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KATEDRA EKONOMIKY 

 

Školiteľka:  

prof. h. c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. 

Téma dizertačnej práce:  

Ekonomické a inovačné prvky bioprodukcie 

Aplikácia inovačných prvkov v podnikoch zameraných na bioprodukciu je dôležitým 

aspektom udržateľného poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia. Inovačný 

potenciál je z hľadiska rastu konkurencieschopnosti bio producentov jedným zo základných 

predpokladov ich budúcej výkonnosti a prosperity s dôrazom na ochranu biodiverzity. 

Dizertačná práca bude zameraná na identifikáciu inovačných trendov v slovenskom 

poľnohospodárstve z pohľadu bioprodukcie v rastlinnej a v živočíšnej výrobe. Poukážeme na 

závislosti medzi inováciami, ekonomickou efektívnosťou producentov s dopadom na ich 

ekonomickú výkonnosť. Inovačné zmeny ovplyvňujúce konkurencieschopnosť podnikov 

budeme analyzovať z hľadiska výroby a realizácie produktov v bio-kvalite na trhu.  

Na základe dát získaných z podnikov poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárstva 

budeme skúmať účinnosť inovačných zmien z pohľadu analýzy ex ante s cieľom predikovať 

inovačný potenciál v slovenskom agrosektore, najmä z hľadiska návratnosti investícií do 

inovácií, ziskovosti bioproduktov a konkurencieschopnosťou na trhu s bioproduktami 

s dôrazom na ochranu životného prostredia. Zároveň práca poskytne prehľad o súčasnej 

produkcii v bio-kvalite na Slovensku a návrhy na jeho optimalizáciu. V práci budú využité 

vhodné ekonomické, štatistické a ekonometrické metódy. 

Téma pre uchádzačov o externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ:  

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

Téma dizertačnej práce:  

Ekonomika výroby a realizácie hovädzieho mäsa v podmienkach V4 

a jednotného trhu EU 

EU podporuje prostredníctvom Spoločnej poľnohospodárskej politiky chovateľov hovädzieho 

dobytka platbami na podporu príjmov a viacerými opatreniami na stabilizáciu trhov 

s hovädzím a teľacím mäsom. Ak dôjde k poklesu priemerných cien alebo zvýšeniu 

výrobných nákladov, môže EU poskytnúť pomoc producentom aj na skladovanie mäsa. 

I napriek politike EU je v podmienkach SR dlhodobo chov HD nerentabilný a stratová je aj 

výroba hovädzieho mäsa. Príčiny tohto stavu spočívajú vo výrobe, odbyte a trhu s touto 

komoditou. Chov hovädzieho dobytka je v SR dlhodobo charakteristický aj tým, že jeho stavy 

dlhodobo klesajú, ako aj produkcia jatočného dobytka. Problémom je aj dovoz hovädzieho 

a teľacieho mäsa z krajín mimo EÚ, ktorý ovplyvňuje stabilitu trhu a dopyt . Dizertačná práce 

bude skúmať ekonomické aspekty výroby, spracovania a realizácie hovädzieho mäsa v SR 

a potenciálne možnosti rastu jeho konkurencieschopnosti v rámci krajín V4 a jednotného trhu 



EU. Navrhovaná téma je súčasťou Dopytovo orientovaného výskumu pre udržateľné 

a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 

Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ:  

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

Téma dizertačnej práce:  

Spoločenská zodpovednosť podnikov v kontexte obehového hospodárstva 

Slovenská ekonomika je charakterizovaná pozitívnym vývojom hospodárstva, zároveň však 

rastúcou spotrebou materiálových zdrojov a limitovanou základňou prírodného bohatstva. 

