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KATEDRA ŠTATISTIKY A OPERAČNÉHO VÝSKUMU 

 

Školiteľka: 
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Efekty členstva poľnohospodárskych výrobcov v odbytových organizáciách 

Významná časť prostriedkov z národných a EÚ zdrojov je zameraná na zvýšenie 

konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora. Rastúci význam miestnych 

a regionálnych trhov je kľúčovým pre domácich výrobcov potravín a udržanie ich pozície na 

tuzemskom trhu. Cez II. pilier SPP smeruje podpora organizácie potravinového reťazca, 

vrátane spracovania a uvádzania poľnohospodárskych produktov na trh. Cieľom podpory 

odbytových organizácií výrobcov je zlepšiť konkurencieschopnosť ich členov a zvýšiť ich 

trhovú silu. Práca bude hodnotiť ekonomické a priestorové efekty odbytových organizácií 

(OOPV) na výkonnosť ich členov v SR v období 2003 – 2020. Použité budú údaje databáz 

MPSR a dotazníkového prieskumu. Kvantitatívna analýza bude zameraná na odhad čistých 

efektov členstva podnikov v OOPV metódami kontrafaktuálnej analýzy. Priestorové efekty 

budú skúmané ekonometrickými modelmi. Dotazníkovým prieskumom a riadenými 

rozhovormi budú hodnotené kvalitatívne údaje o faktoroch ovplyvňujúcich účasť fariem 

v komoditných OPV, ich štruktúru a ich pozície na trhu. Výstupy umožnia odhad efektov 

politiky a prípravu odporúčaní pre poľnohospodársku politiku s cieľom posilnenia pozície 

domácich výrobcov na trhu. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia. 

 

 

KATEDRA MATEMATIKY 

 

Školiteľka: 
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Vývoj produkcie a spotreby biopotravín v podmienkach slovenského 

poľnohospodárstva 

Slovenskí spotrebitelia sa čoraz viac zaujímajú o biopotraviny, čo súvisí s orientáciou 

obyvateľov na zdravý životný štýl. Nielen odborníci na výživu, ale aj bežní ľudia sa začali 

zamýšľať nad obsahom potravín, ktoré ako spotrebitelia nakupujú a následne konzumujú. 

V tomto kontexte hlavným cieľom dizertačnej práce je na základe získaných údajov zhodnotiť 

vývoj produkcie a spotreby biopotravín, ktoré sú výsledkom ekologického poľnohospodárstva 

a vytvoriť aktuálny model s faktormi vplývajúcimi na trh s biopotravinami v podmienkach 

SR. V súvislosti so zdravým životným štýlom sa objavujú biopotraviny v ponuke obchodných 

reťazcov, sledujeme reklamu na bioprodukty v printových a televíznych médiách, ale aj 

informácie o ich priaznivom vplyve na zdravie človeka. V teoreticko-metodologickej časti 



dizertačnej práce bude uceleným spôsobom spracovaná problematika biopotravín, 

bioproduktov a ekologického poľnohospodárstva v podmienkach Slovenskej republiky 

v kontexte Európskeho spoločenstva. Biopotraviny ako jeden z trendov na trhu potravín sa 

stávajú čoraz vyhľadávanejším artiklom, čím sa vytvárajú nové príležitosti pre produkciu, 

spracovanie a predaj biopotravín. Je dôležité poznať veľkosť potenciálneho segmentu 

spotrebiteľov biopotravín a jeho charakteristiku. Čiastkovým cieľom dizertačnej práce bude aj 

zhodnotenie názorov a preferencií spotrebiteľov o bioproduktoch na slovenskom trhu 

s biopotravinami. Pri spracovaní údajov budú použité grafické prezentácie, metódy 

jednorozmernej a viacrozmernej štatistickej analýzy (napr. meranie asociácií, zhluková 

analýza a iné). 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia. 

