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OZNÁMENIE  

o obhajobe dizertačnej práce  

 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 54 ods. 21, oznamujeme konanie obhajoby 

dizertačnej práce Ing. Hany PALUŠKOVEJ, doktorandky v dennej forme štúdia na Katedre 

medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, pred komisiou 

pre obhajobu dizertačnej práce pre študijný odbor 8. ekonómia a manažment, študijný program 

marketingový a obchodný manažment. 

Dátum obhajoby: 1. 7. 2021 o 9:00 hod. 

Téma práce: „Aplikácia princípov trvalo udržateľného rozvoja ako nevyhnutná 

podmienka konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov 

na medzinárodných trhoch (so zameraním na environmentálny 

marketing)“ 

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční online formou prostredníctvom platformy 

Microsoft Teams v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

S predloženou dizertačnou prácou je možné sa oboznámiť na Dekanáte Obchodnej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave, Referát pre vedu,  doktorandské štúdium a medzinárodné 

projekty, 1. poschodie, č. m. 1B22, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. 

 

Bratislava, 21. 6. 2021 

 
 
 
 
 
 
prof. Ing. Zuzana Kittová, PhD., M.B.L.-HSG., v. r.         doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., v. r. 
           predsedníčka komisie pre obhajobu        dekan fakulty 
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OZNÁMENIE  

o obhajobe dizertačnej práce  

 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 54 ods. 21, oznamujeme konanie obhajoby 

dizertačnej práce Ing. Zuzany BOROVSKEJ, doktoranda v dennej forme štúdia na Katedre 

medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, pred komisiou 

pre obhajobu dizertačnej práce pre študijný odbor 8. ekonómia a manažment, študijný program 

marketingový a obchodný manažment. 

Dátum obhajoby: 1. 7. 2021 o 10:30 hod. 

Téma práce: „Projekt Novej hodvábnej cesty a jej vplyv na zahraničnoobchodné 

vzťahy Európskej únie s Iránom (konzekvencie pre hospodárske 

záujmy Slovenskej republiky)“ 

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční online formou prostredníctvom platformy 

Microsoft Teams v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

S predloženou dizertačnou prácou je možné sa oboznámiť na Dekanáte Obchodnej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave, Referát pre vedu,  doktorandské štúdium a medzinárodné 

projekty, 1. poschodie, č. m. 1B22, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. 

 

Bratislava, 21. 6. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
prof. Ing. Zuzana Kittová, PhD., M.B.L.-HSG., v. r.         doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., v. r. 
           predsedníčka komisie pre obhajobu          dekan fakulty 
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OZNÁMENIE  

o obhajobe dizertačnej práce  

 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 54 ods. 21, oznamujeme konanie obhajoby 

dizertačnej práce Ing. Natálie BARINKOVEJ, doktoranda v dennej forme štúdia na Katedre 

medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, pred komisiou 

pre obhajobu dizertačnej práce pre študijný odbor 8. ekonómia a manažment, študijný program 

marketingový a obchodný manažment. 

Dátum obhajoby: 1. 7. 2021 o 12:00 hod. 

Téma práce: „Postavenie Strednej Ázie v zahraničnoobchodných vzťahoch 

Slovenska a možnosti podpory exportu na ázijské trhy – na príklade 

konkrétnej krajiny“ 

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční online formou prostredníctvom platformy 

Microsoft Teams v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

S predloženou dizertačnou prácou je možné sa oboznámiť na Dekanáte Obchodnej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave, Referát pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné 

projekty, 1. poschodie, č. m. 1B22, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. 

 

Bratislava, 21. 6. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
      doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD., v. r.       doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., v. r. 
        predseda komisie pre obhajobu      dekan fakulty 
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OZNÁMENIE  

o obhajobe dizertačnej práce  

 V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 54 ods. 21, oznamujeme konanie obhajoby 

dizertačnej práce Ing. Alexandra FRASCHA, doktoranda v dennej forme štúdia na Katedre 

služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, pred 

komisiou pre obhajobu dizertačnej práce pre študijný odbor 8. ekonómia a manažment, študijný 

program marketingový a obchodný manažment. 

Dátum obhajoby: 1. 7. 2021 o 13:30 hod. 

Téma práce: „Hodnotenie a manažment podnikateľských rizík v medzinárodnej 

leteckej osobnej doprave v podmienkach udržateľného rozvoja“ 

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční online formou prostredníctvom platformy 

Microsoft Teams v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 131/2020 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

S predloženou dizertačnou prácou je možné sa oboznámiť na Dekanáte Obchodnej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave, Referát pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné 

projekty, 1. poschodie, č. m. 1B22, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. 

 

Bratislava, 21. 6. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
      doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD., v. r.         doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., v. r. 
       predsedníčka komisie pre obhajobu        dekan fakulty 


