnotenia VVČ OF EU v Bratislave v rámci stanovených aspektov a podľa použitých
kritérií identifikujeme nasledujúce závery.
Tvoriví pracovníci OF EU v Bratislave sa stotožnili s potrebou pokračovať v orientácii publikačnej
činnosti smerom k bonitným výstupom a k zahraničiu, čomu zodpovedajú výsledky v rámci karentovaných
a registrovaných časopisov, avšak aktivita v tomto smere nie je personálne rovnomerne zabezpečovaná.
Publikačné výstupy si udržali kvalitatívnu úroveň z predchádzajúceho obdobia, tvorba bonitných výstupov
bola podporená širším spektrom pracovníkov, avšak došlo k výraznému poklesu početnosti výstupov,
predovšetkým v skupine „D“, ktorá je zastúpená kategóriami s nižšou bonitou hodnotenia v rámci
akreditačných i atestačných kritérií.
Projektová angažovanosť pracovísk OF EU v Bratislave zaznamenala ďalší posun v rámci medzinárodných
projektov výskumného i edukačného charakteru, čomu zodpovedá i nárast získaných finančných
prostriedkov, pričom ich nárast evidujeme i v rámci projektov domácich grantových schém. Pokles
prostriedkov evidujeme v skupine projektov aplikovaného výskumu pre hospodársku prax. Vzhľadom
k deklarovanej snahe projektových tímov OF EU v Bratislave o rozvoj spolupráce v rámci širšieho
ekonomického priestoru, možno predpokladať pozitívnu zmenu v ďalšom období.
Tvoriví zamestnanci sa angažovali v medzinárodných výskumných sieťach, vedeckých výboroch
konferencií a vedeckých časopisov, pracoviská organizovali početné vedecké podujatia. Výzvou ostáva
využiť tieto aktivity na ďalší rozvoj v oblasti projektovej i publikačnej spolupráce.
V oblasti doktorandského štúdia pokračoval trend kvalitatívneho rastu publikačných výstupov
doktorandov, avšak evidentná je nerovnomernosť v projektovej i publikačnej iniciatíve jednotlivcov.
Hlavné aktivity v oblasti VVČ a doktorandského štúdia budú v roku 2018 reflektovať predovšetkým
výsledky v danej oblasti za rok 2017, 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:
 efektívnosť doktorandského štúdia v zmysle dosahovania relevantných publikačných výstupov
doktorandov; dôležité je viesť doktorandov k publikovaniu vedeckých výstupov na zahraničných
vedeckých konferenciách s medzinárodným vedeckým a programovým výborom s tradíciou indexácie
konferenčných výstupov;
 posilnenie zahraničnej mobility doktorandov s akcentom na pôsobenie v krajinách s kvalitným
výskumným zázemím a využitie tejto aktivity na podporu projektovej a publikačnej angažovanosti
doktorandov,
 stimulácia doktorandov k včasnej tvorbe vedeckých článkov v spolupráci so školiteľom pre časopisy
registrované vo WOS/Scopus s akcentom na kvalitu,
 identifikácia študentských talentov prostredníctvom širšieho využitia platformy ŠVOČ s ambíciou
posilniť nábor doktorandov z radov študentov OF EU v Bratislave,
 podpora publikačných výstupov kategórie A1, A2, B, C ktoré sú kľúčovými ukazovateľmi kvality i
financovania činnosti OF EU v Bratislave,
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 znovuzavedenie fakultných publikačných platforiem, ktoré zabezpečia zvýšenú početnosť výstupov
v skupine D,
 priebežné hodnotenie publikačných výkonov jednotlivcov a ich dôsledná stimuláciu v rámci výstupov
skupiny D,
 identifikácia príležitostí na publikovanie mimo prostredia OF EUBA podľa jednotlivých vedných
špecializácií a posilnenie publikácií v skupine D,
 identifikácia a dôsledná stimulácia jednotlivcov, ktorí svoj tvorivý potenciál v oblasti tvorby bonitných
publikácií doposiaľ nevyužili, k príprave článkov kategórií ADM/ADN,
 posilnenie tvorby monografických diel prostredníctvom stimulácie ukončovania riešených projektov
publikovaním výstupov AAA/AAB, stimuláciou participácie jednotlivcov, ktorí svoj tvorivý potenciál
v oblasti tvorby monografických diel doposiaľ nevyužili,
 ďalší rozvoj medzinárodnej spolupráce v rámci tvorby spoločných monografických diel a jej podpora;
 pokračujúca organizácia vedeckého podujatia v spolupráci so zahraničnými partnermi 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,
 rozvíjať 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 2017
VEGA projekty
P. č.

