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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka Dr.h.c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 
názov témy v SJ Segmentácia trhu v podmienkach rodinného podnikania v nových 

ekonomických podmienkach 
názov témy v AJ Market segmentation in family business conditions in new economic 

conditions 
jazyk záverečnej práce slovenský 
forma štúdia externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude navrhnúť proces 

segmentácie a určenia cieľovej skupiny zákazníkov vo vybranom 
rodinnom podniku. 

anotácia v SJ Predmetom štúdia bude proces segmentácie ako súčasť 
marketingovej stratégie vybraného rodinného podniku. Ťažiskom 
práce bude analýza procesov segmentácie a určenia cieľovej skupiny 
zákazníkov. Podkladové zdroje sa získajú prieskumom súboru 
porovnateľných podnikateľských subjektov a verifikačným výskumom 
troch vybraných podnikov. Súčasťou syntetickej časti práce budú 
odporúčania pre efektívny proces segmentácie zákazníkov rodinného 
podniku. 

Anotácia v AJ The subject of the study will be the segmentation process as part of 
the marketing strategy of the selected family business. The focus of 
the work will be the analysis of segmentation processes and 
determination of the target group of customers. The underlying 
sources are obtained by researching a set of comparable business 
entities and by verifying research into three selected enterprises. 
Part of the synthetic part of the work will be recommendations for 
an efficient process of customer segmentation of the family 
business.  
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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka doc. Ing. Cibák, Ľuboš, PhD. MBA 
názov témy v SJ Hodnotenie mechanizmov práce s talentami pre rast 

konkurencieschopnosti krajiny 
názov témy v AJ Evaluation of mechanisms of working with talents for the growth of 

the country's competitiveness 
jazyk záverečnej práce slovenský 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

Navrhnúť optimálne mechanizmy pre identifikáciu a prácu s 
talentovým potenciálom Slovenska v prospech úspešného rozvoja 
talentu a jeho zaradenia do praxe v podnikateľskej sfére najmä vo 
vede, výskume a vývoji. Identifikácia optimálnych foriem spolupráce 
štátu, verejnej sféry, akademickej obce a podnikateľskej sféry pre 
vytvorenie podmienok pre rozvoj a udržanie talentu na Slovensku. 

anotácia v SJ Zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovačnej úrovne malých a 
stredných podnikov je nevyhnutným predpokladom ekonomického 
rozvoja v digitálne a ekologicky transformovanej ekonomike 
Európskej únie. Slovensko musí venovať pozornosť domácim firmám, 
znižovaniu ich zaostávania za veľkými nadnárodnými firmami v 
produktivite, pridanej hodnote či generovaní unikátneho know-how. 
Preto je potrebné vytvárať priestor a podmienky na podporu inovácií 
v oblastiach, ktoré konkurencieschopnosť podnikov zvýšia a tiež 
pomôžu nielen zmierniť dopady súčasnej krízy, ale v budúcnosti 
pomôžu obdobným situáciám predchádzať. Z piatich dimenzií 
inovačnej výkonnosti Slovensko zaostáva v tvorbe znalostí a premene 
vstupov na výstupy duševného vlastníctva oproti priemeru EÚ. 
Skutočné inovácie a nové prístupy vo výrobe alebo v službách či nové 
ekonomické a podnikateľské modely však budú prichádzať len vďaka 
vysokovýkonným a nadaným špecialistom, vedcom a inovátorom, 
skrátka vďaka talentom. Bez dostatočnej bázy talentov nie je možný 
prechod na inovatívnu a vzdelanostnú spoločnosť, a preto je 
nevyhnutné talent na Slovensku identifikovať, osloviť, naplánovať a 
zrealizovať jeho rozvoj, zabezpečiť jeho optimálnu uplatniteľnosť a 
hlavne vytvoriť podmienky pre jeho udržanie na Slovensku. Toto je 
možné jedine vo veľmi kvalitnej a úzkej spolupráci všetkých aktérov 
od štátu, verejnej správy cez školy a hlavne zapojením 
zamestnávateľov, ktorí môžu vytvoriť pre talentovaného experta 
dostatočne atraktívne podmienky pre prácu a život na Slovensku.  

Anotácia v AJ Increasing the competitiveness and innovation level of small and 
medium-sized enterprises is a prerequisite for economic 
development in the digital and ecologically transformed economy of 
the European Union. Slovakia must pay attention to domestic 
companies, reducing their lag large multinational companies in 
productivity, added value or generating unique know-how. 
Therefore, it is necessary to create space and conditions to support 
innovation in areas that will increase the competitiveness of 
enterprises and also help not only mitigate the effects of the current 
crisis, but also help prevent similar situations in the future. Of the five 
dimensions of innovation performance, Slovakia lags in creating 
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 knowledge and transforming inputs into outputs of intellectual 
property compared to the EU average. However, real innovations and 
new approaches in production or services or new economic and 
business models will come only thanks to high-performance and 
talented specialists, scientists, and innovators, in short, thanks to 
talent. Without a sufficient talent base, the transition to an innovative 
and educational society is not possible, and therefore it is necessary 
to identify, address, plan and implement talent development in 
Slovakia, ensure its optimal applicability and especially create 
conditions for its retention in Slovakia. This is possible only in very 
high quality and close cooperation of all actors from the state, public 
administration through schools and especially by involving employers 
who can create sufficiently attractive conditions for a talented expert 
to work and live in Slovakia.  
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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka Assoc. prof., Dubrovina Nadiya, CSc., PhD. 
názov témy v SJ Regionálne a lokálne disparity vo vývoji ľudských zdrojov na 

Slovensku  
názov témy v AJ Regional and local disparities in the development of human 

resources in Slovakia 
jazyk záverečnej práce anglický  jazyk 
forma štúdia denná/externá 
cieľ The purposes of the PhD thesis are: to study the reasons and factors 

influenced on the development of the disparities of human resources 
in Slovakia and to develop the mechanism for the reduction of the 
disparities in the regions and local districts. 

anotácia v SJ Problémy regionálnych a miestnych rozdielov v rozvoji ľudských 
zdrojov majú dlhodobý charakter a sú upravené historickým 
dedičstvom, prírodnými, sociálno-ekonomickými, kultúrnymi a 
politickými faktormi. Disproporcie ľudských zdrojov v regiónoch a 
miestnych komunitách vedú k problémom neefektívneho fungovania 
regionálnych a miestnych trhov práce, vnútornej a vonkajšej 
pracovnej migrácie, ďalším problémom so sociálno-ekonomickým 
rozvojom území. Na odhalenie týchto problémov a analýzu vzťahov 
medzi popísanými hlavnými premennými, ľudskými zdrojmi, trhom 
práce, sociálnou politikou, je možné použiť súbor kvantitatívnych a 
kvalitatívnych metód. Regionálne a miestne rozdiely vo vývoji 
ľudských zdrojov sa budú analyzovať pomocou priestorovej 
ekonometrie a štatistiky, rovnako ako ďalšie zručnosti v ekonometrike 
a analýza časových radov by mali byť veľmi dôležité. Podstatná časť 
dizertačnej práce bude venovaná vývoju mechanizmu ako komplexu 
organizačných a ekonomických opatrení, ktoré môžu znížiť rozdiely v 
rozvoji ľudských zdrojov v regiónoch a okresoch na Slovensku. 