V dôsledku toho je veľmi závislá na vonkajších trhoch tak pri dovoze surovín, ako aj pri 

vývoze produktov. V rámci krajín Európskej únie má Slovensko jednu z najvyšších mier 

skládkovania komunálneho odpadu, čo vedie k plytvaniu cenných prírodných zdrojov 

a negatívnym dopadom na životné prostredie. Zvýšenie zdrojovej efektívnosti a prechod na 

obehový model hospodárstva má preto prvoradý význam pre udržateľný rast krajiny a rast 

podnikovej prosperity. Dizertačná práca sa zameria na zvyšovanie spoločenskej 

zodpovednosti podnikov agrosektoru v kontexte obehového hospodárstva z týchto hľadísk:  

-    Obehové biohospodárstvo ako motivácia vytvárania poľnohospodárskych klastrov,  

-  Spoločenská zodpovednosť firiem a vplyv biohospodárstva na efektívne nakladanie so 

zdrojmi,  

-    Inovatívne obchodné modely pre obehové hospodárstvo a udržateľná výkonnosť firiem,  

-   Spoločenská zodpovednosť ako strategická možnosť trvalo udržateľného rozvoja v oblasti 

biohospodárstva,  

- Úloha poľnohospodárstva pri spoločenskej akceptácii obehového biohospodárstva. 

Navrhovaná téma bude riešená v rámci dopytovo orientovaného výskumu pre udržateľne 

a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

Školiteľ:  

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. 

Téma dizertačnej práce:  

Podnikový kontroling ako nástroj zvyšovania ekonomickej efektívnosti 

poľnohospodárskeho podniku 

Predkladaná téma dizertačnej práce je pre podnikateľské subjekty stále aktuálna problematika 

riadenia nákladov a s ňou súvisiacou aj analýza vybraných, stále inovovaných kalkulačných 

postupov. Dokonalá orientácia v problematike riadenia nákladov na produkované výkony 

zvyšuje nároky na objektívnosť a relevantnosť ukazovateľov hodnotiacich náklady 

a nákladovosť produkcie. Zahŕňa v sebe taktiež poznanie miesta a príčiny ich vzniku, oblasť 

zodpovednosti za dodržiavania a plnenie štandardov a napomáha pružnejšie reagovať 

v procese cenotvorby. V podnikovej praxi zaznamenáva stále sa zvyšujúce nároky pri 

presadzovaní riadenia nákladov pomocou metód využívaných vnútropodnikovým – 

nákladovým kontrolingom. Zavádzanie progresívnych prístupov a vytváranie podmienok pre 

ich realizáciu sú nevyhnutným predpokladom dosiahnutia budúcej prosperity a efektívnosti 

podnikateľského subjektu, vrátane poľnohospodárskeho podniku. Vzhľadom na citlivé 

informácie, ktoré budú využívané predpokladáme, že dizertačná práca bude mať povahu 

pilotného projektu aplikovanom v podmienkach Vysokoškolského poľnohospodárskeho 

podniku, spol. s r. o v Kolíňanoch. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  



Školiteľ:  

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. 

Téma dizertačnej práce:  

Vývoj a stav ekonomickej účinnosti výrobných faktorov 

poľnohospodárskych podnikov 

Základnou charakteristikou poľnohospodárskej výroby je jej viazanosť na pôdu. Pôda ako 

výrobný faktor je veľmi variabilný, v jednotlivých regiónoch má inú prirodzenú úrodnosť, 

fyzikálne vlastnosti a technologickou rozdielnosťou jej obrábania. Naviac pôda môže byť vo 

vlastníctve podniku, čo si vyžaduje nemalé investície a môže byť prenajatá, častokrát aj za 

symbolickú a aj žiadnu cenu. Významnú rolu tu zohráva aj závislosť efektívneho využívania 

pôdy od klimatických podmienok a skutočnosť, že výrobný proces je zároveň biologickým 

procesom. Reprodukcia dlhodobého a krátkodobého majetku ako zhmotnenej formy do 

podnikania vloženého kapitálu je závislá nielen od schopnosti podniku vytvárať vlastné zdroje 

na obnovy, ale aj od miery využívania nenávratných investičných a produkčných podpôr, ale 

aj od miery dostupnosti a využívania externého – cudzieho kapitálu. Cieľom dizertačnej práce 

bude zhodnotiť vývoj a stav majetku podľa jeho štrukturálnych zastúpeniach; opotrebovanosť 

majetku, zhodnotenie investičných aktivít a obnov dlhodobého majetku 

v poľnohospodárskych podnikov. Výskum bude zároveň zameraný aj na zdroje obnovy 

majetku a efektívnosť ich využívania. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka:  

prof. h. c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. 