Číslo projektu Názov projektu

1.

1/0224/15

2.

1/0282/15

3.

1/0670/16

4.

1/0380/17

5.

1/0637/17

6.

1/0897/17

7.

1/0546/17

8.

*1/0313/14

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
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
Vplyv geopolitických zmien na
presadzovanie strategických
zahraničnoobchodných záujmov
EÚ
Vzťah medzi efektívnosťou
a sociálnou spravodlivosťouimplikácie pre hospodársku
politiku

9.

*1/0654/16

Inkluzívny ekonomický rast
a energetická efektívnosť EU so
zameraním na SR

10.

*1/0431/16

Ekonomický rast a jeho sociálne
a environmentálne dôsledky

*1/0242/16
11.

Globalizačné trendy a dynamika
zmien na poistnom trhu
Európskej únie

*participácia na projekte tretích strán
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Zodpovedný
riešiteľ

Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ Názov
projektu
výzvy

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

2015-2017

10 581

MŠVVaŠ SR

VEGA

prof. Ing. Jaroslav
Kita, CSc.

2015-2017

3 363

MŠVVaŠ SR

VEGA

doc. RNDr. Marta
Karkalíková, CSc.

2016-2018

4 219

MŠVVaŠ SR

VEGA

prof. Ing.
Ferdinand Daňo,
PhD.

2017-2019

9 480

MŠVVaŠ SR

VEGA

doc. Ing. Štefan
Žák, PhD.

2017-2018

8 063

MŠVVaŠ SR

VEGA

prof. Ing. Peter
Baláž, PhD.

2017-2019

10 227

MŠVVaŠ SR

VEGA

doc. Mgr. Elena
Kašťáková, PhD.

2017-2019

3 832

MŠVVaŠ SR

VEGA

0

MŠVVaŠ SR

VEGA*

0

MŠVVaŠ SR

VEGA*

0

MŠVVaŠ SR

VEGA*

0

MŠVVaŠ SR

VEGA*

Spoluriešitelia:
Ing. Edmund Fifek, 2014-2017
CSc.
Spoluriešitelia:
doc. Ing. Denisa
Čiderová, PhD.
2016-2018
Ing. Dubravka
Kovačević, dipl.
oecc.
Spoluriešitelia:
Ing. Edmund Fifek, 2016-2019
CSc.
Zástupca vedúceho:
doc. Ing. Mária
2016-2018
Dzúrová, PhD.
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KEGA projekty
P. č.

Číslo projektu Názov projektu

1.

027EU4/2016

Učebnica Základy podnikania
pre stredné školy

2.

001EU4/2017

Edukačná podpora a inovácia
doktorandského vzdelávania

Zodpovedný
riešiteľ
Ing. Monika
Krošláková, PhD.
prof. Ing. Dagmar
Lesáková, CSc.,
D.M.M.

Doba
riešenia

Objem Poskytovateľ
dotácie
projektu

Názov
výzvy

2016-2017

2 421

MŠVVaŠ SR

KEGA

2017-2018

5 398

MŠVVaŠ SR

KEGA

Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ
projektu

Názov
výzvy

2017-2020

13 635

APVV

VV-A2

Tabuľka 2-5 APVV projekty
P. č.

1.

Číslo projektu Názov projektu

APVV-1602032

Konzumná spoločnosť
a konzumné regióny.
Stratifikácia postkomunistickej
spoločnosti

Zodpovedný
riešiteľ

doc. Ing. Pavol
Kita, PhD.

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

Číslo projektu Názov projektu

Súčasné bariéry a prognózy
programatického nákupu v
1. I-17-106-00
digitálnom marketingu v
podmienkach slovenského trhu
Sociálno-ekonomické aspekty
2. *I-17-104-00
deindustrializácie
*participácia na projekte tretích strán

Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov

Názov
výzvy

Ing. Martin Kuchta

2017

1 405

EUBA

PMVP
EUBA

Spoluriešitelia:
Ing. Juraj Bronček

2017

0

EUBA

PMVP
EUBA

Zodpovedný
riešiteľ

Výskumné projekty v rámci zahraničných grantových schém, HORIZONT2020
P. č.

