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I.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KATEDRE MANAŽMENTU

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu,
Inštitút Štefana Náhalku v Poprade, Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad
Tel.: +421 917 510 995; +421 918 722 170
Vedúci katedry: prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
Poverený riaditeľ Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade:
prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
Zástupca vedúceho katedry: doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
Tajomník: Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
ŠTRUKTÚRA FUNKČNÝCH MIEST:
profesori:
prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc. m. prof. KU
prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD. (do 31. 3. 2016)
docenti:
doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.
doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD. (do 31. 3. 2016)
odborní asistenti:
Ing. Miloš Birtus, PhD.
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
Ing. Anna Diačiková, PhD.
PhDr. Mgr. Eva Dirgová PhD.
Ing. Jana Janičková, PhD.
Ing. Jana Klencová, PhD. (od 19. 9. 2016)
Mgr. Peter Madzík, PhD.
Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD.
asistent:
PhDr. Jaroslava Bučková
Mgr. Anna Chocholáková, PhD. (od 1. 9. 2016)
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Referent študijného oddelenia:
PaedDr. Janka Bujalková
PhDr. Adriana Grigerová, PhD. (do 30. 9. 2016)
Knihovníčka:
PhDr. Adriana Grigerová, PhD.
Personálny referent:
Katarína Keklaková
Referent hospodárskej správy:
Mgr. Ján Keklak
Externí spolupracovníci:
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD.
PaedDr. Aurélia Plávková-Tináková, PhD.
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
RNDr. Martin Billich, PhD.
RNDr. Lucia Csachová, PhD.
PhDr. Mária Sirotiaková, PhD.
JUDr. Emil Maretta, PhD.
PhDr. Božena Neuhausová

II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ KATEDRY ZA
UPLYNULÝ ROK
2.1.

Najvýznamnejšie podujatia organizované katedrou

Názov: Medzinárodná vedecká konferencia Posolstvo Jána Pavla II. 2016, IX.
ročník
Miesto konania: Inštitút Štefana Náhalku PF KU, Poprad
Dátum konania: 21. a 22. apríla 2016
Stručný obsah:
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V dňoch 21. a 22. apríla 2016 sa na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku konal IX. ročník jednej z najdôležitejších
slovenských vedeckých multidisciplinárnych konferencií „Posolstvo Jána Pavla II.
2016“. Konferencia bola zameraná na súčasné trendy a výzvy v manažmente,
marketingu

a ekonomike,

spoločenských

a

humanitných

vedách,

vo

vede

a vzdelávaní.
Konferencia,

spoluorganizovaná

viacerými

domácimi

a

zahraničnými

vysokými školami a organizáciami pod záštitou rektora KU prof. ThDr. Jozefa
Jaraba, PhD., bola venovaná aj pocte Dr. h. c. prof. Ing. Júliusa Alexyho, DrSc.,
rodáka z Popradu, zakladateľa operačnej analýzy a významnému

slovenskému

fyzikovi, akademikovi prof. RNDr. Júliusovi Krempaskému, DrSc., pri príležitosti ich
životných jubileí.
Spoluorganizátormi

konferencie

boli

Vysoká

škola

medzinárodného

podnikania ISM Prešov, Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. z Čiech,

Państwowa

wyzsa szkola zawodowa v Chelmie z Poľska, Šrobárov ústav detskej tuberkulózy
a respiračných chorôb n. o. Dolný Smokovec, Klinika detskej tuberkulózy Jeseniovej
lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a Východoslovenská agentúra
pre rozvoj, Podhájska.
Konferencia tiež reflektovala odkaz Mons. Štefana Náhalku, ktorého 100.
výročie od narodenia sme si pripomenuli v roku 2016. Pracovisko Katolíckej
univerzity Pedagogickej fakulty v Poprade je pomenované práve po tomto
významnom Slovákovi, ktorý spájal vieru s modernou vedou, čo je aj poslaním
katolíckych univerzít a ich identity v súčasnom svete.
Z medzinárodnej vedeckej konferencie bol vydaný recenzovaný zborník na
CD.

Názov: Týždeň vedy a umenia na PF KU
Miesto konania: Katedra manažmentu, Inštitút Štefana Náhalku PF KU, Poprad
Dátum konania: 7. 11.; 12. 11. 2016
Stručný obsah:
V dňoch 7. – 13. novembra 2016 sa konalo celoslovenské podujatie Týždeň vedy
a techniky na Slovensku, do ktorého sa v rámci XIII. ročníka Týždňa veda a umenia na
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku aktívne zapojila i Katedra
manažmentu v Poprade. Pracovníci Katedry manažmentu v Poprade vystúpili
s prednáškami zameranými na oblasť dostupnosti vedecko-technických informácií
a ich

využívania

študentmi

a pedagógmi

pri

ich

činnosti,

nové

trendy

v marketingovej komunikácii a prezentáciu pohľadu súčasného učenia Cirkvi
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v súvislosti s ekonomickými aktivitami človeka. Do podujatia sa zapojili všetci
členovia Katedry manažmentu v Poprade a s aktívnym vystúpením Mgr. Peter
Madzík, PhD., Ing. Anna Diačiková, PhD., Mgr. Karol Čarnogurský, PhD., doc.
ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.
Výstupom bol zborník prednášok z týždňa európskej vedy.

2.2.

Účasť katedry na podujatiach

Názov: Medzinárodná vedecká konferencia Current Trends in the Public Sector
Research : proceedings of the 20th international conference
Miesto konania: Šlapanice, Česká republika
Dátum konania: 21. – 22. 1. 2016
Účasť z KM: Mgr. Peter Madzík, PhD.; doc. Ing. Mgr. Milan Droppa, PhD., m. prof.
KU; prof. Ing. Alena Daňková, CSc.; PhDr. Adriana Grigerová, PhD.
Názov: Virtuálna vedecká konferencia Sekundárne sociálne problémy podmienené
nezamestnanosťou
Miesto konania: Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, Rimavská
Sobota
Dátum konania: 10. 5. 2016
Výstupom konferencie bol zborník recenzovaných príspevkov.
Účasť z KM: PhDr. Mgr. Eva Dirgová PhD.
Názov: Medzinárodná vedecká konferencia

