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KATEDRA EKONOMIKY 

 

Školiteľka:  

doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. 

Téma dizertačnej práce:  

Inovačné zmeny a ich vplyv na ekonomickú efektívnosť podnikov 
 

Inovačný potenciál je prostredie, v ktorom inovácie vznikajú, rozvíjajú sa a realizujú. Toto 

prostredie tvoria podniky, usilujúce sa riadiť inovácie a inovačné procesy z hľadiska 

kvantifikácie prínosov z inovácií. Aplikácia inovačných zmien v poľnohospodárskych 

a potravinárskych podnikoch a ich inovačný potenciál je z hľadiska rastu 

konkurencieschopnosti a výkonnosti jedným zo základných predpokladov ich budúcej 

výkonnosti a prosperity. Cieľom dizertačnej práce je identifikovať trendy medzi inováciami 

v malých a stredných podnikoch a komparovať pomocou metriky kvantifikácie prínosov 

inovácií ich vplyv na ekonomickú efektívnosť vybraných podnikov. Inovačné zmeny 

ovplyvňujúce ďalší rozvoj podnikov budeme analyzovať z hľadiska zavádzania nových 

produktov na trh, využívania nových surovín, novej výrobnej technológie a otvárania nových 

trhov na lokálnej, národnej, resp. medzinárodnej úrovni. Jadrom práce bude na základe 

vstupných dát získaných z podnikov poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárstva 

predikovať účinnosť inovačných zmien na ekonomiku a konkurencieschopnosť podnikov 

z pohľadu ex ante a vyhodnotiť inovačný potenciál v slovenskom agrosektore, najmä 

z hľadiska návratnosti investícií do inovácií, ziskovosti produktu inovácie, úsporu nákladov 

inovácie a tvorby pridanej hodnoty. V práci budú využité aj vhodné ekonomické, štatistické, 

resp. ekonometrické metódy. 

 

 

Školiteľ:  

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Komparácia podnikateľského prostredia malého a stredného podnikania 

v krajinách V4 

 
Kvalitné podnikateľské prostredie je základným predpokladom dlhodobej 

konkurencieschopnosti a rastu každej trhovej ekonomiky. Práca sa bude zaoberať 

makroekonomickým vývojom ekonomík, stavom a vývojom podnikateľského prostredia, 

komparáciou kvality podnikateľského prostredia a faktormi ovplyvňujúcimi podnikanie 

v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4). Komparácia kvality podnikateľského prostredia bude 

uskutočnená prostredníctvom Ease of Doing Business Index, Globálneho Indexu 

Konkurencieschopnosti a indexov bližšie zameraných na hodnotenie podmienok priaznivých 

pre výkon podnikateľských aktivít ( napr. Index ekonomickej slobody, Index vnímania 

korupcie a iné). Dizertačná práca tiež zhodnotí aspekty, ktoré majú priamy dosah na 

produktivitu a prosperitu jednotlivých ekonomík, poukáže na problémy, ktoré ovplyvňujú 



kvalitu podnikateľského prostredia a navrhne opatrenia k ich odstráneniu resp. zmierneniu ich 

vplyvu na podnikateľské prostredie krajín V4. 

 

 

Školiteľ:  

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Štruktúra výroby, výrobné modely a ich vplyv na ziskovosť podniku 

 
Výroba tvorí vecný základ podnikateľskej prosperity. Vo vnútropodnikovom manažmente 

výroby a jeho ekonomickom systéme ide o uplatnenie zásad správneho hospodárenia 

a o stanovenie vnútropodnikového finančno-ekonomického režimu. Cieľom dizertačnej práce 

bude kvantifikovať vplyv rôznych štruktúr poľnohospodárskej výroby na zisk a vytvoriť 

návrh modelov výroby v poľnohospodárskych výrobných oblastiach s diferencovaným 

vplyvom na ziskovosť podnikov. Prostredníctvom vybraných ukazovateľov analýzy 

ekonomickej efektívnosti a matice efektívnosti, ktorá je považovaná za komplexný spôsob 

hodnotenia vzťahov medzi vstupmi a výstupmi sa identifikujú rozhodujúce faktory štruktúry 

výroby a výrobne modely, ktoré vplývajú prostredníctvom výnosovo nákladových vzťahov na 

ziskovosť podniku. 
 

