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IV.

Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok

IV.I Organizované najvýznamnejšie podujatia katedrou
Popradské ekonomické a manažérske fórum 2017 (PEMF 2017), Katedra
manažmentu v Poprade, 19. – 20. 10. 2017.
Prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie bol venovaný prezentácii
aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia
podnikateľských a nepodnikateľských subjektov, z oblasti cestovného ruchu
a integrujúcej oblasti kvality života človeka v modernom meste/obci/regióne. Témou
prvého ročníka konferencie boli „Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb
a života“.
V rámci jednotlivých sekcií konferencie zameraných na cestovný ruch, rozvoj
ľudského potenciálu a viacdimenzionálny prístup k zvyšovaniu procesov sa
predstavili významní predstavitelia domácich univerzít (STU Bratislava, ŽU Žilina,
UMB Banská Bystrica, TU Košice, EU Bratislava, SPU Nitra, UPJ Košice, PU Prešov)
a zahraničných univerzít (SCIAF, Glasgow, Veľká Británia, Czestochowa University
of Technology, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Poľsko, Technická
univerzita v Liberci, Masarykova univerzita Brno) a taktiež odborníci z praxe.
V rámci 1. ročníka PEMF 2017 sa konalo slávnostné uvedenie do praxe časopisu
REFLEXIE - Kompendium teórie a praxe podnikania, ktorého vydavateľom je
Katedra manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
v spolupráci s prof. Kassayom. Časopis je špeciálne upravený pre učebné osnovy
Katolíckej univerzity a zohľadňuje špecifické pohľady na svet podnikania z pohľadu
teórie a odbornej praxe. Na uvedení časopisu sa zúčastnili prof. ThDr. Jozef Jarab,
PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Štefan Kassay a štátny
tajomník MŠVVŠ Mgr. Peter Krajňák.
Pri tejto slávnostnej príležitosti prof. Kassay ocenil pamätnou medailou Nadácie
profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania študentku 5.ročníka
magisterského štúdia odboru Ekonomika a manažment podniku, Bc. Andreu
Bocanovú za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia, tvorivý prístup pri
riešení vedeckých projektov a za aktivity súvisiace s komunitným životom na
Katedre manažmentu. Súčasťou slávnostnej chvíle bolo aj odovzdanie knižného daru
pre A. Bocanovú pentalógie Podnik a podnikanie v anglickom jazyku.
Medzinárodná konferencia „Youth and Multiculturalism in Slovakia, Poland and
United Kingdom“ (Mladí a multikulturalizmus na Slovensku, v Poľsku a Veľkej
Británii), Katedra manažmentu v Poprade, 22. – 23. 6. 2017.
Medzinárodná konferencia bola organizovaná ako súčasť riešenia medzinárodného
projektu EÚ pre mládež z programu Erasmus+ s názvom „Multiculturalism in the
face of cultural identity – youth educational projects“ (Multikulturalizmus z pohľadu
kultúrnej identity), ktorého spoluriešiteľmi sú dvaja zahraniční partneri Eduexpert
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z Poľska a UK Butterflies z Veľkej Británie. Spoluriešiteľom zo Slovenska je Katedra
manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ktorá bola aj organizátorom tejto konferencie. S odbornými prednáškami vystúpili
zástupcovia zo Slovenska, Poľska a Veľkej Británie za účasti študentov vybraných
slovenských stredných škôl.
Účastníci konferencie sa venovali témam politickej, ekonomickej a náboženskej
migrácie a zdieľali navzájom svoje skúsenosti zo stretnutí s inou kultúrou. Študenti
živo diskutovali s prednášajúcimi i navzájom o danej problematike a zároveň si mali
možnosť overiť aj svoje cudzojazyčné schopnosti.
Zaujímavý program konferencie obohatilo svojimi pozdravnými a odbornými
prednáškami viacero vzácnych hostí – primátor mesta Poprad Jozef Švagerko,
riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Alena Kotvanová, externý hodnotiteľ projektov Erasmus+ pri poľskom Ministerstve
školstva Piotr Mazur, hlavná koordinátorka projektu Agnieszka Dziedzic
z Eduexpert, koordinátorka centra Človek v ohrození na východnom Slovensku
Petra Melikantová, riaditeľ Školského úradu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom
Podhradí Maroš Labuda, prorektor KU v Ružomberku František Trstenský,
riaditeľka IŠN v Poprade Alena Daňková, riešitelia projektu z Poľska, Veľkej Británie
a Slovenska, či riaditeľka Spojenej školy Jána Vojtaššáka z Levoče Marta Dvoráková,
ktorú účastníci konferencie aj navštívili a vyjadrili úprimný obdiv výsledkov, ktorý
kolektív zamestnancov tejto školy dosiahol.
Súčasťou konferencie bola aj výstava dvoch cyklov obrazov Fera Guldana s libretom
Mira Polláka „Národnosti na Slovensku“ a „Exody“, ktorú poskytlo občianske
združenie Krásny Spiš.
Týždeň vedy a techniky na Slovensku/ na PF KU, Katedra manažmentu v Poprade,
9. 11. 2017.
„Spoznávaj, pochop, rozvíjaj“ – pod týmto mottom v dňoch 6. – 12. novembra 2017
prebiehal v poradí už 14. ročník Týždňa vedy a techniky (TVT) na Slovensku
zameraného na popularizáciu vedy a výskumu. Do podujatia sa zapojila i Katedra
manažmentu v Poprade, ktorá pripravila pre študentov i verejnosť niekoľko
prednášok i v spolupráci s odborníkmi z praxe.
Cieľom podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti,
popularizovať a prezentovať výsledky, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium
vedeckých a technických disciplín a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú
základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne
problémy a výzvy. Je nevyhnutné, aby aj samotní pedagógovia, technici, vedci