Anotácia v AJ The problems of the regional and local disparities in the development 
of human resources have long-term character and are adjusted by 
historical heritage, natural, socio-economic, cultural and political 
factors. The disproportions of the human resources in regions and 
local communities lead to the problems of the ineffective functioning 
of regional and local labour markets, internal and external labour 
migration, further problems with socio-economic development of 
territories. To the reveal these problems and analyse the relations 
between main variables described human resources, labour market, 
social policy the set of quantitative and qualitative methods can be 
used. The regional and local disparities in the development of human 
resources will be analysed by means of spatial econometrics and 
statistics, as well as other skills in econometrics and analysis of time 
series should be very important. The essential part of the PhD thesis 
will be devoted to the development of the mechanism as complex of 
organisational and economic measures which can reduce the 
disparities of human resources development in regions and districts 
in Slovakia. 
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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka Assoc. prof., Dubrovina Nadiya, CSc., PhD. 
názov témy v SJ Strategický rozvoj organizácií zdravotnej starostlivosti v stave nových 

výziev a bezpečnostných rizík na príklade vybranej krajiny 
názov témy v AJ Strategical development of healthcare organization in the condition 

of new challenges and safety risks on the example of the selected 
country 

jazyk záverečnej práce anglický  jazyk 
forma štúdia denná/externá 
cieľ The purposes of the PhD thesis are: to study the possible risks and 

challenges on the development of healthcare on macro- and micro-
level and to develop the programme of the strategical development 
of healthcare organization on the example of the selected country in 
the conditions of possible safety risks and changes 

anotácia v SJ V modernom období sa systémy zdravotnej starostlivosti stretávajú s 
novými druhmi rizík, ktoré sa týkajú dramatického vývoja infekčných 
chorôb globálneho alebo hromadného charakteru, obrovského rastu 
civilizovaných chorôb, ako sú kardiovaskulárne choroby alebo 
rakovina, starnutie populácie atď. Aby boli zdravotnícke organizácie 
úspešné a poskytovali zdravotnícke služby, mali by pre ne 
identifikovať možné riziká a pripraviť strategické plány zmien podľa 
kapacít, vybavenia, budov, finančných a ekonomických zdrojov 
zdravotníckych pracovníkov na príklade vybranej krajiny. Na túto 
tému sú potrebné skúsenosti v organizácii zdravotnej starostlivosti, 
ako aj schopnosť používať kvantitatívne a kvalitatívne metódy na 
identifikáciu rizík a vypracovanie analýzy scenárov, aby sa dalo 
vyhodnotiť očakávané výsledky opatrení strategických opatrení. plán 
pre určitú zdravotnícku organizáciu na príklade vybranej krajiny. 

Anotácia v AJ In the modern period the systems of the healthcare meet new kind of 
risks concerned with dramatic development of infectious diseases 
having global or mass character, huge growth of civilized illnesses like 
cardiovascular diseases or cancer, aging of population, etc. Thus, to 
be successful and provide the healthcare services the healthcare 
organizations should identify the possible risks for them and prepare 
strategical plans of the changes according their medical staff 
capacities, equipment, buildings, financial and economic resources.  
For this topic, the experience in healthcare organization is necessary, 
as well as ability to use quantitative and qualitative methods for the 
identification of the risks and development of the scenario analysis, 
to carry out the evaluation of the expected outcomes of the measures 
of the strategical plan for certain healthcare organization on the 
selected country. 
PhD student will describe the main process and capacities of 
organization of medical services and health care in the healthcare 
institution during certain time period; characterize the tendencies of 
the development of healthcare institution in the conditions of 
possible safety risk and changes, develop and adjust the strategical 
plan for the healthcare institution according to the different scenarios 
of the possible risks and changes. 
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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka Dr.h.c. prof.mpx.hc.,prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA 
názov témy v SJ Bezpečnostné riziká a krízové javy vo vybranom súbore 

agropotravinárkych podnikov 
názov témy v AJ Security risks and crisis phenomena in a selected set of agri-food 

businesses 
jazyk záverečnej práce slovenský jazyk 
forma štúdia externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

Zhodnotiť bezpečnostné riziká a krízové javy v súbore 
agropotravinárskych  podnikov, identifikovať zdroje a navrhnúť 
riešenia na eliminovanie príčin krízových javov a zvýšenie 
ekonomickej bezpečnosti podnikov 

anotácia v SJ Predmetom štúdia bude súbor agropotravinárskych podnikov 
v špecifickom ekonomickom prostredí. Ťažiskom práce bude analýza 
bezpečnostných rizík a krízových javov vo väzbe na ekonomickú 
bezpečnosť skúmaných podnikov. Podkladové zdroje sa získajú 
prieskumom súboru podnikateľských subjektov a verifikačným 
výskumom troch vybraných podnikov. Získané údaje dotazníkového 
prieskumu sa budú testovať matematicko-štatistickými metódami 
a budú vodítkom pri hodnotení bezpečnostných rizík a vektorov. 
Podnikových kríz. Súčasťou syntetickej časti práce budú odporúčania 
na eliminovanie bezpečnostných rizík, strategické prístupy 
podnikových manažmentov na riešenie krízových javov a modely 
kritických podnikových štruktúr šetreného súboru podnikov. 

Anotácia v AJ The subject of the study will be a set of agri-food enterprises in a 
specific economic environment. The focus of the thesis will be the 
analysis of security risks and crisis phenomena in relation to the 
economic security of surveyed companies. The background data are 
obtained by a survey of a set of business entities and a verification 
survey of three selected companies. The survey data obtained will be 
tested by mathematical-statistical methods and will serve a guide for 
assessing security risks and business crisis vectors. The synthetic part 
of the work will include recommendations to eliminate security risks, 
strategic, business management approaches to address crisis 
phenomena and models of critical business structures of a surveyed 
set of enterprises. 
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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka Dr.h.c. prof.mpx.hc.,prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA 
názov témy v SJ Environmentálna zodpovednosť podnikového manažmentu vo väzbe 

na produktovú štruktúru podnikateľských subjektov 
názov témy v AJ Environmental responsibility of business management in relation to 

the product structure of business entities 
jazyk záverečnej práce slovenský jazyk 
forma štúdia externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