 

Školiteľ:  

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.  

Téma dizertačnej práce:  

Možnosti zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vertikále výroby 

a spracovania kravského mlieka 
 

Cieľom doktorandskej dizertačnej práce bude prostredníctvom detailnej výrobkovej analýzy 

výroby a spracovania kravského mlieka identifikovať dominantné faktory a rezervy 

zvyšovania ekonomickej efektívnosti výroby mlieka, jeho spracovania a predaja. Na pultoch 

obchodných reťazcov v SR je len 65 % mlieka zo slovenských mliekarní a mliečne výrobky 

majú len 46 % zastúpenie. Zvyšok mliečnej ponuky tvorí zahraničná konkurencia 

predovšetkým z Poľska, Česka, Nemecka a ostatných krajín Európskej únie. Čo je príčinou 

tohto stavu? Chovatelia dobytka tvrdia, že nedostatok mlieka je zapríčinený jeho nízkou 

realizačnou cenou, ktorá zaznamenala medziročný pokles o 20 %, tento pokles sa premietol aj 

do realizačnej ceny spracovateľov mlieka, avšak na pultoch obchodov poklesla cena iba o 5 

%. Obdobný stav bol aj v roku 2009, kedy v tzv. prvej mliečnej kríze skončilo s výrobou 

mlieka cca 200 chovateľov dojníc. To sa pravdepodobne prejavilo aj na neefektívnom 

využívaní výrobných kapacít spracovateľov mlieka a predražovaní výroby. Do akej miery sú 

vyššie uvedené tvrdenia relevantné a objektívne? Ktoré sú hlavné dôvody nedostatočnej 

konkurencieschopnosti výrobcov a spracovateľov mlieka na Slovensku? Na tieto otázky  

v súčasnosti nepodáva odpoveď ani komoditná správa „Mlieko“ pravidelne spracovávaná na 

úrovni Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Podľa našich vedomosti, 

hlavným dôvodom tohto stavu je nedostupnosť relevantných informácií.  

Úlohou dizertačnej práce bude teda objektívne a nezávisle identifikovať rozhodujúce 

determinanty ekonomickej efektívnosti výroby, s dôrazom na rozdielnosť fundamentálnych, 

ale aj špičkových technológií chovu dojníc v podmienkach SR. Vstupným materiálom 

výskumu bude vnútorná evidencia vybraných chovateľov dojníc a spracovateľov mlieka. 

Keďže úspech výskumu takéhoto charakteru je významnou mierou závislý aj od prístupu 

podkladových materiálov, oslovili sme Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, ktorý 



prostredníctvom jeho predsedu Ing. Alexandrom Pastorekom túto iniciatívu privítal  

a prisľúbil účinnú spoluprácu.  

 

 

Školiteľ:  

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.  

Téma dizertačnej práce:  

Ekonomika pestovania a spracovania liečivých rastlín v podmienkach SR 

 
Vo svete, ale aj na Slovensku je neustály záujem o liečivé rastliny. Podľa údajov Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO), až 80 % populácie dôveruje aj prírodnej liečbe. Dôležitým, 

ak nie rozhodujúcim faktorom formovania dopytu po liečivách produkovaných z 

konvenčných – prírodných zdrojov zohráva ekonomický faktor výroby liečiv, ktorý neraz 

hovorí v prospech ich syntetických „náhrad“. Výsledkom dizertačnej práce bude 

technologicko-ekonomické zhodnotenie pestovania liečivých rastlín na území Slovenska, 

stanovenie rozhodujúcich determinantov ekonomiky pestovania liečivých rastlín v rôznych 

technologických postupoch ich pestovania. Projekt ekonomicky zhodnotí možnosti finalizácie 

výroby liečiv v podmienkach fariem. Dôvodom návrhu tejto témy je skutočnosť, že 

ekonomické výskumy takéhoto druhu v podmienkach Slovenskej republiky absentujú. 

Výskum bude využívať metódy statickej a dynamickej analýzy ex post ako aj ex ante; metódy 

syntézy, empírie a evalvácie podnikateľského a finančného rizika produkčnej aktivity spätej  

s pestovaním a spracovávaním liečivých rastlín. 

