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III.  Základné informácie o katedre KU: 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu a 

marketingu v Poprade. Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,  

Tel., fax, email 

 

Vedúci katedry: prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 

zástupca vedúceho katedry: Ing. Rudolf Zach, PhD. 

sekretariát katedry:  Ing. Peter Varhoľák, CSc., 

                                   PhDr. Jaroslava Bučková. 

Štruktúra funkčných miest: 

 

funkčné miesto profesor: 
prof. Malgorzata Bednarczyk, PhD. 

prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 

prof. Ing. Ivan Vágner, CSc. 

doc. Ing.  Mgr. Milan Droppa, PhD. m. prof. KU 

doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD. 

  

funkčné miesto docent: 
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 

doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD. 

doc. Ing. Michal Jenčo, PhD. 

doc. Ing. Jozef Kašša, PhD. 

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. 

 

funkčné miesto odborný asistent: 
Ing. Alexander Borovský, CSc. 

Ing. Anna Diačiková, PhD. 

Ing. Peter Varhoľák, CSc. 

Ing. Rudolf Zach, PhD. 

Ing. Pavol Budaj, PhD. 

Ing. Pavol Mikuš, PhD. 

Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD. 

 

funkčné miesto asistent: 
PhDr. Jaroslava Bučková 

 

interný doktorand:  
Mgr. Matej Čevan na katedre sociálnej práce 
Mgr. Karol Čarnogurský na katedre sociálnej práce 
Mgr. Oto Sásik na katedre sociálnej práce 

 

spolupracovníci z iných pracovísk KU: 
prof. PhDr. ThDr. Tadeusz Zasępa, PhD.  (spolupracovník z  KU ), 

prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KHU), 

prof. Dr. hab. Henryk Kiereś, PhD.  (spolupracovník z FF KU), 
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doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU  (spolupracovník z KI), 

doc. Ing. Ľudmila Lacová, CSc. (spolupracovníčka z KECR), 

doc. Ing. Ján Vojtko, PhD. (spolupracovník z KCh), 

doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., ., m. prof. KU  (spolupracovník z KG) 

RNDr. Martin Billich, PhD. (spolupracovník z KM), 

PaedDr. ThDr. Pavol Janáč, PhD. (spolupracovník z KSVSNC), 

Ing. Anna Jurčová (spolupracovníčka z KU). 

 

externí spolupracovníci: 
Dr. h. c. prof. Dr. René Schaffhauser, (externý spolupracovník z Univerzity v St. Gallene, 

Švajčiarsko), 

prof. Dr. Helmut Reonöckl, (externý spolupracovník z Univerzity Johana Kepplera v Linzi, 

Rakúsko), 

prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. (externá spolupracovníčka). 

h. doc. Ing. Štefan Janovjak, PhD. (externý spolupracovník), 

Mgr. Jana Slaninková, PhD. (externá spolupracovníčka), 

Ing. Drahoslav Lőrinc, MBA  (externý spolupracovník), 

Ing. Gabriela Budajová (externá spolupracovníčka). 

Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly. 

Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú 

funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email) 

 

 

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 

Odporúča sa uviesť najdôležitejšiu/najzaujímavejšiu udalosť z pohľadu katedry za 

daný mesiac, či už v rámci aktivít pre verejnosť, študentov, zamestnancov, 

vzdelávacej činnosti (prednáška významnej osobnosti), výskumnej činnosti 

(publikovanie významného objavu, štúdie, usporiadanie konferencie a pod.), 

a prostredníctvom informácií o nej, či fotodokumentácie predstaviť/priblížiť život na 

katedre, ústave, inštitúte. 

Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou (max. 3)(VZOR) 
 

Názov podujatia,  Miesto , Dátum, Stručný obsah. 
Konferencia z praktickej teológie a religionistiky III, PF KU V Ružomberku, 11. 3. 2009. Obsahom tretieho 

ročníka vedeckej konferencie na aktuálne spoločensko-teologické témy boli príspevky, v ktorých doktorandi 

Katedry katechetiky a praktickej teológie, spolu s mladými vedeckými pracovníkmi PF KU prezentovali výsledky 

svojej vedecko-výskumnej činnosti. 

 

III. Medzinárodná konferencia s medzinárodnou účasťou: Organizácia založená na 

vedomostiach v období globalizácie    a internacionalizácie.  

Miestom konania bolo pracovisko pri PF Katolíckej univerzity v Poprade. Konferencia 

prebiehala 19. a 20. apríla 2011. Konferencia sa konala pod záštitou Dr. h. c. prof. PhDr. 

ThDr. Tadeusza ZASĘPU, PhD. rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, doc. PaedDr. 

Tomáša JABLONSKÉHO, PhD. dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku a prof. PhDr. ThDr. Amantiusa AKIMJAKA, PhD. prodekana pre výchovu 

a vzdelávanie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Cieľom konferencie bola výmena teoretických poznatkov výskumnej činnosti a posúdenie 

praktických výsledkov, ktoré dosahujú organizácie založené na vedomostiach v období 

globalizácie a internacionalizácie. Nadviazala na výsledky výskumu uskutočneného v rámci 
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riešenia  medzinárodného výskumného grantu EEIG-EU/P-Kr/09/05/07 v minulom období. 