Zhodnotiť uplatňované strategické prístupy manažmentu 
k výrobnému zameraniu podnikateľských subjektov a jeho 
environmentálnu zodpovednosť za produktovú štruktúru vo 
vybranom súbore podnikov. V neposlednom rade navrhnúť opatrenia 
na zvýšenie kolobehu uhlíka a bioenergetického potenciálu pôd. 

anotácia v SJ Predmetom štúdia bude súbor poľnohospodárskych podnikov 
v špecifickom environmentálnom prostredí, dlhodobé 
environmentálne záťaže a produktové štruktúry vo väzbe na  
environmentálnu bezpečnosť podnikateľských subjektov 
a environmentálnu zodpovednosť podnikových manažmentov. 
Podkladové údaje sa získajú prieskumom súboru agropodnikateľských 
subjektov a verifikačným výskumom troch vybraných podnikov. 
Zistené údaje dotazníkového prieskumu sa budú testovať 
matematicko-štatistickými metódami a budú návodom pri hodnotení 
environmentálnej zodpovednosti podnikových manažmentov za 
uplatňované produktové štruktúry a dosahovaný stupeň 
environmentálnej bezpečnosti. Obsahom syntetickej časti práce budú 
odporučenia na úpravu kolobehu prírodného uhlíka a zvýšenia 
bioenergetického potenciálu poľnohospodárskej pôdy. 

Anotácia v AJ The subject of the study will be a set of agribusiness entities in a 
specific ecological environment, long-term environmental burdens 
and product structures in relation to the environmental safety of 
business entities and environmental responsibility of business 
management. The background data are obtained by a surveying a set 
of agribusiness entities and a verification research of three selected 
enterprises. The obtained survey data will be tested by mathematical-
statistical methods and will serve as a guide in assessing the 
environmental responsibility of business management for applied 
product structures and the achieved level of environmental safety. 
The content of the synthetic part of the thesis will be 
recommendations for the modification of the natural carbon cycle 
and increasing the bioenergy potential of agricultural land. 
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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. 

 
názov témy v SJ Klasifikačný systém NACE a jeho význam pre objektivizáciu  

hodnotenia malých a stredných podnikov 
názov témy v AJ Classification system NACE and its role in upgrading the methodology of 

performance of SME 
jazyk záverečnej práce anglický jazyk 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

Overiť doterajšie teoretické i praktické skúsenosti s aplikáciami 
klasifikačného systému NACE na kvalitu štatistických údajov, ktoré sa 
následne využívajú pre konštrukciu pomerových ukazovateľov a 
ekonometrické modelovanie  

 
anotácia v SJ Hodnotenie úspešnosti podnikateľských subjektov patrí k základným 

úlohám podnikovej ekonomiky, ktorá pri tom využíva široké spektrum 
ukazovateľov a nástrojov. Dôležitú úlohu pri tom zohráva klasifikačný 
systém NACE, ktorý vytvára predpoklady pre zgrupovanie 
podnikateľských subjektov s podobnou výrobnou a podnikateľskou 
orientáciou. Na báze takto vytváraných klastrov sa odvodzujú tzv. 
sektorové ukazovatele finančnej výkonnosti podnikov. Ku klasickým 
ukazovateľom absolútneho charakteru, ako je objem materiálnych, 
finančných a personálnych zdrojov, sa priraďujú tzv. Pomerové, alebo 
intenzitné ukazovatele vyjadrujúce finančný objem výstupu vo vzťahu 
k vybraným relevantným ukazovateľom. Príkladom sú známe 
ukazovatele ROA, ROE, EBITDA a pod.  V modelovej štruktúre sú to 
napríklad rôzne bonitné modely. Ako ukazujú doterajšie aplikačné 
výstupy, paušálne nasadzovanie uvedených pomerových 
ukazovateľov vedie pomerne často k výstupom, ktoré sú prakticky 
neakceptovateľné. Informačné vstupy z podnikového účtovníctva sú 
často neakceptovateľné pre metodiku pomerových ukazovateľov. 
Hlavnou úlohou dizertačnej práce bude analyzovať reprezentatívny 
súbor malých a stredných podnikov, vo vybraných NACE skupinách 
a následne navrhnúť nové metodické postupy pre hodnotenie 
ekonomickej úspešnosti SME v rámci podskupín NACE.  

Anotácia v AJ The evaluation of the success of business operators is one of the core 
tasks of the corporate economy, which uses a wide range of indicators 
and instruments. It plays an important role in the NACE classification 
system, which creates assumptions for the grouping of business 
operators with a similar production and sub-framework orientation. 
On the basis of the inserts thus created, they are derived from the so-
called Sectoral indicators of financial performance of enterprises. 
The classic indicator of absolute character, such as the volume of 
material, financial and staffing resources, is assigned to the so-called 
Proportional or intensive indicators expressing the financial volume 
of output in relation to the selected relevant indicators. Examples are 
known indicators ROA, ROE, EBITDA, etc.  In the model structure, 
these are different bonity models. As the existing application outputs 
show, the flat-rate deployment of the above ratios leads quite often 
to outputs that are practically unacceptable. Information inputs from 
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 corporate accounting are often unacceptable for the methodology of 
the ratios. 
The main task of the dissertation will be to analyze a representative 
set of small and medium-sized enterprises, in selected NACE groups 
and subsequently to propose new methodological procedures for 
assessing the economic success of the SME within NACE sub-groups. 
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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. 

názov témy v SJ Absolútne a pomerové ukazovatele ako nástroj  hodnotenia 
výkonnosti malých a stredných podnikov  - overenie ich konzistencie  

názov témy v AJ Absolute and ratio indicators as a tool for assessing the performance of 
small and medium-sized enterprises - verifying their consistency  

jazyk záverečnej práce anglický jazyk 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

Overiť teoretickú aj praktickú aplikovateľnosť absolútnych 
a pomerových ukazovateľov pri hodnotené ekonomických výsledkov 
malých a stredných podnikov a odvodiť exaktný postup pre meranie 
stupňa ich zhody. 

anotácia v SJ Podniková ekonomika využíva široké spektrum ukazovateľov a 
nástrojov pre analýzu a hodnotenie  výsledkov produkčne  
orientovaných podnikov.  Ku klasickým ukazovateľom absolútneho 
charakteru, ako je objem materiálnych, finančných a personálnych 
zdrojov, sa priraďujú tzv. Pomerové, alebo intenzitné ukazovatele 
vyjadrujúce finančný objem výstupu vo vzťahu k vybraným 
relevantným ukazovateľom. Príkladom sú známe ukazovatele ROA, 
ROE, EBITDA a pod.  V modelovej štruktúre sú to napríklad rôzne 
bonitné modely. Ako príklad možno uviesť Altmanov model. Ako 
ukazujú doterajšie aplikačné výstupy, paušálne nasadzovanie 
uvedených pomerových ukazovateľov vedie pomerne často 
k výstupom, ktoré sú prakticky neakceptovateľné. Informačné vstupy 
z podnikového účtovníctva sú často neakceptovateľné pre metodiku 
pomerových ukazovateľov. Hlavnou úlohou dizertačnej práce bude 
analyzovať reprezentatívny súbor malých a stredných podnikov, 
početnosť cca 50 000 podnikov a overiť hlavné metodologické 
problémy doteraz využívaných pomerových nástrojov ich hodnotenia. 
Porovnať dosiahnuté hodnotenia prostredníctvom absolútnych 
ukazovateľov a  následne navrhnúť nové metodické postupy pre 
hodnotenie ekonomickej úspešnosti SME. 

