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KATEDRA EKONOMIKY 

 

Školiteľka:  

doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. 

Téma dizertačnej práce:  

Eko-inovačná kapacita podnikov na Slovensku 

Eko-inovácie sú významné riešenia udržateľného rastu hospodárenia podnikov a ochrany 

životného prostredia. V teoretických prístupoch sa chápu ako úspora materiálov a energie, 

zavádzanie nových produktov, služieb, biznis modelov a otváranie nových trhov. Z hľadiska 

životného prostredia sú dôležité pre udržateľný manažment prírodných zdrojov, v rámci boja 

proti klimatickým zmenám a zlepšenia biodiverzity, či ekosystémov. Zo spoločenského 

hľadiska majú význam najmä pre zlepšenie kvality života a tvorbu udržateľných pracovných 

miest. Cieľom dizertačnej práce je identifikácia možností finančných nástrojov, ktoré je 

možné využiť na podporu eko-inovácií v podmienkach slovenských podnikov získaných na 

úrovni EÚ ako aj na národnej úrovni. Poukáže na sektory, v ktorých je možné eko-inovácie 

zavádzať ako prostriedok kreativity a konkurencie podnikov. Dizertačná práca bude na 

základe vstupných dát získaných z podnikov poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárstva 

predikovať účinnosť inovačných zmien na konkurencieschopnosť podnikov a inovačný 

potenciál najmä z hľadiska návratnosti investícií do inovácií, ziskovosti produktu inovácie, 

úsporu nákladov inovácie a tvorby pridanej hodnoty. V práci budú využité vhodné 

ekonomické, štatistické, resp. ekonometrické metódy. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ:  

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

Téma dizertačnej práce:  

Produktivita práce a jej vplyv na príjem poľnohospodárskych producentov 

v EU 

Produktivita práce, jej meranie a vzťah k dosahovaným príjmom v členských krajinách EU je 

značne rozdielna. Dizertačná práca sa zameria nielen na teoretické prístupy definovania 

produktivity práce ale aj na nástroje jej kvantitatívneho merania a vývoja 

u poľnohospodárskych prvovýrobcov v EU 28 v časovom horizonte 2008-2017. Z pohľadu 

voľného trhu s poľnohospodárskymi komoditami je taktiež dôležité posúdiť úroveň 

konvergencie medzi členskými krajinami. Dizertačná práca bude zameraná na identifikáciu 

ukazovateľov produktivity práce a ich zbližovanie v rámci a ich komparáciu v členských 

štátoch EU a porovnanie úrovne a vývoja produktivity práce s úrovňou a vývojom hrubých 

a čistých príjmov poľnohospodárskych producentov. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 



Školiteľ:  

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

Téma dizertačnej práce:  

Dopad daňovej politiky na ekonomiku podnikov 

Daňová politika a rôzne formy daňového zaťaženia ovplyvňujú nielen ekonomiku a rozvoj 

podnikovej sféry ale aj ich investičné a reinvestičné aktivity. Cieľom práce je hľadať 

efektívny variant zdaňovania podnikov s pozitívnym vplyvom na ich podnikateľskú aktivitu 

a konkurencieschopnosť ale aj rast hospodárstva. Súčasťou prace bude aj sektorový pohľad na 

formy daňového zaťaženia a hospodárske aktivity podnikov v jednotlivých odvetviach, 

daňové stimuly ako nástroje podnikovej podpory a špeciálne formy daňovej podpory napr. 

malého a stredného podnikania aj v komparácií s vybranými krajinami EU. Keďže daň je 

jedným z najvýznamnejších nástrojov hospodárskej politiky štátu je aj dôležitým faktorom 

prílivu zahraničného kapitálu do finančného portfólia slovenských podnikov. Analyzovaných 

bude cca 30 podnikov a podklady budú tvoriť skutočné výsledky v nich získané. Bude sa 

analyzovať dopad z dôvodu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, dane z poistenia 

a miestnych dani na ekonomiku podnikov. 
Téma pre uchádzačov o externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ:  