a odborníci z praxe boli schopní zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať
svoju prácu a výsledky svojho výskumu pre širokú verejnosť.
K takejto popularizácii vedy a techniky počas Týždňa vedy a techniky sa zapojila
i spoločnosť Chemosvit, prostredníctvom prednášky Ing. Petra Tomečka, manažéra
dlhodobého rozvoja z Úseku strategického rozvoja s názvom Návrh strategických
alternatív v medzinárodnom podnikaní, ktorú prezentoval na Katedre manažmentu
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Katolíckej univerzity v Poprade. Príspevok pojednával o alternatívach
podnikateľského subjektu, ktoré zohľadňuje pri sofistikovanom výbere stratégií
v medzinárodnom podnikaní. Prezentované boli praktické príklady strategických
rozhodnutí podniku a skúsenosti z reálnej praxe.
Druhá prednáška na tému Na obchode s potravinami nikdy nevidíme nápis – zľava 70%
a zľavomaty zvyčajne ponúkajú wellness pobyty. PREČO?, poukázala na teóriu elasticity
dopytu vo väzbe na príjmy ekonomických subjektov na strane ponuky. Doc. Ing.
Jana Piteková, PhD. pútavým spôsobom prezentácie zaujala stredoškolákov
a s využitím príkladov z bežného praktického života im vhodným spôsobom
priblížila základné poznatky z mikroekonómie.
Hlavné aktivity Týždňa vedy a techniky na Katedre manažmentu boli sústredené na
štvrtok 9. novembra, počas ktorého bola Nová aula zaplnená vysokoškolákmi, ale aj
stredoškolskými študentmi zo Spišskej Novej Vsi, Popradu a Liptovského Mikuláša.
Študenti sa aktívne zapájali aj do diskusie, pričom ich najviac zaujímali možnosti
realizácie absolventskej praxe po ukončení štúdia.
Do podujatia sa zapojili všetci členovia Katedry manažmentu v Poprade
a s aktívnym vystúpením doc. Ing. Jana Piteková, PhD., doc. RNDr. Ľudmila Lysá,
PhD., doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
IV.II Účasť katedry na podujatiach
Medzinárodná vedecká konferencia „Liberec Economic Forum – LEF 2017“,
Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 11. – 13. 9. 2017.
Liberecké ekonomické fórum 2017 je platformou pre prezentáciu výsledkov
výskumu a pre výmenu skúseností v oblasti hospodárskeho rozvoja a znalostnej
ekonomiky. Cieľom konferencie je podporovať inovácie, podporovať výskum
a rozvíjať rozvoj ako prostriedok konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom,
národnom a globálnom prostredí.
Medzinárodná vedecká konferencia International Conference on Management
(ICoM 2017) „MANAGERIAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF
ENTERPRISES IN GLOBALIZATION ERA“, Slovenská poľnohospodárska
univerzita, Nitra, 1. – 2. 6. 2017.
Hlavná pozornosť medzinárodnej konferencie je venovaná prezentácii vybraných
problémov v manažmente podnikov s ohľadom na prax a teóriu v 21. storočí. Táto
medzinárodná konferencia sa zaoberá teóriou a praxou v podnikovom manažmente
a marketingu a je určená pre vedcov, výskumníkov a zástupcov podnikateľského
sektora. Ďalším cieľom konferencie je poskytnúť miesto pre akademikov
a odborníkov so záujmami súvisiacimi s podnikaním, plánovaním, organizáciou
a otázkami ľudských zdrojov, ako aj s agropodnikaním a trvalo udržateľným
rozvojom.
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Medzinárodná vedecká konferencia „Knowledge for Market Use 2017“
s podnázvom People in Economics – Decisions, Behavior and Normative Models,
Katedra aplikovanej ekonómie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
Česká republika, 7. – 8. 9. 2017.
Konferencia bola určená akademickým pracovníkom, študentom vysokých škôl
a ďalším odborníkom, ako aj podnikateľom. Téma pre rok 2017 "Ľudia v ekonomike rozhodnutia, správanie a normatívne modely" bola zvolená tak, aby inšpirovala
diskusiu o úlohe ľudí pri navrhovaní formálnych modelov v ekonomike a financiách,
budovaní ekonomickej a manažérskej teórie a jej overenia a v praktických aplikáciách
ekonomických modelov pri rozhodovaní v reálnom živote.
Medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 |
APPS 2017“, Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 17. – 18. 5. 2017.
Konferencia bola zameraná na prezentáciu aktuálnych problémov zástupcov
podnikovej sféry a výsledkov výskumu vedecko-výskumných pracovníkov,
pedagógov a doktorandov, výmenu poznatkov z výskumu a praxe zúčastnených
strán. Cieľom konferencie bolo i hľadanie námetov na nové výskumné projekty,
spoluprácu s partnerskými univerzitami a hospodárskou praxou a vytvorenie
priestoru pre nadviazanie nových pracovných a osobných kontaktov pre spoluprácu
v budúcnosti.
Medzinárodná vedecká konferencia „Interdisciplinary Information Management
Talks IDIMT“ s podnázvom „Digitalization in Management, Society and
Economy“, Vysoká škola ekonomická, Praha, Česká republika, 6. – 8. 9. 2017.
IDIMT zahŕňa nadnárodné, multidisciplinárne publikum pri diskusii o aktuálnych
a vyvíjajúcich sa témach a problémoch. V priebehu 25 rokov svojej histórie sa
konferencie IDIMT stali skutočným interdisciplinárnym a medzinárodným fórom
pre výmenu konceptov a vízií v oblasti komplexných a/ alebo softvérových
systémov, riadenia a inžinierstva informácií a vedomostí, systémového myslenia,
obchodného inžinierstva a súvisiacich tém. Rastúca všadeprítomnosť systémov
a súvisiaca dôležitosť informácií ako životne dôležitých zdrojov si vyžaduje zváženie
synergií v interdisciplinárnej a holistickej spolupráci rôznych disciplín, ako sú
systémové inžinierstvo, elektronika, manažérske techniky, sociológia, podnikanie
a vzdelávanie.

