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KATEDRA EKONOMIKY 

 

Školiteľka:  

prof.h.c. 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:  

Ekonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárov 

Jedným z cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ ( SPP ) je podporiť 

konkurencieschopnosť farmárov a zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. Aj napriek existencie 

SPP nie sú príjmy prvovýrobcov v mnohých krajinách EU, vrátane Slovenska, na úrovni 

príjmov v ostatných sektoroch národného hospodárstva. Ekonomika pre biovýrobu založená 

na prírodných materiáloch a zdrojoch si získava čoraz väčšiu podporu v Európe a vytvára 

nové možnosti pre zvyšovanie príjmov poľnohospodárskych prvovýrobcov, posilnenie ich 

konkurencieschopnosti a redukciu prebytkov produkcie. V súčasnosti veľká väčšina 

biorafinérií využíva technológie prvej a druhej generácie na vytváranie biopalív, či chemikálií 

z kukurice, pšenice, cukrovej repy, cukrovej trstiny a mikroorganizmov z rastlinného 

a živočíšneho odpadu. Produkcia biopalív, biochémie, biofarmácie z poľnohospodárskej 

biomasy v jednotlivých krajinách EU má rozdielnu úroveň a keďže bioekonomika potrebuje 

produktívnych farmárov, bude cieľom dizertačnej práce výskum ekonomiky založenej na 

biologických surovinách a jej vplyv na diverzifikáciu farmárskych príjmov vo vybraných 

krajinách EU. 

Téma pre uchádzačov o dennú a 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 úroveň výrobkovej inovácie. Pri riešenie 

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

činnosti a stratégie a Indexu kvality 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka:  

doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.  
Téma dizertačnej práce:  

Typy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na 

výkonnosť podnikov 

Pochopenie toho, ako organizácie v jednotlivých odvetviach vytvárajú a udržiavajú 

konkurenčnú výhodu v dnešnom vysoko dynamickom prostredí, je v záujme výskumníkov tak 

aj manažérov. Hlavným cieľom dizertačnej práce je skúmať vplyv organizačnej štruktúry na 

výkonnosť podnikov, ako aj jej vplyv na hodnotu vzťahov medzi zákazníkmi a finančnú 

výkonnosť. Dizertačná práca skúma možnosti, ako sa implementujú rôzne obchodné stratégie 

s cieľom zvýšiť výkonnosť organizácie pri súčasnom využití trhovej kultúry a organizačnej 

štruktúry. Predpokladom je, že ideálnou konfiguráciou pre potenciálnych zákazníkov je 

vysoká orientácia na zákazníka, vysoká konkurencia a vysoká špecializácia. Výskum sa bude 

zaoberať aj otázkou, či úroveň použitia typu stratégie vytvára súvislosť medzi trhovou 

orientáciou a výkonnosťou firmy a ako priamo ovplyvňuje finančno-ekonomickú výkonnosť 

podniku. Podkladové údaje budú získané prostredníctvom dotazníkového prieskumu 

a respondenti budú vo vybraných spoločnostiach na úrovni generálneho riaditeľa. Údaje 

z dotazníka budú spracované a vyhodnotené vybranými štatistickými metódami (Chí-kvadrát 

test). Na dosiahnutie stanoveného cieľa dizertačnej práce sa predpokladá použitie databáz 

z analýzy účtovnej závierky vybraných spoločností. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

KATEDRA INFORMATIKY 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. 

Téma dizertačnej práce: 

Cloud computing – efektívny 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 aspekty 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.  

 

 
Školiteľ: 

doc. PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. 