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

Téma dizertačnej práce:  

Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov 

Podnik je ovplyvňovaný množstvom rôznorodých faktorov. V súvislosti s ekonomickým 

vývojom musia podniky stále vylepšovať svoje schopnosti a formy konkurovania. Rast 

konkurencieschopnosti podniku je vo veľkej miere predurčený oborom podnikania 

a charakterom produkcie, ako aj radom ďalších mikroekonomických a makroekonomických 

faktorov . Hlavným cieľom výskumu bude identifikovať najdôležitejšie faktory 

konkurencieschopnosti podnikov podnikajúcich na Slovensku, zapísaných v slovenskom 

obchodnom registri. Dotazníkovým prieskumom budú oslovené najvýznamnejšie podniky 

zaradené do rebríčka Trend 200. Ide o podniky s najvyšším ročným obratom a rozhodujúcim 

vplyvom na slovenskú ekonomiku a medzinárodný obchod. Jedným z významných faktorov 

je aj miera využívania moderných technológií a stupeň dosiahnutej digitalizácie. Pri riešenie 

úlohy využijeme Business Competitivness Index ( BCI ) pozostávajúci z Indexu podnikovej 

činnosti a stratégie a Indexu kvality podnikateľského prostredia. Pre účely výskumu bude 

použitý dotazník a pre jeho spracovanie štatistické a ekonometrické metódy. 
Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

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. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Účtovné, finančné a daňové aspekty podnikania zahraničných osôb 

prostredníctvom organizačnej zložky umiestnenej na Slovensku 

Globalizácia a vstup Slovenska do EÚ prispeli k rozšíreniu podnikania zahraničných osôb 

prostredníctvom organizačných zložiek. Organizačná zložka je časť podniku a má špecifické 

postavenie vzhľadom na to, že jej zriaďovateľ má sídlo v zahraničí. Z právneho hľadiska 

organizačná zložka nie je samostatnou entitou. Z daňového pohľadu však organizačná zložka 

je ako samostatný subjekt vnímaná. Účtovné predpisy organizačnú zložku poznajú iba 

okrajovo a jej špecifický vzťah k zahraničnému zriaďovateľovi špeciálne neupravujú. 

Problematika organizačných zložiek nie je komplexne riešená ani prostredníctvom usmernení 

či stanovísk Ministerstva financií SR či Finančného riaditeľstva SR. V malej miere sa však 

v praxi vyskytujú čiastkové usmernenia vydávané priamo konkrétnym organizačným 

zložkám. V súvislosti s uvedeným poznaním je cieľ a problematika dizertačnej práce 

zameraná najmä na nasledujúce parciálne ciele :  

- analýzu a posúdenie účtovnej, finančnej a daňovej roviny postavenia organizačných 

zložiek zriadených zahraničnými osobami s ohľadom na súčasný stav legislatívy,  

- identifikáciu aplikačných problémov v dôsledku rozdielneho vnímania postavenia 

organizačnej zložky pre právne a daňové účely a rozdielneho vnímania z pohľadu vzniku 

stálej prevádzkarne a prevádzkarne pre účely DPH.  

- návrh samostatných postupov účtovania pre organizačné zložky s cieľom ich ďalšieho 

využitia Ministerstvom financií SR.  

- návrh metodického usmernenia k zdaňovaniu organizačných zložiek s cieľom jeho 

ďalšieho využitia Ministerstvom financií SR, resp. Finančnou správou SR.  

Téma dizertačnej práce predpokladá prierezovú analýzu rôznorodej legislatívy a vyžaduje 

praktické skúsenosti s účtovníctvom a zdaňovaním skutočných organizačných zložiek 

s cieľom identifikácie aplikačných problémov. Vstupný podkladový materiál tvorí najmä 

existujúca legislatíva k danej problematike, ďalej získanie existujúcich individuálnych 



usmernení vydaných Finančnou správou SR a Ministerstvom financií SR a zber 

identifikovaných problémov priamo od organizačných zložiek. Metodický postup vychádza 

z teoretických aspektov právnej, daňovej a účtovnej teórie uplatňovanej pri organizačných 

zložkách v Slovenskej republike. Medzi základné metódy patria metóda systémovej analýzy, 

systémového prístupu, syntézy a analógie. 
Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

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.  