Anotácia v AJ The corporate economy uses a wide range of indicators and tools for 
analyzing and evaluating the results of production-oriented 
enterprises.  The classical indicators of absolute character, such as the 
volume of material, financial and human resources, are assigned to 
the so-called ratio or intensive indicators expressing the financial 
volume of output in relation to the selected relevant indicators. 
Examples are well known indicators ROA, ROE, EBITDA, etc.  In the 
model structure, there are different bonity models. The Altman 
model can be mentioned as an example. As the existing application 
outputs show, the flat-rate deployment of the above ratios leads 
quite often to outputs that are practically unacceptable. Information 
input data from corporate accounting are often unacceptable for the 
methodology of the ratios. The main task of the dissertation will be 
to analyze the representative sample of small and medium-sized 
enterprises of about 50 000 companies and to verify the main 
methodological problems of the currently used financial ratios of 
their evaluation. In following steps to compare the evaluations 
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 achieved through the absolute indicators and subsequently to 
propose the new methodological procedures for assessing the 
economic performance of SME. 
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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., 
názov témy v SJ Perspektívy a prínosy integrovaných manažérskych systémov 

v činnosti firiem 

názov témy v AJ Perspectives and benefits of integrated management systems in 
business activities 

jazyk záverečnej práce slovenský jazyk 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Cieľom práce je identifikovať možnosti a perspektívy využitia  v 

integrovaných manažérskych systémov  / IMS/ v činnosti firiem a v  
konkurenčnom.. Dizertačná práca bude skúmať stav a úroveň 
zavedenia IMS vo firmách etablovaných v slovenskom 
podnikateľskom priestore, identifikovať  jeho úlohu, význam, prínosy 
a obmedzenia v systéme cirkulárnej ekonomiky so zameraním na 
stratégiu firiem pri uspokojovaní požiadaviek zákazníka. V súlade s 
princípmi cirkulárnej ekonomiky identifikovať merateľné indikátory 
so zreteľom na ziskovosť a konkurenčnú výhodu firmy. Parciálne ciele 
dizertačnej práce je potrebné koncentrovať na prepojenie  systému 
manažérstva kvality so systémom manažérstva informačnej 
bezpečnosti, systémom manažmentu IT služieb a systémom 
environmentálneho so zameraním na  tvorbu hodnoty a jej dodanie 
zákazníkovi. 

anotácia v SJ Systémy integrovaného manažérstva sa významným spôsobom  
podieľajú na zvyšovaní konkurencieschopnosti firiem s dopadom na 
ich vnútorné a vonkajšie prostredia udržateľného rastu a rozvoja. IMS  
prináša  do podnikovej činnosti  celý rad výhod, spojených s novými 
podnikateľskými modelmi, marketingom, inováciami či firemnou 
kultúrou. Prináša tiež zaujímavé výzvy spojené s využívaním nových 
technológií, meniacich sa vlastností výrobkov a ich životného cyklu. 
Firmy, ktoré aplikujú  integrovaný manažérsky systém do svojej 
činnosti garantujú úroveň kvality poskytovaných produktov a služieb 
pre svojich zákazníkov za podmienok, ktoré sú štandardizované, 
transparentné a vopred dohodnuté. 

Anotácia v AJ Integrated management systems play an important role in increasing 
the competitiveness of companies with an impact on their internal 
and external environments of sustainable growth and development. 
IMS brings a whole range of benefits to the business, linked to new 
business models, marketing, innovation or corporate culture. It also 
presents interesting challenges related to the use of new 
technologies, changing product characteristics and their life cycle. 
Companies that apply an integrated management system to their 
activities guarantee the quality level of products and services 
provided to their customers under conditions that are standardized, 
transparent and agreed in advance. 
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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., 
názov témy v SJ Inovačná úroveň podnikov malého a stredného podnikania ako hybná 

sila ekonomického rozvoja 
názov témy v AJ Innovative level of small and medium enterprises as a driving force of 

economic development 
jazyk záverečnej práce slovenský jazyk 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Cieľom dizertačnej práce je analyzovať inovačný  potenciál malých a 

stredných podnikov SR do štyroch kategórií podľa EÚ. Analýzu zamerať 
na odvetvovú a sektorovú štruktúru malých a stredných podnikov a ich 
podiel na inovačnom potenciáli. Parciálne ciele orientovať na oblasť 
hodnotenia existencie vlastnej výskumnej a vývojovej základne, 
pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, náklady na výskum a vývoj a 
realizáciu výsledkov výskumu a vývoja  v praxi a v oblasti duševného 
vlastníctva. 

anotácia v SJ Zvyšovania inovačnej úrovne podnikov malého a stredného podnikania 
je hybnou silou ekonomického rozvoja v novo rozvíjajúcej sa ekonomiky 
Európskej únie. Európsky inovačný rebríček sa zostavuje každoročne od 
roku 2001 za účelom sledovania a porovnávania relatívnej inovačnej 
výkonnosti členských krajín Európskej únie prostredníctvom viacerých 
ukazovateľov.  Ukazovatele sú rozdelené do piatich oblastí . Hnacie sily 
inovácií zamerané na  meranie štrukturálnych podmienok 
determinujúce  inovačný potenciál subjektu. Tvorbu znalostí , ktoré sú 
kvantifikované  investíciami do výskumných a vývojových aktivít. 
Inovácie a podnikanie prezentujúce inovačné úsilie  firiem. Aplikácie, 
ktoré merajú výkonnosť vyjadrenú pracovnými a obchodnými 
aktivitami a ich pridanú hodnotu. Duševné vlastníctvo dimenzia, ktorá 
sa zameriava na dosiahnuté výsledky v oblasti úspechu know-how. 
Inovačná výkonnosť Slovenskej republiky sa v priebehu ostatných  
rokov zvýšila vo vzťahu k priemeru EU. Z piatich dimenzií inovačnej 
výkonnosti Slovensko zaostáva v tvorbe znalostí a premene vstupov na 
výstupy duševného vlastníctva oproti priemeru EÚ 

