
Témy doktorandských dizertačných prác pre akad. rok 2014/2015 
Študijný program: Ekonomika a manažment podniku 
Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 
 
Foreign candidates can choose topics related to the field of study 3.3.11 Sectorial and Branch Economics only. 
 
 
KATEDRA MANAŽMENTU/Department of Management 
 
prof.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. 
NOVÉ TRENDY ROZVOJA V MANAŽMENTE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV 
Nosným cieľom dizertačnej práce je prehodnotiť súčasný stav manažmentu v poľnohospodárskych 
podnikoch Slovenskej republiky, zistiť príčiny jeho nižšej produkčnej výkonnosti a efektívnosti 
z hľadiska uplatňovaných manažérskych prístupov a navrhnúť progresívne metódy a nástroje 
manažmentu, ktoré môžu viesť podniky k rastu ich konkurencieschopnosti a to za podmienok 
udržateľného rozvoja výrobných, spoločenských a ekonomických zdrojov. Výskum sa uskutoční vo 
vybraných poľnohospodárskych podnikoch prvovýroby, v dodávateľských a odberateľských subjektoch 
.Hlavný dôraz bude kladený na využívanie projektových organizačných štruktúr, diverzifikáciu 
výrobných programov, uplatňovanie znalostných a inovačných prístupov a formovanie odberateľských 
združení. Dotazníkový prieskum zameraný na predznačené problémy sa uskutoční v podnikoch rôznych 
veľkostných skupín a výrobných oblastí, zatiaľ čo konkrétne podkladové údaje budú získané osobným 
zisťovaním vo vybranej vzorke úspešných a zaostávajúcich poľnohospodárskych podnikov. Z vedeckých 
metód výskumu budú využité metódy analýzy a syntézy, metódy vedeckej komparácie, metódy 
modelovania, štatistická analýza a analýza SWOT. Využívanie poľnohospodárskeho poradenstva pri 
zlepšovaní znalostných a inovačných systémov v poľnohospodárstve. 
 
 
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. 
VYUŽÍVANIE ČASOVÉHO MANAŽMENTU AKO PROSTRIEDKU NA ZEFEKTÍVNENIE 
PRÁCE MANAŽÉROV V PODNIKOCH AGROSEKTORU 
Predmetom skúmania dizertačnej práce bude efektívnosť využívania času manažérmi na jednotlivých 
úrovniach podnikového manažmentu. Hlavným cieľom práce bude zhodnotiť schopnosť manažérov 
racionálne rozdeliť svoj čas na plnenie dôležitých, naliehavých a ostatných úloh a následne navrhnúť 
opatrenia na zefektívnenie využívania tohto vzácneho, no obmedzeného zdroja. Základnými metódami 
a technikami získavania primárnych informácií budú časové snímky, dotazníkový prieskum a riadený 
rozhovor. Na ich vyhodnotenie budú použité vybrané ukazovatele kvantitatívnej a kvalitatívnej štatistiky 
a empirická komparácia s názormi a výsledkami štúdií renomovaných odborníkov v tejto oblasti. 
 
 
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. 
KOMPETENTNOSŤ MANAŽÉROV V PODNIKOCH AGROSEKTORA A JEJ CIELENÉ 
ROZVÍJANIE 
Predmetom riešenia dizertačnej práce je skúmanie úrovne a obsahu kompetentnosti manažérov 
v podnikoch agrosektora a jej cielené rozvíjanie. Základným zdrojom primárnych podkladových údajov 
bude dotazníkový prieskum, ktorý odhalí úroveň a obsahové zameranie kompetentnosti manažérov na 
rôznych úrovniach podnikového manažmentu. Kompetentnosť sa bude hodnotiť podľa úrovne 
dosiahnutého rozdelenia, odborného zamerania, praxe v odbore a ďalších doplňujúcich a rozvíjajúcich 
oblastí a úrovní vzdelania ako sú jazykové znalosti, IKT a pod. V neposlednom rade budú predmetom 
skúmania možnosti ďalšieho rozvoja a kariérneho rastu manažérov. Následne po zhodnotení aktuálneho 
stavu sa navrhnú opatrenia na permanentné rozvíjanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov 
manažérskej kompetentnosti v podnikoch agrosektora. 
 
