OBCHODNÁ FAKULTA
EKONOMICKEJ UNIVERZITY
Dolnozemská cesta 1
852 35 BRATISLAVA 5

Dekanát Obchodnej fakulty
tel.: 67291130
www.obchodnafakulta.sk
e-mail: dek.of@euba.sk

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. Barbory DRUŽBACKEJ, 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:

30. 6. 2022 o 9:00 hod. prezenčne

Téma práce:

„Vývoj zahraničnoobchodných vzťahov Čínskej ľudovej republiky
– Európskej únie a možnosti uplatnenia sa európskych firiem“

Miesto obhajoby:

Učebňa Obchodnej fakulty EU v Bratislave, 1. poschodie, č. m. D211,
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

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. 1B15, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.
Bratislava, 22. 6. 2022

doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD., v. r.
predsedníčka komisie pre obhajobu

doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., v. r.
dekan fakulty

OBCHODNÁ FAKULTA
EKONOMICKEJ UNIVERZITY
Dolnozemská cesta 1
852 35 BRATISLAVA 5

Dekanát Obchodnej fakulty
tel.: 67291130
www.obchodnafakulta.sk
e-mail: dek.of@euba.sk

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. Simony KRIVOSUDSKEJ, 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:

30. 6. 2022 o 10:30 hod. prezenčne

Téma práce:

„Zahraničnoobchodné

a investičné

vzťahy

Európskej

únie

v kontexte Brexitu a pozície Slovenska“
Miesto obhajoby:

Učebňa Obchodnej fakulty EU v Bratislave, 1. poschodie, č. m. D211,
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

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. 1B15, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.
Bratislava, 22. 6. 2022

doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD., v. r.
predsedníčka komisie pre obhajobu

doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., v. r.
dekan fakulty

OBCHODNÁ FAKULTA
EKONOMICKEJ UNIVERZITY
Dolnozemská cesta 1
852 35 BRATISLAVA 5

Dekanát Obchodnej fakulty
tel.: 67291130
www.obchodnafakulta.sk
e-mail: dek.of@euba.sk

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. Anabely LUPTÁKOVEJ, 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:

30. 6. 2022 o 12:30 hod. prezenčne

Téma práce:

„Význam Eurázijskej hospodárskej únie pre strategické zámery
v oblasti

zahraničnoobchodných

vzťahov

Európskej

únie

(Slovenská republika)“
Miesto obhajoby:

Učebňa Obchodnej fakulty EU v Bratislave, 1. poschodie, č. m. D211,
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

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. 1B15, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.
Bratislava, 22. 6. 2022

prof. Ing. Zuzana Kittová, PhD., M.B.L.-HSG., v. r.
predsedníčka komisie pre obhajobu

doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., v. r.
dekan fakulty

OBCHODNÁ FAKULTA
EKONOMICKEJ UNIVERZITY
Dolnozemská cesta 1
852 35 BRATISLAVA 5

Dekanát Obchodnej fakulty
tel.: 67291130
www.obchodnafakulta.sk
e-mail: dek.of@euba.sk

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. Renáty ŠEVČÍKOVEJ, doktorandky v dennej forme štúdia na Katedre
marketingu 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:

30. 6. 2022 o 9:00 hod. prezenčne

Téma práce:

„Využitie

dizajnu

v produktových

inováciách

a pri

tvorbe

udržateľnej konkurenčnej výhody“
Miesto obhajoby:

Zasadačka dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave, 1. poschodie, č. m.
1B02, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

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, 22. 6. 2022

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., v. r.
predseda komisie pre obhajobu

doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., v. r.
dekan fakulty

OBCHODNÁ FAKULTA
EKONOMICKEJ UNIVERZITY
Dolnozemská cesta 1
852 35 BRATISLAVA 5

Dekanát Obchodnej fakulty
tel.: 67291130
www.obchodnafakulta.sk
e-mail: dek.of@euba.sk

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. Dominiky VERNEROVEJ, doktorandky v dennej forme štúdia na
Katedre marketingu 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:

30. 6. 2022 o 10:30 hod. prezenčne

Téma práce:

„Úloha logistických centier vo zvyšovaní kvality distribučných
služieb“

Miesto obhajoby:

Zasadačka dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave, 1. poschodie, č. m.
1B02, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

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, 22. 6. 2022

prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD., v. r.
predsedníčka komisie pre obhajobu

doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., v. r.
dekan fakulty

OBCHODNÁ FAKULTA
EKONOMICKEJ UNIVERZITY
Dolnozemská cesta 1
852 35 BRATISLAVA 5

Dekanát Obchodnej fakulty
tel.: 67291130
www.obchodnafakulta.sk
e-mail: dek.of@euba.sk

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. Mareka KUKURU, doktoranda v dennej forme štúdia na Katedre
marketingu 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:

30. 6. 2022 o 12:30 hod. prezenčne

Téma práce:

„Význam marketingu v kreovaní sociálne žiaduceho správania“

Miesto obhajoby:

Zasadačka dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave, 1. poschodie, č. m.
1B02, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

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, 22. 6. 2022

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., v. r.
predseda komisie pre obhajobu

doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., v. r.
dekan fakulty