Predmetom skúmania budú procesy využívania IT na spracovanie informácií v podnikoch 

s využitím cloud computingu. Na základe výsledkov analýzy uvedených procesov a ich 

porovnania bez využívania cloud computingu budú navrhnuté opatrenia na skvalitnenie 

a zefektívnenie spracovania informácií v podniku. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 
 

KATEDRA MANAŽMENTU 

 

Školiteľka: 

prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, PhD., MBA 

Téma dizertačnej práce:   

Zhodnotenie stavu priamych zahraničných investícií a ich vplyv  

na výsledky hospodárenia vo vybranom súbore podnikateľských subjektov 

Slovenska 

V každej ekonomike existuje nedostatok vnútorných kapitálových zdrojov a na ich prekonanie 

slúžia priame zahraničné investície (PZI), pretože len na základe dostatočných kapitálových 

zdrojov je možné zabezpečiť vyšší ekonomický rast, nové pracovné príležitosti, modernejšie 

technológie atď. Slovensko patrí k ekonomikám s nedostatočnými vnútornými zdrojmi a preto 

je potrebné zabezpečiť dostatočný prílev PZI. Cieľom doktorandskej dizertačnej práce bude 

zhodnotiť stav priamych zahraničných investícii vo vybranom súbore podnikateľských 

subjektov Slovenska a na základe zistených skutočností odhaliť rezervy a závislosti pre ďalšie 

zefektívňovanie výroby. V závere dizertačnej práce navrhnúť opatrenia na zlepšenie 

výsledkov hospodárenia skúmaných podnikateľských subjektov. Pri hodnotiacom procese 



budú využité štandardné matematicko-štatistické vzťahy a numerické výpočty. Údaje pre 

analýzu budú získané z oficiálne dostupných zdrojov a interných podkladov vybraných 

podnikateľských subjektov. 

Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. 

Téma dizertačnej práce:   

Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podniku 

Situácia na trhu práce SR sa v ostatnom období mení. Klesajúca nezamestnanosť spôsobuje, 

že zápas o kvalitnú pracovnú silu zosilnel. Socio-ekonomické zmeny v našom politickom 

geopriestore ako aj meniace sa migračné trendy zvyšujú diverzitu pracovnej sily nie len v EÚ 

ako celku, ale aj na Slovensku. Na podnikovej úrovni existuje viacero štúdií podporujúcich 

existenciu benefitov plynúcich z diverzifikovaných pracovných tímov (Egerová & Jiřincová, 

2014; Hubbard, 2011; Ilmakunnas & Ilmakunnas, 2011; Risberg & Soderberg, 2008; 

Subeliani & Tsogas, 2005), nedoriešený však zostáva problém kvantifikácie vplyvu diverzity 

na výkonnosť podniku. Viacero štúdii prišlo so zaujímavými výsledkami, no tieto výsledky 

nie je možné zovšeobecňovať na úrovni nie len štátu, ale dokonca ani odvetví. Cieľom 

dizertačnej práce je spracovať model vplyvu diverzity pracovnej sily na výkonnosť podnikov 

v podmienkach SR a vyhodnotiť jej spoločenské dopady. Hodnotiť sa bude vplyv vekovej, 

etnickej, rodovej, vzdelanostnej diverzity pracovnej sily (ako aj ďalších dimenzií diverzity) na 

výkonnosť podnikov meranú pomocou pracovnej produktivity jednotlivcov, ekonomického 

rastu podniku, rentability vlastného kapitálu a rentability aktív. Využijeme Structural equation 

modeling založená na metóde najmenších štvorcov (PLS-SEM), ktorá sa používa na analýzu 

štrukturálnych vzťahov. Ide o kombináciu faktorovej analýzy a viacnásobnej regresie. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 
 

Školiteľ: 

doc. Ing. Radovan Savov, PhD. 