Téma dizertačnej práce:  

Rast sebestačnosti vybraných komodít živočíšneho pôvodu a ich vplyv na 

zmeny klímy a životné prostredie 

Potravinová sebestačnosť krajiny je schopnosť zabezpečiť krytie potrieb domáceho trhu 

vlastným výrobným potenciálom. V súčasnosti je potravinová sebestačnosť krajiny obzvlášť 

dôležitá v kontexte klimatických zmien, ktoré do budúcna môžu prinášať fluktuácie v objeme 

a kvalite výroby, v kontexte neúmerného zaťažovania životného prostredia emisiami CO2. 

Efektívnejšie výrobné postupy, modernejšie technológie a lepšie riadenie systémov životného 

prostredia môžu výrazne znížiť znečisťovanie životného prostredia a tvorbu odpadu. 

Potravinová sebestačnosť SR je pod úrovňou 50 % a je najnižšia v EÚ. Pre zvýšenie 

potravinovej sebestačnosti je nevyhnutné podporiť rast efektívnosti a konkurencieschopnosti 

slovenského potravinárstva. Cieľom dizertačnej práce je zhodnotiť sebestačnosť vybraných 

komodít živočíšneho pôvodu a identifikovať faktory rastu sebestačnosti týchto komodít 

v kontexte a s väzbou na ochranu životného prostredia a zmeny klímy. Východiskom bude 

miera potravinovej sebestačnosti živočíšnej výroby (food self-sufficiency ratio SSR), podiel 

spotrebovaných potravín živočíšneho pôvodu, ktoré sa vyrábajú na domácom trhu vo vzťahu 

k bilancii domácej výroby potravín, dovozu potravín a vývozu potravín. Dáta budú získané 

z Eurostatu, ŠÚ SR, MPaRV a NPaPC (VÚP). V práci bude aplikovaný regresný model 

(SRM), model fixných vplyvov (MFV), resp. model náhodných vplyvov (MNV). 

Téma pre uchádzačov o dennú 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.  

 

 

 

KATEDRA MANAŽMENTU 

 

Školiteľka: 

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

Téma dizertačnej práce:   

Ekonomické efekty malého a stredného podnikania v krajinách V4 

Malé a stredné podniky, t. j. podniky do 250 zamestnancov a ročného obratu 50 mil. EUR, 

tvoria najpočetnejšiu zložku podnikov v Európe. Potvrdzujú to aj štatistické údaje na detaile 

99 % malých a stredných podnikov na celkovom počte podnikov a 75 % podiele na celkovej 

zamestnanosti obyvateľstva v súkromnom sektore. Preto cieľom doktorandskej dizertačnej 

práce bude zhodnotiť ekonomickú výkonnosť a výnosnosť agropodnikateľských subjektov 

v špecifickom prostredí. Identifikovať podnikateľské riziká a potenciálne rezervy 

udržateľného rozvoja malého a stredného podnikania v agrárnom sektore. Pri hodnotení 

výkonnosti malých a stredných podnikov budeme vychádzať z uskutočneného prieskumu 

agropodnikateľských subjektov a verifikačného výskumu vo vybranom súbore malých 

a stredných podnikov. Internými zdrojmi bude základná dokumentácia v diapazóne rokov 

2017 – 2021. Pri riešení dizertačnej práce budú použité osvedčené matematicko-štatistické 

metódy, metóda komparácie, finančnej analýzy ako aj bežné ekonomické vzťahy a numerické 

výpočty. V závere dizertačnej práce budú navrhnuté opatrenia na zlepšenie súčasného stavu. 
Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia. 

 

 

 

 

 



Školiteľka: 

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

Téma dizertačnej práce:   

Spoločenská zodpovednosť podnikových manažmentov za tvorbu 

kultúrneho podnikateľského prostredia 

S udržateľným rozvojom podnikateľských subjektov rastú nároky na podniky v ekonomickej, 

environmentálnej a sociálnej oblasti. Stupňuje sa spoločenská zodpovednosť podnikových 

manažmentov za dosahovanie a zosúlaďovanie ekonomických, environmentálnych 

a sociálnych cieľov podnikateľských subjektov. Preto cieľom dizertačnej práce bude 

identifikovať prvky spoločenskej zodpovednosti podnikových manažmentov za tvorbu 

kultúrneho podnikateľského prostredia, definovať štandardy, uviesť prínosy spoločenskej 

zodpovednosti v ekonomickej, environmentálnej a sociálnej oblasti a v neposlednom rade 

navrhnúť opatrenia na prehĺbenie spoločenskej zodpovednosti v podnikateľskom prostredí. 