Aotácia v AJ Raising the innovation level of small and medium-sized enterprises is a 
driving force for economic development in the emerging economy of 
the European Union. The European Innovation Ranking has been 
compiled annually since 2001 in order to monitor and compare the 
relative innovation performance of the Member States of the European 
Union through several indicators. The indicators are divided into five 
areas. Innovation drivers aimed at measuring structural conditions 
determining the subject's innovation potential. Creating knowledge 
that is quantified by investing in research and development activities. 
Innovation and entrepreneurship presenting the innovation efforts of 
companies. Apps that measure work and business performance and 
their added value. An intellectual property dimension that focuses on 
achievements in know-how success. The innovation performance of 
the Slovak Republic has increased in recent years in relation to the EU 
average. Out of the five dimensions of innovation performance, 
Slovakia lags behind in creating knowledge and transforming inputs 
into intellectual property outputs compared to the EU average. 
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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. 
názov témy v SJ Aktuálne trendy v spoločensky zodpovednom marketingu a jeho 

využitie v súkromnom sektore 
názov témy v AJ Actual trends in socially responsible marketing in the private sector 
jazyk záverečnej práce slovenský, anglický 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Hlavným výskumným  cieľom dizertačnej práce bude analýza histórie 

a súčasného stavu využitia spoločensky zodpovedného marketingu 
v súkromnom sektore v Slovenskej republike. Sekundárnym 
výskumným cieľom bude navrhnúť možnosti a riešenia zvýšenia 
využitia spoločensky zodpovedného marketingu v oblastiach 
súkromného sektora. 

anotácia v SJ Holistická marketingová koncepcia vznikla ako reakcia na zásadné 
zmeny v súčasnom marketingovom prostredí a je jednou 
z najmodernejších podnikateľských koncepcií. Množstvo firiem si 
uvedomuje pozitívne dopady na spotrebiteľské vnímanie, ak má 
spoločnosť kladný postoj k životnému prostrediu, charite, alebo 
sponzoringu. Dizertačná práca sa bude zameriavať na teoretické 
vymedzenie spoločensky zodpovedného marketingu z hľadiska 
jednotlivých teoretických prístupov a špecifík v súkromnom sektore.  
V aplikačnej časti pôjde o systematickú analýzu intenzity a foriem 
využitia spoločensky zodpovedného marketingu vo vybraných 
oblastiach súkromného sektoru na Slovensku. Doktorand na základe 
zistených teoretických poznatkov a výsledkov z analytickej časti 
formuluje návrhy a odporúčania pre vedu a prax. 

Anotácia v AJ The holistics marketing concept was created in response to 
fundamental changes in the current marketing environment and it is 
one of most modern business concepts. A lot of companies know 
positive impacts to consumer perception. Many companies are aware 
of the positive impact on consumer perception if a company has a 
positive attitude towards the environment, charity or sponsorship. 
The dissertation thesis will focus on definition of socially responsible 
marketing in terms of individual theoretical approaches and specific 
in the private sector. The application part will be a systematics 
analysis of the intensity and forms of socially responsible marketing 
in selected areas of the private sector in Slovakia. Based on the 
theoretical knowledge and results from the analytical part, the PhD. 
student formulates proposals and recommendations for science and 
practice. 
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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. 
názov témy v SJ Interkultúrna komunikácia ako súčasť efektívneho marketingového 

manažmentu v globálnom trhovom prostredí 
názov témy v AJ Intercultural communication as a part of effective marketing 

management in a global market environment  
jazyk záverečnej práce slovenský, anglický 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Hlavným výskumným cieľom dizertačnej práce bude analýza 

aktuálneho stavu a vývoja  využitia interkultúrnej komunikácie 
v globálnom trhovom prostredí v rámci marketingového 
manažmentu. Sekundárnym výskumným cieľom bude hľadať 
možnosti a odporúčania na vyššie využite interkultúrnej komunikácie 
v rámci efektívneho marketingového manažmentu v trhovom 
prostredí. 

anotácia v SJ V globalizovanom svete rastie význam multikulturalizmu a medzi 
kultúrnej spolupráce, pričom pre nadnárodné spoločnosti je potrebné 
poznať kultúrne rozdiely a vedieť efektívne komunikovať s ostatnými 
kultúrami. Dizertačná práca sa zameria na teoretické vymedzenie 
interkultúrnych aspektov medzinárodného marketingu, vrátane 
vybraných kultúrnych aspektov medzinárodného marketingu. 
V aplikačnej časti pôjde o systematickú analýzu intenzity a foriem 
manažmentu interkultúrnej komunikácie vo vybraných oblastiach 
globálneho trhového prostredia.  Doktorand na základe zistených 
teoretických poznatkov a výsledkov z analytickej časti formuluje 
návrhy a odporúčania pre vedu a prax, ktorými by sa mohli zmiešané 
spoločnosti v marketingových a obchodných činnostiach uberať. 

Anotácia v AJ In a globalized world, the importance of multiculturalism and 
intercultural cooperation is increasing, and for multinationals it is 
necessary to know cultural differences and be able to communicate 
effectively with other cultures. The dissertation thesis will focus on 
the theoretical definition of intercultural aspects of international 
marketing, including selected cultural aspects of international 
marketing. In the application part there will be a systematic analysis 
of the intensity and forms of intercultural communication 
management in selected areas of the global market environment.  
Based on the theoretical knowledge and results from the analytical 
part, the doctorand student formulates suggestions and 
recommendations for science and practice that mixed companies 
could take in marketing and business activities.  
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 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. 
názov témy v SJ Vývoj a trendy podnikateľských subjektov na trhu médií v Slovenskej 

republike (1993-2020) 
názov témy v AJ Development and Trends of Business Entities on the Media Market 

in the Slovak Republic (1993-2020) 
jazyk záverečnej práce slovenský 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Hlavným výskumným cieľom dizertačnej práce bude hodnotenie 

hlavných vývojových tendencií trhu vybraných podnikateľských 
subjektov na trhu masových médií v Slovenskej republike z hľadiska 
vybraných premenných. Sekundárnym výskumným cieľom bude  
ponúknuť predikciu vývoja masových médií na Slovensku na najbližšie 
roky.  

anotácia v SJ V súčasnej dobe nie je v Slovenskej republike spracovaná história 
priemyslu masových médií. Preto je potrebné začať práce  
mapovacieho charakteru,  ktoré budú čerpať jednak z aktuálnej 
odbornej tlače s témou marketingovej a masmediálnej komunikácie, 
zo zdrojov podnikových archívov, z rozhovorov s pamätníkmi 
a aktuálnymi predstaviteľmi mediálneho trhu a podobne. Printové 
médiá bude doktorand analyzovať na základe predajnosti a objemu 
inzercie a rádiá na základe počúvanosti a objemu reklamy, televízie na 
základe sledovanosti a objemu reklamy a internetové médiá na 
základe návštevnosti stránok a objemu online reklamy.  