Konferencia vytvorila platformu na diskusiu o významných dopadoch hospodárskej krízy na 

organizácie založené na vedomostiach v súčasnom období s víziou do blízkej a vzdialenej 

budúcnosti a s dôrazom na metódy a nástroje dosahovania pozitívnych výsledkov.  

Konferencia sa konala v sekciách: Manažment organizácií založených na vedomostiach 

v období globalizácie a internacionalizácie a Ekonomika v organizáciách založených na 

vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie. Prednášky a vystúpenia 

z konferencie Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a 

internacionalizácie boli zaradené a vydané v zborníku. (Zostavil a korektúru vykonal  

doc. Ing. Jozef Kašša, PhD. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 

ISBN 978-80-8084-766-1. 412 s. 

 

1. ročník vedeckej konferencie Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti.  
Miestom konania bolo pracovisko pri PF Katolíckej univerzity v Poprade. Konferencia 

prebiehala 8. decembra 2011. Konferencia sa konala pod záštitou doc. PaedDr. Tomáša 

JABLONSKÉHO, PhD. dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a 

prof. PhDr. ThDr. Amantiusa AKIMJAKA, PhD. prodekana pre výchovu a vzdelávanie 

Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Cieľom konferencie bola výmena aktuálnych teoretických a praktických poznatkov 

marketingových odborníkov súvisiacich s trendmi v marketingu a marketingovej 

komunikácii, oboznámenie sa s ich vývojom a možnosťami implementácie v praxi. 

Konferencia bola určená najmä pre vedecko-pedagogických pracovníkov vysokých škôl, 

doktorandov i odborníkov z praxe. Vítaní boli aj študenti magisterského a rigorózneho štúdia 

v manažérskych a marketingových študijných programoch.  Širšia spoločná platforma 

pomáha napĺňať myšlienku zmysluplnej, priateľskej spolupráce a vzájomného formovania 

vzťahov medzi študentmi, pedagógmi a praxou.  

Vedúci katedry manažmentu a marketingu poďakoval tým  kolegyniam a kolegom, ktorí 

pripravili I. ročník vedeckej konferencie „Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti”. 

Prvý ročník rokoval v pléne a odznelo spolu 10 vystúpení našich učiteľov a hostí. Potešujúci 

bol záujem študentov a to aj externých. Naopak, účasť vedecko-pedagogických pracovníkov 

bola slabá. Napriek tomu sa prítomní zhodli, že vystúpenia boli smerované k téme, boli 

hodnotné a diskusia potvrdila dobrý výsledok konferencie. V budúcich ročníkoch bude daný 

väčší priestor pre odborníkov z praxe, ktorých excelentnou prednáškou zastupoval pán doktor 

Komora, CSc. Z prednesených príspevkov bude vydaná zborníková alebo po naplnení 

požiadaviek, monografická publikácia.  

 

Týždeň vedy a techniky 

Členovia Katedry manažmentu a marketingu sa zapojili do celoslovenskej aktivity „Týždeň 

vedy a techniky“ organizovanej  PF KU v Ružomberku. V rámci uvedeného  sa v dňoch 07. 

11. – 11. 11. 2011 uskutočnilo celkom 19 prednášok, seminárov a ďalších aktivít 

prednášajúcimi z Katedry manažmentu a marketingu, Katedry ekonomiky a cestovného ruchu 

a Katedry spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi.  

Podujatia realizované Katedrou manažmentu a marketingu v rámci Týždňa vedy: 

1. Význam medzinárodných individuálnych mobilít pedagógov a študentov v procese 

vysokoškolského vzdelávania – prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 

2. Marketingová etika – doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. 

3. Eliminácia niektorých negatívnych javov v pracovných kolektívoch – doc. Mgr. Ing. 

Milan Droppa, PhD., mimoriadny profesor KU 

4. Zvyšovanie účelnosti a účinnosti výrobných procesov – Ing. Pavol Budaj, PhD. 

5. Nástroje rozhodovania manažmentu v procese zmien – Ing. Pavel Mikuš, PhD. 

6. Manažéri a študenti manažmentu v súčasnej kríze – Ing. Peter Varhoľák, CSc. 
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7. Aplikovanie informačných technológií – Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD. 

8. Systémové myslenie: výučba a reálna skúsenosť – Ing. Rudolf Zach, PhD. 

9. Ergonómia a zdravie pri používaní počítača – Mgr. Matej Čevan 

Prednášky boli formou príspevkov postúpené na uverejnenie v zborníku pedagogickej fakulty. 

Študenti pracoviska Poprad sa aktivít zúčastnili v značnom počte a na uvedené prednášky 

reagovali formou písomných príspevkov. 
 

 

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

V tejto časti katedra, inštitút, ústav (stručne) uvádza údaje týkajúce sa 

vysokoškolského vzdelávania, pričom komentuje vývoj v danej oblasti medziročne, 

prípadne za dlhšie časové obdobie, plnenie dlhodobého zámeru KU v tejto oblasti, či 

vyhodnocuje výsledky opatrení, ktoré boli prijaté na zlepšenie stavu v danej oblasti. 

Kde je to možné a vhodné, uvedie sa odkaz na príslušnú tabuľku, či porovnanie 

katedry/KS v slovenskom / medzinárodnom prostredí (v prílohe výročnej správy).  

