
Študijný odbor Obchod a marketing 
študijný program - Marketingový a obchodný manažment 

Študijný plán pre študijný program doktorandského štúdia 

Marketingový a obchodný manažment v študijnom odbore Obchod a 
marketing 

  Semester Kredit 

Názov predmetu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   

Študijná časť                                          

Vybrané témy z 

mikroekonómie 
16 s                                      5 

Zásady a metódy vedeckej 
práce 

16 s            10 

Vybrané témy z 
makroekonómie 

  16 s           5 

Marketingový manažment II   16 s           15 

Vybrané problémy 
marketingového 
manažmentu v AJ 

   12 s         15 

Povinne voliteľný predmet     12 s         10 

Vedecká časť                                          

Tvorivá činnosť v oblasti 
vedy I. a II. 

              60 

Štátne skúšky          

Projekt dizertačnej práce 
a dizertačná skúška 

              20 

Dizertačná práca a jej 

obhajoba 
              40 

Hodiny spolu 32 32 24         88 

Skúšky spolu 2 2 2         6 

Kredity spolu 15 20 25       120 180 

 

Povinne voliteľné predmety 

V rámci skupiny PVP je študent povinný si vybrať jeden z ponúkaných predmetov a ukončiť 

ho predpísanou formou.  

 

Povinne voliteľný predmet 

 Ekonometrické modely a metódy  

 Kvantitatívne metódy vo výskume trhu  

 Manažment a marketing služieb 

 Modely marketingového rozhodovania  

 Viacrozmerné štatistické metódy 

 



TVORIVÁ ČINNOSŤ V OBLASTI VEDY od 1. 9. 2016 
Kategória 

publikačnej 
činnosti 

Obsah kategórie publikačnej činnosti podľa „Vyhlášky MŠŠVVaŠ 
SR č. 456/2012 Z. z."  

Kredity Poznámka 

A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 

 Zahraničné - vedecké monografie (AAA) 50 

Za monografie sa považujú 
práce,  
v ktorých má uchádzač autorský 
podiel najmenej 3 AH 

 Zahraničné - štúdie a kapitoly vo vedeckých monografiách (ABA, ABC) 25  

 Domáce - vedecké monografie (AAB) 25 

Za monografie sa považujú 
práce,  
v ktorých má uchádzač autorský 
podiel najmenej 3 AH 

 Domáce - štúdie a kapitoly vo vedeckých monografiách (ABB, ABD) 8,5  

A2 Ostatné knižné publikácie 

 Zahraničné - vysokoškolské učebnice (ACA) 30 

Za vysokoškolské učebnice sa 
považujú práce, v ktorých má 
uchádzač autorský podiel 
najmenej 3 AH 

 
Zahraničné - odborné knižné publikácie (BAA), umelecké monografie/preklady 
(CAA) 

20  

 Domáce - vysokoškolské učebnice (ACB) 20 

Za vysokoškolské učebnice sa 
považujú práce, v ktorých má 
uchádzač autorský podiel 
najmenej 3 AH 

 
Domáce - odborné knižné publikácie (BAB), umelecké monografie/preklady 
(CAB) 

17,5  

 
(Domáce) - učebnice pre stredné a základné školy (BCB), odborné preklady 
publikácií (EAJ) 

15  

 Ďalšie - skriptá a učebné texty (BCI), prehľadové práce (EAI) 17,5 
Za skriptá sa považujú práce,  
v ktorých má uchádzač autorský 
podiel najmenej 3 AH 

B 
Publikácie v karentovaných časopisoch (CCC - Current Contents Connect®), v časopisoch 
registrovaných  
v databáze Web of Science (WoS), SCOPUS; patentové prihlášky 

 Zahraničné - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADC, ADM) - IF = aspoň 0,4 50  

 
Zahraničné - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADC, ADM) - IF = menej 
ako 0,4 

37,5  

 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 15  

 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4 32,5  

 
Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = menej ako 
0,4 

25  

 Domáce - odborné práce CCC (BDD) 10  

 
 

Zahraničné - abstrakty vedeckých prác CCC/WoS/SCOPUS; umelecké práce a 
preklady CCC (AEG, AEM, CDC) 

5  

 
Domáce - abstrakty vedeckých prác CCC/WoS/SCOPUS; umelecké práce a 
preklady CCC; patentové prihlášky, atď. 
(AEH, AEN, CDD, AGJ) 

4  

C* 
Vedecké práce v ostatných časopisoch/recenzovaných vedeckých zborníkoch/recenzovaných 
vedeckých monografiách 

 

Zahraničné - vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE) 12  
Zahraničné - vedecké práce v recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (AEC) 

12  

Domáce - vedecké práce v ostatných časopisoch (ADF) 7,5  
Domáce - vedecké práce v recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (AED) 

7,5  

Ostatné publikácie 

Zahraničné - publikované pozvané príspevky na vedeckých konferenciách 
(AFA) 

13,5 
+5 bodov/autor - v prípade 
akceptácie zborníka do databázy 
spoločnosti Thomson Reuters 