Anotácia v AJ At present, the history of the mass media industry is not processed in 
the Slovak republic. Therefore, it is necessary to start mapping work, 
which will draw on the current professional press on the topic of 
marketing and mass media communication, corporate archives, 
interviews with memorials and current media market representatives 
and the like.  The print media will doctorand student analysed based 
on sales and advertising volume, radio based on listening and 
advertising volume, television based on viewership and advertising 
volume and internet media based on site traffic and advertising 
volume. 
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 Študijný odbor                       ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka prof. Marina Resler, DrSc. 
názov témy v SJ Organizačný a ekonomický mechanizmus riadenia výkonnosti 

integrovaných podnikových systémov 
názov témy v AJ Organizational and Economic Mechanism of Management of the 

Efficiency of Integrated Corporate Systems 
jazyk záverečnej práce slovenský jazyk 

forma štúdia denná/externá 

cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 
zdôvodnenie teoretických základov, vedecko-metodických a 
praktických odporúčaní na zlepšenie organizačno-ekonomického 
mechanizmu riadenia efektívnosti činnosti integrovaných 
ekonomických systémov 

anotácia v SJ Dizertačná práca sa zaoberá komplexom otázok súvisiacich s vývojom 
princípov teoretického vedeckého prístupu k implementácii procesu 
formovania organizačného a ekonomického mechanizmu riadenia 
efektívnosti integrovaných podnikových systémov a navrhuje 
spôsoby, ako ho vylepšiť. Predmetom štúdie je organizačný a 
ekonomický mechanizmus riadenia výkonnosti integrovaných 
podnikových systémov. Predmetom je súhrn teoretických, 
metodologických, organizačných a aplikovaných princípov 
organizačného a ekonomického mechanizmu riadenia výkonnosti 
integrovaných podnikových systémov. 

Anotácia v AJ The dissertation deals with the complex of issues related to the 
development of the principles of theoretical scientific approach to the 
implementation of the process of formation of organizational and 
economic mechanism for managing the effectiveness of the 
integrated corporate systems and suggests ways to improve it. The 
object of the study is the organizational and economic mechanism of 
performance management of integrated corporate systems. The 
subject is a collection of theoretical, methodological, organizational 
and applied principles of organizational and economic mechanism for 
managing the performance of integrated corporate systems. 
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 Študijný odbor                       ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka prof. Marina Resler, DrSc. 
názov témy v SJ Stav a vlastnosti rozvoja kreatívneho riadenia na mikroekonomickej 

(podnikovej) úrovni 
názov témy v AJ The state and features of the development of creative management 

at the microeconomic (corporate) level 
jazyk záverečnej práce slovenský jazyk 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

vývoj a zdôvodnenie teoretických, metodologických a aplikačných 
základov, ktoré definujú koncepčnú platformu pre formovanie 
procesov tvorby kreatívneho riadenia v období transformácie 
svetového hospodárskeho priestoru. 

anotácia v SJ Vstup národného sociálno-ekonomického systému do fázy rozvoja 
postindustriálnej spoločnosti je charakteristický radom nových 
prístupov k jeho fungovaniu, ktoré sú založené predovšetkým na 
možnosti zaviesť tvorivé myšlienky ako primárny zdroj 
konkurencieschopnosti. Transformácia poznatkov na technologicky 
náročné technológie a výrobky stimuluje rýchly rast produktivity 
práce, znižuje spotrebu zdrojov, umožňuje národnému hospodárstvu 
dosiahnuť konkurencieschopnú úroveň sociálnej výroby, zvýšiť mieru 
akumulácie verejných statkov a modernizovať motivačné základy 
činnosti. Vymedzujúcim prvkom tvorivého riadenia je priama 
korelácia úspechu tvorivej činnosti s demokratizáciou riadenia, 
pričom sa zohľadňuje tvorivosť a úroveň odbornej prípravy, čím sa 
vytvárajú podmienky na sebarealizáciu. Štúdium koncepčných a 
metodických základov tvorby kreatívneho riadenia je preto 
mimoriadne dôležitou otázkou a vyžaduje systematické zváženie z 
hľadiska platformy sociálno-ekonomického paradigmy. 

Anotácia v AJ The entry of the national socio-economic system into the 
development phase of a post-industrial society is a series of new 
approaches to its functioning, which is based primarily on the 
possibility of introducing creative ideas as the primary source of 
competitiveness. The transformation of knowledge into technology-
intensive technologies and products stimulates rapid growth in labor 
productivity, reduces resource consumption, enables the national 
economy to achieve a competitive level of social production, increase 
the accumulation of public goods and modernize the incentive bases 
for action. The defining element of creative management is the direct 
correlation of the success of creative activity with the 
democratization of management, taking into account creativity and 
the level of training, thus creating the conditions for self-realization. 
Studying the conceptual and methodological foundations of creative 
management creation is therefore an extremely important issue and 
requires systematic consideration in terms of the socio-economic 
paradigm platform. 
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 Študijný odbor                            ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka Prof. Ing.  Jozef Sablik, CSc. 
Téma  dizertácie  v  SJ Návrh  inovácií  systému  riadenia  ľudských  zdrojov  v  intenciách  

stratégie  „Industry  04“ 

Téma  dizertácie   v  NJ Entwurf der Innovationen fürs System der Steuerung von HR   
im Sinne der Strategie “Industrie 04“ 

Jazyk  dizertačnej  práce nemecký  jazyk 
Forma  štúdia Externá 
Cieľ Vedecký   cieľ  dizertačnej  práce : 

Formulovať  aktuálnu  štruktúru  a  obsah  inovácií  manažérstva  ĽZ 
Anotácia  v  SJ  Charakteristika  a trendy  vývoja  konceptu  „Industry  04“ 

 Vývoj  požiadaviek  na  zmeny  manažérstva  ĽZ  inovatívnych  
podnikov  v  intenciách  konceptu  „industry  04“ 

 Návrh  (stanovenie)  kompetencií  a  systému  prípravy  (vzdelávania)  
manažérov  ĽZ  pre  (inovatívne)  podniky  v  súlade  s  koncepciou      
„industry  04“ 

Anotácia  v  NJ  Charakteristik und Entwicklungstrends der Strategie “Industrie 04” 
 Entwicklung der Änderungsansprüche das Management von HR 

innovativen Betriebe im Sinne der Strategie “Industrie 04” 
 Entwurf (Bestimmung) der Kompetenzen und der Ausbildung von 

Managern HR für (innovative) Betriebe im Sinne der Strategie      
“Industrie 04” 
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 Študijný odbor                            ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka prof. Ing.  Jozef   Sablik, CSc. 
Téma  dizertácie  v  SJ Návrh  postupu  implementácie  princípov  vekovej  heterogenity  

do  procesu  tvorby  a manažérstva  pracovných  tímov  
Téma  dizertácie   v  NJ “Entwurf des Verfahrens für Implementation von Prinzipien 