New trends in management and

production engineering - regional, cross-border and global perspectives
Miesto konania: Wyzsza Szkola Biznesu w Darbowie Gorniczej, Polsky Cieszyn,
Poľsko
Dátum konania: 2. – 3. 6. 2016
Stručný obsah:
Účastníci

konferencie

vo

svojich

príspevkoch

prezentovali

nové

trendy

v manažmente. Tieto boli ponímané z regionálneho, cezhraničného a globálneho
hľadiska. Niektorí účastníci konferencie prezentovali vo svojich príspevkoch súčasné
odborné názory na kvalitu. Výstupom konferencie bol zborník recenzovaných
príspevkov.
Účasť z KM: doc. Ing. Mgr. Milan Droppa, PhD., m. prof. KU s aktívnou účasťou
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Názov: Medzinárodné kolokvium Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní
na technických univerzitách
Miesto konania: Katedra humanitných vied, Stavebná fakulta, Slovenská technická
univerzita v Bratislave
Dátum konania: 30. 6. 2016
Výstupom je zborník vedeckých prác.
Účasť z KM: PhDr. Mgr. Eva Dirgová PhD.
Názov: Medzinárodná vedecká konferencia IDIMT-2016: Information Technology,
Society and Economy Strategic Cross-Influences : 24th Interdisciplinary Information
Management Talks
Miesto konania: Poděbrady, Česká republika
Dátum konania: 7. – 9. 9. 2016
Výstupom je článok indexovaný v databáze Scopus.
Účasť z KM: Mgr. Peter Madzík, PhD.; doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. s aktívnou
účasťou
Názov: Medzinárodná vedecká konferencia IDIMT-2016: Information Technology,
Society and Economy Strategic Cross-Influences : 24th Interdisciplinary Information
Management Talks
Miesto konania: Poděbrady, Česká republika
Dátum konania: 7. – 9. 9. 2016
Účasť z KM: doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.
Názov: Medzinárodná vedecká konferencia Knowledge for Market Use 2016 : Our
Interconnected and Divided World
Miesto konania: Olomouc, Česká republika
Dátum konania: 8. – 9. 9. 2016
Účasť z KM: PhDr. Mgr. Eva Dirgová PhD.; doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.
Názov: Medzinárodná vedecká konferencia Knowledge for Market Use 2016 : Our
Interconnected and Divided World
Miesto konania: Olomouc, Česká republika
Dátum konania: 8. – 9. 9. 2016
Výstupom je článok indexovaný v databáze Web of Science.
Účasť z KM: Ing. Pavol Budaj, PhD. s aktívnou účasťou
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Názov: Konferencia s medzinárodnou účasťou Teoreticko-praktické pohľady na
problémy súčasnej spoločnosti
Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach, Katedra spoločenských vied
Dátum konania: jún 2016
Výstupom je zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou.
Účasť z KM: PhDr. Mgr. Eva Dirgová PhD.
Názov: Medzinárodná vedecká konferencia 34th International
Mathematical Methods in Economics : MME 2016
Miesto konania: Technická univerzita v Liberci, Česká republika

Conference

Dátum konania: september 2016
Výstupom je článok indexovaný v databáze Web of Science.
Účasť z KM: Ing. Pavol Budaj, PhD.; doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. s aktívnou
účasťou
Názov: Medzinárodná vedecká konferencia Hotelnictví, turismus a vzdělávání
Miesto konania: Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika
Dátum konania: 19. 10. 2016
Stručný obsah:
Medzinárodná vedecká konferencia

bola zameraná na problematiku zdieľanej

ekonomiky a kultiváciu podnikateľského prostredia, ktoré predstavujú vytvorenie
potenciálne silného partnera voči tradičným partnerom podnikovej sféry v sektore
HORECA. Výstupom konferencie bol zborník recenzovaných príspevkov.
Účasť z KM: doc. Ing. Jana Piteková, PhD. s aktívnou účasťou
Názov: Medzinárodná vedecká konferencia

Marketing, manažment, obchod,

finančné a sociálne aspekty podnikania
Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta
so sídlom v Košiciach
Dátum konania: 20. – 21. 10. 2016
Účasť z KM: doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.
Názov: 6. medzinárodný vedecký kongres HOTELPLAN 2016, Hospitality and
tourism – interdisciplinary approach
Miesto konania: The College of Hotel Management, Belgrade, Serbia
Dátum konania: 4. 11. 2016
Stručný obsah:
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Medzinárodný vedecký kongres bol zameraný na oblasť cestovného ruchu. Účastníci
kongresu

prezentovali

aktuálne

poznatky

z oblasti turizmu

a komunikácie,

hotelierstva, gastronomického a reštauračného biznisu. Výstupom kongresu bolo
zostavenie odborného vedeckého časopisu HOTEL link – Journal for theory and practise
of hotel industry.
Účasť z KM: prof. Ing. Alena Daňková, CSc. a doc. Ing. Mgr. Milan Droppa, PhD., m.
prof. KU s aktívnou účasťou na kongrese; doc. Ing. Jana Piteková, PhD.; Mgr. Karol
Čarnogurský, PhD.; Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD.
Názov: Medzinárodná vedecká konferencia Marketing Identity 2016
Miesto konania: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej
komunikácie, Trnava - Smolenice
Dátum konania: 8. – 9. 11. 2016
Pracovníci

Katedry

manažmentu

sa

na

konferencii

zúčastňujú

pravidelne

posledných 5 rokov.
Zborník príspevkov je v procese indexácie v databáze Web of Science.
Účasť z KM: Ing. Anna Diačiková, PhD.; Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.; prof. Ing.
Alena Daňková, CSc.; doc. Ing. Jana Piteková, PhD.; doc. Ing. Mgr. Milan Droppa,
PhD., m. prof. KU; Mgr. Peter Madzík, PhD.
Názov: XV. Slovensko-poľské hospodárske fórum
Miesto konania: Aquacity Poprad
Dátum konania: 10. 11. 2016
Účasť z KM: prof. Ing. Alena Daňková, CSc.; doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
Názov: Slovak Smart City Cluster, 1. slávnostná členská schôdza združenia Slovak
Smart City Cluster (SSCC)
Miesto konania: Sála Reduty, Poprad
Dátum konania: 7. 12. 2016
Stručný obsah:
Podujatie bolo organizované za účelom prezentácie cieľov a misie slovenského
združenia Slovak Smart City Cluster (SSCC) a českého Czech Smart City Cluster
(CSCC). Členmi Združenia SSCC je Mesto Poprad; Atos IT Solution and Services
s.r.o., Bratislava; Innogy Solutions, Košice; Slovanet, Bratislava; Schneider Electric,
Bratislava; Slovenská technická univerzita v Bratislave; KOOR, Bratislava. Súčasťou
podujatia bola i panelová diskusia za účasti verejnosti a médií.
Účasť z KM: prof. Ing. Alena Daňková, CSc.; doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
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Názov: Medzinárodná konferencia Systémové přístupy
Miesto konania: Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
Dátum konania: 8. 12. 2016
Účasť z KM: doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.

III.

INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM
VZDELÁVANÍ

Katedra manažmentu poskytuje vzdelávanie v bakalárskom stupni štúdia v dennej
ako aj v externej forme v odbore 3.3.15 Manažment a v magisterskom stupni štúdia
v dennej a externej forme v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.
Zmyslom vzdelávania je pripraviť absolventov, ktorí sa dokážu vďaka získaným
vedomostiam uplatniť na trhu práce.

3.1.

Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra

Bakalársky študijný program: Manažment
Štúdium v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia je realizované v súlade
s akreditovaným študijným programom 3.3.15 Manažment.
Študijný program profiluje absolventa na jednej strane sústavou povinných
predmetov do pozície manažéra, ktorý je schopný chápať podnik ako systém
pozostávajúci z funkčných organizačných jednotiek, v ktorých sa prierezovo
realizujú procesy organizácie a dokáže viesť skupiny ľudí pre naplnenie cieľov
organizácie, či už z aspektu výstupov procesov alebo organizačných jednotiek. Tento
primárny profil absolventa je naplnený získavaním teoretických vedomostí vo
všetkých povinných predmetoch a praktických schopností a zručností v povinných
predmetoch s projektovou prácou, medzi ktoré patrí Manažment 1, Manažment
ľudských zdrojov, Podnikové financie, Mikroekonómia a Bakalárska práca.
Uplatnenie absolventov s týmto primárnym profilom umožňuje zastávať riadiace
pozície najmä na líniovej a strednej úrovni riadenia, a to nezávisle od veľkosti
organizácie a charakteru jej produktov. Sekundárna profilácia absolventa je
zabezpečená prostredníctvom troch blokov povinne voliteľných predmetov. Prvým
z nich je Manažment výroby, kde sa študenti oboznámia s princípmi projektovania
výrobných systémov, prípadovými štúdiami z manažmentu výroby a aplikovanými
informačnými systémami vo výrobe. Druhý blok povinne voliteľných predmetov
Manažment ľudských zdrojov je zameraný na problematiku personálneho auditu,
riešenie

prípadových štúdií z manažmentu ľudských zdrojov, hodnotenie
12

a odmeňovanie zamestnancov a použitie personálneho informačného systému. Tretí
blok povinne voliteľných predmetov je Manažment podniku cestovného ruchu, ktorý
je zameraný na manažment podniku cestovného ruchu, ekonomiku cestovného
ruchu a využitie informačných systémov v cestovnom ruchu.
Absolventi prvého stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.15 Manažment dokážu
rozhodovať, riadiť skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové
a sektorové zvláštnosti, identifikovať a analyzovať riadiace aj vecné problémy
v zverenej oblasti, modelovať situácie v podniku alebo organizácii, navrhovať
a realizovať praktické riešenia s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Absolvent
manažmentu pre prvý stupeň porozumie a osvojí si základné pojmy, princípy
a metódy teórie manažmentu, získa základné poznatky z ekonómie a príbuzných
disciplín a osvojí si nevyhnutné právne minimum. Absolvent študijného programu je
spôsobilý vykonávať po absolvovaní prvého stupňa vysokoškolského programu
profesiu riadiaceho pracovníka v štruktúre riadenia organizácie so schopnosťou
riešiť menej náročné rozhodovacie problémy, pozná základné ekonomické
a manažérske väzby fungovania podniku. Absolvent prvého stupňa štúdia môže
získať špecifické znalosti v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, manažmentu
podniku cestovného ruchu a manažmentu výroby v nadväznosti na ním vybranú
skupinu povinne voliteľných predmetov.
Magisterský študijný program: Ekonomika a manažment podniku
Štúdium v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia je realizované v súlade
s akreditovaným študijným programom 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.
Štruktúra predmetov zahrnutých do študijného plánu je vypracovaná s ohľadom na
potreby praxe organizácií, predovšetkým v oblasti riadenia ľudského potenciálu
a v oblasti riadenia podnikov cestovného ruchu. Bloky povinne voliteľných
predmetov sú svojim obsahom a rozsahom definované tak, aby sa absolventi
študijného programu Ekonomika a manažment podniku dokázali v praxi uplatniť
ako manažéri pre oblasť (1) riadenia ľudského potenciálu a (2) riadenia podnikov
cestovného ruchu.

Teoretické poznatky, ktoré študenti získajú, sú doplnené aj

o projektovú činnosť zahrnutú do vybraných predmetov, ktorými dokazujú svoju
spôsobilosť identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných
súvislostiach a v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobí. Študijný
program je koncipovaný v súlade s opisom študijného odboru 3.3.16 Ekonomika
a manažment podniku, pričom jadrové predmety korešpondujú s odporúčanou
štruktúrou jadra znalostí. Obsah jednotlivých predmetov študijného programu
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a formy

výučby

zabezpečujú

splnenie

charakteristiky

príslušného

stupňa

vysokoškolského štúdia.
Študijný program reflektuje potreby praxe (špecializácia „riadenie ľudského
potenciálu“) a tiež geografický hospodársko-ekonomický kontext podtatranského
regiónu (špecializácia „ekonomika a manažment podnikov cestovného ruchu“).
Absolventi druhého stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika
a manažment

podniku

dokážu

analyzovať

zložité

ekonomické

vzťahy

v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce
sa fungovania týchto procesov. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti
a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti nielen
z operatívneho riadenia podnikov ale aj z oblasti strategického rozhodovania
z aspektu globalizácie ekonomiky.

Dokážu pracovať so zložitými informačnými

systémami v podnikoch, preukazujú vysoký stupeň zvládnutia organizácie
manažérskej práce a manažérskej komunikácie. Môžu vykonávať rôzne manažérske
funkcie

vrcholového

stupňa

riadenia

podniku

ako

manažér

univerzalista

i špecialista. Sú schopní riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie
problémy podniku. Absolventi majú dostatok znalostí potrebných na vedenie
rozsiahlych tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov. Sú schopní
vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku, či už univerzálneho alebo
špeciálneho charakteru. Absolvent druhého stupňa štúdia môže získať špecifické
znalosti v oblasti riadenia ľudského potenciálu a v oblasti riadenia podnikov
cestovného ruchu.
Počty prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium v dennej a externej forme, ako
aj počty prijatých a zapísaných študentov sú uvedené v Tabuľke 1.
Tabuľka 1 Počty prihlášok, prijatých a zapísaných študentov v bakalárskom
a magisterskom stupni štúdia
Prijímacie konanie 2016/2017
Bc. DF

Bc. EF

Mgr. DF

Mgr. EF

Počet prihlášok

71

17

82

0

Počet prijatých

53

16

82

0

Počet zapísaných

34

15

81

0

Tabuľka 2 zobrazuje súhrnný počet študentov v bakalárskom a magisterskom stupni
štúdia rozdelený podľa formy štúdia k 31. 12. 2016.
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Tabuľka 2 Počet študentov Katedry manažmentu k 31. 12. 2016
Forma štúdia

Počet študentov

Bakalársky stupeň štúdia:
Denná forma

55

Externá forma

37

Magisterský stupeň štúdia:
Denná forma

84

Externá forma

0

SPOLU:

3.2.

Prehľad úspechov, ktoré
medzinárodnej úrovni

176

dosiahli

študenti

na

národnej,

či

V roku 2016 študenti Katedry manažmentu v tejto oblasti nevykazovali žiadne
aktivity.

Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu

3.3.