 



 
doc. Ing. Albín Malejčík, CSc. 
MODEL RIEŠENIA DÔCHODKOVOSTI PRACOVNÍKOV V ŠTÁTNYCH PODNIKOCH, 
ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 
Celosvetový trend orientácie manažmentu je na oblasť ľudských zdrojov. Ťažiskom manažérskeho 
úspechu sa preto stáva človek, jeden z najdôležitejších faktorov dosiahnutia masívnej konkurenčnej 
výhody. Ľudia sú spoločenským prvkom každej organizácie. Prinášajú do života organizácie nové 
nápady, nové prístupy, nové metódy.. Vlastnenie veci umožňuje podnikať, ale ľudia ho uskutočňujú, 
alebo inak povedané základným kapitálom organizácie sú finančné a iné zdroje, ale podmienkou ich 
efektívneho využívania sú odborne zdatní a účelne motivovaní ľudia. Ľudský kapitál prináša jeho 
vlastníkom výnos porovnateľný s ktoroukoľvek inou investíciou, preto je potrebné práci s ľudskými 
zdrojmi venovať pozornosť ako každej inej dôležitej súčasti podnikateľskej činnosti. Úlohou projektu 
doktorandskej práce bude navrhnúť algoritmus dôchodkovosti pracovníkov orgánov štátnej správy 
a samosprávy. Navrhovaný systém ma rešpektovať, postavenie pracovníka v hierarchickej štruktúre 
a odzrkadľovať ekonomické aktivity (úspechy) príslušnej organizácie  
 
 
KATEDRA MARKETINGU/Department of Marketing 
 
prof. Dr. Ing. Elena Horská 
VÝZNAM MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ A ROZŠÍRENEJ REALITY V MARKETINGU 
POTRAVÍN 
Cieľom dizertačnej práce je identifikovať výhody z použitia najmodernejších mobilných aplikácií 
a rozšírenej reality v marketingu potravín. Z metodického hľadiska práca bude skúmať mieru poznania 
a praktického využitia mobilných aplikácií na trhu potravín. V spolupráci s vybranými výrobcami 
a predajcami potravín bude na základe testovania navrhnutých pracovných koncepcií vybraných 
mobilných aplikácií a rozšírenej reality skúmať spotrebiteľské reakcie, emócie (s využitím neurovýskumu 
a softvéru Face reader) a nákupné správanie. 
 
 
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. 
VPLYV NÁSTROJOV MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE NA VEDOMÉ A PODVEDOMÉ 
REAKCIE SPOTREBITEĽA NA TRHU S POTRAVINAMI 
Porozumenie a pochopenie spotrebiteľského vnímania predstavuje pre marketing výzvu od samých 
začiatkov jeho existencie. Hlavným cieľom dizertačnej práce je využite dostupných poznatkov neurovedy 
pri skúmaní vplyvu nástrojov marketingovej komunikácie na spotrebiteľské vnímanie a preferencie. 
V spolupráci s vybranými výrobcami a predajcami pôsobiacimi na trhu potravín budú na základe 
testovania spotrebiteľského vnímania uplatňovaných komunikačných nástrojov odhalené spotrebiteľské 
(vedomé vs. podvedomé) reakcie. Z metodologického hľadiska bude práca kombinovať tradičné 
a moderné techniky neurovýskumu (facereader, meranie psycho-galvanického reflexu) za účelom 
vzájomnej komparácie zistení v procese spotrebiteľského vnímania. 
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KATEDRA EKONOMIKY/Department of Economics 
 
prof.h.c. doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. 
KONTROLING AKO NÁSTROJ RIADENIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU 
Kontroling ako podpora manažmentu je odrazom prirodzeného vývoja riadenia podniku. Je 
predpokladom vyššej kvalitatívnej úrovne zabezpečovania ekonomických úloh podniku. Napriek 
dostupnej literatúre je chápanie kontrolingu zo strany manažmentu nie vždy správne, nekohézne a úroveň 
poznatkov manažmentu o základných nástrojoch kontrolingu je taktiež rôznorodá. Aký je stav využívania 
kontrolingu v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku? Aká je úroveň poznatkov o tomto 
modernom prístupe riadenia manažérov poľnohospodárskych podnikov na Slovensku? Toto sú otázky na 
ktoré by mala odpovedať dizertačná práca. Informačná databáza bude zabezpečovaná nepriamou metódou 
kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, a to hlavne dotazníkovým zisťovaním, riadeným rozhovorom 
a štúdiom dokumentov. Výsledky analýzy budú zároveň východiskom pre návrhovú časť dizertačnej 
práce. 
 