V.

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.
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V.I

Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra

Bakalársky študijný program: 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:
manažment výroby, manažment ľudských zdrojov, manažment podniku cestovného
ruchu.
Magisterský študijný program: 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. Študijný program reflektuje potreby praxe (špecializácia
„riadenie ľudského potenciálu“) a tiež geografický hospodársko-ekonomický kontext
podtatranského regiónu (špecializácia „ekonomika a manažment 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.
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Tabuľka 1 Počty prihlášok a zapísaných študentov v bakalárskom a magisterskom
stupni štúdia
Prijímacie konanie 2017/2018
Bc. DF

Bc. EF

Mgr. DF

Mgr. EF

Počet prihlášok

119

16

38

2

Počet zapísaných študentov

96

12

27

0

Tabuľka 2 zobrazuje súhrnný počet študentov v bakalárskom a magisterskom stupni
štúdia rozdelený podľa formy štúdia k 31. 12. 2017.
Tabuľka 2 Počet študentov Katedry manažmentu k 31. 12. 2017
Forma štúdia

Počet študentov

Bakalársky stupeň štúdia:
Denná forma

116

Externá forma

30

Magisterský stupeň štúdia:
Denná forma

98

Externá forma

0

SPOLU:

V.II

244

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.)
V roku 2017 študenti Katedry manažmentu v tejto oblasti nedosiahli žiadne
úspechy na národnej či medzinárodnej úrovni.

V.III Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu
Bc. Andrea Bocanová
Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., člen Európskej akadémie vied
a umení, vedec, podnikateľ, pedagóg, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding,
a.s., Bratislava, počas konania medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské
ekonomické a manažérske fórum 2017 ocenil pamätnou medailou Nadácie
profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania študentku 2.ročníka
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magisterského štúdia odboru Ekonomika a manažment podniku, Bc. Andreu
Bocanovú za vynikajúce študijné výsledky počas jej celého štúdia, tvorivý prístup
pri riešení vedeckých projektov a za aktivity súvisiace s komunitným životom na
Katedre manažmentu. Súčasťou ocenenia bolo aj odovzdanie 5-zväzkového
knižného daru - Podnik a podnikanie - v anglickom jazyku.

V.IV Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť
V akademickom roku 2016/2017 odovzdalo 34 študentov bakalársku prácu, z toho
20 študentov dennej formy a 14 študentov externej formy bakalárskeho štúdia
a pristúpili k vykonaniu štátnej záverečnej skúšky. Témy bakalárskych prác boli
predovšetkým z oblasti manažmentu podnikov, manažmentu ľudských zdrojov,
manažmentu podnikov cestovného ruchu, výrobného manažmentu,
mikroekonómie a makroekonómie, marketingu, etiky v podnikaní, z oblasti
uplatňovania princípov Sociálnej náuky Cirkvi v riadení podnikov a pod.
V roku 2017 boli ocenení nasledovní študenti:
Gromová Renáta – ocenená cenou rektora za vynikajúce plnenie študijných
povinností počas celého štúdia a za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu,
Droppa Filip – ocenený cenou dekana za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu.
Dňa 5. mája 2017 sa konalo v aule Inštitútu Štefana Náhalku katedrové kolo
Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).
Komisiu zaujal projekt s témou „Vzájomné vzťahy etického a spoločensky
zodpovedného podnikania“, autorky Bc. Lucie Imrichovej, pod vedením PhDr.
Mgr. Evy Dirgovej, PhD.

VI.

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
od akademického roka 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 KU schválila Katedre manažmentu
v Poprade právo uskutočňovať rigorózne konanie a udeľovať akademický titul PhDr.
v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku.
V akademickom roku 2017/2018 vypísali pedagógovia Katedry manažmentu pre
uchádzačov o rigorózne konanie 22 tém rigoróznych prác.
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VII.

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
katedry

VII.I Zameranie výskumu a vývoja
Vedecká činnosť Katedry manažmentu je založená na troch oblastiach. Tieto oblasti
korešpondujú s hlbšou špecializáciou bakalárskeho a magisterského štúdia a je tým
zabezpečená aktuálnosť obsahu výučby s ohľadom na súčasné vedecké poznanie.
Členovia Katedry manažmentu sa vo vedeckej činnosti venujú predovšetkým
nasledovným témam:
Vedecké zameranie „Riadenie ľudského potenciálu“:
- podpora kreativity a inovačného myslenia,
- budovanie pracovných tímov,
- hodnotenie výkonnosti jednotlivcov a pracovných skupín,
- motivačné formy a procesy.

Vedecké zameranie „Cestovný ruch“:
- formy cestovného ruchu a dynamika ich zmeny,
- udržateľnosť regionálneho cestovného ruchu,
- ekonomické aspekty cestovného ruchu,
- hodnotenie kvality služieb cestovného ruchu.

Vedecké zameranie „Manažment výroby“:
- analýza požiadaviek zainteresovaných strán a proces ich plnenia,
- technicko-organizačné zabezpečenie výrobných procesov,
- meranie výkonnosti výrobných, podporných a manažérskych procesov,
- systém riadenia a jeho zložky.

VII.II Podané projekty
Zahraničné výskumné
Pracovníci Katedry manažmentu v roku 2017 nepodali žiadne zahraničné
výskumné projekty.
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Zahraničné edukačné a mobilitné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2010

Stav projektu

Projekt nebol
schválený

Erasmus+

2017-1-SK01KA203035381

Zvyšovanie kvality a inovácií
vysokoškolského vzdelávania v oblasti
cestovného ruchu založeného na prepojení
s odvetvovými zamestnávateľmi na
medzinárodnej úrovni a posilnenie úlohy
vysokej školy v regióne

prof. Ing. Alena
Daňková, CSc..