SEP210351598

1.

Zodpovedný riešiteľ

Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov

Elektromobilita v mestskej
doprave: multidimenzionálna
inovácia (socio-ekonomické
a environmentálne efekty) /
e Mobilita

Ing. Róbert Rehák,
PhD.

2017-2020

155 274

H2020-MSCARISE-2016

EDGE - Environmentálna
diplomacia a geopolitika

Spoluriešitelia:
Ing. Peter Drábik,
PhD.
Ing. Paulína
Krnáčová, PhD.

2015-2019

16 517,92

Horizont 2020
TWIN_2015*

Číslo projektu Názov projektu

692413

*participácia na projekte tretích strán
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Projekty od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, a od subjektov zo zahraničia
(mimo grantových schém)
P. č.

Číslo projektu

1.

Doba
riešenia

Objem
dotácie

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov

2017-2018

2 400

Energy 21

2 400

Eximbanka
Združenie pre
aplikovaný
výskum a vývoj

2017-2018

1 793

GA AA
Vysoká škola
podnikání a
práva

Ing. Veronika
Nekolová, PhD.

2017-2020

2 575

Erasmus+, KA2

Mgr. Attila Pólya,
PhD.

2016-2018

0

AŠK Inter

doc. Ing. Viera
Kubičková, PhD.

2016-2020

0

RIS3 SK

Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe.

Ing. Dana
Vokounová, PhD.

2016-2017

0

* SHARE

Savoy Educ. Trust: Fond 35

prof. JUDr. Ľudmila
Novacká, PhD.

2015-2017

0

Foundation pour
la Formation
Hôteliére
(Savoy London)

Metodológia interpretácie
Európskeho kultúrneho
dedičstva prostredníctvom
atraktivít v cestovnom ruchu
(MIECAT)

prof. JUDr. Ľudmila
Novacká, PhD.

2017-2020

0

Erasmus+, KA2

Perspektíva elektromobility
v medzinárodnom meradle
a v rámci SR

Ing. Stanislav
Zábojník, PhD.

2017-2018

2 400

Energy 21

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

HP 11/2017/KMO
OF EUBA

Perspektíva elektromobility
v medzinárodnom meradle
a v rámci SR

Ing. Stanislav
Zábojník, PhD.

2.

HP V1/2014/KMO
OF EUBA

Inštitucionálna podpora exportu
zo strany štátu v oblasti
poistných produktov
Eximbanky SR v porovnaní
s vybranými krajinami
Európskej únie

3.

GA AA
26_2/2016

Porovnanie konkurenčnej
schopnosti SR v rámci krajín
V4 na základe vybraných
indikátorov

4.

2017-1-PL01KA203038527

DT.Uni.-Dostupnosť Design
Thinking pre interdisciplinaritu
univerzity (DT-UNI)

5.

HP fsp 223

Riadenie prístupov a identít

6.

RIS3 SK

Retail management ako
unikátna platforma riešení
ovplyvňujúca nákupné
správanie zákazníka
s integráciou prvkov
marketingového minimalizmu
a orientáciou na zvýšenie
predaja retailovej siete

7.

*SHARE

8.

Z-13102/0006-10

9.

10.

2017-1-CZ01KA203035428,
61384399,
1407171
HP 11/2017/KMO
OF EUBA

*participácia na projekte tretích strán
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doc. Ing. Ľuboš
Pavelka, PhD.

JUDr. Ing. Gabriela
Sopková, PhD.

2017-2018
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Príloha č. 2
Vedecké podujatia organizované OF EU v Bratislave v roku 2017
Typ podujatia

Organizátor:

(konferencia,
workshop, atď.)

katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

workshop

katedra
informatiky
obchodných firiem

Legislatíva v oblasti kvality a
bezpečnosti potravín

Názov podujatia
Alternatívne možnosti prístupu k
sieťovým databázam

Dátum konania Cieľová skupina

6. - 9. 2. 2017

tvoriví pracovníci a
doktorandi KIOF

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

27. 2. 2017

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť

Súčasná situácia franchisingu na
Slovensku a výhľad jeho rozvoja
do r. 2030

workshop

katedra marketingu

6. 3. 2017

študenti a učitelia
EUBA

Corporate Communication

workshop

katedra
medzinárodného
obchodu

7. 3. 2017

študenti 3 r.
I. stupeň

NAŠI ĽUDIA s Bekimom:
ŽIVOT = PÁRTY I

workshop

katedra marketingu

8. 3. 2017

Model CAF - ako nástroj
hodnotenia systému manažérstva
v organizácii

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

9. 3. 2017

Nepremožiteľné diamanty

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

20. 3. 2017

Nové pravidlá v energetickom
štítkovaní

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

27. 3. 2017

Implementácia úspešného
franchisingového reťazca v
podmienkach SR

workshop

katedra marketingu

27. 3. 2017

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

30. 3. 2017

Certifikácia systémov
manažérstva kvality podľa ISO
9001:2015. Fakty a mýty.