Téma dizertačnej práce:   

Manažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na Slovensku 

Konsolidácia a vplyv globalizácie vytvorili v pivovarníckom sektore niekoľko globálnych 

gigantov, ktorí pôsobia celosvetovo. V súčasnosti však popri nich sa rozvíjajú malé remeselné 

pivovary, ktorých počet každým rokom rastie. Je to najmä z dôvodu širšej ponuky, ktorú tieto 

malé pivovary dokážu vyprodukovať a aj napriek vyššej cene na trhu realizovať. 

Vyprodukovaný objem piva sa s veľkými gigantmi nedá porovnávať, ale z regionálneho 

hľadiska si dokážu malé pivovary nájsť priestor na trhu a byť úspešné. Cieľom práce je 

zhodnotiť mikropivovary na Slovensku z hľadiska využívaných manažérskych princípov 

a dosahovaných ekonomických výsledkov. Zároveň ambíciou je aj identifikovať základné 

rozdiely v riadení malých a veľkých pivovarov s ohľadom na dosahovanie ekonomických 

výsledkov prepočítaných na jednotku výroby. Predmetom skúmania náklady na výrobu 1 l 

piva, realizačná cena 1 l piva a ukazovatele rentability výroby. Z manažérskeho hľadiska 

pôjde o identifikáciu stratégie jednotlivých mikropivovarov, zhodnotenie počtu pracovníkov 

a ich kvalifikačnej štruktúry, rozbor využívaných manažérskych štýlov, identifikovanie 

slabých a silných stránok vo využívaní manažérskych funkcií plánovania, organizovania, 

vedenia ľudí a kontroly. Na skúmanie budú využité základné metódy zberu údajov 

a výskumu. Zároveň snahou bude identifikovať rozdiely v riadení jednotlivých 



mikropivovarov podľa vybraných kritérií ako sú napr. kraj, kde pôsobí daný mikropivovar, 

počet rokov na trhu, ročný výstav piva, šírka portfólia vyrábaných pív, vek a vzdelanie 

majiteľa. Na zistenie štatisticky významných rozdielov budú využité štatistické metódy 

vhodne zvolené podľa počtu mikropivovarov, ktoré sa podarí zapojiť do výskumu. Potreba 

riešenia problematiky je evidentná nakoľko na Slovensku neexistuje podobná komparácia 

výroby piva v malých a veľkých pivovarov. Rovnako absentuje aj podrobnejšia štatistika 

výroby, spotreby, nákladovosti a ziskovosti mikropivovarov na základe rozličných typov piva. 

Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Radovan Savov, PhD. 

Téma dizertačnej práce:   

Vybrané aspekty systému plánovania v riadení podnikov na Slovensku 

Plánovanie sa považuje vo všeobecnosti za najdôležitejšiu manažérsku funkciu, ktorej 

zmyslom je stanoviť ciele a spôsoby ich dosiahnutia. Chyba urobená v plánovaní sa preto 

niekoľkokrát znásobí v podnikovom manažmente. Význam plánovania spočíva najmä 

v znižovaní rizika, koordinovaní aktivít pracovníkov a v rozvoji štandardov výkonnosti. 