Téma dizertačnej práce: 

Možnosti využitia elektronického podnikania v konkurenčnom prostredí 

podnikov 

Pojem elektronické podnikanie dnes patrí k najpoužívanejším termínom v ekonomicky 

orientovaných časopisoch a publikáciách. Elektronické podnikanie v preklade znamená e-

commerce (e-business) a je predstaviteľom tzv. „Novej ekonomiky“, súvisiacej s rozvojom 

internetu a telekomunikácií. e-Commerce je užší pojem ako e-Business. Existujú štyri 

základné modely elektronického obchodovania, ktoré využívajú prostredí internetu 

a možnosti moderných informačných a komunikačných technológií. Modely sú definované 

pomocou smeru marketingovej komunikácie - od koho vychádza a komu je určená: B2B 

(Business to Business) - od firiem k firmám, B2C (Business to Customer) - od firiem 

k spotrebiteľom, C2B (Customer to Business) - od spotrebiteľov k firmám, C2C (Customer to 

Customer) - od spotrebiteľov ku spotrebiteľom. Cieľom DP je • Skúmanie využitia 

informačných a komunikačných technológií v spoločnosti a prezentovať vo vzťahu 

k navrhovanému výskumu, • Vymedziť a vysvetliť pojem e-business, porovnať zhodnotiť 

jeho jednotlivé koncepty, zvoliť koncept relevantný účelu plánovaného výskumu, • Vymedziť 

pojem konkurenčná výhoda a zasadiť ho do kontextu podnikového využitia IKT, • Prakticky 

overiť, aká je intenzita využívania nástrojov e-business vo vybraných podnikoch, • Vykonať 

porovnanie dostupných modelov hodnotenia efektivity a efektívnosti využitia IKT vo firmách 

a pomocou empirického výskumu. • Navrhnúť konkrétnu realizáciu modelu využívania 

nástrojov e-business vo vybranom podniku. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 
 

KATEDRA HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Poľnohospodárske podniky a podporná politika v podmienkach klimatickej 

zmeny 

Cieľom dizertačnej práce je komplexne popísať systém poskytovania verejných podpôr do 

poľnohospodárstva SR, s dôrazom na vysvetlenie všetkých súvislostí a posúdenie vplyvu 

podpornej politiky na štruktúru produkcie v podmienkach klimatickej zmeny. Súčasťou práce 

bude vysvetlenie ekonomickej a právnej podstaty pojmov „verejná podpora a verejný statok" 

v rámci multifunkčného poľnohospodárstva. Zameriame sa aj na oblasť právnych noriem 

medzinárodného práva verejného, práva európskej únie a tuzemských právnych noriem 

orientovaných na oblasti ako finančná podpora a zmena klímy, vrátane popísania nástrojov, 

krížového plnenia, podstaty a historického vývoja Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. 



Ďalšia časť práce sa zameria na hodnotenie vplyvy podpôr na štruktúru produkcie vo 

vybranom poľnohospodárskom podniku v podmienkach klimatickej zmeny. Klíma je 

priemerný vzor počasia pre konkrétny región v dlhodobom horizonte. Hodnotenie bude 

vykonané na základe navrhnutých pomerových ukazovateľov a variantných modelov 

hodnotenia efektívnosti výroby, rentability výroby a nákladovosti. Pri hodnotení dopadov 

klimatickej zmeny budú využité aj dáta o slnečnom svite, zrážkach, veternej erózii 

a agronomicko – ekonomické údaje vybraného podniku. 

Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  
 

 

 

KATEDRA MANAŽMENTU 

 

Školiteľka: 

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

Téma dizertačnej práce:   

Environmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských 

subjektov Slovenska 

Ochrana životného prostredia patrí v súčasnosti k najdôležitejším úlohám celej spoločnosti. 

Dotýka sa všetkých ľudí, ale aj obchodných spoločností, malých, stredných i veľkých 

podnikov, ktoré zavádzajú do riadenia čoraz viac ekologických princípov. Faktom je, že 

podnikateľské subjekty bez ohľadu na ich veľkosť, svojou činnosťou zaťažujú životné 

prostredie a preto je nevyhnutné zavádzanie ekologických opatrení. Cieľom doktorandskej 

dizertačnej práce bude zhodnotiť dodržiavanie obsahu Charty životného prostredia vo 

vybranom súbore podnikateľských subjektov Slovenska a na základe zistených skutočností 

odhaliť rezervy a závislosti pre ďalšie zavádzanie ekologických princípov do riadenia. 