 

 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

Školiteľka:  

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Marketing 3.0: jeho vplyv na trendy v agropotravinárskom komplexe 

a spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživy 

Hlavným cieľom dizertačnej práce je poukázať na vplyv Marketingu 3.0 na súčasné a nové 

trendy v agropotravinárskom komplexe a spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej 

výživy. Rovnako ako sa vyvíja svet vo všetkých jeho oblastiach, tak sa vyvíja aj marketing. 

Kým marketing 1.0 bol zameraný na výrobu a užívateľskú hodnotu produktov, marketing 2.0 

na spotrebiteľa a nové IT technológie, tak marketing 3.0 je podľa P. Kotlera zameraný na 

produkciu výrobkov, služieb a podnikových kultúr, ktoré inšpirujú, zahŕňajú a odrážajú 

hodnoty cieľových zákazníkov. Zákazníci, spotrebitelia, ale i verejnosť vnímajú produkt 

nielen z hľadiska jeho úžitkových vlastností, ceny, obalu, značky a pod., ale najmä z pohľadu 

čo sa spája s jeho výrobou a za kých podmienok vzniká. Vzhľadom na zameranie dizertačnej 

práce na agropotravinársky sektor, predmetom jej skúmania bude spotrebiteľské správanie na 

trhu rastlinných a živočíšnych produktov v súvislostiach s čoraz viac rezonujúcimi témami 

ochrany zvierat, ochrany prírody a ochrany zdravia ľudí. V dizertačnej práci bude pozornosť 

venovaná aj rastúcim novým trendom vo výžive ľudí – vegánstvo a vegetariánstvo, ktoré 

majú vplyv na producentov, t.j. podniky poľnohospodárskej prvovýroby, chovateľov 

hospodárskych zvierat a potravinárske podniky. Sekundárne informácie budú získané zo 

zdrojov domácich a zahraničných autorov zaoberajúcich sa predmetnou problematikou 

a verejne dostupných dokumentov, údajov publikovaných ŠÚ SR a pod. Primárne údaje budú 

získané prostredníctvom metód marketingového výskumu. Získané primárne a sekundárne 

dáta budú spracované metódami kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy, prípadne inými 

modernými metódami v závislosti od databázovej základne. 

Téma pre uchádzačov o externú formu štúdia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľka:  

doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov 

Cieľom dizertačnej práce je zamerať sa na analýzu faktorov na trhu vstupov a výstupov pre 

výrobcov a skúmaním faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie spotrebiteľa na trhu 

pekárenských výrobkov. Zmeny v spotrebiteľských preferenciách a dopyt po pekárenských 

výrobkoch sa budú analyzovať zo sekundárnych zdrojov, zo zahraničných aj domácich 

dokumentov a databáz. Údaje budú doplnené aj o dáta z terénneho prieskumu, pomocou 

dotazníkov, rozhovorov, návrhu stromu problémov. Pre stanovenie a kvantifikáciu modelu 

spotreby vybraných potravín bude použitý korelačný počet a regresná analýza, ktorá 

umožňuje skúmať vzťahy závislosti medzi kvantitatívnymi znakmi. Pri skúmaní závislosti 

medzi kvalitatívnymi znakmi budú použité miery a charakteristiky asociácie a kontingencie. 

Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka:  

prof. Dr. Ing. Elena Horská  

Téma dizertačnej práce:  

Využitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na 

emócie spotrebiteľov vo vybranom podnikateľskom subjekte 

Práca pojednáva o využití spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení pri 

hodnotení vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov. Cieľom práce je analyzovať vplyv arómy na 

spotrebiteľské rozhodnutie v nákupnom procese pri zohľadnení emocionálnej zložky 

rozhodovania. Pri riešení práce budú použité najnovšie výskumné metódy v oblasti 

neurozobrazovacích a biometrických metód. Primárny výskum vyústi do definovania 

praktických a teoretických súvislostí zmeny faktorov prostredia na nákupné správanie 

a rozhodovanie. 

Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka:  

prof. Dr. Ing. Elena Horská  

Téma dizertačnej práce:  

Využitie kvantitatívnych metód pre optimalizáciu marketingovej podpory 

vybraných prvkov zdravého životného štýlu cieľovému zákazníkovi 

Vznik tzv. “Big Data“, ako aj nová generácia výskumu založeného na údajoch si vyžaduje 

rozvoj digitálnej výskumnej infraštruktúry, ktorá umožňuje efektívne využívanie údajov 

a nástrojov z rôznych zdrojov a v rôznych formátoch. To platí najmä v prípade rozvíjajúcich 

sa prierezových oblastí, ako sú potraviny, výživa a zdravie, kde sú údaje roztrieštené. Tento 

stav nehomogénnych údajov a nedostatok informácií ako taký, vedie k nedostatku vedomostí, 

ktoré bránia tvorcom politík pri tvorbe dlhodobých stratégií a súkromnému sektoru pri 

zabezpečovaní zdravšieho a udržateľnejšieho stravovania. Cieľom dizertačnej práce je 

získanie „big data“ pri sledovaní správania sa zákazníkov v oblasti zdravého stravovania 

a životného štýlu. Dôraz sa bude klásť na zber, integráciu a štandardizáciu údajov, informácií, 

poznatkov a odborných znalostí zákazníkov, spotrebiteľov, verejných a súkromných 

zainteresovaných strán. Prostredníctvom dotazníkov, IKT techník, sociálnych sietí, online 

marketingu a mobile marketingu bude realizovaný zber, generovanie a zdieľanie údajov. 



Takto získané dáta budú následne spracované prostredníctvom kvantitatívnych metód na 

účely optimalizácie marketingovej podpory vybraných prvkov zdravého životného štýlu 

cieľovému zákazníkovi. Vedecké poznatky umožnia autoritatívnym orgánom, tvorcom 

politík, mimovládnym organizáciám, potravinárskemu priemyslu, poľnohospodárom 

a spotrebiteľom robiť zodpovedné rozhodnutia a voľby v prospech potravinového systému. 

Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ:  

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Determinanty konkurencieschopnosti sektora ovocia a zeleniny 

v podmienkach Slovenskej republiky 

Sektor ovocia a zeleniny sa dlhodobo v podmienkach Slovenského poľnohospodárstva 

nachádza vo veľmi zlej ekonomicko-obchodnej situácií. Slovenská republika v danom sektore 

dosahuje negatívnu obchodnú bilanciu. Dôvodom je množstvo faktorov, ktoré prispievajú 

k tejto negatívnej situácií ako sú: rast miezd, nájomné, dane, ceny osív, chémie, hnojív, 

strojov a ich údržby, ceny za služby, náročnosť technológie pestovania ovocia a zeleniny, 

chýbajúce závlahové systémy, nevybudované skladové hospodárstva a vysoké DPH. Domáci 

výrobcovia majú sťažené podmienky konkurencieschopnosti voči zahraničným produktom 

a tu absentujú určité podporné stimuly štátu na podporu domácich producentov. Iné štáty 

Európskej únie majú okrem vyšších priamych platieb aj úľavy na odvodoch, neplatia za 

závlahovú vodu, alebo majú iné formy podpory zo strany rezortu. Hlavným cieľom 

dizertačnej práce je zhodnotenie vývoja produkcie ovocia a zeleniny, zhodnotenie úrovne ich 

spotreby, priemerné ceny, problémy týkajúce ekonomiky výroby, skladovania a odbytu 

predaja ovocia a zeleniny na domácom trhu a zahraničných trhoch. Čiastkovým výstupom 

práce okrem zhodnotenia má byť aj navrhnutie alternatívnych odbytových stratégií s ovocím 

a zeleninou pre slovenských prvovýrobcov ale aj návrhy a odporúčania, ktoré majú pomôcť 

na trhu s ovocím a zeleninou. Rovnako čiastkovým výstupom má byť aj vypočítanie reálnej 

úrovne štátnych podpôr pre pestovateľov ovocia a zeleniny. 

Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ:  

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.  

Téma dizertačnej práce:  

Perspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach 

Slovenskej republiky 

Chov oviec na Slovensku má svoje veľké opodstatnenie. V súčasnom období je 

najstabilnejším odvetvím v živočíšnej výrobe. Ovčie výrobky majú komparatívne výhody 

v rámci EÚ. Ovčie komodity môžu napomôcť k zníženiu záporného salda zahraničného 

obchodu. K rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim ekonomiku chovu oviec patria početné 

stavy, reprodukčné parametre, mechanizácia, domáca spotreba a export. V podmienkach 

trhového mechanizmu, ak má byť chov oviec prosperujúci, musí produkovať také výrobky, 

ktoré majú uplatnenie nielen na domácich, ale hlavne na zahraničných trhoch. Hlavným 

cieľom dizertačnej práce je vytvorenie algoritmu výpočtu veľkosti farmy so zameraním na 

výrobu a odbyt ovčích produktov s vyššou pridanou hodnotou. V algoritme budú 

zakomponované všetky dotačné tituly a rovnako tak aj všetky nariadenia týkajúce sa chovu 



oviec a nariadenia týkajúce sa spracovania a odbytu základných komodít živočíšnej výroby. 

Algoritmus výpočtu veľkosti farmy bude aplikovaný pre jednotlivé plemená oviec, typické 

pre slovenské výrobné podmienky. V rámci algoritmu budú realizované aj výpočty ohľadom 

nového plemena oviec „slovenská dojná ovca“, kde doposiaľ neexistujú žiadne ekonomické 

výsledky. Práve toto plemeno má zvýšiť nielen produkciu mlieka, ale aj 

konkurencieschopnosť našich chovateľov oviec.  

Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

KATEDRA MANAŽMENTU 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Inovačné prístupy v potravinárskom priemysle a zmena spotrebiteľského 

správania  

Nové trendy vo výrobe potravín, technologické postupy, automatizácia výroby, meniace sa 

životné návyky, ale aj neustále riešenie naliehavých situácii a hladu vo svete vedú k potrebe 

klásť čoraz väčší význam na výživu a potrebu zabezpečiť kvalitne potraviny pre obyvateľstvo 

na celom svete. Podľa údajov FAO UN vzrastie do roku 2050 počet obyvateľov na planéte na 

9,6 miliárd a je nutné riešiť nasýtenie rastúcej populácie. Potravinová sebestačnosť je aj 

jednou z aktuálnych a kľúčových priorít Európskej únie (EÚ) a je na ňu vynakladaných viac 

ako 40 percent z európskeho rozpočtu. Ak by sme zobrali vývoj v potravinárskom priemysle 

za posledných 15 rokov, tak možno pozorovať výraznú zmenu na celom svete. S rýchlym 

nástupom nových technológií, vývojom nových ingrediencií a automatizáciou pri obsluhe sa 

mení aj charakter potravín. Vznikajú nové označenia potravín, ako napr. funkčné potraviny, 

ktoré majú často okrem sýtiacej funkcie aj charakter lieku a majú pomáhať ľuďom pri 

rôznych zdravotných problémoch. Charakter práce a životný štýl pracujúcich ľudí, ktorí chcú 

konzumovať zdravé, prírodné a lepšie potraviny pre ich zdravie mení aj spôsob stravovania. 

Konzumácia menšieho množstva mäsa, resp. konzumácia náhrad mäsa, nižší príjem kalórií 

a návrat k regionálnym a tradičným potravinám poukazuje na potrebu riešiť túto 

problematiku. Cieľom práce bude identifikovať trendy na trhu potravín z pohľadu 

spotrebiteľa ako aj výrobcu. 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. Na skúmanie závislosti 

medzi odpoveďami a príslušnými premennými bude použitá kontingenčná analýza, Chí-

kvadrát a metóda asociačnej analýzy. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia. 

 

 