Zahraničné - publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFC) 12 
+5 bodov/autor - v prípade 
akceptácie zborníka do databázy 
spoločnosti Thomson Reuters 



Domáce - publikované pozvané príspevky na vedeckých konferenciách (AFB) 7,5 
+5 bodov/autor - v prípade 
akceptácie zborníka do databázy 
spoločnosti Thomson Reuters 

Domáce - publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFD) 6 
+5 bodov/autor - v prípade 
akceptácie zborníka do databázy 
spoločnosti Thomson Reuters 

Zahraničné - kapitoly vo VŠ učebniciach (ACC), kapitoly v odborných knižných 
publikáciách (BBA), odborné práce v časopisoch registrovaných vo 
WoS/SCOPUS (BDM) 

10,5  

Ďalšie zahraničné (abstrakty, heslá, odborné práce v časopisoch, odborné 
práce v konferenčných / nekonferenčných zborníkoch, kapitoly v umeleckých 
monografiách/umeleckých prekladov, umelecké práce/preklady, umelecké 
preklady v zborníkoch) - BDA, BDE, BEE, BFA, CBA, CDE, CEC 

3  

Domáce - kapitoly vo VŠ učebniciach (ACD), kapitoly v odborných knižných 
publikáciách (BBB), odborné práce v časopisoch registrovaných vo 
WoS/SCOPUS (BDN) 

7,5  

Ďalšie zahraničné a domáce (abstrakty, postery, kapitoly v učebniciach, heslá, 
odborné práce v časopisoch, odborné práce v konferenčných / nekonferenčných 
zborníkoch, normy, kapitoly v umeleckých monografiách/umeleckých prekladov, 
umelecké práce/preklady, umelecké preklady v zborníkoch, recenzie v časopisoch a 
zborníkoch, odborné práce/preklady v časopisoch /zborníkoch, zostavovateľské práce, 
práce zverejnené s hromadným prístupom) - AFE, AFF, AFG, AFH, AFK, AFL, 
BCK, BDB, BDF, BEF, BFB, BGG, CBB, CDF, CED, EDI, EDJ, FAI, GHG 

0,5  

 

 

 



TVORIVÁ ČINNOSŤ V OBLASTI VEDY PLATNÁ PRE ŠTUDENTOV 
PRIJÍMANÝCH OD 1. 9. 2015 A SKÔR 

 

TVORIVÁ ČINNOSŤ V OBLASTI VEDY  Kredity 

Publikačné výstupy  

- publikácia vo vedeckom časopise – karentovanom domácom 

alebo indexovanom vo Web of Knowledge 
20 

- publikácia vo vedeckom časopise – karentovanom zahraničnom alebo 

indexovanom vo Web of Knowledge (v cudzom jazyku) 
30 

- publikácia vo vedeckom časopise – nekarentovanom domácom 15 

- publikácia vo vedeckom časopise – nekarentovanom zahraničnom (v cudzom  

jazyku) 
20 

- publikácia v odbornom časopise – recenzovanom 10 

- vystúpenie na vedeckom podujatí v zahraničí publikované v zborníku 

  (recenzovanom) v cudzom jazyku 
15 

- vystúpenie na vedeckom podujatí v SR publikované v zborníku 

(recenzovanom) 
10 

- vystúpenie na vedeckom podujatí mladých vedeckých pracovníkov  

a doktorandov EDAMBA alebo fakultných podujatiach pre doktorandov 

publikovaných v zborníku (recenzovanom) 

10 

- autorstvo/spoluautorstvo učebných textov – menej ako 1 AH 5 

- autorstvo/spoluautorstvo učebných textov – viac ako 1 AH 10 

Vystúpenia (osobné) na konferenciách  

- vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí v zahraničí v cudzom  

jazyku (na základe dokladu) – bez publikácie 
5 

- vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí v SR  (na základe  

dokladu) – bez publikácie 
3 

Aktívne zapojenie do riešenia výskumných projektov  

- člen riešiteľského kolektívu v rámci slovenských výskumných grantových  

agentúr 
5 

- člen riešiteľského kolektívu v rámci zahraničných výskumných grantových  

agentúr 
10 

- člen riešiteľského kolektívu v rámci grantu mladých učiteľov, vedeckých  

pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia 
5 

- zodpovedný riešiteľ výskumného projektu v rámci slovenských výskumných  

grantových agentúr 
15 

- zodpovedný riešiteľ výskumného projektu v rámci zahraničných výskumných  

grantových agentúr 
20 

- príprava výskumného projektu v rámci slovenských výskumných grantových  

agentúr 
10 

- príprava výskumného projektu v rámci zahraničných výskumných grantových  

agentúr 
15 

Citácie a ohlasy  

- citácia – SCI 10 

- citácia v zahraničí mimo SCI 5 

- citácia v SR mimo SCI 3 

Iné aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou  

- člen organizačného výboru konferencie, odborné tlmočenie počas 

 konferencie, spracovanie zborníka statí z vedeckej konferencie 
3 

- publikovanie 1 Working Paper 10 

- zahraničný študijný pobyt 10 

 