Činnosť podnikov bude analyzovaná pomocou Carrolovej pyramídy spoločenskej 

zodpovednosti podnikov a Teórie stakeholderov. Pozornosť bude sústredená najmä na 

sociálnu oblasť a etiku v podnikaní. Podkladové údaje budú získané z oficiálne dostupných 

zdrojov a interných podkladov vybraných podnikateľských subjektov. Pri hodnotiacom 

procese a návrhu opatrení budú využité štandardné matematicko-štatistické vzťahy 

a numerické výpočty. 
Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka: 

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

Téma dizertačnej práce:   

Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj podnikateľských 

subjektov 

Dosiahnutie udržateľného rozvoja podnikových ekonomík, vyššej zamestnanosti a uplatnenia 

modernejších technológií možno dosiahnuť len za predpokladu dostatočnej kapitálovej 

vybavenosti podnikateľských subjektov. Slovensko patrí k ekonomikám s nedostatočnými 

vnútornými zdrojmi a preto je potrebné zabezpečiť dostatočný prílev priamych zahraničných 

investícií. Preto cieľom doktorandskej dizertačnej práce bude zhodnotiť prílev priamych 

zahraničných investícii vo vybranom súbore podnikateľských subjektov, kvantifikovať ich 

ekonomickú účinnosť a identifikovať možnosti zefektívňovania procesu výroby. 

V neposlednom rade navrhnúť opatrenia na zvýšenie ekonomickej výkonnosti skúmaných 

podnikateľských subjektov. Podkladové údaje budú získané z oficiálne dostupných zdrojov 

a dokumentácie vybraných podnikateľských subjektov. Pri hodnotiacom procese budú využité 

štandardné matematicko-štatistické metódy (Pearsonov koeficient korelácie, regresná analýza 

a analýza časových radov) a bežné ekonomické vzťahy a numerické výpočty. 
Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školiteľka: 

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. 

Téma dizertačnej práce:   

Zhodnotenie a neustále zlepšovanie systému riadenia kvality a jeho vplyv 

na spokojnosť zákazníka vo vybranej spoločnosti 

Súčasné turbulentné obdobie kladie na všetky spoločnosti veľké výzvy a núti ich hľadať nové 

spôsoby ako uspieť na trhu. Dlhodobým rozhodujúcim faktorom konkurencieschopnosti je 

kvalita výrobkov a služieb, čo vedie k spokojnosti zákazníkov a preto by mala byť 

stredobodom pozornosti. Kontinuálne zabezpečenie kvalitných výrobkov a služieb si 

vyžaduje systematický prístup ku kvalite. Takýto prístup spočíva v identifikácii, pochopení, 

zoradení a riadení vzájomne prepojených procesov ako systému, napomáha podnikom pri 

dosahovaní cieľov a v konečnom dôsledku aj v zlepšovaní výkonnosti podniku. Cieľom 

dizertačnej práce je posúdiť implementáciu medzinárodne uznávaných revidovaných 

systémov manažérstva kvality, zhodnotiť ich prínosy a navrhnúť ďalšie možnosti zlepšovania 

vybraného systému manažérstva kvality vo vybranej spoločnosti so zreteľom na spokojnosť 

zákazníkov. Významná časť práce sa bude venovať oblasti merania a zlepšovania výkonnosti 

podnikových procesov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci a budovaniu partnerstva, ktoré 

je kľúčové nielen pre medzinárodné ale aj podnikové systémy riadenia kvality. Jadro 

dizertačnej práce bude zamerané na podrobnú analýzu vybraného systému manažérstva 

kvality v spoločnosti s ohľadom na ciele, politiku kvality, revidovanie normy, postup 

implementovania zmien do systému manažmentu kvality, poukázanie na jeho výhody 

a analýzu podnikových procesov. Analýza procesov bude rozdelená do piatich kategórií: 

identifikácia, meranie, zlepšovanie, vyhodnotenie a dokumentovanie. V práci bude použitá 

metodika merania spoľahlivosti podnikových procesov prostredníctvom metódy Six Sigma. 