V závere dizertačnej práce budú navrhnuté opatrenia na zlepšenie environmentálnych aktivít 

a inovácií v 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.  

 

 

Školiteľka: 

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

Téma dizertačnej práce:   

Vplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných 

podnikateľských subjektoch SR 

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.  

 



Školiteľka: 

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. 

Téma dizertačnej práce:   

Spoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo 

vybraných podnikoch 

Potravinový odpad je problém celej planéty. Na jednej strane bojujeme proti hladu a na druhej 

strane mrháme množstvom potravín. Problém s hladom ešte vzrastie na dôležitosti kvôli 

rastúcej populácii na svete a potrebe zabezpečiť potraviny pre obyvateľstvo. Prebiehajúce 

diskusie o plytvaní potravinami a stratách potravín poukazujú na aktuálnosť, rozsah 

a závažnosť problému. Problém plytvania potravinami má tri dimenzie, prispieva 

k hospodárskym rozdielom, sociálnym nerovnostiam a k znečisteniu životného prostredia. 

Najnovšie výskumy poukazujú na skutočnosť, že ak dôjde k zníženiu potravinového odpadu 

a strate potravín o polovicu, tak namiesto zvýšenia poľnohospodárskej výroby o 60% budeme 

musieť zvýšiť produkciu iba o 25%, aby sme zabezpečili výživu pre 9,1 mld. ľudí v roku 

2050. Podľa FAO (2019) sa približne jedna tretina potravín vyrobených na globálnej úrovni 

(1,3 miliardy ton ročne) vyhodí a každý rok domácnosti v rozvinutých krajinách míňajú toľko 

potravín (222 miliónov ton) ako celá produkcia potravín v subsaharskej Afriky (203 miliónov 

ton). Príčiny potravinového odpadu sa však v každej krajine líšia v závislosti od úrovne 

hospodárskeho rozvoja. V zaostalých krajinách je takmer 40% potravinového odpadu 

výsledkom nedostatočného spracovania a skladovania surovín, viac ako 40% vyspelých 

krajín. Rovnako je potrebné venovať veľkú pozornosť zodpovednosti za udržateľnosť 

prírodných zdrojov a udržateľnú spotrebu. Hlavným cieľom doktorandskej práce je poukázať 

na situáciu plytvania potravinami a potravinových strát a navrhnúť aktivity a inovatívne 

prístupy na minimalizáciu strát potravín a potravinového odpadu v týchto krajinách. Za 

účelom zrealizovania výskumu je potrebné pracovať s databázami jednotlivých krajín. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú 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 sú 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 mikropodnikov, 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:   

Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na 

Slovensku 

Strategický manažment je považovaný za jeden z dôležitých faktorov úspechu jednotlivých 

podnikov, preto riešenie jeho uplatňovania v podnikoch možno považovať za aktuálnu 

a atraktívnu problematiku pre vedecký výskum. Význam strategického manažmentu spočíva 

najmä v jednotnom smerovaní podniku, znižovaní rizika a prinášaní neustále nových 

myšlienok do biznisu. Cieľom riešenia dizertačnej práce je na základe súčasného stavu 

v podnikoch pôsobiacich na Slovensku zistiť, ako sa jednotlivé fázy strategického 

manažmentu uplatňujú v podnikovom riadení. Objektom skúmania bude systém strategického 

manažmentu podľa jednotlivých fáz jeho procesu: 1. stanovenie vízie, poslania a cieľov;  

2. uskutočnenie externej a internej analýzy 3. tvorba stratégie a strategické rozhodnutia;  

4. výber stratégie (podľa stupňov riadenia – podniková, podnikateľská a funkčná stratégia);  

5. implementácia a kontrola stratégie. Následne budú navrhnuté opatrenia na zlepšenie 

výkonu strategického manažmentu 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 strategickom manažmente 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. Súčasťou 



dizertačnej práce budú aj viaceré prípadové štúdie z podnikov, ktoré úspešne aplikujú prvky 

strategického manažmentu vo svojej organizácii. V nich pôjde o podrobnejší rozbor 

jednotlivých častí procesu strategického riadenia s upriamením na najzaujímavejšie 

myšlienky, ktoré v podniku realizujú a ktorými podniky získava konkurenčnú výhodu na trhu. 

Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Využitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských 

zdrojov 

Cieľom dizertačnej práce je posúdenie využívania inovatívnych prístupov v manažmente 

ľudských zdrojov vybraného súboru podnikov. Hlavný dôraz bude kladený na personálne 

činnosti – vyhľadávanie, získavanie a výber zamestnancov, ich vzdelávanie a rozvoj. 

Navrhovaná časť bude orientovaná na skvalitnenie personálnych procesov, zavádzanie 

progresívnych prístupov a využívanie neurovedy v manažmente ľudských zdrojov. V rámci 

identifikácie neuropsychických procesov respondentov pri výberových konaniach a ďalších 

personálnych činnostiach budú použité zariadenia, ktoré sú súčasťou laboratória 

spotrebiteľských štúdií. Výsledky budú následne využité v návrhovej časti práce. Na 

získavanie a následné spracovanie dát budú použité štandardné metódy a techniky vedeckého 

skúmania – dotazníkový prieskum, riadený rozhovor, analýza, komparácia a syntéza. 

Z matematicko- štatistických metód budú použité najmä metódy kvalitatívnej štatistiky. 

Grafické metódy poslúžia na zdokumentovanie a prezentáciu dosahovaných výsledkov. 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú 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. Marián Kočner, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Trojvýstupová analýza agropodnikov z pohľadu ekonomického, sociálneho 

a environmentálneho postavenia 

Trojvýstupová analýza resp. TBL (Tripple Bottom Line) analýza sa zameriava na meranie 

finančného, sociálneho a environmentálneho výkonu firmy. Zjednodušené vyjadrenie: Profit, 

ľudia, planéta. Ide o analýzu kompletných nákladov podnikania, lebo TBL zdôrazňuje, že 

pokiaľ sa podnik zameriava výlučne na generovanie ziskov (jednostupňový výstup) ignorujúc 

dopad svojich aktivít na ľudí a životné prostredie, nedokáže vykalkulovať plné náklady 

svojho podnikania. TBL analýza je dôležitým nástrojom na meranie úrovne udržateľnosti. 

Elkingtonov TBL prístup sa zameriava na naplnenie cieľa udržateľnosti v rámci 

podnikateľskej aktivity tak, že podnecuje firmu v tom, aby pri meraní svojej pozície 

a výsledkov zohľadňovala nielen ziskovosť, ale aj sociálne a environmentálne dopady svojej 

podnikateľskej politiky na plné náklady svojho podnikania. Agropotravinársky sektor má 

významné ekonomické, sociálne a aj environmentálne postavenie vo svetovom hospodárstve 

– celosvetovo ide o produkciu v objeme viac ako 5 biliónov dolárov, 10% globálnych 

spotrebiteľských výdavkov, 40% zamestnanosť a 30% emisií skleníkových plynov. 

Environmentálna, sociálna a ekonomická udržateľnosť poľnohospodárstva sa dostáva stále 

viac do povedomia odborníkov aj verejnosti. TBL analýza je dôležitým nástrojom na jej 

meranie a cieľom dizertačnej práce bude 1)Definovať aktuálny status quo ohľadne 

aplikovania TBL analýzy v agropodnikoch v SR a určovania plnej nákladovosti podnikania 

(nielen náklady na jeho ekonomickú, ale aj sociálnu a environmentálnu stránku) 2)Navrhnúť 

postupy jednak na zhodnotenie výstupov TBL analýzy, ako aj odporúčania postupov 

a opatrení na zlepšenie pozície podniku z pohľadu týchto troch oblastí a hlavne na 

zefektívnenie a zníženie kompletných nákladov podnikania (viď vyššie). 

Téma pre uchádzačov o externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Anna Látečková, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Zdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému 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). 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

 

 

 