Cena dekana bola v roku 2016 udelená týmto študentom:
Smoroňová Alžbeta – za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého
štúdia
Imrichová Lucia – za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu

3.4.

Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť.
V roku 2016 študenti Katedry manažmentu v tejto oblasti nevykazovali žiadne
aktivity.

IV.

INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

V roku 2016 boli Katedre manažmentu v Poprade opätovne potvrdené
akreditačné práva v magisterskom študijnom. Na základe získaných
akreditačných práv v magisterskom študijnom programe bola na Katedre
manažmentu v Poprade v akademickom roku 2016/2017 zahájená výučba
v magisterskom študijnom programe 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.
V nadväznosti na akreditovaný magisterský študijný program Vedecká rada PF
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KU schválila Katedre manažmentu v Poprade právo uskutočňovať rigorózne
konanie a udeľovať akademický titul PhDr. v študijnom programe Ekonomika
a manažment podniku.

V.

5.1.

INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ
ČINNOSTI KATEDRY
Zameranie výskumu a vývoja

Na Katedre manažmentu sa v roku 2016 výskum zameriaval na oblasti spojené
s akreditovanými študijnými programami manažment a ekonomika a manažment
podnikov. Hlavnými výstupmi vedeckej činnosti boli vedecké články
publikované v domácich a zahraničných indexovaných a karentovaných
časopisoch a taktiež výstupy publikované na vedeckých podujatiach. Obsahovo
bol výskum zameraný predovšetkým na manažérske a ekonomické aspekty
činností a procesov v rámci organizácií. Za významné možno považovať
zameranie sa členov katedry na rozvoj ľudských zdrojov, ekonomiku a riadenie
v cestovnom ruchu a na výskum procesov s ohľadom na požiadavky zákazníkov.
Tabuľka 3 Prehľad publikačných výkonov pracovníkov Katedry manažmentu za
rok 2016
Kategória

Názov kategórie

Počet

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1

ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS

2

ADN

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS

1

AFC a)

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
(indexované v Scopuse alebo WoS)

5

AFC b)

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

3

AFD a)

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
(indexované v Scopuse alebo WoS)

4

AFD b)

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

4

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

1

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

1

16

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách

2

FAI

Zostavovateľské práce

1

SPOLU:

5.2.

25

Podané projekty

5.2.1.

Zahraničné výskumné projekty

Tabuľka 4 Zahraničný výskumný projekt
Grantová schéma, a názov
projektu

2016-2-PL01-KA205-027375
„Multiculturalism in the
face of preserrving national
identity – youth
educational projects“

5.2.2.

Riešitelia

Stav projektu

Pridelené
fin.
prostriedky

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
celková
kapacita

89 088,- €

2016 - 2018

-

UK Butterflies LTD,
Veľká Británia
Katolícka univerzita
v Ružomberku

Projekt je
v riešení

Eduexpert sp. z o. o.,
Poľsko

Edukačné a mobilitné projekty

Pracovníci Katedry manažmentu v roku 2016 nepodali žiadne edukačné
a mobilitné projekty.
5.2.3.

Domáce výskumné projekty

Tabuľka 5 Projekt VEGA 1_0033_17
Grantová schéma a názov
projektu

VEGA 1_0033_17
Výskum progresívnych
modelov a metód na
hodnotenie výkonnosti
výrobných a nevýrobných
procesov v podniku

Riešitelia

Stav projektu

Zodp. riešiteľ (ZR):
Jenčo, M.
Zástupca ZR:
Lysá, Ľ.
Riešitelia:
Budaj, P.
Vyhnal, P.
Grigerová, A.
Chocholáková, A.
Technický
spolupracovník na
projekte: Bujalková, J.

Projekt postúpil
do 2. kola
výberu, ale
nebol prijatý
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Plánované
fin.
prostriedky

Plánované
trvanie
projektu

Plánovaná
celková
kapacita

21 369,- €

01/2017 12/2019

14 100 hod.

Tabuľka 6 Projekt VEGA 1/0404/17
Grantová schéma a názov
projektu

VEGA 1/0404/17
Determinanty
konkurencieschopnosti
malých a stredných
podnikov služieb

Riešitelia

Zodp. riešiteľ (ZR):
Janičková, J.
Zástupca ZR:
Piteková, J.
Riešitelia:
Daňková, A.
Dirgová, E.
Čarnogurský, K.
Madzík, P.
Litavec, P. /RPIC PP/

Stav projektu

Projekt nebol
schválený

Plánované
fin.
prostriedky

Plánované
trvanie
projektu

Plánovaná
celková
kapacita

14 000,- €

2017-2019

8500 hod.

Plánované
fin.
prostriedky

Plánované
trvanie
projektu

Plánovaná
celková
kapacita

23 448,- €

2017-2019

10 500 hod.

Tabuľka 7 Projekt VEGA 1/0181/17
Grantová schéma a názov
projektu

VEGA 1/0181/17
História, hodnoty, ľudia
a sakrálne stavby –
dimenzie a potenciál
zvyšovania výkonnosti
a rozvoja Spišského
regiónu

Riešitelia

Zodp. riešiteľ (ZR):
Trstenský F.
Zástupca ZR:
Budaj P.
Riešitelia:
Čarnogurský, K.
Hromják Ľ.
Janičková J.
Jenčo M.
Kamoďa J.
Lisnik A.
Lysá Ľ.
Madzík P.
Špánik M.
Štefaňák O.
Vyhnal P.
Chocholáková A.
Hrnčiar M. (ŽU)

Stav projektu

Projekt postúpil
do 2. kola
výberu, ale
nebol prijatý
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Tabuľka 8 Projekty GAPF
Číslo
projektu

Názov projektu

2/19./2016 Príprava projektu Rise a chudoba
2/31./2016

4/63./2016

5/74./2016

5/86./2016

5.2.4.

Pridelené fin.
prostriedky

Hlavný riešiteľ

a solidarita
34. medzinárodná konferencia
„Matematické metódy
v ekonomike“, Liberec, Česká
republika, 6.-9.9.2016
Posolstvo Jána Pavla II. 2017, 10.
ročník interdisciplinárnej
medzinárodnej vedeckej konferencie
Nezamestnanosť ako negatívny
spoločenský jav v kontexte sociálnej
práce
Primeranosť meracieho systému
organizácie v oblasti kvality

Lisnik Anton, doc., PaedDr.,
ThDr., PhD.,

900,- €

Budaj Pavol, Ing., PhD.

300,- €

Lisnik Anton, doc., PaedDr.,
ThDr., PhD.,

1 200,- €

Dirgová Eva, PhDr., Mgr., PhD.

-

Madzík Peter, Mgr., PhD.

-

Ostatné výskumné projekty

Pracovníci Katedry manažmentu v roku 2016 nepodali žiadne ostatné projekty.

5.3.

Riešené projekty

5.3.1.