“Altersheterogenität” in den Prozess der Bildung und Steuerung von 
Arbeitsteams 

Jazyk  dizertačnej  práce Nemecký  jazyk 
Forma  štúdia Externá 
Cieľ Vedecký  cieľ  dizertačnej  práce: Príspevok  k  formulovaniu  

(definovaniu)  podstaty  vekovej   heterogenity  a   jej  využitiu  
v  procese  manažérstva  ĽZ 

Anotácia  v  SJ  Ohraničenie  pojmu  „veková  heterogenita“  a  stanovenie  jej  
parametrov 

 Spôsob  identifikácie  a  kvantifikácie  vplyvu  veku  zamestnancov  
na  výkonnosť   pracovných   procesov   (pracovných  tímov) 

 Návrh  postupu  implementácie  „vekovej  heterogenity“  do  
procesu  manažérstva  ĽZ 

 Legislatívno-právne   aspekty  tvorby  a  manažovania  pracovných  
tímov  s  rozdielnou  vekovou  štruktúrou 

Anotácia  v  NJ  Begrenzung des Begriffes “Altersheterogenität” und 
Bestimmung ihres Parameters 

 Art und Weiße der Identifikation und Quantifikation des 
Einflusses des Alters von Beschäftigten auf die Leistung des 
Arbeitsprozesses (Arbeitsteams) 

  Entwurf des Verfahrens für die Implementation der 
Altersheterogenität in den Prozess von Management der HR 

 Legislative und rechtliche Aspekte der Bildung  und  Steuerung  
von  Arbeitstime  mit  der  Verschiedenheit  der  Altersstruktur  
der  Mitglieder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 VŠEMVS 

VYSOKÁ  ŠKOLA  EKONÓMIE  A MANAŽMENTU 
VEREJNEJ  SPRÁVY V BRATISLAVE 

 Študijný odbor                            ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka prof. Ing.  Jozef   Sablik, CSc. 
Téma  dizertácie  v  SJ Návrh  štýlu  vedenia  ľudí  v  multikultúrnom  prostredí  (podniku) 
Téma  dizertácie   v  NJ Entwurf des Führungsstils für die Multikulturelle Umwelt  

(Unternehmen) 
Jazyk  dizertačnej  práce nemecký  jazyk 
Forma  štúdia Externá 
Cieľ Vedecký  cieľ  dizertačnej  práce: Návrh  (definovanie)  parametrov  

štýlu  vedenia  ľudí  v  multikultúrnom  prostredí  (podniku) 

Anotácia  v  SJ  Aktuálne  charakteristiky  (znaky)  inovácií  štýlov  vedenia  ľudí 
 Charakteristika  manažmentu  podnikov  s  multikultúrnou  

štruktúrou  personálu 
 Stanovenie  parametrov  (charakteristiky)  štýlu  vedenia  ľudí  

v  multikultúrnom  prostredí  (podniku) 
 Kritéria  výberu  managerov  a  ich  (špecifická)  príprava  na  

pôsobenie  v  multikultúrnom  prostredí  (podniku) 

Anotácia  v  NJ  Aktuelle   Charakteristik (Kennzeichen) der Innovationen des 
Führungsstils 

 Charakteristik des Managementes den Betrieben mit der 
multikulturellen Struktur des Personals 

  Bestimmung des Parameters (Charakteristiken) von 
Führungsstil in der multikulturellen Umwelt (Unternehmen) 

 Bestimmung der Kriterien für die Auswahl von Managern und 
der (spezifischen) Vorbereitung für die Tätigkeit in der 
multikulturellen Umwelt (Unternehmen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 VŠEMVS 

VYSOKÁ  ŠKOLA  EKONÓMIE  A MANAŽMENTU 
VEREJNEJ  SPRÁVY V BRATISLAVE 

 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 
názov témy v SJ Hodnotenie dlhodobého majetku v súčinnosti s výsledkami 

organizácie 
názov témy v AJ Evaluation of fixed assets in conjunction with the result of 

organisation 
jazyk záverečnej práce slovenský jazyk 
forma štúdia externá 
cieľ Poukázať na vplyv dlhodobého majetku na výsledky 

organizácie, pričom statické ponímanie je nákladová zložka  a 
využívanie-dynamická zložka, ktorá tvorí výkony ako súčasť výnosov a 
v tejto  súčinnosti preukázať faktograficky tento vplyv v konkrétnych 
podmienkach. 

anotácia v SJ Dizertačná práca rieši náklady v štruktúre, s dôrazom na odpisy 
ako prejav hodnotenia dlhodobého majetku a časové a výkonové 
využitie ako dynamickej formy a metódou BALANCE SCORECARD 
poukázať na riešené problémy, ktorým v praxi často nie je venovaná 
primeraná pozornosť. 

Anotácia v AJ Dissertation these solves the costs in the structure with an emphasis 
on depreciation as a manifestation of evaluation an  time and 
performance utilization as a dynamic form and with Balance 
Scorecard method to point out these problems, which are in praxis 
often avoid issues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 VŠEMVS 

VYSOKÁ  ŠKOLA  EKONÓMIE  A MANAŽMENTU 
VEREJNEJ  SPRÁVY V BRATISLAVE 

 Študijný odbor                            ekonómia a manažment 
školiteľka prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 
názov témy Teoretické prístupy a praktická realizácia vybraných foriem 

medzinárodného podnikania a aplikácia na konkrétny subjekt 
názov témy v AJ Theoretical approaches and practical implementation of selected 

forms of international business and application to a specific subject 
jazyk záverečnej práce slovenský jazyk 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

 vymedziť a analyzovať teoretické prístupy k medzinárodnému 
podnikaniu, poukázať na motiváciu, príčiny a determinanty 
podmieňujúce medzinárodné podnikanie;  

 charakterizovať jednotlivé formy realizácie medzinárodného 
podnikania; 

 analyzovať vývoj vybranej formy medzinárodného podnikania 
v určitom časovom období minimálne 10 rokov na Slovensku 
v komparácii vo vybranom región, resp. ekonomike; 

 identifikovať dôsledky, vyvodiť výhody a nevýhody  vybranej 
formy medzinárodného podnikania v aplikácii na konkrétny 
subjekt. 

anotácia v SJ Dizertačná práca sa bude zameriavať na teoretické vymedzenie 
medzinárodného podnikania z hľadiska etáp ich vývoja a z hľadiska 
jednotlivých teoretických prístupov zahraničných a domácich 
autorov. Poukáže sa na vývoj jednotlivých foriem ich realizácie 
a následne sa bude analyzovať vývoj vybranej formy v podmienkach 
Slovenska v komparácii vybraných regiónov, resp. ekonomík. 
V aplikačnej časti pôjde o využitie zistených teoretických poznatkov 
a výsledkov z analytickej časti na fungovanie konkrétneho subjektu 
a bude sa zameriavať na výhody, resp. nevýhody, ktoré vyplynú 
z využívania niektorej formy medzinárodného podnikania.  