Zámerom predkladaného projektu je prepojiť
vysokoškolské vzdelávanie s praxou. Tento
vzťah je potrebný pre zvyšovanie kvality ŠP
z oblasti manažmentu CR s prihliadnutím na
medzinárodný charakter. Navrhnutý ŠP
bude rešpektovať špecifiká regiónu
a internacionálny charakter cieľových
skupín so zameraním na rozvoj regiónu
a meranie kvality ako základný predpoklad
rastu a udržateľnosti podnikov CR
vysokoškolského vzdelávania. Hlavným
prínosom projektu bude inovovať existujúci
vzdelávací systém na vysokých školách,
ktorý bude reflektovať potreby praxe.
Výsledkom tejto navrhovanej inovácie bude
absolvent vysokej školy, ktorý po jej
skončení okrem získaných vedomostí bude
mať aj relevantnú prax v odbore.
Predpokladom dosiahnutia a udržateľnosti
implementácie výsledkov projektu je úzka
spolupráca vysokej školy s praxou
v medzinárodnom kontexte.

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2010

Stav projektu

doc. PaedDr.
Miroslav Gejdoš,
PhD.

Predkladaný projekt spoločensky veľmi
potrebný a z pohľadu žiadateľa vysoko
ambiciózny. Nie je predsa možné zlepšovať
kvalitu vzdelávania, výskumu a riadenia
vysokej školy bez kvalitného systému
implementovaného v organizácii. Hlavným
prínosom projektu bude inovovať postupy
a procesy, ktoré sú zavedené v jednotlivých
oblastiach manažmentu vysokej školy na
základe skúseností formou benchlearningu
pomocou partnerov zo zahraničia.
Predpokladom dosiahnutia udržateľného
úspechu s pomocou normy systému
manažérstva je, aby manažment vzdelávacej
inštitúcie správne pochopil špecifiká,
výnimočnosť a kontext svojej inštitúcie
a správnym spôsobom použil normu
systému manažérstva na dosiahnutie vízie
a zámerov uvedených v jednotlivých
politikách vzdelávacej inštitúcie.

Projekt nebol
schválený

Erasmus+

2017-1-SK01KA203035390

Kvalitná univerzita - miesto neustáleho
zlepšovania. (Implementácia inovatívnych
metód vnútorného systému zabezpečenia
kvality -VSZK do manažmentu vysokých
škôl)
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Domáce výskumné

Grantová
agentúra

VEGA

Číslo
projektu

1/0663/18

Názov
projektu

Nelinearita
požiadaviek
a jej integrácia
do procesu
riadenia
kvality

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2017
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Mgr. Peter
Madzík, PhD.

Cieľom tohto projektu je návrh integrovaného modelu
riadenia kvality, ktorý bude schopný rešpektovať
prirodzenú nelinearitu požiadaviek – rozličný vzťah medzi
mierou plnenia požiadavky a celkovou spokojnosťou
zákazníka. Navrhnutý model bude vychádzať z poznatkov
získaných detailným preskúmaním väzieb v tzv. slučke
kvality, ktorá reprezentuje komplexný prístup k riadeniu
kvality. V rámci projektu budú spracovávané dáta z
celonárodných prieskumov ako aj ďalšie doplnkové
sekundárne zdroje. Výsledky projektu pomôžu pochopiť
latentné väzby medzi požiadavkami zákazníka a jeho
spokojnosťou ako aj umožnia štruktúrovaný transfer
požiadaviek do charakteristík produktov. Projekt pokrýva
štyri oblasti, ktorých riešením možno vyplniť pomerne
výrazné nedostatky v teórii riadenia kvality ako aj v
praktickej rovine zabezpečovania kvality:
1) spoznanie požiadaviek,
2) ich integrácia,
3) určovanie priorít v kvalite z pohľadu organizácie a
4) dopad marketingovej komunikácie na vnímanie kvality
zákazníkom.

0

2018 - 2020

14 200 h.

GAPF

Grantová
agentúra

Číslo projektu

GAPF

1/2/2017

Reálny vývoj značky v historickom kontexte

Chocholáková Anna, Mgr., PhD.

780,- €

GAPF

2/15/2017

XIII. medzinárodná vedecká konferencia
„Liberecké
ekonomické
fórum
2017“,
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická
fakulta. Liberec, Česká republika, 11.-13.
september 2017

Budaj Pavol, Ing., PhD.

400,- €

GAPF

2/23/2017

Návrh prevencie a riešenia
mobbingu v pracovnom kolektíve.

Lisnik Anton, doc. PhD.

500,- €

GAPF

2/29/2017

Symbióza ekonómie a sociálnej náuky Cirkvi
v rodinnom podnikaní

Piteková Jana, doc. Ing., PhD.

490,- €

GAPF

4/55/2017

Popradské ekonomické a manažérske fórum
2017

Daňková Alena, prof. Ing., CSc.

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

dôsledkov

Pridelené finančné prostriedky

1 500,- €

Ostatné projekty
Pracovníci Katedry manažmentu v roku 2017 nepodali žiadne ostatné projekty.
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VII.III Riešené projekty
Zahraničné výskumné projekty

Grantová
agentúra

INTERREG
V-A

Číslo
projektu

INTERREG
V-A-SKCZ/20/16/02
č.
NKP3040D00
1

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu
za rok 2010

Pamiatky svetového
dedičstva UNESCO
v živote miest, obcí
a regiónov

"Hl. riešiteľské
pracovisko:
Masarykova
univerzita
v Brne ,
Hl. cezhraničný
partner: PF KU
Mária Kozová
Jana Tkačiková
Ivana
Tomčíková
Iveta Rakytová
Pavol Papčo
Rastislav Čief
Jana Piteková
Karol
Čarnogurský
"

Cílem projektu je zvýšit kvalitativní úroveň
přeshraniční
spolupráce
formou
výměny
zkušeností a příkladů dobré praxe při správě
svého
kulturního
a
přírodního
dědictví
nadregionálního významu, a to Přírodního parku
Mikulčický Luh a lokality Světového dědictví
UNESCO Vlkolínec. Půjde o modelové řešení
udržitelného využívání přírodního a kulturního
potenciálu
území
formou participativního
plánování za účasti významných aktérů na místní
a regionální úrovni. Významnou součástí projektu
jsou pracovní workshopy s praktickými ukázkami
jako obhospodařovat tato území. Pro plánované
aktivity se vytvoří stále pracovní skupiny, které
zajistí udržitelnost projektu a budou monitorovat
jeho využití v místní samosprávě a v dalších
subjektech, kteří se podílejí na správě území.