Práca reflektuje na ciele udržateľného rozvoja SDG 12: Zodpovedná spotreba a výroba a SDG 

9:Priemysel, inovácie a infraštruktúra 
Téma pre uchádzačov o dennú formu štúdia.  

 

 

Školiteľ: 

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. 

Téma dizertačnej práce:   

Vybrané aspekty diverzity pracovnej sily a jej vplyv 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, 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. Zdrojom údajov bude databáza Albertina ako aj primárny zber údajov. 

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. Do modelu budú implementované aj ďalšie relevantné 

premenné. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 
 
Školiteľ: 

doc. Ing. Radovan Savov, PhD. 

Téma dizertačnej práce:   

Uplatňovanie inovačného manažmentu vo vybraných podnikoch  

na Slovensku 

Inovácie v súčasnosti hýbu svetom v každej sfére biznisu. Aj súčasná situácia ovplyvnená 

pandémiou si vyžiadala mnoho technických, technologických, ale aj procesných 

a manažérskych inovácií pre efektívne zabezpečenie podnikových procesov. Preto skúmanie 

jeho uplatňovania v podnikoch možno považovať za spoločensky aktuálnu a atraktívnu 

problematiku pre vedecký výskum. Význam inovačného manažmentu spočíva nielen 

v prinášaní zmien a zlepšení do podnikových procesov a systémov s cieľom pružne 

uspokojovať rastúce požiadavky zákazníkov, ale celý tento proces aj riadiť. Cieľom riešenia 

dizertačnej práce je na základe súčasného stavu v podnikoch pôsobiacich na Slovensku 

zhodnotiť silné a slabé stránky inovačného manažmentu so zameraním sa na kľúčové aspekty 

riadenia inovácií, ako sú zdroje a schopnosti potrebné k inováciám; štruktúra podniku; 

inovačná stratégia; kultúra organizácie. Objektom skúmania bude systém inovačného 

manažmentu podľa jednotlivých fáz jeho procesu: identifikovanie príležitostí a potrieb 

k zmene, vytváranie nápadov, tvorba a návrh inovácií, overovanie a testovanie inovácií, 

rozvoj inovácií, zavedenie inovácií. Následne budú navrhnuté opatrenia na zlepšenie výkonu 

inovačného manažmentu v podnikoch, čo možno považovať za prínos do praxe. Snahou je 

zároveň zistiť základné princípy a rozdiely v uplatňovaní inovačného manažmentu podnikov 

na základe vybraných kritérií ako je veľkosť podniku, jeho právna forma, sektor, v ktorom 

pôsobí, účasť zahraničného kapitálu, ekonomické výsledky podniku a iné. 
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. 
Téma pre uchádzačov o dennú a externú formu štúdia.  

 

 

Školiteľka: 

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. 

Téma dizertačnej práce: 

Uplatňovanie systémov krízového manažmentu v agropodnikateľských 

subjektoch 

Aktuálna situácia spôsobená náhlym a masívnym nástupom ochorenia COVID 19 odhalila 

absolútnu nepripravenosť spoločnosti a jej základných organizačných jednotiek - inštitúcií, 

organizácií a podnikateľských subjektov na riešenie krízových stavov. Hlavným cieľom 

dizertačnej práce je identifikovanie a zhodnotenie uplatňovaných systémov krízového riadenia 

v agropodnikateľských subjektoch a návrh komplexného systému krízového manažmentu 

v podnikovo-hospodárskej základni. Výsledkom dizertačnej práce bude komplexný návrh 

systému krízového manažmentu organizácie od krízového plánovania, cez detailné 

vymedzenie okruhov právomoci a zodpovednosti jednotlivých manažérov za zverené procesy 

respektíve útvary. Teoretický prínos dizertačnej práce bude spočívať v detailnom spracovaní 

zásad krízového manažmentu podľa jednotlivých manažérskych funkcií a ich personálneho 

zabezpečenia. Spoločenský a praktický prínos práce bude predstavovať komplexný materiál, 

ktorý budú môcť organizácie flexibilne využiť v riadení akejkoľvek krízovej situácie. 

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.  

 

 

 