Anotácia v AJ The dissertation thesis will focus on the theoretical definition of 
international business in terms of stages of their development and in 
terms of individual theoretical approaches of foreign and domestic 
authors. The development of particular forms of their 
implementation will be pointed out and subsequently the 
development of the selected form in the conditions of Slovakia will be 
analysed in comparison of selected regions, resp. economies. In the 
application part, it will be use of the theoretical knowledge and 
results from the analytical pat for the functioning of a particular 
subject and will focus on advantages, resp. disadvantages that result 
from using some form of international business.  

 

 

 

 

 
 



 

 VŠEMVS 

VYSOKÁ  ŠKOLA  EKONÓMIE  A MANAŽMENTU 
VEREJNEJ  SPRÁVY V BRATISLAVE 

 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 
názov témy v SJ Priame zahraničné investície ako pohyb dlhodobého kapitálu z 

ázijských štátov vo svete 
názov témy v AJ Foreign direct investment as the movement of long-term capital 

from Asian countries in the world 
jazyk záverečnej práce slovenský, anglický jazyk 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

Cieľom dizertačnej práce je teoreticky vymedziť priame zahraničné 
investície a skúmať ich ako nástroj prenikania ázijských firiem na 
medzinárodné trhy. 

anotácia v SJ Prvá časť práce sa venuje preskúmaniu teoretického pozadia 
priamych zahraničných investícií ako nástroja prenikania firiem na 
globálne trhy – so špeciálnym zreteľom na firmy pochádzajúce z krajín 
Ázie, resp. juhovýchodnej Ázie. Druhá časť práce analyzuje priame 
zahraničné investície ázijských (podľa výberu Čína, Taiwan, Japonsko) 
firiem v súčasnosti. Tretia časť práce identifikuje najdôležitejšie 
faktory, ktoré ovplyvňujú investičné rozhodovanie ázijských firiem a 
ich motivácie pre výber formy vstupu cez investície na zelenej lúke 
resp.  akvizície a fúzie. Záverečná časť práce sa špecificky venuje 
formám vstupu ázijských firiem do Európy a vzťahu európskych štátov 
voči týmto investíciám z hľadiska efektov pre zúčastnené ekonomiky. 

Anotácia v AJ The first part of the thesis deals with the theoretical background of 
foreign direct investment as a tool for the penetration of companies 
into global markets - with special regard to companies originating in 
the Asian countries, respectively Southeast Asia. The second part 
analyses the foreign direct investment of Asian (according to the 
choice - China, Taiwan, Japan) companies nowadays. The third part of 
the thesis identifies the most important factors that influence the 
investment decisions of Asian companies and their motivation for 
choosing the form of input through greenfield investments 
respectively acquisitions and mergers. The final part of the thesis 
specifically deals with the forms of entry of Asian companies into 
Europe and the relationship of European states towards these 
investments in terms of effects for participating economies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 VŠEMVS 

VYSOKÁ  ŠKOLA  EKONÓMIE  A MANAŽMENTU 
VEREJNEJ  SPRÁVY V BRATISLAVE 

 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 
názov témy v SJ Vplyv globalizácie a integračných procesov na realokáciu 

dlhodobého kapitálu v medzinárodnom priestore 
názov témy v AJ Influence of globalization and integration processes on reallocation 

of long-term capital in international area 
jazyk záverečnej práce slovenský, anglický jazyk 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať súčasný stav realizovania 
pobytu dlhodobého kapitálu na základe identifikovania kľúčových 
determinantov ovplyvňujúcich ich realizáciu a vplyv globalizácie a 
integračných procesov na realokáciu tohto kapitálu.  

anotácia v SJ Prvá časť práce  preskúma vývoj a súčasný stav teórií pohybu  
dlhodobého kapitálu ako sú napr. priame zahraničné investície 
v rôznych formách greenfieldové investície a cezhraničné fúzie 
a akvizície. Druhá časť práce popisuje vývoj globalizácie a integrácie 
vo svete vo vzťahu k liberalizácií celosvetového pohybu kapitálu.  
Tretia časť práce identifikuje najdôležitejšie faktory globalizácie a 
integrácie, ktoré ovplyvňujú realokáciu dlhodobého kapitálu. 
Záverečná časť práce sa špecificky venuje formám vstupu dlhodobého 
kapitálu do Európskej únie (ako integračného celku), ich výhodám, 
nevýhodám a dôsledkom. 

Anotácia v AJ The first part of the thesis examines the development and current 
state of theories of the movement of long-term capital such as foreign 
direct investment in various forms of greenfield investment and 
cross-border mergers and acquisitions. The second part describes the 
development of globalization and integration in the world in relation 
to the liberalization of the global movement of capital. The third part 
of the thesis identifies the most important factors of globalization and 
integration, which influence the reallocation of long-term capital. The 
final part of the thesis specifically deals with the forms of long-term 
capital entry into the European Union (as an integration unit), their 
advantages, disadvantages and consequences. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 VŠEMVS 

VYSOKÁ  ŠKOLA  EKONÓMIE  A MANAŽMENTU 
VEREJNEJ  SPRÁVY V BRATISLAVE 

 Študijný odbor                           ekonómia a manažment 
Školiteľ/školiteľka doc. Ing.  Vojtech, František, PhD. 
názov témy v SJ Priame zahraničné investície a ich vplyv na ekonomiku Slovenska 
názov témy v AJ Foreign direct investment and their impact on Slovakia's economy 
jazyk záverečnej práce slovenský jazyk 
forma štúdia denná/externá 
cieľ Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude: 

analyzovať zahraničné investície na Slovensku, ich vývoj, súčasný stav 
a vplyv na malé a stredné podniky. Sformulovať odporúčania akým 
spôsobom zvýšiť kvalitu prílevu priamych zahraničných investícií na 
Slovensko 

anotácia v SJ Práca je zameraná na analyzovanie vývoja zahraničných investícií na 
Slovensku v určitom časovom horizonte. Zhodnotiť ich vývoj, súčasný 
stav a vplyv na malé a stredné podniky. Analyzovať jej vplyv na 
fungovanie  malých a stredných podnikov v danom regióne. 
Výsledkom by malo byť  sformulovanie odporúčaní akým spôsobom 
zvýšiť kvalitu prílevu zahraničných investícií na Slovensko. 

Anotácia v AJ The thesis is focused on analysing the development of foreign 
investment in Slovakia in a certain time horizon. Evaluate their 
development, current status and impact on small and medium-sized 
enterprises. Analyse its impact on the functioning of small and 
medium-sized enterprises in the region. The result should be the 
formulation of recommendations on how to increase the quality of 
foreign investment inflows to Slovakia.  

 

 

 
 

 


