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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: 

Ekonomicko-sociálne dopady využitia biomasy v poľnohospodárskych 

podnikoch 
 

So zvyšujúcim sa dopytom po energetickom zhodnotení biomasy je nevyhnutné riešiť výzvy 

akými sú dodatočne sa zvyšujúce intenzívne využívanie pôdy na produkciu biomasy, ktoré 

spôsobuje tlak nielen na poľnohospodársku pôdu, ale aj na ceny potravín a  stratu 

biodiverzity. Poľnohospodárstvo je považované za hlavného producenta biomasy a tým sa 

agropodnikatelia dostávajú aj do pozície výrobcov elektrickej energie. To  diverzifikuje ich 

podnikateľské aktivity a predstavuje ďalší a v tomto prípade aj stabilný zdroj príjmu. Avšak, 

využívanie rastlinnej produkcie na riešenie energetických problémov nesmie ohrozovať 

výrobu potravín a krmív, regeneráciu pôdnej úrodnosti a nesmie byť v rozpore s trvalo 

udržateľným rozvojom využívania poľnohospodárskej krajiny. Výskum posúdi aktuálnu 

situáciu vo využívaní poľnohospodárskej pôdy určenej pre produkciu biomasy, rovnako aj 



trhové prostredie využívania biomasy na regionálnej a/alebo národnej úrovni a identifikuje 

potenciál produkcie biomasy na energetické využitie na vybranom území. Zhodnotí sa tiež 

ekonomická efektívnosť produkcie biomasy a jej vplyv jej na hospodárenie  

poľnohospodárskeho 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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Informačné zabezpečenie riadiacich procesov a jeho technologická podpora 

v podnikoch 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. K dosiahnutiu definovaného cieľa sa predpokladá 

využiť základné vedecké a vybrané matematicko-štatistické metódy s ohľadom na charakter 

riešenej problematiky, ktorých rezultátom bude: - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATEDRA MANAŽMENTU 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. 

Téma dizertačnej práce:   

Zhodnotenie úrovne spoločenskej zodpovednosti v krajinách  V-4 
 

V súčasnosti spoločenská zodpovednosť priťahuje pozornosť mnohých spoločností na celom 

svete . V posledných rokoch, stále viac a viac spoločností podporuje svoje podnikateľské 

aktivity prostredníctvom podnikovej stratégie, ktorú nazývajú sociálna zodpovednosť 

podniku, z dôvodu, že zákazníci ako aj široká verejnosť právom očakávajú, že podnikateľské 

subjekty sa budú správať zodpovedne z ohľadom na sociálnu, spoločenskú a environmentálnu 

udržateľnosť. Kľúčovou oblasťou spoločenskej zodpovednosti je, do akej miery spoločnosti 

riadia dodávateľsko-odberateľské vzťahy, rešpektujú základné práva, vrátane práv 

zamestnancov bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, environmentálne hľadisko a pod. 

Práca bude venovať hodnoteniu úrovne CSR v krajinách V4 v troch oblastiach trvalo 

udržateľného rozvoja: ochrana životného prostredia, riadenie zdrojov a rovnosť mužov a žien. 

Metodika použitá v práci bude vychádzať z dodržiavania a metodického postupu 

vyplývajúceho z medzinárodné normy ISO 26000:2010, ktorá poskytuje návod pre 

hodnotenie CSR. Zároveň bude doktorand zapojený do overovania úvah a korigovania 

navrhnutých kvalitatívnych a kvantitatívnych veličín a ich váh v algoritme globálneho indexu 

spoločenskej zodpovednosti u podnikateľských subjektov, neziskových organizácii a inštitúcií 

štátnej správy v krajinách V4. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľka: 

prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.   

Téma dizertačnej práce: 

Komparácia vnímania spoločenskej zodpovednosti malých a stredných 

podnikov vo vybraných krajinách  
 

Dizertačná práca sa bude zaoberať problematikou spoločenskej zodpovednosti podnikov 

(ďalej SZP) a realizáciou ich aktivít z hľadiska jej jednotlivých pilierov (sociálneho, 

ekonomického a environmentálneho) a ich filantropických aktivít. Cieľom dizertačnej práce 

je komparácia vnímania SZP malých a stredných podnikov vo vybraných krajinách za účelom 

udržateľnosti ich manažérsko – marketingových cieľov a navrhovanie ďalších možností 

riešenia. Základnou metódou výskumu budú riadené rozhovory vo vybranom súbore malých 

a stredných podnikov a dotazníková metóda. Získané informácie sa budú spracovávať 

matematicko – štatistickými metódami a komparovať medzi skupinami podnikov vo 

vybraných krajinách.  

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Časový manažment v práci manažéra 
 

Cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť využívanie časového manažmentu v práci podnikových 

manažérov, poukázať na nedostatky a rezervy, tzv. zlodejov času, ktoré negatívne ovplyvňujú 

hospodárenie s časom a tým zvyšujú únavu manažérov a znižovanie ich pracovnej 

výkonnosti. Základným nástrojom získavania prvotných informácií sú časové snímky. 

Dosiahnuté výsledky môžu slúžiť ako metodická pomôcka pre manažérov, ktorá bude 

obsahovať odporúčania zamerané na efektívne využívanie pracovného času, zvyšovanie 

pracovného potenciálu a eliminovanie časových strát. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 



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:   

Zdokonaľovanie vnútorného kontrolného systému podniku ako 

významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie 
 

Súčasné obdobie sa vyznačuje vysokou dynamikou prebiehajúcich procesov v podnikovej 

praxi. Od manažérov sa vyžadujú rýchle reakcie na meniace sa podmienky. Časový interval 

na riešenie problémov sa neustále skracuje. Je dôležité, aby sa rozhodnutia zakladali na 

dôveryhodných a aktuálnych informáciách a následne existovala spätná väzba. Je preto 

nevyhnutné, aby v podnikoch fungoval efektívny vnútorný kontrolný systém. Cieľom 

dizertačnej práce je zdokonaľovanie vnútorného kontrolného systému, ako významného 

nástroja riadenia a rozhodovania manažérov. Riešenie uvedenej témy prinesie v teoretickej 

časti pohľad na vývoj, význam a možnosti využitia predmetnej problematiky. Praktická časť 

bude zameraná na konkrétny kontrolný systém vybraných podnikov, na identifikovanie 

problémov a ich riešenie. Výsledkom bude návrh na zdokonalenie vnútorného kontrolného 

systému s dôrazom na jeho efektívne využitie pre riadenie a rozhodovanie manažérov. Pri 

riešení budú využité základné vedecké metódy: analýza, syntéza, komparácia a vybrané 

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



Dissertation topics for academic year 2017/2018 
 

Field of study: 3.3.16 Business Economics and Management 
 

Study programme: Business Economics and Management 

 

 

DEPARTMENT OF  MANAGEMENT 

 
Supervisor: 

prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.   

Dissertation topic: 

Comparison of the Perception of Corporate Social Responsibility of SMEs 

in the Selected Countries 
 

Dissertation thesis will deal with the corporate social responsibility (CSR) in enterprises and 

implementation of their activities from the viewpoint of three main pillars (social, economic 

and environmental) and their philanthropic activities. The aim of dissertation thesis is the 

comparison of CSR´s perception in SMEs in the selected countries and the recommendation 

for other possibilities of solution. Methodology of the thesis will be based on advanced 

theories (secondary information) and questionnaire method (primary information). All data 

will be processed by mathematical and statistical methods as well as compared among the set 

of enterprises in the selected countries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