študenti a učitelia
EUBA
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti a učitelia
EUBA
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
pedagógovia,
odborníci z praxe
študenti a učitelia
EUBA
študenti a učitelia
EUBA

Aktuálne otázky webhostingu,
certifikácie a bezpečnosti
slovenského internetu
Online marketing v nákupnom
cykle používateľa

workshop

katedra
informatiky
obchodných firiem

5. 4. 2017

prednáška +
workshop

katedra marketingu

6. 4. 2017

Nestlé Kariérové poradenstvo

workshop

katedra marketingu

7. 4. 2017

Znalostný management a
informačné riziko vo firme

workshop

katedra
medzinárodného
obchodu

10. 4. 2017

študenti 3 r.
I. stupeň

Nápad premenený na úspech

workshop

katedra marketingu

11. 4. 2017

študenti a učitelia
EUBA

Aplikácia krízového manažmentu
v medzinárodnej firme

workshop

24. 4. 2017

študenti 3 r.
I. stupeň

Riadenie produktového portfólia

workshop

24. 4. 2017

študenti,

katedra
medzinárodného
obchodu
katedra
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

v papierenskom podniku. Nové
trendy v automobilizme.
Praktické ukážky rezervačných
systémov v hotelovom zariadení,
ich vývoj a aktuálne nastavenia
NAŠI ĽUDIA s Adelou
Banášovou

Organizátor:
katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

Dátum konania Cieľová skupina

tovaroznalectva a
kvality tovaru

workshop

katedra
informatiky
obchodných firiem

26. 4. 2017

workshop

katedra marketingu

2. 5. 2017

Talentday

workshop

katedra marketingu

3. 5. 2017

Cestovné agentúry a rezervačné
systémy

workshop

katedra
informatiky
obchodných firiem

3. 5. 2017

O vývoji módy na Slovensku

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

3. 10. 2017

Ako eliminovať riziká spojené s
podnikaním

workshop

Zelené budovy v EU a na
Slovensku

workshop

Aplikácia logistiky v cestnej
doprave - LKW Walter

workshop

Spotrebiteľská politika EÚ, ESC
a cezhraničné riešenie sporov

workshop

Vytváranie medzinárodných
Startupov

workshop

Prezentácia knihy "Slovenský
kapitalizmus a sociálna
demokracia"

workshop

Manažér v medzinárodnom
prostredí

workshop

Podiel slovenských výrobky a
porovnanie kvality potravín s
ostatnými štátmi EÚ
Ako merať a vyhodnocovať
online aktivity
Práva priemyselného vlastníctva
v medzinárodnom obchode a
podnikaní
Informatizácia spoločnosti a jej
interakcia so vzdelávacím
systémom (ISIVS 2017)
Nové stratégie dopravnej politiky
EU a SR
Pýtajme si slovenské. Projekty
podnikateľskej sféry na
vzdelávanie spotrebiteľa
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katedra
medzinárodného
obchodu
katedra
medzinárodného
obchodu
katedra
medzinárodného
obchodu
katedra marketingu
katedra
medzinárodného
obchodu
katedra
medzinárodného
obchodu
katedra
medzinárodného
obchodu

doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
pedagógovia,
odborníci z praxe
študenti a učitelia
EUBA
študenti a učitelia
OF, partneri z praxe
študenti,
pedagógovia,
odborníci z praxe
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť

5. 10. 2017

študenti a
doktorandi

5. 10. 2017

študenti 3 r.
II. stupeň

11. 10. 2017

študenti 2r.
II. stupeň

11. 10. 2017

študenti a učitelia
EUBA

12. 10. 2017

študenti 2 r.
II. stupeň

12. 10. 2017

študenti 1. a 2. roč.
inžinierskeho štúdia

13. 10. 2017

študenti 3 r.
I. stupeň

workshop

katedra marketingu

18. 10. 2017

študenti a učitelia
EUBA

prednáška +
workshop

katedra marketingu

19. 10. 2017

študenti a učitelia
EUBA

seminár
medzinárodná
vedecká
konferencia
workshop

workshop

katedra
medzinárodného
20. 10. 2017
obchodu
katedra
informatiky
20. - 21. 10. 2017
obchodných firiem
katedra
medzinárodného
25. 10. 2017
obchodu

medzinárodné
odborné publikum

katedra marketingu

študenti a učitelia
EUBA

25. 10. 2017

študenti 2 r.
II. stupeň

študenti 2.r.
II stupňa
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Typ podujatia

Organizátor:

(konferencia,
workshop, atď.)

katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

Moderné hospodárenie SVB
založené na rozpočte, znižovaní
prevádzkových nákladov s
dôrazom na energetickú
hospodárnosť bytového domu

odborný
seminár

katedra
medzinárodného
obchodu

26. 10. 2017

študenti a
doktorandi

Obchodné zvyklosti, zahraničné
investície a obchod v Indii.

workshop

katedra
medzinárodného
obchodu

26. 10. 2017

študenti 2 r.
II. stupeň

medzinárodná
vedecká
konferencia

katedra
obchodného práva

3. 11. 2017

odborná verejnosť,
vedeckí pracovníci

Zahraničnoobchodná politika EÚ

workshop

katedra
medzinárodného
obchodu

6. 11. 2017

študenti 2 r.
I. stupeň

Kreatívne kúpeľníctvo

odborná
exkurzia,
prednášky

katedra služieb a
cestovného ruchu

6. - 8. 11. 2017

študenti,
pedagógovia

Interkultúrne rozdiely a ich
prejavy v komerčnej praxi praktické aplikácie
medzinárodného marketingu

workshop otvorená
prednáška

katedra
medzinárodného
obchodu

7. 11. 2017

študenti 2. ročníka,
I. stupeň a
doktorandi

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

7. 11. 2017

workshop

katedra
medzinárodného
obchodu

7. 11. 2017

výstava

katedra
medzinárodného
obchodu

7. 11. 2017

workshop

katedra marketingu

8. 11. 2017

Mladá veda

workshop

Dekanát OF

9. 11. 2017

Indonézia - teritoriálna analýza,
obchodné zvyklosti a potenciál
pre zahraničný obchod

workshop

Cloud computing ako akcelerátor
biznisu

workshop

Nestlé Kariérové poradenstvo

workshop

katedra marketingu

10. 11. 2017

Podnikanie v praxi

workshop

katedra služieb a
cestovného ruchu

10. 11. 2017

Význam medzinárodných
ekonomických organizácii pre
rast konkurencieschopnosti EÚ
(príklad OECD)

workshop

katedra
medzinárodného
obchodu

13. 11. 2017

študenti 2 r.
I. stupeň

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

13. 11. 2017

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná

Názov podujatia

Právo v podnikání vybraných
států Evropské unie

Systémy bezpečnosti potravín a
ich význam pre spoločné
stravovanie
Interkultúrne rozdiely a ich
prejavy v komerčnej praxi praktické aplikácie
medzinárodného marketingu
Výstava odborných a vedeckých
publikácií autorov Obchodnej
fakulty 2017
Ochrana finančných
spotrebiteľov

Elektromobilita 1 (základy
systému)

katedra
medzinárodného
obchodu
katedra
medzinárodného
obchodu

Dátum konania Cieľová skupina

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti 2. ročníka
I. stupňa,
doktorandi a
pracovníci KMO
zamestnanci OF,
doktorandi, študenti
študenti a učitelia
EUBA
doktorandi, VŠ
učitelia, pracovníci
SEK

9. 11. 2017

študenti 2 r.
II. stupeň

10. 11. 2017

študenti 3 r.
I. stupeň
študenti a učitelia
EUBA
študenti,
pedagógovia
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Názov podujatia

Spoločný systém hodnotenia
kvality CAF a jeho efektívnosť v
štátnej a verejnej správe
Medzinárodná odborná
konferencia Management
pohľadávok 2017
Inštitucionálna podpora
zahraničného obchodu v SR

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

workshop

konferencia

workshop

Organizátor:
katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru
katedra
medzinárodného
obchodu
katedra
medzinárodného
obchodu