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

27997,35 €

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita
v hodinách

2017 - 2019

-

Zahraničné edukačné a mobilitné projekty
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Riešitelia
projektu

UK Butterflies
LTD, Veľká
Británia

Erasmus+

2016-2-PL01KA205027375

„Multiculturalism in
the face of
preserrving national
identity – youth
educational projects“

Katolícka
univerzita
v Ružomberku,
Katedra
manažmentu
Eduexpert sp. z
o. o., Poľsko

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu
za rok 2017

Pridelené
finančné
prostriedky
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita
v hodinách

V roku 2017 sa uskutočnilo viacero nadnárodných
projektových stretnutí celého riešiteľského
kolektívu zo všetkých zapojených krajín –
v januári vo Veľkej Británii, v júni na Slovensku
a v septembri v Poľsku. Scenáre, ktoré boli v rámci
riešenia projektu stanovené, boli testované v praxi
a následne pripravené pre použitie vo
vyučovacom procese na stredných školách.
V roku 2017 bol projekt ukončený, boli
vypracované a odovzdané všetky záverečné
správy projektu.

89 088,- €

2016 – 2017

-

Domáce výskumné projekty
Pracovníci Katedry manažmentu v roku 2017 neboli riešiteľmi domácich
výskumných projektov.
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Ostatné projekty
Grantová
agentúra

Mesto
Poprad

VIII.

Číslo
projektu

Názov
projektu

PP/KU
01/17

História,
hodnoty, ľudia
a sakrálne
stavby –
dimenzie
a potenciál
zvyšovania
výkonnosti
a rozvoja mesta
Poprad

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu

Pridelené
finančné
prostriedky
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Budaj Pavol, Ing.,
PhD.

Cieľmi projektu sú:
1.Vypracovanie a overenie integrovaného prístupu
k využitiu sakrálnych stavieb ako prirodzenej súčasti
historického dedičstva mesta Poprad, ako prejav kultúry,
tradícií a overených hodnôt
2.Návrh systémových krokov na zvýšenie výkonnosti mesta
prostredníctvom dynamickejšieho rozvoja cestovného ruchu
s akcentom na synergiu „náboženského“ cestovného ruchu
s ostatnými segmentmi cestovného ruchu.

7 000,-

2017 - 2018

bez uvedenia

Kvalifikačný rast pracovníkov katedry, inštitútu, ústavu

V roku 2017 si žiadny z vedecko-pedagogických pracovníkov Katedry manažmentu
nezvýšil kvalifikáciu. Pracovníci katedry majú vypracované plány individuálneho
kvalifikačného rastu, ktoré obsahujú vecne orientované úlohy pre splnenie kritérií na
habilitačné, resp. inauguračné konanie. Kvalifikačný rast pracovníkov Katedry
manažmentu prebieha v súlade so stanovenými plánmi.

IX.

Zamestnanci na katedre

IX.I Odchádzajúci pedagógovia na mobilitu
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta, Katedra podnikovej ekonomiky a
manažmentu, Česká republika, november 2017, cez program Erasmus+
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika, máj 2017, cez program AGMA
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Poľsko, máj 2017, cez program
Erasmus+
Mgr. Peter Madzík, PhD.
Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta, Katedra podnikovej ekonomiky a
manažmentu, Česká republika, marec 2017, cez program Erasmus+
IX.II Prichádzajúci pedagógovia na mobilitu
Brodowska-Szewczuk Jolanta
Siedlce Universiy of Natural Sciences and Humanities
LS 2016/2017
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Vágner Ivan
Sting Academy, Brno
LS 2016/2017
Teresa Nowogródzka
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
LS 2016/2017
Krystyna Pieniak-Lendzion
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
LS 2016/2017

X.
X.I

Podporné činnosti katedry
Účasť pracovníkov Katedry manažmentu na podujatí Európska noc
výskumníkov 2017

Projekt Európska noc výskumníkov, s cieľom popularizácie vedy a techniky
predovšetkým medzi deťmi, mládežou a laickou verejnosťou, je podporný program
Európskej komisie – Horizont 2020. V roku 2017 bola paralelne organizovaná v 24
štátoch Európy, vrátane Slovenska, kde sa jej vedecké brány otvorili v 5 mestách –
Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Košice.
Dňa 29.9.2017 sa v Obchodnom centre MAX v Poprade v 13-tich interaktívnych
vedeckých stánkoch a expozíciách už po štvrtý krát stretli pracovníci z rôznych
oblastí vedy a výskumu. Motto tohtoročného festivalu “Made by Science – Vytvorené
vedou”, bolo podložené myšlienkou, že každý z nás denne využíva množstvo
výsledkov vedy a inovácií bez toho, aby si to uvedomoval. Preto Noc výskumníkov
2017 odhaľovala vedu z pohľadu každodennej rutiny.
Členovia Katedry manažmentu v Poprade, Ing. Anna Diačiková, PhD., Mgr. Peter
Madzík, PhD., Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. a Mgr. Anna Chocholáková, PhD., už
druhý rok reprezentovali zastúpenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity na
tejto akcii. Ich vedecký stánok zameraný na tému „Vyskúšaj svoju presnosť“ opäť
zaujal širokú verejnosť. Menšie deti, žiaci základných škôl, či študenti stredných
a vysokých škôl, si mohli zábavnou formou vyskúšať najnovšie didaktické pomôcky
využívané vo výučbe manažérskych predmetov a štatistiky. Jednoduchou a hravou
formou im boli ukázané možnosti spracovania množstva čísel a dát. Bolo až
dojímavé privítať skupiny rodičov s deťmi, ktoré na akciu pricestovali aj z okolitých
obcí a miest, ba až z Prešova, či Ružomberka. Podvečer vedecký stánok katedry
navštívili zástupcovia významného slovenského podniku Chemosvit, a.s., kde
sledovali postup vyhodnocovania spôsobilosti procesov. Výsledkom ich snahy bolo
získanie „certifikátu“ s prehľadným vyhodnotením získaných údajov. Tak ako
minulý rok, aj tohtoročnej akcie sa osobne zúčastnil prezident SR Andrej Kiska, ktorý
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všetkých prítomných pozdravil a v krátkom príhovore vyjadril veľkú vďaku za
organizovanie tejto akcie v meste Poprad. Pri vedeckom stánku Katedry
manažmentu sa zastavil aj prvý viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš a tiež
podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak.