Zahraničné výskumné projekty

Tabuľka 9 Zahraničný výskumný projekt
Grantová schéma, a názov
projektu

2016-2-PL01-KA205-027375
„Multiculturalism in the
face of preserrving national
identity – youth
educational projects“

5.3.2.

Riešitelia

Stav projektu

Pridelené
fin.
prostriedky

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
celková
kapacita

89 088,- €

2016 - 2018

-

UK Butterflies LTD,
Veľká Británia
Katolícka univerzita
v Ružomberku

Projekt je
v riešení

Eduexpert sp. z o. o.,
Poľsko

Edukačné a mobilitné projekty

Pracovníci Katedry manažmentu v roku 2016 neboli riešiteľmi žiadnych
edukačných a mobilitných projektov.
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5.3.3.

Domáce výskumné projekty

Pracovníci Katedry manažmentu v roku 2016 neboli riešiteľmi žiadnych
domácich výskumných projektov.
5.3.4.

Ostatné výskumné projekty

Pracovníci Katedry manažmentu v roku 2016 neboli riešiteľmi žiadnych
ostatných výskumných projektov.

VI.

KVALIFIKAČNÝ RAST PRACOVNÍKOV KATEDRY MANAŽMENTU

V roku 2016 úspešne ukončili doktorandské štúdium 2 zamestnanci Katedry
manažmentu v Poprade. V dennej forme štúdia Mgr. Anna Chocholáková, ktorá bola
k 1. 1. 2017 zaradená medzi odborných asistentov Katedry manažmentu a v externej
forme štúdia PhDr. Adriana Grigerová, ktorá popri práci knihovníčky vykonáva
pedagogickú činnosť na Katedre manažmentu formou dohody o vykonaní práce.
Pracovníci katedry majú pripravené plány individuálneho kariérneho rastu, ktoré
obsahujú vecne orientované úlohy pre splnenie kritérií na habilitačné resp.
inauguračné konanie.

VII.

ZAMESTNANCI NA KATEDRE

7.1.

Odchádzajúci pedagógovia na mobilitu

Meno
Ing. Pavol Budaj,
PhD.
Ing. Pavol Budaj,
PhD.
doc. ThDr.
PaedDr. Anton
Lisnik, PhD.
doc. ThDr.
PaedDr. Anton
Lisnik, PhD.

Program

Termín

Pracovisko

Typ

Erasmus +

apríl 2016

Erasmus +

november
2016

Ekonomická fakulta
univerzity v Liberci
Ekonomická fakulta
univerzity v Liberci

CEEPUS
Free mover

január 2016

Vysoká škola Karlovy Vary

výučba

Erasmus +

máj 2016

Panstwowa wyzsza szkola
zawodowa v Chelmie

výučba
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Technickej
Technickej

výučba
výučba

7.2.

Prichádzajúci pedagógovia na mobilitu

Meno
Zuba-Ciszewska
Maria
Nowogródzka
Teresa
Pieniak-Lendzion
Krystyna

VIII.

Program

Termín

Pracovisko

Erasmus +

21. - 24.11.2016

KUL, Lublin

Erasmus +

20. – 25.6.2016

Erasmus +

20. – 25.6.2016

University of Natural Sciences and
Humanities in Siedlce
University of Natural Sciences and
Humanities in Siedlce

Typ
výučba
výučba
výučba

PODPORNÉ ČINNOSTI KATEDRY

8.1
Účasť pracovníkov Katedry manažmentu na podujatí Európska
noc výskumníkov 2016
Projekt Európska noc výskumníkov, s cieľom popularizácie vedy a techniky
predovšetkým medzi deťmi, mládežou a laickou verejnosťou, je podporovaný
rámcovým programom Európskej komisie - Horizont 2020. V roku 2016 bol paralelne
organizovaný v 33 štátoch Európy. Na Slovensku ho zorganizovala v piatok 30.
septembra 2016 po ôsmy krát Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové
aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedeckotechnických informácií SR. Akcia sa konala v 6 mestách na Slovensku, vrátane
Popradu, v priestoroch
Obchodného centra Max pod gesciou vedcov
z Astronomického ústavu SAV v spolupráci s ďalšími výskumnými ústavmi,
vedeckými a vzdelávacími inštitúciami. Organizácie prezentovali výstupy svojej
súčasnej vedeckej činnosti a pripravili zaujímavý, rôznorodý program, ktorý oslovil
široké spektrum záujemcov.
Do tejto akcie sa zapojila aj Katedra manažmentu v Poprade. Na Európskej noci
výskumníkov 2016 zvlášť výrazne zarezonovala medzi návštevníkmi svojim
moderným a progresívnym prístupom vo výučbových metódach, vrátane aplikácie
pre oblasť manažmentu a marketingu, ktorým sa začína venovať v exaktnom
výskume. O meranie reakcie ľudského tela v stresových situáciách prístrojom
„Biofeedback“ bol veľký záujem. Pomocou tohto prístroja je možné merať
prirodzenú biologickú spätnú väzbu ľudského organizmu v podobe veličín, ako
napríklad variabilita srdcovej frekvencie, teplota a kožno-galvanický odpor ľudskej
pokožky, frekvencia hrudného a brušného dýchania, monitorovanie svalového
napätia a EEG mozgových vĺn. Využitím jednoduchých príkladov si záujemcovia
mohli otestovať správanie „tela“ v stresových situáciách a následne zistiť, ako im
v budúcnosti predchádzať. Tieto možnosti zaujali aj viacero úspešných manažérov
mesta Poprad i Svit a s veľkým záujmom sa otestovali. Prekvapením večera bola
účasť prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý sa taktiež zaujímal o výsledky vedy
a vzdelávacieho procesu na Katedre manažmentu v Poprade.
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Zúčastnení pracovníci Katedry manažmentu: Ing. Anna Diačiková, PhD.; Mgr. Karol
Čarnogurský, PhD.; doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc. m. prof. KU; Mgr. Anna
Chocholáková, PhD. a Mgr. Juraj Holdoš PhD. z Katedry psychológie (FF KU).

8.2

Ocenenie za kvalitu pre pracovníka Katedry manažmentu PF KU

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej
politiky kvality v Slovenskej republike vyhlásil v roku 2016 súťaž „Cena za najlepší
publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2016“ ako jednu
z aktivít Národného programu kvality SR.
Cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých
pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich
a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú
k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.
Hodnotiteľská komisia súťaže rozhodla, že oceneným v kategórii „najlepší vedecký
príspevok (autorstvo vedecký pracovník)“ sa stal príspevok Mgr. Petra Madzíka,
PhD. (Katedra manažmentu PF KU).
Príspevok s názvom „Increasing Accuracy of Kano model – a Case Study“ bol uverejnený
v zahraničnom karentovanom časopise Total Quality Management & Business
Excellence dňa 3.6.2016.
Doktor Peter Madzík, ktorý vyštudoval odbor manažment v Poprade a následne
doktorát získal na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, pracuje na
Katedre manažmentu ako odborný asistent. Po vedeckej stránke sa venuje
predovšetkým manažérstvu kvality, ktoré aj prednáša. Vo výučbe sa spolupodieľa na
zabezpečovaní manažérsky orientovaných predmetov, ako napríklad strategický
alebo projektový manažment.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo dňa 8. novembra 2016
v Primaciálnom paláci v Bratislave.