 

Školiteľka:  

doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Determinácia výkonnosti podnikov s aplikáciou moderných metód 

hodnotenia finančnej výkonnosti 

 
V súčasnej dobe, kedy je vysoko aktuálne meranie a hodnotenie výkonnosti, podniky 

využívajú na diagnostiku výkonnosti rôzne metódy, ukazovatele a indikátory. Výber 

správnych kľúčových meradiel výkonnosti je pre zabezpečenie hodnotenia výkonnosti 

s vysokou výpovednou hodnotou a možnosťou následného ovplyvňovania a riadenia 

výkonnosti, veľmi dôležitý. Cieľom práce je diagnostikovať výkonnosť vybraných podnikov 

v rámci celého národného hospodárstva SR s aplikáciou rôznych indikátorov, metód a tým 

preukázať rozdiely medzi podnikmi v meraní výkonnosti. Hlavne poukázať na možnosti 

využitia ukazovateľa EVA ako jedného z mnohých moderných nástrojov merania výkonnosti 

podnikov a aplikovanie rôznych spôsobov výpočtu a modelov ukazovateľa EVA . Za účelom 

predikcie výkonnosti a výnosového potenciálu podnikov v SR je potrebná implementácia 

vhodného bonitného modelu a ukazovateľov, ktoré umožňujú nielen predikovať prosperitu, 

resp. tvorbu hodnoty pre vlastníkov, ale aj napomôcť pri plánovaní budúcich zámerov. 
 

 

 

 

 

 

 



KATEDRA INFORMATIKY 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Cloud computing – efektívny a ekonomický spôsob využívania IT na 

spracovanie informácií v podniku 
 

Cloud computing je model vývoja a používania počítačových technológií na internete. Je to 

moderný spôsob poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na internete  

s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať pomocou webového prehliadača a používať 

ich prakticky odkiaľkoľvek. Užívateľ platí len za služby, ktoré využíva v danom čase, čo 

znamená úspory v oblasti nákupu hardvéru i softvéru.   

Cieľom DP je  

- navrhnúť systém využívania cloud computingu na riešenie prevádzky IS a spracovanie 

informácií v podniku,  

- definovať základné aspektov znižovania nákladov do IT v podnikoch, 

- definovať výhody a nevýhody cloud computingu. 

 

 

KATEDRA MANAŽMENTU 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. 

Téma dizertačnej práce:   

Spoločenská zodpovednosť a inovačné prístupy pri znižovaní 

potravinových strát  
 

Vo svete sa každým rokom hovorí viac a viac o stratách na potravinách a na potravinovom 

odpade. Ide o naliehavý problém, nakoľko sa približne jedna tretina potravín určených na 

výživu ľudí stráca, alebo končí v potravinovom odpade. V stratách na potravinách dochádza 

v celom potravinovom reťazci počnúc od zberu, pokračujúc cez spracovanie a končiac 

spotrebou potravín v domácnostiach. Vo viac rozvinutých krajinách dominujú straty na 

potravinách na konci potravinového reťazca. Poľnohospodárska komisia Európskeho 

parlamentu schválila rezolúciu, ktorá zaväzuje členov komisie k uskutočneniu radikálnych 

krokov, s cieľom znížiť straty potravín a potravinového odpadu na ceste „z farmy k vidličke“ 

a to až o 50% do roku 2025. Cieľom predloženej dizertačnej práce je zistiť situáciu 

s plytvaním potravín v SR a navrhnúť opatrenia na zníženie potravinových strát 

a potravinového odpadu, rozvinúť a implementovať nástroje k monitorovaniu potravinových 

strát. Metodika použitá v práci bude vychádzať zo štandardných výskumov realizovaných 

v zahraničí v danej oblasti. Jedná sa o zber, spracovania a vyhodnotenie primárnych údajov 

od výroby až po spotrebiteľa.     