Cieľom riešenia dizertačnej práce je zhodnotiť súčasný stav v plánovaní podnikov 

pôsobiacich na Slovensku so zreteľom na poukázanie rozdielnych charakteristík najmä 

z hľadiska veľkosti podniku, zastúpenia zahraničného kapitálu resp. ekonomickej situácie 

podniku. Objektom skúmania bude systém plánovania v jednotlivých funkčných oblastiach – 

najmä v oblasti výroby, ľudských zdrojov, marketingu, nákupu a financií. Následne budú 

navrhnuté opatrenia na zlepšenie výkonu funkcie plánovania v podnikoch, čo možno 

považovať za prínos do praxe. Na získanie údajov z podnikov bude využitý modifikovaný 

dotazník, ktorý bol použitý vo viacerých výskumoch najmä v zahraničí. Snahou je zistiť 

základné princípy a rozdiely v plánovaní podnikov na základe vybraných kritérií ako je 

veľkosť podniku, jeho právna forma, kraj, v ktorom pôsobí, účasť zahraničného kapitálu, 

ekonomické výsledky podniku a pod. Na zistenie štatisticky významných rozdielov budú 

využité štatistické metódy vhodne zvolené podľa počtu podnikov, ktoré sa podarí zapojiť do 

výskumu. 

Téma pre uchádzačov o externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Nové trendy manažmentu ľudských zdrojov v podnikoch agrosektoru 

Ľudské zdroje sú všeobecne považované za najvýznamnejší faktor konkurencieschopnosti 

a prosperity podnikov. Z toho dôvodu je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť 

manažmentu ľudských zdrojov, jeho progresívnemu rozvíjaniu pri zohľadňovaní najnovších 

trendov aplikovaných v praxi. Neodmysliteľnou súčasťou rozvoja manažmentu ľudských 

zdrojov je permanentné skvalitňovanie manažérskej práce, ktoré bezprostredne závisí od 

kompetentnosti líniových manažérov na všetkých stupňoch riadiacej štruktúry podniku. 

Aktuálnosť a potreba riešenia zvolenej témy vyplýva z potreby venovať zvýšenú pozornosť 

problematike ľudského faktora, ktorá sa v súčasnom období masívneho rozvoja 

informatizácie všetkých procesov v podniku dostáva do úzadia. Napriek pozitívnej 

proklamácii sa jej venuje len málo pozornosti. Systematické prepájanie teórie a praxe sa 

považuje v príprave budúcich manažérov za absolútnu nevyhnutnosť. 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. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Nástupníctvo ako faktor udržateľnosti rodinného podnikania na Slovensku 

Cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť pripravenosť slovenských rodinných podnikov na 

úspešné zvládnutie procesu nástupníctva tak na úrovni majiteľa ako aj jeho následníka, 

identifikácia problémových oblastí a na základe spolupráce s SBA a MH SR vypracovať 

návrh systémových opatrení na zabezpečenie plynulého odovzdania podniku ďalšej generácii 

v záujme udržateľnosti rodinného podnikania na Slovensku. Za hlavný prínos rodinných 

podnikov na Slovensku možno považovať ich významný sociálny rozmer. Podporujú rozvoj 

regiónov, keďže bývajú späté s určitým miestom a vytvárajú pracovné miesta aj 

v znevýhodnených oblastiach. Väčšina rodinných podnikov na Slovensku bola založená po 

roku 1989, preto nevyhnutne v každom z nich postupne prichádza k prvej generačnej výmene. 

Zakladatelia podnikov sa často snažia tento moment čo najviac oddialiť, pretože chcú mať 

podnik čo najdlhšie pod svojou kontrolou. Avšak práve schopnosť včas odísť z podniku 

a prenechať ho nasledovníkovi je často dôležitejšia pre dlhodobé prežitie podniku, než sú 

zakladatelia ochotní pripustiť. Nástupníctvo si vyžaduje dlhodobú pozornosť. S postupom 

času je nevyhnutné, aby zakladateľ pripravil svojho nástupcu a časový harmonogram 

presúvania najskôr skúseností a neskôr právomocí v rámci podniku. Do kalkulácií vstupuje 

niekoľko nevyhnutných kontrolných bodov, cez ktoré musí nástupník prejsť pred prevzatím 

vedenia. Od zoznámenia sa s oblasťou podnikania, pochopenia stratégie rozvoja a prípravy 

vlastnej koncepcie, cez získanie rešpektu u zamestnancov až po postupné preberanie 

zodpovednosti. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

 

 

 

 