 
5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  

Katedra zabezpečuje program manažment na bakalárskom a magisterskom stupni v odbore 

3.3.15. 

prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. – vedúci katedry, 

garant programu manažment na prvom aj druhom stupni - prof. Ing. Ivan Vágner, CSc. 

prof. Malgorzata Bednarczyk, PhD. 

Štúdium manažmentu je realizované podľa akreditovaného študijného programu manažment 

v odbore 3.3.15 manažment na prvom aj druhom stupni vysokoškolského štúdia. Základný a 

aplikovaný výskum katedra realizuje v oblasti teoretických základov manažmentu, 

hospodárskeho rastu, malých a stredných podnikov, organizácie založenej na znalostiach, 

ekonomickej integrácie a medzinárodných ekonomických vzťahov, strategického riadenia 

podniku s dôrazom na aplikácie metódy Balanced Scorecard,  marketingu, procesov výroby, 

matematickej podpory rozhodovacích procesov a informačných systémov organizácie, 

modelov a informačného systému podniku. 

Katedra ekonomiky a cestovného ruchu sa špecializuje na aplikáciu ekonomiky a cestovného 

ruchu do teórie a praxe manažmentu. 

Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi sa špecializuje na aplikáciu princípov 

sociálnej náuky Cirkvi  do sféry ekonomiky a manažmentu, na hľadanie dialógu s rôznymi 

disciplínami zaoberajúcimi sa človekom v spoločenských vzťahoch,  na etiku podnikania 

v širšom horizonte pre službu ľudskej osobe v sociálno-ekonomických štruktúrach. 

V praktickej dimenzii zabezpečuje tiež odbornú jazykovú vybavenosť budúcich manažérov. 

5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či 

medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu, 

umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.). 

5.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu. 
Je pevnou súčasťou katedry, podporenou vyučovacím procesom. Študenti sa pravidelne 

zúčastňujú celoslovenských súťaží. 

5.4 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť. 

5.5 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  
  

VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 
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V tejto časti katedra uvedie informácie o svojich aktivitách v rámci poskytovania 

ďalšieho vzdelávania, najmä z pohľadu štruktúry zabezpečovaného vzdelávania, 

štruktúry účastníkov, udelených certifikátov, a pod. 

 

VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry 

V tejto časti katedra uvedie informácie o svojich aktivitách v rámci uskutočňovania 

výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, najmä z pohľadu plnenia cieľov 

stanovených pre túto oblasť v dlhodobom zámere KU, opatreniach na podporu tejto 

oblasti a komentár o medziročnom vývoji, či vývoji za viac rokov. 

Podstatné výskumné a ďalšie tvorivé aktivity v podaní príslušníkov katedry najmä 

zverejnené v databáze publikačnej činnosti KU sú nasledujúce: 

 
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.: 

ACB Vysokoškolské učebnice 

Podnikové plánovanie / Bohuslava Mihalčová ... [et al.] - 1. vyd - Košice : TU - 2011. - 229 

s.. - ISBN 978-80-553-0719-0.  

[MIHALČOVÁ, Bohuslava - PRUŽINSKÝ, Michal - HVASTOVÁ, Jozefína - ZACH, 

Rudolf]  

Podnikový controlling / Michal Pružinský, Branislav Lajoš - 1. vyd. - Košice : TU - 2011. - 

182 s.. - ISBN 978-80-553-0648-3.  

[PRUŽINSKÝ, Michal - LAJOŠ, Branislav]  

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

Pružinský, Michal. Manažérstvo a manažment kvality vo vzdelávaní / Michal Pružinský, 

Peter Varhoľák. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. 

In: Nekonferenčný recenzovaný zborník v rámci riešenia projektov "VEGA, KEGA, APVV, 

ENER SUPPLY" [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - ISBN 978-80-225-

3207-5. - S. 115-126. 

[Pružinský Michal (50%) - Peter Varhoľák (50%)] 

Pružinský, Michal.: Miesto a úloha obnoviteľných zdrojov energií v stratégiách a politikách 

zabezpečenia a využívania zdrojov energií / Michal Pružinský, Peter Varhoľák. - Požiadavky 

na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: Nekonferenčný recenzovaný 

zborník v rámci riešenia projektov "VEGA, KEGA, APVV, ENER SUPPLY" [elektronický 

zdroj]. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - ISBN 978-80-225-3207-5. - S. 105-114. [Pružinský 

Michal (50%) - Peter Varhoľák (50%)] 

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 
 

Pružinský, Michal 

Kontinuálny proces znižovania nákladov = Continuous process of cost reduction / Michal 

Pružinský, Oto Sásik. 

In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : 

zborník príspevkov III. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : dňa 19. a 20. 

apríla 2011 / zost. Jozef Kašša. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity 

http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwV&UNIRECNO=14441&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwV&UNIRECNO=14441&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwV&UNIRECNO=14441&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwV&UNIRECNO=14441&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwV&UNIRECNO=14441&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnc&UNIRECNO=14267&HTML=full_rec.htm
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v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-766-1. - S. 42-53. 

[Pružinský Michal (50%) - Oto Sásik (50%)] 

Pružinský, Michal 

Využitie nákladového controllingu v obci / Michal Pružinský, Jana Brodová. 

In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "Integrácia marginalizovaných skupín 

do spoločnosti" : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011 / 

ed. Matej Čevan, Marián Ambrozy, Marcel Gallik. - Ružomberok : Pedagogická fakulta 

Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-737-1. - S. 568-576. 