 

KATEDRA PODNIKOVÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV/Department of Enterprise`s 
Information Systems 
 
doc. Ing. Marián Kočner, PhD. 
MAJETKOVÁ A FINANČNÁ SITUÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV V SR 
V POROVNANÍ S POĽNOHOSPODÁRSKYMI PODNIKMI KRAJÍN EÚ 
Analýza majetkovej a finančnej situácie vybraných poľnohospodárskych podnikov je uskutočnená na 
základe informácií, ktoré nám poskytlo účtovníctvo prostredníctvom účtovných výkazov, ktoré tvoria 
individuálnu účtovnú závierku každého podnikateľa. Práca sa zaoberá hodnotením majetkovej a finančnej 
situácie vybraných podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v SR. Rozanalyzovať majetkovú a finančnú 
situáciu vo vybraných dvoch najlepšie poľnohospodárskych podnikoch SR a komparovať tieto výsledky 
s najlepšími poľnohospodárskymi podnikmi Vyšehradských krajín a Rakúska. (ČR, MR, PR, Rakúsko). 
Z tejto podrobnej analýzy syntetizovať problémy a nájsť riešenia a návrhy pre hospodársku 
a poľnohospodársku politiku EÚ. 
 
 
doc. Ing. Milan Kučera, CSc. 
INOVÁCIA PODNIKOVÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV PRE RIADENIE 
PODNIKOVÝCH PROCESOV 
Informačný systém podniku podporovaný prostriedkami informačnej a komunikačnej techniky má 
prostredníctvom aplikačných informačných technológií podporovať riadiace procesy plánovanie, 
organizovanie, vedenie pracovníkov, evidencia, kontrola, analýza riadiaceho systému podniku a výkazy 
spojené s plnením úloh riadeného systému podniku. Základným cieľom dizertačnej práce bude zvýšiť 
kvalitu rozhodovacích procesov v podniku vo všetkých etapách s využitím kvalitných informačných 
systémov. Obsahom skúmania budú konkrétne podniky a analýza informácií, ktoré produkujú ich 
informačné systémy pre rozhodovacie procesy. V analýze bude využitá metóda kritických faktorov 
úspechu, ktorá bude sledovať individuálne potreby manažérov podniku na jednotlivých stupňoch riadenia. 
Výsledkom projektu budú stanovené inovačné návrhy skvalitnenia podnikových informačných systémov 
v oblasti poskytovania informácií pre vedecké riadenie vybraných podnikových procesov. 
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doc. Ing. Anna Látečková, PhD. 
ÚČTOVNÝ SYSTÉM PODNIKU AKO RELEVANTNÝ NÁSTROJ RIADENIA 
A ROZHODOVANIA MANAŽÉROV 
Téma dizertačnej práce vychádza z aktuálnej problematiky zvyšujúceho sa významu hodnoverných 
a včasných informácií pre potreby riadenia a rozhodovania. Cieľom práce je zabezpečenie informačných 
nárokov manažérov využitím účtovných informácií, zrýchlenie prístupu k informáciám, využitie možností 
predikcie tvorby a výsledkov rozhodovania. Riešenie uvedenej problematiky je založené na skvalitňovaní 
účtovného systému podniku, ktorý poskytuje rozsiahle možnosti uplatnenia účtovných informácií 
v riadení a rozhodovaní. Obsahom skúmania budú podniky a ich informačné systémy, predmetom práce 
bude analyzovanie informačných potrieb manažérov a možnosti ich napĺňania prostredníctvom účtovného 
systému podniku. Výsledkom práce bude skvalitnenie informačného zabezpečenia manažérov využitím 
účtovných informácií, čím sa významne ovplyvní schopnosť prijímať včasné a kvalitné rozhodnutia na 
všetkých stupňoch riadenia, dosahovanie podnikových cieľov, zvyšovanie konkurencieschopnosti 
a dlhodobá prosperita podniku.  
Dizertačná práca nadväzuje na projekt Grantovej agentúry SPU: „Kontroling a účtovný systém podniku“ 
a projekt KEGA "Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov (vysokoškolská učebnica v anglickom jazyku), 
ktoré sú riešené na Katedre podnikových informačných systémov, FEM, SPU v Nitre. 
 