X.II

Absolvovanie odborného kurzu

V priebehu roka 2017 absolvoval Mgr. Peter Madzík, PhD. viacero odborných
kurzov, ktoré realizovala spoločnosť Acrea, Praha. Tematické zameranie jednotlivých
kurzov bolo nasledovné:
Segmentácia zákazníkov; Analýza kategorizovaných dát; Data mining; Korelačná
analýza; Regresná analýza, Logistická Regresia, Viacrozmerná štatistika.

X.III Vytvorenie vlastnej webovej stránky Katedry manažmentu
V apríli 2017 bolo zavŕšené niekoľkomesačné úsilie pracovníkov Katedry
manažmentu o vytvorenie vlastnej webovej stránky. Dňa 12.4.2017 bola oficiálne
spustená do prevádzky webová stránka www.manazmentpp.sk
Na tejto webovej stránke, ktorá je určená nielen uchádzačom o štúdium, študentom,
pedagógom, ale i širokej verejnosti, je možné vždy nájsť aktuálne informácie o živote
a aktuálnom dianí na Katedre manažmentu v Poprade.
Webová stránka je prehľadná a ponúka širokú škálu rôznorodých informácií informácie o štúdiu, o histórii a vzniku Katedry manažmentu a Inštitútu Štefana
Náhalku, o ľuďoch na katedre, o pripravovaných i zrealizovaných aktivitách na
katedre, ktoré dopĺňa bohatá fotodokumentácia.
To, že webová stránka sa teší úspechu, svedčí jej vysoká a pravidelná návštevnosť.

X.IV Vytvorenie vedeckého časopisu Katedry manažmentu s názvom REFLEXIE Kompendium teórie a praxe podnikania
V rámci 1. ročníka PEMF 2017 sa konalo slávnostné uvedenie do života vedeckej
a odbornej praxe vedeckého časopisu REFLEXIE - Kompendium teórie a praxe
podnikania, ktorého vydavateľom je Katedra manažmentu PF Katolíckej univerzity
v Ružomberku v spolupráci s prof. Štefanom Kassayom. Časopis je určený nielen pre
študijné programy manažmentu, ekonomiky a podnikania na KU, ale zohľadňuje
špecifické pohľady na svet podnikania z pohľadu teórie a odbornej praxe
uplatniteľné aj na iných univerzitách.

X.V

Imatrikulácia a II. Beániový ples na Katedre manažmentu

Deň 16. november 2017 bol na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty
slávnostným dňom pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru
Manažment. V tento deň sa konala v aule Katedry manažmentu v Poprade
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slávnostná imatrikulácia, za ktorou nasledoval 2. Beániový ples. Za zvukov
slávnostných fanfár vstúpili do auly akademickí hodnostári dekan PF KU PaedDr.
Peter Krška, PhD., prodekanka pre výchovu a vzdelávanie PhDr. Angela Almašiová,
PhD., vedúca Katedry manažmentu v Poprade prof. Ing. Alena Daňková, CSc.,
promotérka aktu imatrikulácie a zástupca vedúcej katedry doc. Ing. Jana Piteková,
PhD. a tajomník katedry Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. Na slávnosti bola prítomná
aj väčšina pedagógov pôsobiacich na Katedre manažmentu. Po prednesenom
spoločnom sľube študenta za všetkých slovenských a ukrajinských 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
dekana Pedagogickej fakulty KU.

X.VI 5. adventná výstava AΩ: „BEZ SL(OV)A“
Na Inštitúte Štefana Náhalku, Katedre manažmentu PF KU v Poprade sa dňa
6.12.2017 konala vernisáž 5. adventnej výstavy Mgr. art. Emílie Blaškovej s názvom
„BEZ SL(OV)A“. Nad výstavou prevzal záštitu rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab,
PhD. V príhovore k študentom a zamestnancom sa autorka predstavila skrze svoju
prácu a predstavila aj techniku litografie, ktorou boli vytvorené jej vystavené diela.
Predstavila koncepciu a možnosť využívania vizuálneho umenia v práci manažéra
a odkryla dešifrovanie pomyselných vrstiev "nosičov" informácií vo vizuálnych
odkazoch dnešnej doby. Na záver odpovedala na otázky z publika a povzbudila
návštevníkov vernisáže k tomu, aby ostali sami sebou a používali svoju vlastnú
hlavu.
Na vernisáži, zorganizovanej doc. PaedDr. ThDr. Antonom Lisnikom, PhD., sa
zúčastnili pedagógovia popradského pracoviska so svojimi študentmi.
Výstava potrvá do 3.2.2018.