[Pružinský Michal (50%) - Jana Brodová (50%)] 

Pružinský, Michal 

Podnikový controlling a jeho funkcie = Controlling within the Enterprise and its Functions 
/ Michal Pružinský. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. 

In: Sociálna práca, manažment a ekonómia - výzvy v období ekonomickej krízy [elektronický 

zdroj] : zborník referátov z 3. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 6. 

apríl 2011, Dolný Kubín / ed. Ľubomír Pekarčík, Emília Janigová, Miroslav Hrnčiar. - 

Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 

978-80-8084-739-5. - S. 25-38. 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Pružinský, Michal 

Záverečná práca a preukázanie spôsobilosti vedeckej práce absolventa / Michal Pružinský. - 

Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. 

In: Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 

[elektronický zdroj] : zborník prednášok z týždňa európskej vedy : Ružomberok 29.11.-

3.12.2010 / zost. Amantius Akimjak. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-682-4. - S. 98-104. 

Aspects of both the quality and efficiency of airlines passengers´ check in process / 

Michal Pružinský - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Aeronautika 2011 : 

medzinárodná vedecká konferencia : 20.-21. októbra 2011, Herľany. - Košice : TU, 2011 S. 1-

5. - ISBN 978-80-553-0758-9  

[PRUŽINSKÝ, Michal]  

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Pružinský, Michal 

Restoring Family Business Activities in Slovakia / Michal Pružinský, Richard Kerekeš. 

In: Small and Medium Sized Enterprises: Management - Marketing - Economic Aspects : 

Abstract Book from the 8th Annual International Conference on Small and Medium 

Enterprises: Management - Marketing - Economic Aspects, 1-4 August 2011, Athens, Greece 

/ ed. Gregory T. Papanikos. - Athens : The Athens Institute for Education and Research, 2011. 

- ISBN 978-960-9549-22-6. - P. 40. 

[Pružinský Michal (50%) - Richard Kerekeš (50%)] 

Ing. Richard Kerekeš, PhD. 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnc&UNIRECNO=14343&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnc&UNIRECNO=14321&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnc&UNIRECNO=14321&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunzn&UNIRECNO=13138&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunzn&UNIRECNO=13138&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunzn&UNIRECNO=14477&HTML=full_rec.htm
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Pružinský, Michal 

Restoring Family Business Activities in Slovakia / Michal Pružinský, Richard Kerekeš. 

In: Small and Medium Sized Enterprises: Management - Marketing - Economic Aspects : 

Abstract Book from the 8th Annual International Conference on Small and Medium 

Enterprises: Management - Marketing - Economic Aspects, 1-4 August 2011, Athens, Greece 

/ ed. Gregory T. Papanikos. - Athens : The Athens Institute for Education and Research, 2011. 

- ISBN 978-960-9549-22-6. - P. 40. 

[Pružinský Michal (50%) - Richard Kerekeš (50%)] 

doc. Ing.  Mgr. Milan Droppa, PhD. m. prof. KU 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 

Droppa, MilanOutsourcing - nástroj efektívneho riadenia / Milan Droppa. 

In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : 

zborník príspevkov III. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : dňa 19. a 20. 

apríla 2011 / zost. Jozef Kašša. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-766-1. - S. 103-111. 

 

Ing. Anna Diačiková, PhD. 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 

Diačiková, Anna 

Evolučný vývoj kvality riadenia znalostí v organizácii = Evolution Development of 

Knowledge Management Quality in Organization / Anna Diačiková. 

In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : 

zborník príspevkov III. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : dňa 19. a 20. 

apríla 2011 / zost. Jozef Kašša. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-766-1. - S. 96-102. 

 

Ing Rudolf Zach, PhD. 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 

Zach, Rudolf 

Systémové myslenie v manažmente / Rudolf Zach. - Požiadavky na systém: Windows 95 a 

vyššie; CD-ROM mechanika. 

In: Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 

[elektronický zdroj] : zborník prednášok z týždňa európskej vedy : Ružomberok 29.11.-

3.12.2010 / zost. Amantius Akimjak. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-682-4. - S. 167-190. 

 

Zach, Rudolf 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov / Rudolf Zach, Lucia Bolcárová. 

In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : 

zborník príspevkov III. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : dňa 19. a 20. 

apríla 2011 / zost. Jozef Kašša. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-766-1. - S. 179-198. 

[Zach Rudolf (80%) - Lucia Bolcárová (20%)] 

 

http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunzn&UNIRECNO=14477&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunob&UNIRECNO=14267&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunoC&UNIRECNO=14267&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunzl&UNIRECNO=13138&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunzl&UNIRECNO=13138&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunzl&UNIRECNO=14267&HTML=full_rec.htm
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Ing. Jozef Kašša, PhD. 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 

Kašša, Jozef 

Teória obmedzenia v riadení projektov = The Theory of Constraints in Project Management 
/ Jozef Kašša. 

In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : 

zborník príspevkov III. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : dňa 19. a 20. 

apríla 2011 / zost. Jozef Kašša. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-766-1. - S. 307-316. 

 

Kašša, Jozef 

Perspektíva integrity rómskej komunity do znalostnej spoločnosti / Jozef Kašša. 