8.3

Absolvovanie odborného kurzu

V mesiaci jún 2016 absolvoval Mgr. Peter Madzík, PhD. kurz „SPC a MSA“ – kurz
zameraný na hodnotenie spôsobilosti procesov a analýzu meracieho systému
organizácie.

8.4 Seminár zameraný na využívanie elektronických databáz vedeckotechnických informácií
Katedra manažmentu v Poprade zabezpečila pre pedagogických pracovníkov ako aj
študentov katedry informačné vzdelávanie zamerané na elektronické vyhľadávanie,
spracovanie a citovanie odbornej literatúry, ku ktorým má katedra prístup.
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Seminár sa uskutočnil dňa 30. novembra 2016 v Novej aule Katedry manažmentu na
Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade. Seminár viedol Mgr. Ladislav Svršek z AiB,
Bratislava. Jadro ponuky spoločnosti AiB tvoria bibliografické a plnotextové
databázy, elektronické časopisy a knihy a ďalšie produkty od svetových
vydavateľstiev. Poskytujú kompletný servis pri zabezpečení prístupu k informačným
zdrojom vrátane ďalších činností súvisiacich s využívaním externých elektronických
informačných zdrojov využívaných hlavne vo výskume ako aj publikačnej činnosti.

8.5 Perspektíva excelentného výskumu na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v kontexte potrieb produkčnej praxe
V pezinskom sídle predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., Dr.h.c. prof. PhDr.
Ing. Štefana Kassaya, DrSc., prebehlo v júni 2016 podnetné rokovanie
s predstaviteľmi Katedry manažmentu v Poprade, a zároveň autormi výnimočne
koncipovaného interdisciplinárneho projektu doc. PaedDr. ThDr. Antonom
Lisnikom, PhD., Ing. Annou Diačikovou, PhD. a Mgr. Karolom Čarnogurským, PhD.
a korešpondujúcim členom tímu Mgr. Petrom Madzíkom, PhD.
Podstatou rokovania bolo ozrejmenie úrovne ambícií a zároveň reálnosti
vybudovania zamýšľaného laboratória pri formovaní úplne nových vzorov
univerzitného výskumu a vzdelávania. Na rokovaní odzneli aj prekvapivé
informácie o samotnej existencii konkrétne zvládnutých nových pohľadov
a možností integrovaného výskumu z hľadiska zapojenia sa aj iných katedier, či
dokonca vysokých škôl alebo odborníkov z praxe. Je dostatok príkladov vo svete, že
výskumné práce, práve pokiaľ išlo o ich realizačnú exploatáciu známych
interdisciplinárnych prístupov z minulosti, takmer vždy prinášali progresívne
riešenia a profit často v rádových hodnotách.
V závere rokovania profesor Kassay vyslovil predpoklad, že „po dôkladnom
ozrejmení problematiky a spoločenského prínosu v istej perspektíve nájde úsilie
konceptorov invenčnú podporu a spriahnutie záujmov a poslania aj v Nadácii
profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania.“ Napríklad aj spoločným
zapojením sa do etablovania univerzitného časopisu orientovanom na riadenie
podnikov a inštitúcií a presadzovanie progresívnych metód v podnikaní a ich
aplikáciám nielen z hľadiska finančnej prosperity, ale predovšetkým dodržiavaním
etiky a morálky v každej oblasti presadzovania spoločenských ale aj osobných cieľov.

8.6
4. adventná výstava AΩ: Vernisáž z tvorby výtvarného diela
Jaroslava Švestku
Adventný čas začal na Inštitúte Štefana Náhalku na Katedre manažmentu v Poprade
v pondelok 5. decembra 2016 výstavou maliara a zároveň slovenského
paralympionika Jaroslava Švestku, úžasného a charizmatického človeka, plného
optimizmu, s ktorým sa podelil na svojej vernisáži súborného výtvarného diela
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"Sedem hlavných hriechov človeka - pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo,
obžerstvo, lenivosť", ktoré sú popísané v Biblii.
Na vernisáži, zorganizovanej doc. PaedDr. ThDr. Antonom Lisnikom, PhD. sa
zúčastnili pedagógovia popradského pracoviska so svojimi študentmi. Stretnutie
bolo o vnímaní sveta prostredníctvom citlivej duše umelca pretaveného vo
výtvarnom umení, umocneného životným príbehom mladého človeka so
zdravotným postihnutím, ktoré nepociťuje ako svoje osobné nešťastie, ale práve
naopak, ako inšpirácie pre odovzdávanie svojho optimizmu pre svojich žiakov na
ZUŠ v Levoči, pre svojich priateľov a ďalších ľudí, o stretnutia s ktorými naozaj nemá
núdzu.
Mgr. Jaroslav Švestka, ako zdravotne postihnutý sa zúčastňuje bežeckých
vytrvalostných pretekov a reprezentuje Slovensko v cyklistike, napr. na svojej
premiére v časovke jednotlivcov na XIV. paralympijských hrách v Londýne v roku
2012 obsadil nádherné 13. miesto. Popri tejto športovej vášni realizuje aj samostatné
a skupinové výstavy. Odborníci hodnotia jeho tvorbu ako veľmi prínosnú,
dosahovanú svojráznou maliarskou cestou, na ktorej tvrdohlavo a neústupne
dosahuje méty svojho talentu. Jeho cesta hľadania je síce tvrdá, no o to krajšia.
V chaose nachádza zákon, úsmev objavu, tiché „heuréka“.
Jeho súborné dielo „Sedem hlavných hriechov človeka“ môžu záujemcovia
obdivovať a zamýšľať sa nad ním do 26. februára 2017 v Novej aule Katedry
manažmentu na Inštitúte Štefana Náhalku v Poprade.