X.VII Podporná činnosť knižnice Katedry manažmentu
Knižnica poskytuje študentom i pracovníkom Katedry manažmentu výpožičnú
a prezenčnú činnosť odbornej literatúry, periodík, časopisov, CD nosičov
a kvalifikačných prác študentov katedry, včítane medziknižničnej výpožičnej služby
(MVS).
Poskytuje odborné informácie ku knižnému fondu ktorý spravuje, ako aj pomoc pri
výbere vhodnej odbornej literatúry zameranej na konkrétnu problematiku
spracovávanú v bakalárskych a záverečných prácach.
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Knižnica ďalej zabezpečuje a vykonáva tieto činnosti:
- prostredníctvom požiadavky na obstaranie tovarov, zabezpečuje drobný spotrebný
materiál na základe osobných objednávok členov katedry;
- administruje stránku Katedry manažmentu na sociálnej sieti FB, prostredníctvom
ktorej informuje a propaguje katedru smerom dovnútra aj von
- prostredníctvom dvoch násteniek informuje študentov a návštevníkov školy na
dianie na katedre, ktoré je spojené s propagáciou študijného programu, seminárov,
výstav, konferencií, ocenení...

XI.

Rozvoj katedry

V rámci ďalšieho rozvoja Katedry manažmentu v Poprade boli rozvojové aktivity
rozdelené do dvoch časových horizontov.
Krátkodobé ciele (do konca roka 2018)
Z krátkodobých cieľov Katedry manažmentu boli v roku 2017 splnené takmer všetky
stanovené ciele. V roku 2018 si Katedra manažmentu stanovuje splniť nasledovné
krátkodobé ciele:
 pripraviť akreditačný spis pre nový študijný program na bakalárskom stupni
štúdia v príbuznom študijnom odbore k existujúcemu študijnému programu
(do júna 2018),
 zvýšiť kvalifikačnú úroveň KM minimálne o dvoch docentov z radov
súčasných pracovníkov katedry (do konca roka 2018),
 v oblasti materiálneho zabezpečenia IŠN zabezpečiť výmenu okien na celej
budove (do konca roka 2018).
Okrem uvedených krátkodobých cieľov Katedra manažmentu bude v roku 2018 pokračovať
v plnení týchto cieľov:
 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),
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 pravidelné uskutočňovanie vlastného hodnotenia vedeckovýskumnej
a publikačnej činnosti pedagogických pracovníkov katedry (pravidelne
minimálne po 3 mesiacoch),
 uskutočňovať výraznú a účinnú propagačnú činnosť na stredných školách,
u podnikateľskej verejnosti a iných subjektov vo vybraných
regiónoch
s cieľom oslovenia čo najväčšieho počtu potenciálnych záujemcov
o vzdelávanie na PF Katedre manažmentu v Poprade a zorganizovať Deň
otvorených dverí na KM (priebežná aktivita),
 pokračovať v organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie s tematikou
korešpondujúcou súčasné študijné programy PEMF (október 2018),
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,
 rozširovanie strategického partnerstva s mestom Poprad, Tatry Mountain
Resorts, a.s., Chemosvit, a.s.,
 podporovať kvalifikačný rast mladších pracovníkov katedry v súlade
s individuálnymi plánmi kvalifikačného rastu,
 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,
 prehĺbenie spolupráce s podnikateľskou praxou v súlade s uskutočňovanými
študijnými programami Katedry manažmentu a zapájanie sa do spoločných
projektov s inými univerzitami alebo zástupcami podnikateľskej praxe
(APVV, Horizont 2020, resp. iné).

XII.

Medzinárodné aktivity katedry

V roku 2017 Katedra manažmentu úzko spolupracovala pri riešení medzinárodného
projektu so zahraničnými partnermi Eduexpert, Poľsko a UK Butterflies, Veľká
Británia.
V rámci medzinárodných aktivít Katedry manažmentu sa pracovníci katedry
zúčastnili medzinárodnej konferencie v meste Bradford vo Veľkej Británii u partnera
UK Butterflies. Konferencia sa konala koncom januára 2017.
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Pokračovaním v medzinárodných aktivitách bolo usporiadanie medzinárodnej
konferencie Katedrou manažmentu v júni 2017, ktorej sa zúčastnili zahraniční
partneri z Poľska a Veľkej Británie.
Koncom septembra 2017 sa konala ďalšia medzinárodná konferencia, ktorá bola
zároveň poslednou v rámci riešenia spoločného medzinárodného projektu.
Konferencia sa uskutočnila v poľskom meste Lodž u partnera Eduexpert. Na tomto
podujatí sa znova zúčastnili i pracovníci Katedry manažmentu.
Účasťou na týchto medzinárodných stretnutiach pracovníci Katedry manažmentu
nielen reprezentovali Katolícku univerzitu v Ružomberku, ale vznikol i priestor na
rôzne diskusie a prehlbovanie vzájomných vzťahov a nadväzovanie nových
kontaktov Katedry manažmentu v zahraničí. Stretnutia tiež vytvorili priestor na
vytváranie ďalšej spolupráce a realizáciu nových projektov, resp. aktivít, spoločne so
zahraničnými partnermi z Poľska alebo Veľkej Británie.

XIII.