 
KATEDRA ŠTATISTIKY A OPERAČNÉHO VÝSKUMU/Department of Statistics and Operations 
Research 
 
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. 
SKÚMANIE DOPADOV AGRÁRNYCH POLITÍK NA EFEKTÍVNOSŤ  
POĽNOHOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV 
Cieľ dizertačnej práce spočíva v hodnotení účinnosti nástrojov agrárnych politík s akcentom na 
agroenvironmentálne opatrenia Programu rozvoja vidieka. Skúmaný bude vplyv politík na efektivitu 
a efektívnosť poľnohospodárskych subjektov a na rozvoj vidieka. Podkladové údaje bude tvoriť panel dát 
čerpaných z Informačných listov poľnohospodárskych podnikov za vybraný časový horizont rr. 2007 - 
2013, ktorými disponuje MPRV SR. Z metodologického aspektu budú v práci využité progresívne 
metodické prístupy koncipované na báze viacrozmerných štatistických metód (faktorová analýza), 
Propensity Score Matching (PSM), stochastické produkčné fronty (SFA) a iné.  
 
 
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. 
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 a  
- identifikáciu rozhodujúcich činiteľov 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. 
 
  



 
KATEDRA FINANCIÍ/Department of Finance 
 
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. 
VYUŽITIE EUROFONDOV NA PODPORU INOVATÍVNYCH FORIEM PODNIKANIA 
POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV 
Cieľom práce je posúdiť vplyv finančných nástrojov SPP EÚ na tvorbu inovatívnych foriem podnikania 
poľnohospodárskych podnikov pôsobiacich na udržateľný rozvoj vidieckych oblastí. Hodnotenie 
a analýza bude vychádzať z priorít SPP EÚ realizovaných v programov 
om období rokov 2007-2013 a zo stanovených priorít na programovacie obdobie rokov 2014-2020. 
 
 
KATEDRA INFORMATIKY/Department of Informatics 
 
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. 
VYUŽITIE IKT A SLUŽIEB INTERNETU NA PODPORU RIADENIA V PODNIKOCH 
AGROSEKTORA 
Informácie, informačné technológie a služby Internetu sú v dnešnej dobe nástrojom zefektívnenia 
všetkých činností podniku. Hlavným cieľom dizertačnej práce je definovať základné atribúty využívania 
IKT a služieb Internetu, najmä služby elektronickej prezentácie a elektronického obchodu s prihliadnutím 
na špecifiká agrosektora. Na dosiahnutie uvedeného cieľa bude potrebné:  
- analyzovať súčasný stav využívania IKT a služieb Internetu v podnikoch agrosektora,  
- analyzovať dopad využívania IKT na ekonomické ukazovatele podniku a získavanie nových 

obchodných partnerov,  
- navrhnúť možnosti ďalšieho rozvoja využívania prezentácie podnikov na Internete,  
- vypracovať prezentáciu vybraného podniku na Internete s využitím prvkov elektronického 

obchodovania,  
- zhodnotiť prínosy využívania IKT na podporu riadenia a obchodovania prostredníctvom Internetu. 
 
 
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc. 
INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE A JEHO TECHNOLOGICKÁ PODPORA V SUBJEKTOCH 
AGROSEKTORA 
Cieľom dizertačnej práce je vymedziť efektívnosť informačného zabezpečenia a jeho technologickej 
podpory v podnikoch agrosektora, analyzovať jeho dopad na efektívnosť podniku, charakterizovať 
manažérske metódy a postupy ich výberu a aplikácie s ohľadom na úspešnosť v konkurenčnom prostredí. 
Údajová základňa bude orientovaná s ohľadom na subjekt agrosektora. K dosiahnutiu definovaného cieľa 
sa predpokladá: analyzovať súčasný stav informačného zabezpečenia v podnikoch agrosektora 
analyzovať manažérske metódy a postupy ich výberu aj s ohľadom na ich technologickú podporu, 
kvantifikovať a kvalifikovať ich dosah na efektívnosť riadenia podniku, vymedziť ich dosah na úspešnosť 
podniku v konkurenčnom prostredí. zhodnotiť prínosy na podporu riadenia. 
 
 


	doc. Ing. Anna Látečková, PhD.