8.7

Imatrikulácia a I. Beániový ples na Katedre manažmentu

16. november 2016 bol na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku slávnostným dňom pre študentov 1. ročníka bakalárskeho
štúdia študijného odboru Manažment. V tento deň sa konala v Novej aule Katedry
manažmentu v Poprade slávnostná imatrikulácia, ktorá je symbolickým začiatkom
novej etapy v ich živote.
Za zvukov slávnostných fanfár vstúpili do auly akademickí hodnostári dekan PF KU
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., vedúca Katedry manažmentu v Poprade prof.
Ing. Alena Daňková, CSc., zástupca vedúcej katedry doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
a tajomník katedry Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. a vzácny hosť, primátor mesta
Poprad Ing. Jozef Švagerko. Na slávnosti bola prítomná aj väčšina pedagógov
pôsobiacich na Katedre manažmentu.
Je viac ako symbolické, že sa táto slávnosť konala v predvečer Medzinárodného dňa
študentstva. Imatrikulácia začala hymnou Slovenskej republiky a pokračovala
príhovormi pána dekana a pána primátora. Po prednesenom sľube za študentov, že
si budú riadne plniť povinnosti študenta Katolíckej univerzity, budú rešpektovať
poslanie univerzity, svedomito študovať, ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré meno KU a
prisahaní na akademické žezlo si každý študent prevzal Imatrikulačný list z rúk
pána dekana Pedagogickej fakulty KU.
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Po zaspievaní študentskej hymny Gaudeamus igitur sa slávnostné prijatie študentov
do radu študentov KU skončilo, aby následne pokračovalo 1. Beániovým plesom
Katedry manažmentu PF KU v neďalekom hoteli Satel.
Beániový ples sa niesol v príjemnej a slávnostnej atmosfére, a to aj vďaka početnému
zastúpeniu sponzorov, ktorí obohatili našu tombolu o hodnotné dary.

8.8

Spolupráca s mestom Poprad

Vedenie Katedry manažmentu v priebehu celého roka 2016 iniciovalo viacero
stretnutí s primátorom mesta Poprad, Ing. Jozefom Švagerkom, ktoré možno
považovať za zahájenie dlhodobej spolupráce medzi Katedrou manažmentu PF KU
a mestom Poprad. O dobrých vzťahoch medzi predstaviteľmi mesta Poprad
a pracoviskom v Poprade svedčí účasť primátora mesta Poprad na podujatiach
organizovaných Katedrou manažmentu v Inštitúte Štefana Náhalku (napr. účasť na
promóciách, imatrikulácii, I. Beániovom plese) a rovnako aj účasť vedenia Katedry
manažmentu na podujatiach organizovaných mestom Poprad (napr. Slovenskopoľské hospodárske fórum, Slovak Smart City Cluster). Výsledkom viacerých
jednaní medzi mestom Poprad a Katedrou manažmentu v Poprade je aj zahájenie
spolupráce v oblasti realizovania spoločných projektov.

8.9

Podporná činnosť knižnice Katedry manažmentu

Knižnica poskytuje študentom i pracovníkom Katedry manažmentu odborné
konzultácie k písaniu bakalárskych a magisterských záverečných prác a odporúča
odbornú literatúru.
Činnosť Knižnice katedry manažmentu v Poprade, pri PF KU v RK, za rok 2016:
•

vybavenie knižnice 6 novými knižnými regálmi s kapacitou cca 3600 knižných

jednotiek,
•

prírastky knižného fondu – 145 knižných jednotiek,

•

propagácia katedry vo vestibule školy a na nástenkách:
- ocenenia
- podpísanie bilaterálnych zmlúv
- akcie podporného a propagačného charakteru – imatrikulácia, beánia,
výstavy, pozvánky...

•

propagácia katedry na FB stránke katedry:
- akvizičné a podporné videá (informácie o možnostiach štúdia a ubytovania)
- pozvánky na akcie (koncerty, výstavy...)
- informácie o knižných novinkách – vypracovanie a zverejnenie rešerší
- aktívna komunikácia so študentmi prostredníctvom FB stránky knižnice
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IX.

AVD

777

2726

95

576

0

Spolu

Kvalifikačné
práce

180

Periodiká

Využitie Biblioboxu (ks)
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Knihy

Služba e-mailom
(študenti)

2746

MVS
(medziknižničný
výpožičný fond)

Prezenčné výpožičky

Absenčné výpožičky
(ks)

Návštevnosť knižnice

Tabuľka 10 Štatistika knižnice za rok 2016

3397

do UK

z UK

0

6

ROZVOJ KATEDRY

V rámci ďalšieho rozvoja Katedry manažmentu v Poprade je možné rozvojové
aktivity rozdeliť do dvoch oblastí, a to na krátkodobé a dlhodobé ciele.
Krátkodobé ciele (do konca roka 2017):
 pružné zapájanie sa všetkých pedagogických pracovníkov do publikovania
v impaktovaných periodikách a karentovaných časopisoch vydávaných
v zahraničných

vydavateľstvách

v súlade

s požiadavkami

hodnotenia

študijných programov (priebežná aktivita),


pravidelné
a publikačnej

uskutočňovanie
činnosti

vlastného

pedagogických

hodnotenia
pracovníkov

vedeckovýskumnej
katedry

(pravidelne

minimálne po 3 mesiacoch),


vypracovanie akreditačného spisu pre študijný program 3.3.16 Ekonomika
a manažment podniku na magisterskom stupni vzdelávania na reakreditáciu
(do septembra 2017),



systémové zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, vedeckovýskumných a publikačných výstupov tak, aby sa od začiatku akademického
roka 2018/19 podarilo opäť získať práva uskutočňovať vysokoškolské
vzdelávanie na magisterskom stupni v študijnom programe 3.3.16 Ekonomika
a manažment podniku (do apríla – mája 2018),



pripraviť akreditačný spis pre nový študijný program na bakalárskom stupni
štúdia (do konca roka 2017),



uskutočniť výraznú a účinnú propagačnú činnosť na stredných školách,
u podnikateľskej verejnosti a iných subjektov vo vybraných
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regiónoch

s cieľom

oslovenia

čo

najväčšieho

počtu

potenciálnych

záujemcov

o vzdelávanie na PF Katedre manažmentu v Poprade ( január - marec 2017),


zvýšiť kvalifikačnú úroveň KM o jedného docenta z radov súčasných
pracovníkov katedry a získať minimálne jedného docenta, resp. profesora (do
konca roka 2017),



vypracovať individuálne plány kvalifikačného rastu všetkých pedagogických
pracovníkov KM (do konca januára 2017),



uskutočniť prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s tematikou
korešpondujúcou súčasné študijné programy (október 2017),



v oblasti materiálneho zabezpečenia IŠN rekonštrukcia zasadacej miestnosti
(č.d. 213) (do konca augusta 2017), začatie výmeny okien na budove IŠN (od júna
2017).

Dlhodobé ciele(v priebehu 2-3 rokoch):


vytvoriť strategické partnerstvo s príbuznou zahraničnou katolíckou vysokou
školou



rozširovať spoluprácu s inými pracoviskami fakulty, s inými domácimi
a zahraničnými vysokými školami formou spoločných zahraničných projektov
(multilaterálnych a bilaterálnych) za účelom vytvorenia strategických
partnerstiev pre každý študijný odbor,



vytvorenie strategického partnerstva s mestom Poprad,



podporovať kvalifikačný rast mladších pracovníkov katedry v súlade
s individuálnymi plánmi kvalifikačného rastu,



rozšíriť súčasný študijný program na bakalárskom a magisterskom stupni
o príbuzný študijný program v súlade s požiadavkami trhu,



z dlhodobého hľadiska získať pre pracovisko v Poprade imidž kvalitnej
vzdelávacej inštitúcie s cieľom zvýšenia vzdelanostnej úrovne podtatranského
regiónu,



skvalitnenie

informačných

a komunikačných

technológií,

vybudovanie

laboratória pre výskum neuromarketingu a manažmentu.