In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "Integrácia marginalizovaných skupín 

do spoločnosti" : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011 / 

ed. Matej Čevan, Marián Ambrozy, Marcel Gallik. - Ružomberok : Pedagogická fakulta 

Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-737-1. - S. 237-246. 

 

Ing. Pavel Mikuš, PhD. 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
 

Mikuš, Pavel 

Les étapes de la prospérité de l´entreprise = Developmental stages that a business / Pavel 

Mikuš. 

In: Les Études sociales et économiques de l´Université catholique de Ruzomberok en 2011 / 

Ľubomír Pekarčík. - Fribourg : S.É.C.T., 2011. - ISBN 978-2-9700765-5-1. - P. 67-80. 

 

doc. Ing. Michal Jenčo, PhD. 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 

Jenčo, Michal 

Modely v informačnom systéme = Models in the information system / Michal Jenčo. 

In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : 

zborník príspevkov III. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : dňa 19. a 20. 

apríla 2011 / zost. Jozef Kašša. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-766-1. - S. 335-341. 

 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 
 

Jenčo, Michal 

Informačné systémy organizácie / Michal Jenčo. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 240 s. - ISBN 978-80-8084-780-7 

Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD. 

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

 

http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunzb&UNIRECNO=14267&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunzb&UNIRECNO=14343&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunzZ&UNIRECNO=14562&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunzc&UNIRECNO=14267&HTML=full_rec.htm
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Vyhnal, Petr 

Schopnosť "vyhľadať informácie" - základ znalostnej ekonomiky / Petr Vyhnal. 

In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : 

zborník príspevkov III. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : dňa 19. a 20. 

apríla 2011 / zost. Jozef Kašša. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-766-1. - S. 157-164. 

 

Vyhnal, Petr 

Sociálna sieť ako výraz heterogénnosti a homogénnosti ľudstva / Petr Vyhnal. 

In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "Integrácia marginalizovaných skupín 

do spoločnosti" : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011 / 

ed. Matej Čevan, Marián Ambrozy, Marcel Gallik. - Ružomberok : Pedagogická fakulta 

Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-737-1. - S. 775-781. 

 

Ing. Pavol Budaj, PhD. 

AAB Monografie vydanbé v domácich vydavateľstvách 

 

DUDINSKÁ, E. – JARAB, J. – BUDAJ, P. – ŠPÁNIK, M.: Manažment ľudských zdrojov. 

Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011. ISBN 978-80-7165-831-3  

 
Ing. Peter Varhoľák, CSc.: 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 Varhoľák, Peter. Vybrané trendy pre 21. storočie. - Požiadavky na systém: Windows 95 a 

vyššie; CD-ROM mechanika. 

In: Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 

[elektronický zdroj] : zborník prednášok z týždňa európskej vedy : Ružomberok 29.11.-

3.12.2010 / zost. Amantius Akimjak. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-682-4. - S. 273-285. 

 

Varhoľák, Peter. Vybrané environmentálne hodnotenia pre 21. storočie. - Požiadavky na 

systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. 

In: Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 

[elektronický zdroj] : zborník prednášok z týždňa európskej vedy : Ružomberok 29.11.-

3.12.2010 / zost. Amantius Akimjak. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-682-4. - S. 156-166. 

 Varhoľák, Peter. Cesta k manažmentu environmentálnych znalostí v organizáciách a v 

spoločnosti / Peter Varhoľák. In: Organizácia založená na vedomostiach v období 

globalizácie a internacionalizácie : zborník príspevkov III. ročníka vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou : dňa 19. a 20. apríla 2011 / zost. Jozef Kašša. - Ružomberok : 

Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-

766-1. - S. 140-153. 

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 

 Varhoľák, P.: Podniky v súčasnej kríze a v optike manažérov / Peter Varhoľák. - Požiadavky 

na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.In: Semafor 2011 [elektronický zdroj] 

: slovenská ekonomika, mýty a fakty o realite : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunoo&UNIRECNO=14267&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunoo&UNIRECNO=14343&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunuo&UNIRECNO=13138&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunuo&UNIRECNO=13138&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunuo&UNIRECNO=13138&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunuo&UNIRECNO=13138&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwi&UNIRECNO=14267&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwi&UNIRECNO=14267&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwi&UNIRECNO=14482&HTML=full_rec.htm


 

 12 

konferencie : Košice, 06.-07. október 2011. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - ISBN 978-80-225-

3264-8. - [12 s.]. 

Text bol publikovaný aj ako abstrakt in Semafor 2011 : slovenská ekonomika, mýty a fakty o 

realite : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 06.-07. október 

2011. Bratislava : Ekonóm, 2011, s. 61.[Varhoľák Peter (100%)] 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

 Pružinský, Michal. Manažérstvo a manažment kvality vo vzdelávaní / Michal Pružinský, 

Peter Varhoľák. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. 

In: Nekonferenčný recenzovaný zborník v rámci riešenia projektov "VEGA, KEGA, APVV, 

ENER SUPPLY" [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - ISBN 978-80-225-

3207-5. - S. 115-126. 