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľka: 

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Nové trendy manažmentu ľudských zdrojov v podnikoch agrosektoru 
 

Cieľom dizertačnej práce je posúdiť uplatňovanie aktuálnych trendov manažmentu ľudských 

zdrojov v podnikoch agrosektorov a zhodnotiť ich vplyv na úroveň a možnosti rozvoja 

manažérov a zamestnancov. Predmetom skúmania sú procesy vyhľadávania, získavania 

a výberu ľudí na pracovné a funkčné pozície v podniku, zabezpečenie ich adaptácie, 

vzdelávania a posúdenia adekvátnosti kritérií a metód hodnotenia. Na základe výsledkov 

analýzy uvedených procesov a etáp manažmentu ľudských zdrojov sa v práci navrhnú 

opatrenia na skvalitnenie prístupov líniových manažérov a personalistov k ľudskému faktoru 

vo všetkých etapách manažmentu ľudských zdrojov.Základnými metodickými nástrojmi 

získavania primárnych informácií budú dotazník a riadený rozhovor. Informácie budú 

následne spracované pomocou metód kvantitatívnej a kvalitatívnej štatistiky. Výskum bude 

tvoriť dotazníkový prieskum, jeho vyhodnotenie a následná interpretácia výsledkov. 

K vyhodnoteniu primárnych a sekundárnych údajov budú použité vhodne zvolené 

matematicko – štatistické metódy. 
 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Manažment rôznorodosti ako nástroj humanizácie podnikového 

manažmentu 
 

Manažment rôznorodosti sa stáva v súčasnom globalizovanom svete jedným 

z najvýznamnejších nástrojov humanizácie riadiacich procesov. Nárast potreby pracovných síl 

v rozvíjajúcich sa odboroch kladie zvýšené nároky nielen na kvantitatívne, ale aj kvalitatívne 

parametre zamestnancov. Nastáva doposiaľ nepoznaný prílev pracovných síl zo zahraničia, 

potreba zamestnávať aj ľudí, ktorí už čiastočne alebo takmer úplne stratili pracovné návyky. 

Tieto skutočnosti vyžadujú od podnikových manažérov hľadať a aplikovať nové trendy vo 

vedení tzv. rizikových skupín zamestnancov. Cieľom dizertačnej práce je, na základe analýzy 

súčasného stavu manažmentu rôznorodosti, navrhnúť progresívne prístupy na jeho 

skvalitnenie s dôrazom na rizikové skupiny zamestnancov – čerství absolventi výchovno-

vzdelávacích inštitúcií, zdravotne znevýhodnení, dlhodobo nezamestnaní, dôchodcovia, 

mamičky po materskej dovolenke a cudzinci. Základnými metodickými nástrojmi získavania 

primárnych informácií budú dotazník a riadený rozhovor. Informácie budú následne 

spracované pomocou metód kvantitatívnej a kvalitatívnej štatistiky. Výskum bude tvoriť 

dotazníkový prieskum, jeho vyhodnotenie a následná interpretácia výsledkov. 

K vyhodnoteniu primárnych a sekundárnych údajov budú použité vhodne zvolené 

matematicko – štatistické metódy. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľka: 

prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.   

Téma dizertačnej práce: 

Motivácia ľudí a hodnotenie motivačných faktorov vo vybraných 

medzinárodných spoločnostiach 
 

Hlavným cieľom dizertačnej práce bude hodnotenie motivácie ľudí a motivačných faktorov 

vo vybraných medzinárodných spoločnostiach. Pozornosť bude zameraná na manažérov ako 

i na vybrané skupiny pracovníkov z hľadiska ich schopnosti prispôsobiť sa odlišným 

kultúrnym vplyvom ako sú ich vlastné. Objektom skúmania budú medzinárodné podniky, 

pôsobiace na území Slovenskej republiky. Výskum bude tvoriť dotazníkový prieskum, jeho 

vyhodnotenie a následná interpretácia výsledkov. K vyhodnoteniu primárnych 

a sekundárnych údajov budú použité vhodne zvolené matematicko – štatistické metódy. 

 

 

Školiteľka: 

prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.   

Téma dizertačnej práce: 

Identifikácia faktorov internacionalizácie podnikania malých a stredných 

agropotravinárskych podnikov na Slovensku 
 

Hlavným cieľom dizertačnej práce je identifikácia faktorov internacionalizácie podnikania 

malých a stredných agropotravinárskych podnikov na Slovensku alebo vo vybranom regióne. 

Pri spracovaní dizertačnej práce budú výskumný materiál tvoriť údaje o malých a stredných 

podnikoch. Ďalej to budú údaje o agropotravinárskom sektore SR, o podnikateľskom 

prostredí Slovenska a Európskej únie, aktuálny stav internacionalizácie podnikateľskej 

činnosti subjektov malého a stredného podnikania, najnovšie poznatky z manažmentu, 

medzinárodného manažmentu a podnikania a primárne údaje získané od respondentov. 