Dátum konania Cieľová skupina

14. 11. 2017

verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť

15 - 16. 11. 2017

študenti 1. a 2. roč.
inžinierskeho štúdia

20. 11. 2017

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

Prínosy a riziká zavádzania
systémov manažérstva v praxi

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

Design for sustainability on
principles of Design Thinking

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

21. 11. 2017

Realita a výzvy v tvorbe
inovatívnych food produktov na
Slovensku

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

22. 11. 2017

Zelené budovy, medzinárodná
certifikácia

workshop

katedra
medzinárodného
obchodu

23. 11. 2017

študenti a
doktorandi

prednáška +
workshop

katedra marketingu

23. 11. 2017

študenti a učitelia
EUBA

workshop

katedra
medzinárodného
obchodu

24. 11. 2017

študenti 2 r.
II. stupeň

Elektromobilita 2 (príležitosti pre
Slovensko)

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

27. 11. 2017

Environmentálna politika
Európskej únie

workshop

katedra
tovaroznalectva a
kvality tovaru

28. 11. 2017

workshop

katedra
medzinárodného
obchodu

28. 11. 2017

študenti 2 r.
I. stupeň

workshop

katedra marketingu

28. 11. 2017

študenti a učitelia
EUBA

workshop

katedra marketingu

29. 11. 2017

študenti a učitelia
EUBA

workshop otvorená
prednáška
medzinárodná
vedecká

katedra
medzinárodného
obchodu

29. 11. 2017

študenti 1 r.
II. stupeň

Dekanát OF

29. - 30. 11. 2017

mladí vedeckí
pracovníci,

Čo sa ukrýva za šálkou dobrej
kávy
Vplyv medzinárodných dohôd na
systém ochrany duševného
vlastníctva

Medzinárodný marketingový mix
a význam jeho optimalizácie pre
získanie konkurenčnej pozície
firmy na medzinárodných trhoch
na príklade spoločnosti Peugeot
Deloitte vám prináša: NAŠI
ĽUDIA "Night edition"
Lieky a bezpečnosť. Nežiadúce
účinky, interakcie a
kontraindikácie.
Medzinárodné zdaňovanie
MERKÚR
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21. 11. 2017

študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
študenti,
doktorandi, VŠ
učitelia, odborná
verejnosť
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Názov podujatia

Typ podujatia
(konferencia,
workshop, atď.)

Organizátor:
katedra, resp.
pracovisko
EU v Bratislave

Dátum konania Cieľová skupina

konferencia
Raňajkový seminár Compliance Chceme pri podnikaní dodržiavať
zákon

workshop

Realizácia vývozných a
dovozných operácií v praxi

workshop

Colné prejednanie tovarov na
vývoz a dovoz v SR

workshop

Marketingová komunikácia v
Orange Slovensko, a.s.
Finančná gramotnosť vo
vzdelávaní
Projektová výučba 2.0
Umelá inteligencia v
marketingovej komunikácii
Tvorba SEO a jeho vplyv na web

doktorandi
katedra
medzinárodného
obchodu
katedra
medzinárodného
obchodu
katedra
medzinárodného
obchodu

30. 11. 2017

študenti a
doktorandi

30. 11. 2017

študenti a
doktorandi

30. 11. 2017

študenti a
doktorandi

prednáška +
workshop

katedra marketingu

30. 11. 2017

workshop

katedra marketingu

4. 12. 2017

workshop

katedra marketingu

5. 12. 2017

katedra marketingu

6. 12. 2017

katedra marketingu

7. 12. 2017

panelová
diskusia
prednáška +
workshop

Aktuálne otázky vo vývoji
Európskej únie

workshop

Perspektíva podnikania v
teritóriu Brazílie

workshop

Špecifiká podnikania v teritóriu
Irán.

workshop

Prípadová štúdia z
medzinárodného podnikania

workshop

katedra
medzinárodného
obchodu
katedra
medzinárodného
obchodu
katedra
medzinárodného
obchodu
katedra
medzinárodného
obchodu

študenti a učitelia
EUBA
učitelia stredných
škôl
pedagógovia
vysokých škôl
študenti a učitelia
EUBA
študenti a učitelia
EUBA

7. 12. 2017

študenti 2 r.
II. stupeň

7. 12. 2017

študenti 2 r.
II. stupeň

7. 12. 2017

študenti 2 r.
II. stupeň

8. 12. 2017

študenti 3 r.
I. stupeň
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