[Pružinský Michal (50%) - Peter Varhoľák (50%)] 

Pružinský, Michal.: Miesto a úloha obnoviteľných zdrojov energií v stratégiách a politikách 

zabezpečenia a využívania zdrojov energií / Michal Pružinský, Peter Varhoľák. - Požiadavky 

na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: Nekonferenčný recenzovaný 

zborník v rámci riešenia projektov "VEGA, KEGA, APVV, ENER SUPPLY" [elektronický 

zdroj]. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - ISBN 978-80-225-3207-5. - S. 105-114. [Pružinský 

Michal (50%) - Peter Varhoľák (50%)] 

GAPF 

Varhoľák, Peter: Študenti a ich manažérska orientácia v teórii a v praxi. Výstup interného 

grantu 1/20/2010. Tematická oblasť: Vedecko – výskumné a umelecké projekty. 

Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU v Ružomberku. ISBN 978-80-8084-725-8. 90 s. 

PhDr. Jaroslava Bučková 

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách  

Bučková, J.: Outplacement - an essential tool for organization goodwill. In: Pekarčík, 

Ľubomír: Les Études sociales et économiques de l´Université catholique de Ruzomberok en 

2011. Fribourg: S.É.C.T. - Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, 

Traditions Fribourg - Suisse, 2011. ISBN 978-2-9700765-5-1. 

 

Bučková, J.: Outsourcing - a tool for the personnel management improvement. In: Pekarčík, 

Ľubomír: Les Études sociales et économiques de l´Université catholique de Ruzomberok en 

2011. Fribourg: S.É.C.T. - Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, 

Traditions Fribourg - Suisse, 2011. ISBN 978-2-9700765-5-1. 

Mgr. Matej Čevan 

 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 

Čevan, Matej 

Použitie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní učiteľa = Use of ICT in 

teacher education / Matej Čevan. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej 

generácie učiteľov VI. : zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana 

http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwV&UNIRECNO=14441&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwV&UNIRECNO=14441&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwV&UNIRECNO=14441&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwV&UNIRECNO=14441&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuwV&UNIRECNO=14441&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunoY&UNIRECNO=13283&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunoY&UNIRECNO=13283&HTML=full_rec.htm
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Rochovská, Beáta Akimjaková. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-675-6. - S. 106-110. 

 

Čevan, Matej 

Motivácia a učenie sa v oblasti internetu / Matej Čevan. - Požiadavky na systém: Windows 

95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte 

Katolíckej univerzity v Ružomberku [elektronický zdroj] : zborník prednášok z týždňa 

európskej vedy : Ružomberok 29.11.-3.12.2010 / zost. Amantius Akimjak. - Ružomberok : 

Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-

682-4. - S. 139-142. 

 

BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 
 

Čevan, Matej 

Vzdelávanie a vedomosti / Matej Čevan. In: Organizácia založená na vedomostiach v období 

globalizácie a internacionalizácie : zborník príspevkov III. ročníka vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou : dňa 19. a 20. apríla 2011 / zost. Jozef Kašša. - Ružomberok : 

Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-

766-1. - S. 174-178. 

 

VII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu 
 

7.1 Zameranie výskumu a vývoja 

Zameranie výskumu a vývoja vedecko-pedagogických zamestnancov katedry je 

nasledovné: vyučovanie predmetov programu manažment, spolupráca pre katedru 

ekonómie a cestovného ruchu, katedru sociálnych vied a sociálnej náuky Cirkvi 

a ďalšie katedry pedagogickej fakulty v programe manažment a individuálne 

zameranie je ďalej nasledovné: 
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. – vedúci katedry: stratégia, prognostika, manažment, 

znalostný manažment, medzinárodné ekonomické vzťahy,  

prof. Ing. Ivan Vágner – manažment, konkurencieschopnosť, 

doc. Ing. Jozef Kašša – projektový manažment, controlling, 

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. – marketing, projektový manažment,  

doc. Ing.  Mgr. Milan Droppa, PhD. m. prof. KU: neziskové organizácie,             

doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.: matematika, štatistika, štatistické modelovanie, 

kvantitatívne metódy hodnotenia, kvantitatívny manažment, ekonomické aplikácie, 

ekonomická štatistika,            

doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.: informačné systémy, systémová veda, systémové aplikácie, 

hospodárska informatika,                            

Ing. Rudolf Zach, PhD.: operačná analýza, strategický manažment, organizačné štruktúry.                                                                                

Ing. Pavol Budaj, PhD. operačný manažment marketing, 

Ing. Pavel Mikuš, PhD.: manažment a manažér, manažment zmien, 

Ing. Peter Varhoľák, CSc.: operačná analýza, kvantitatívny manažment, evolučné výpočty, 

podnikateľská stratégia, manažment rozvoja organizácie, riadenie, vedenie, rozhodovanie, 

súvislosti podnikania a manažmentu. 

V roku 2012 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh. Ďalej katedra 

predpokladá organizáciu vlastných podujatí a účasť na národných a medzinárodných 

aktivitách: 

Konferencie vlastné a účasť na konferenciách v rámci SR a v zahraničí: 

http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunoY&UNIRECNO=13138&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunoY&UNIRECNO=13138&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunoY&UNIRECNO=14267&HTML=full_rec.htm
http://ku.dawinci.sk/ku/DWWebSrv.exe/unimarc?ALIAS=KU&SESSION=DLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunoY&UNIRECNO=14267&HTML=full_rec.htm
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IV. Medzinárodná konferencia s medzinárodnou účasťou: Organizácia založená na 

vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie v apríli 2012 v Levoči.  