X.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY KATEDRY

V mesiaci september 2016 prebehli jednania medzi Katolíckou univerzitou
v Ružomberku a The College of Hotel Management, Belehrad, Srbsko. Jednanie sa
týkalo vzájomnej spolupráce vo vzdelávacej a vedeckej oblasti, mobilít profesorov
a študentov, organizácie podujatí (konferencií a seminárov), organizovania kurzov,
vytvárania vzájomných projektov a aktivít zameraných na technické
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a administratívne činnosti. Výsledkom bolo podpísanie bilaterálnej dohody
o spolupráci medzi uvedenými inštitúciami.
Následne
inštitúcia The College of Hotel Management, Belehrad, Srbsko
organizovala v mesiaci november medzinárodný vedecký kongres, ktorého sa za
Katedru manažmentu v Poprade aktívne zúčastnila garantka a vedúca Katedry
manažmentu prof. Ing. Alena Daňková, CSc. a spolugarant doc. Ing. Mgr. Milan
Droppa, PhD., m. prof. KU.
V roku 2017 plánuje vedenie Katedry manažmentu v Poprade uskutočniť jednania
a podpísanie dohôd o spolupráci v oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti
s týmito vysokými školami v zahraničí:
- Technická univerzita v Liberci, Česká republika
-

Politechnika Lubelska, Lublin, Poland

-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland

-

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II., Lublin, Poland

-

Mykolas Romeris University z Vilniusu, Litva

-

UK Butterflies LTD, Veľká Británia

-

Eduexpert sp. z o.o., Poľsko

XI.

SUMÁR (EXECUTIVE SUMMARY)

Rok 2016 predstavoval pre Katedru manažmentu v Inštitúte Štefana Náhalku
v Poprade významný míľnik. Po znovuzískaní akreditačných práv v roku 2015 na
uskutočňovanie bakalárskeho študijného programu Manažment, v roku 2016
Katedra manažmentu opätovne získala akreditačné práva aj v magisterskom stupni
štúdia, a to v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. V nadväznosti na
akreditovaný magisterský študijný program Vedecká rada PF KU schválila Katedre
manažmentu

v Poprade

právo

uskutočňovať

rigorózne

konanie

a udeľovať

akademický titul PhDr. v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku.
Katedra

manažmentu

tak

poskytuje

svojim

študentom

plne

akreditované

vysokoškolské štúdium v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v dennej
i externej forme a tiež možnosť pokračovania v ďalšom vzdelávaní v rigoróznom
konaní.
Katedra manažmentu zorganizovala v roku 2016 už IX. ročník medzinárodnej
vedeckej konferencie Posolstvo Jána Pavla II. 2016

s medzinárodnou účasťou.

Konferencia bola zameraná na súčasné trendy a výzvy v manažmente, marketingu
a ekonomike, spoločenských a humanitných vedách, vo vede a vzdelávaní. IX. ročník
medzinárodnej konferencie sa niesol aj v duchu spomienky na 100. výročie od
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narodenia Mons. Štefana Náhalku, po ktorom je pomenované pracovisko Katolíckej
univerzity Pedagogickej fakulty v Poprade.
Katedra manažmentu sa aktívne zapojila i do XIII. ročníka Týždňa veda a umenia na
Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. So svojimi zaujímavými
prednáškami reflektujúcimi aktuálne trendy vystúpili viacerí členovia katedry.
V priebehu celého roka 2016 sa pracovníci Katedry manažmentu aktívne zapájali
a zúčastňovali na mnohých domácich a zahraničných vedeckých podujatiach.
Výstupmi z týchto podujatí boli aj články idexované v databázach Web of Science
a Scopus.

Vedecko-výskumná

a publikačná

činnosť

pracovníkov

Katedry

manažmentu je v súlade s akreditovanými študijnými programami, v ktorých
prebieha výučba. V priebehu roka 2016 sa významne zintenzívnila výskumná
činnosť pracovníkov katedry, čoho dôkazom je vysoký nárast kvalitných
publikačných výstupov – 3 výstupy kategórie „A“, 10 výstupov kategórie „B“. Aj
z tohto dôvodu možno považovať rok 2016 pre Katedru manažmentu za veľmi
úspešný i v oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti pracovníkov.
Pracovníci Katedry manažmentu v roku 2016 podali domáce výskumné projekty
VEGA a boli tiež riešiteľmi zahraničného výskumného projektu. V rámci mobilít
zamestnancov absolvovali mobilitu na zahraničných vysokých školách Ing. Pavol
Budaj, PhD. v rámci programu ERASMUS + a doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.
v rámci programu ERASMUS + a CEEPUS free mover. V rámci mobilít študentov
absolvovali mobilitu na zahraničných vysokých školách viacerí študenti Katedry
manažmentu

v Poprade.

Rovnako

i Katedra

manažmentu

v rámci

mobilít

zamestnancov prijala a vytvorila priestor pre výučbu zahraničných kolegov.
Katedra manažmentu sa počas celého roka 2016 aktívne zapájala do rôznych
vedeckých i spoločenských podujatí vo svojom okolí. Medzi tie najúspešnejšie patrí
účasť na Európskej noci výskumníkov 2016, kde sa o aktivity a činnosť Katedry
manažmentu zaujímal i prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Katedra
manažmentu počas roka 2016 pravidelne informovala o svojich aktivitách,
úspechoch a činnosti prostredníctvom PR článkov v regionálnych printových
médiách (Podtatranské noviny, Noviny Poprad, Noviny Spiš a ECHO).
Obrovským úspechom v roku 2016 bolo ocenenie pracovníka Katedry manažmentu
Mgr. Petra Madzíka, PhD., ktorý získal Cenu za najlepší publicistický príspevok v oblasti
kvality práce, produkcie a života 2016 v rámci súťaže vyhlásenej Úradom pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako jednej z aktivít Národného
programu kvality SR.
Pracovníci Katedry manažmentu v mesiacoch január a február 2016 realizovali
množstvo akvizícií na viac ako 40 stredných školách v Prešovskom, Košickom,
Žilinskom a Banskobystrickom kraji za účelom prezentácie Katolíckej univerzity

29

a ponuky vysokoškolského štúdia na Katedre manažmentu v Poprade. V tejto
činnosti budeme naďalej pokračovať aj v roku 2017.
Zámerom Katedry manažmentu pre nasledujúce obdobie je okrem iného i neustále sa
zlepšovať v rámci domácich i zahraničných aktivít a tiež pokračovať v nadväzovaní
medzinárodnej spolupráce s viacerými vysokými školami v zahraničí.
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