Základnou metódou k získavaniu primárnych údajov bude použitá dotazníková metóda. 

V nadväznosti na získané informácie sa budú formulovať predpoklady, ktoré sa budú 

vyhodnocovať vhodne zvolenými matematicko - štatistickými metódami a zároveň 

formulovať závery k zlepšeniu postavenia týchto podnikov na trhu. 

 

 

KATEDRA ÚČTOVNÍCTVA 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Účtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu 

v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby 
 

Štruktúra kapitálu výrazne determinuje hospodársku prosperitu každého podnikateľského 

subjektu. Rozhodnutia týkajúce sa stanovenia optimálnej štruktúry vlastného a cudzieho 

kapitálu patria medzi zásadné finančné rozhodnutia manažmentu pri prijímaní ktorých by mal 

manažment vychádzať z určitého stupňa poznania. 

V súvislosti s uvedeným poznaním je cieľ a problematika dizertačnej práce zameraná najmä 

na nasledujúce parciálne ciele : 



- analýzu a posúdenie súčasného stavu štruktúry kapitálu podnikov poľnohospodárskej 

prvovýroby, 

- analýzu jeho vývoja a vývojových tendencií, 

- identifikáciu rozhodujúcich faktorov determinujúcich možnosti jeho získavania, 

rozdeľovania a používania.  

Téma dizertačnej práce predpokladá jej spracovanie na vybranom súbore podnikov poľno-

hospodárskej prvovýroby reprezentujúcom rozhodujúce formy podnikania, produkčného 

zamerania, veľkostného charakteru a pod. Vstupný podkladový materiál tvoria údaje získané 

z Informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva SR, údaje z funkčných a dátových 

analýz Finančnej správy SR a štatistické údaje z Eurostatu.  Metodický postup vychádza 

z teoretických aspektov finančnej teórie a fiškálnej politiky uplatňovanej v poľnohospodárskej 

prvovýrobe v Slovenskej republike a v Európskej únií. Medzi základné metódy patria metóda 

dedukcie, selekcie, systémovej analýzy, vertikálnej a horizontálnej komparácie, analýzy 

časových radov, ako aj vybrané matematicko-štatistické metódy. 

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Anna Látečková, PhD.  
Téma dizertačnej práce:   

Zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov s podporou manažérskych 

informačných systémov 

 

V súčasnom období nadobúda veľký význam podpora konkurencieschopnosti podnikov 

z aspektu informatizácie a transferu poznatkov založených na vedecko-výskumnej 

a edukačnej činnosti. Dôraz je kladený na podnikové informačné zdroje, vytvorenie efektívnej 

údajovej základne a výber vhodných informačných systémov pre zabezpečenie informačných 

potrieb manažérov v reálnom čase. Cieľom dizertačnej práce je zvyšovanie 

konkurencieschopnosti podnikov s využitím manažérskych informačných systémov. Súčasťou 

riešenia je aj sledovanie a optimalizácia informačných tokov z interných a externých zdrojov 

a vytvorenie návrhu na ich skvalitnenie. Dobre riešená informačná stratégia umožňuje 

prostredníctvom informačných systémov a technológií zvyšovať výkonnosť pracovníkov 

podniku, podporovať dosahovanie strategických cieľov, získavať pre podnik konkurenčnú 

výhodu a zabezpečiť dlhodobú prosperitu. Predpokladané prínosy spočívajú v okamžitej 

dostupnosti údajov pre riadenie, v  efektívnosti nastavenie procesov účtovníctva čo sa prejaví 

v presnosti vykazovania účtovných závierok a predovšetkým v zlepšení kvality  

a konzistentnosti údajov pre oblasť reportingu a  finančno-ekonomických analýz. Hlavným 

prínosom bude vytvorenie resp. nastavenie manažérskeho informačného systému v súlade  

s aktuálnymi trendami IS/IT tak, aby bola zabezpečená dlhodobá konkurencieschopnosť 

podnikov. Pri riešení budú využité základné vedecké metódy: analýza, syntéza, komparácia  

a vybrané matematicko-štatistické metódy (v súlade s charakterom riešenej problematiky).  
 

 

 

 

 

 