2. ročník vedeckej konferencie: Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti v 

Poprade. V budúcom období bude daný väčší priestor pre odborníkov z praxe a vyvinutá 

snaha pre širšie zapojenie vedeckopedagogického zboru. 

Účasť na konferencii katedry ekonómie a cestovného ruchu a katedry sociálnych vied 

a sociálnej náuky Cirkvi, ako aj ďalších domácich a zahraničných aktivitách. 

Organizáciu Týždňa vedy, techniky a umenia. 

ŠVOČ. 

 

7.2 Uvedú sa podané projekty 

Zahraničné 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2011 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

        

 

 edukačné a mobilitné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2011 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

        

 

Domáce 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2011 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2011 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

        

 

 GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2011 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská kapacita 

v hodinách 

       

 

 

 Ostatné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2011 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

        

 

7.3 Uvedú sa riešené projekty 

 

Zahraničné 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2011 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 20010 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 
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KU 
1/20/

2010 

Študenti 

a ich 

manažérska 

orientácia 

v teórii 

a v praxi 

Varhoľák, 

Peter 

Projekt bol dokončený a vydaný 

Ružomberok: VERBUM – 

vydavateľstvo KU 

v Ružomberku. ISBN 978-

80-8084-725-8. 90 s. 

 

550 
8 

mesiacov 
250 h 

 

 edukačné a mobilitné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2011 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

        

 

Domáce 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2011 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

        

 GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za 

rok 2011 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská kapacita 

v hodinách 
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 4/112011 

3. ročník vedeckej 

konferencie 

s medzinárodnou účasťou 

„Organizácia založená na 

vedomostiach v období  

globalizácie 

a internacionalizácie „ 

konanej v priestoroch 

Detašovaného pracoviska 

PF KU v Poprade 

prof. Ing. 

Michal 

Pružinský, 

CSc. 

Konferencia prebiehala 19. a 20. apríla 

2011 a konala sa pod záštitou Dr. h. c. 

prof. PhDr. ThDr. Tadeusza ZASĘPU, 

PhD. rektora Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, doc. PaedDr. Tomáša 

JABLONSKÉHO, PhD. dekana 

Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku a prof. PhDr. 

ThDr. Amantiusa AKIMJAKA, PhD. 

prodekana pre výchovu a vzdelávanie 

Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku.  

Nadviazala na výsledky výskumu 

uskutočneného v rámci riešenia  

medzinárodného výskumného grantu 

EEIG-EU/P-Kr/09/05/07 v minulom 

období.  

Konferencia sa konala v sekciách: 

Manažment organizácií založených na 

vedomostiach v období globalizácie 

a internacionalizácie a Ekonomika 

v organizáciách založených na 

vedomostiach v období globalizácie 

a internacionalizácie. Konferenčný 

zborník zostavil a korektúru vykonal 

doc. Ing. Jozef Kašša, PhD. 

Vydavateľstvo Verbum Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 

978-80-8084-766-1. 412 s. 
 

  

 

 ostatné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2011 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

        

 

 

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu 

V tejto časti sa uvedú informácie o zvyšovaní kvalifikácie vedeckopedagogických 

pracovníkov o vykonaných habilitačných konaniach a konaniach na vymenúvanie 

profesorov. Uvedú sa aj prípadné zmeny v kritériách,  informácie o zmenách 

v priznaných právach, či počtoch žiadateľov o konanie, ich vekovej štruktúre a pod. 

 

VZOR 

 
a)  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované) 

 

Katedra manažmentu a marketingu  

Mgr. Matej Čevan - doktorandské štúdium na PF v Ružomberku začatie v r. 2010. 

Ukončenie 2013. 
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PhDr. Jaroslava Bučková – externé doktorandské štúdium začaté 1. 9. 2009 na 

Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Ukončenie: 2014  školiteľ: doc. 

Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. 
 

b) PHILOSOPHIAE DOCTOR  

 
c) HABILITAČNÉ KONANIE 

 
d) INAUGURAČNÉ KONANIE  

Katedra manažmentu a marketingu  

doc. Ing.  Mgr. Milan Droppa, PhD.: príprava inaugurácie v r. 2011. 

 

IX. Zamestnanci na katedre 

V tejto časti sa odporúčajú uviesť údaje o mobilitách zamestnancov (tab. Príloha č. 1)  

 

Príslušníci katedry zabezpečili pobyty a prezentácie zahraničných pedagógov, ktorí 

formou prednášok v rámci projektu Erasmus zoznámili našich študentov 

s výsledkami svojich prác. 

 

X. Podporné činnosti katedry 

Odporúča sa uviesť výsledky a aktivity v podporných činnostiach katedry. 

 
Knižnica Katedry MM v Poprade je k dispozícii študentom 10 mesiacov v roku, od 

januára do júna a od septembra do decembra. Prevádzková doba knižnice je 5 dní v týždni, 

v popoludňajších hodinách - do 15.30 hod. Na podnet externých študentov je knižnica 1x do 

týždňa (v piatok) otvorená  do 18.00 hodiny.  

Knižnica poskytuje okrem výpožičnej služby aj poradenskú činnosť, vykonáva 

katalogizáciu nových knižných titulov, dennú štatistiku návštevnosti a aktivít študentov, 

sprostredkováva predaj skrípt a ostatnej študijnej literatúry, katalogizuje, archivuje a spravuje 

bakalárske a diplomové  práce absolventov katedry. Knižnica , z dôvodu šetrenia nákladov, 

vyrába vlastné evidenčné listy (knižky) a preukazy členov knižnice. V priestoroch knižnice sa 

nachádzajú dva osobné počítače, z ktorých jeden je k dispozícii študentom. Tu sa 

v elektronickej podobe nachádza zoznam všetkých prác absolventov I. a II. st. VŠ 

z pracoviska Poprad. Práce sú zoradené podľa čísla, mena študenta, názvu práce, mena 

školiteľa a akademického roka. Každá práca má priradené miesto, kde sa fyzicky nachádza. 

Vo vyhľadávači, na základe zvolených kritérií, si študent potom ľahko nájde prácu, ktorá 

zodpovedá jeho predstave  a požiadavke prezenčného štúdia.  

V roku 2011 knižnica eviduje 117 aktívnych členov. Počas tohto roku navštívilo 

knižnicu 783  študentov, prevažne z katedry manažmentu a marketingu. Títo študenti si za rok 

absenčne vypožičali 372 a prezenčne 599 knižných titulov. Na prezenčné štúdium 

bakalárskych a diplomových prác študenti využili 539 prác študentov a vypožičali si 90 

časopisov. 

Predložila Mgr. Adriana Grigerová, Knižnica katedry MaM 

 

XI. Rozvoj katedry 

Odporúča sa uviesť rozvojové projekty, ktoré katedra uskutočňovala v danom roku. 

Pri jednotlivých projektoch sa odporúča uviesť ich ciele, stav realizácie a dosiahnuté 

výsledky s ohľadom na dlhodobý zámer KU. 
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XII. Medzinárodné aktivity katedry 

Uvádza sa najmä pôsobenie katedry respektíve jej zamestnanca v medzinárodných 

organizáciách a sieťach, respektíve ich výsledkov. (tab. Príloha č. 2) 

 
Ing. Pavol Budaj, PhD. – pripravuje po dohode s istou nemeckou firmou  vedenie diplomovej 

práce riešenej študentkou: Andrea Augustiňáková „Zvyšovanie kvality výrobných operácií". 

 

XIII. Sumár  (Executive summary) 

Obsahuje súhrn základných informácií o výsledkoch a činnosti katedry za uplynulý 

rok z jednotlivých častí výročnej správy, v rozsahu max. 2 A4. 

Obsahuje súhrn základných informácií o výsledkoch a činnosti katedry za uplynulý 

rok z jednotlivých častí výročnej správy, v rozsahu max. 2 A4. 
Katedra si úspešne počínala pri napĺňaní základnej činnosti prípravy absolventov 

bakalárskeho a magisterského štúdia programu manažment. Usporiadala III. Medzinárodnú 

konferenciu s medzinárodnou účasťou: Organizácia založená na vedomostiach v období 

globalizácie    a internacionalizácie na pracovisku pri PF Katolíckej univerzity v Poprade. 19. 

a 20. apríla 2011. Ďalej usporiadala 1. ročník vedeckej konferencie Marketingové trendy 

v znalostnej spoločnosti. 8. december 2011 Poprad. Zabezpečila program v rámci Týždňa 

vedy, techniky a umenia 2011. Jej členovia sa zúčastnili početných medzinárodných 

i domácich konferencií, zlepšili kvalitu, rozsah publikačnej činnosti, čo sa odzrkadlilo aj na 

hodnotení akreditačnej komisie a ARRA. Podieľali sa na organizácii ŠVOČ.  

 

XIV. Obsah – uvedie sa obsah správy 

 

XV. Prílohy 

Uvedú sa prílohy  a tabuľkové prílohy. 

Príloha č. 1 

Učiteľská a doktorandská mobilita zo zahraničia 

Teacher and doctoral student mobility from abroad 
 
Fakulta: Pedagogická 

Katedra: manažmentu  a marketingu 

Meno a priezvisko 
Názov 

programu 
Dĺžka mobility Inštitúcia Účel cesty 

Mgr. Iwona Koza Lifelong Learning 

Programme - 

Erasmus 

21. 03. – 25. 03. 

2011 

Państwowa  

wyzsza szkoła 

zawodowa 

v Chełmie 

(Poľsko) 

prednášková činnosť– spolu 6 

vyučovacích hodín 

Dr. Anna Świrska Lifelong Learning 

Programme - 

30. 04. – 06. 05. 

2011 

University of 

Natural 

prednášková činnosť – spolu 5 

vyučovacích hodín 
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Erasmus Sciences and 

Humanities in 

Siedlce (Poľsko) 

Marcin Chrząścik Lifelong Learning 

Programme - 

Erasmus 

14. 06. – 18. 06. 

2011 

Uniwersytet 

Przyrodniczo-

Humanistyczny 

w Siedlcach 

(Poľsko) 

workshop  - spolu 6 vyučovacích 

hodín 

 

Príloha č. 2 

Diplomová práca v prospech zahraničnej firmy 

 

Ing. Pavol Budaj, PhD. – vedenie diplomovej práce v prospech nemeckej firmy, 

riešenej študentkou: Andrea Augustiňáková „Zvyšovanie kvality výrobných 

operácií". 

 

 

Spracoval Ing. Peter Varhoľák, CSc. 