Sumár (Executive summary)

Bohatú činnosť aktivít Katedry manažmentu v Poprade v roku 2017 dokumentuje
viacero aktivít s celofakultným významom, medzi ktoré patrili najmä:
o zorganizovanie 1. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské
ekonomické a manažérske fórum PEMF 2017,
o začiatok vydávania vedeckého časopisu Reflexie,
o vytvorenie vlastnej webovej stránky Katedry manažmentu,
o aktívne návštevy a spolupráca so strednými školami v bližšom i širšom okolí
popradského pracoviska a organizovanie,
o účasť na Európskej noci výskumníkov,
o aktívne zapojenie sa do podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku,
o zorganizovanie slávnostnej imatrikulácie študentov a II. beániového plesu,
o pravidelné informovanie o činnosti a novinkách Katedry manažmentu
prostredníctvom PR článkov v regionálnych printových médiách a na vlastnej
webovej stránke.
V októbri 2017 Katedra manažmentu v Poprade usporiadala 1. ročník medzinárodnej
vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum s tematikou
„Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a života“. Konferencia bola organizovaná
v spolupráci s mestom Poprad a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, čo svojou prítomnosťou aj potvrdili - primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko a štátny tajomník MŠVVaŠ Peter Krajňák. Konferencie sa zúčastnili domáci
a zahraniční hostia akademického (zástupcovia 15 univerzít zo Slovenska, Čiech,
Poľska a Veľkej Británie ) a verejného života, zástupcovia významných podnikov (11
partnerských organizácií ) a študenti katedry.
V rámci 1. ročníka PEMF 2017 sa konalo slávnostné uvedenie do života vedeckej
a odbornej praxe vedeckého časopisu REFLEXIE - Kompendium teórie a praxe
podnikania, ktorého vydavateľom je Katedra manažmentu PF Katolíckej univerzity

21

v Ružomberku v spolupráci s prof. Štefanom Kassayom. Časopis je určený nielen pre
študijné programy manažmentu, ekonomiky a podnikania na KU, ale zohľadňuje
špecifické pohľady na svet podnikania z pohľadu teórie a odbornej praxe
uplatniteľné aj na iných univerzitách.
Pri tejto príležitosti prof. Š. Kassay ocenil pamätnou medailou Nadácie profesora
Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania študentku 2.ročníka magisterského
štúdia odboru Ekonomika a manažment podniku, Andreu Bocanovú za vynikajúce
študijné výsledky počas jej celého štúdia, tvorivý prístup pri riešení vedeckých
projektov a za aktivity súvisiace s komunitným životom na Katedre manažmentu.
Súčasťou ocenenia bolo aj odovzdanie 5-zväzkového knižného daru - Podnik
a podnikanie - v anglickom jazyku.
Projekt Európska noc výskumníkov, s cieľom popularizácie vedy a techniky
predovšetkým medzi deťmi, mládežou a laickou verejnosťou, je podporný program
Európskej komisie – Horizont 2020. V septembri 2017 sa v Obchodnom centre MAX
v Poprade stretli pracovníci z 13 organizácií rôznych oblastí vedy a výskumu.
Členovia Katedry manažmentu v Poprade - Peter Madzík, Karol Čarnogurský, Anna
Diačiková a Anna Chocholáková, už druhý rok reprezentovali Pedagogickú fakultu
Katolíckej univerzity na tejto akcii. Vedecký stánok katedry zameraný na tému
„Vyskúšaj svoju presnosť“ opäť zaujal širokú verejnosť. Menšie deti, žiaci základných
škôl, či študenti stredných a vysokých škôl, si mohli zábavnou formou vyskúšať
najnovšie didaktické pomôcky využívané vo výučbe manažérskych predmetov
a štatistiky. Jednoduchou a hravou formou im boli ukázané možnosti spracovania
množstva čísel a dát. Vedecký stánok katedry navštívili aj zástupcovia významnej
slovenskej spoločnosti Chemosvit, a.s. zo Svitu, manažéri z VÚCHV, a.s., Svit, prvý
viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš, podpredseda Prešovského samosprávneho
kraja Štefan Bieľak a prezident SR Andrej Kiska.
Týždeň vedy a techniky na Slovensku bol organizovaný na Katedre manažmentu
Pedagogickej fakulty ako popularizácia vedy nielen medzi súčasnými študentmi, ale
aj pre vybrané stredné školy zo Spišskej Novej Vsi, Popradu a Liptovského Mikuláša
a zároveň aj prepojením spolupráce s praxou. Najskôr odznela prednáška Ing. Petra
Tomečka, manažéra dlhodobého rozvoja z Úseku strategického rozvoja z akciovej
spoločnosti Chemosvit zo Svitu s názvom Návrh strategických alternatív v
medzinárodnom podnikaní a pokračovala druhou prednáškou doc. Ing. Jany Pitekovej,
PhD. na tému Na obchode s potravinami nikdy nevidíme nápis – zľava 70% a zľavomaty
zvyčajne ponúkajú wellness pobyty. PREČO?
Deň 16. november 2017 bol na Katedre manažmentu Pedagogickej fakulty
slávnostným dňom pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného odboru
Manažment. V tento deň sa konala v aule Katedry manažmentu v Poprade
slávnostná imatrikulácia, za ktorou nasledoval 2. Beániový ples. Za zvukov
slávnostných fanfár vstúpili do auly akademickí hodnostári dekan PF KU
PaedDr. Peter Krška, PhD., prodekanka pre výchovu a vzdelávanie PhDr. Angela
Almašiová, PhD., vedúca Katedry manažmentu v Poprade prof. Ing. Alena Daňková,
CSc., promotérka aktu imatrikulácie a zástupca vedúcej katedry doc. Ing. Jana
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Piteková, PhD. a tajomník katedry Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. Na slávnosti bola
prítomná aj väčšina pedagógov pôsobiacich na Katedre manažmentu. Po
prednesenom spoločnom sľube študenta za všetkých slovenských a ukrajinských
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 dekana Pedagogickej fakulty KU.
V priebehu celého roka 2017 sa pracovníci Katedry manažmentu aktívne zapájali
a zúčastňovali na mnohých domácich a zahraničných vedeckých podujatiach.
Výstupmi z týchto podujatí boli aj články indexované 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 2017 sa intenzívna výskumná činnosť pracovníkov
katedry prejavila v náraste kvalitných publikačných výstupov.
Katedra manažmentu sa počas celého roka 2017 aktívne zapájala do rôznych
vedeckých i spoločenských podujatí vo svojom okolí a pravidelne informovala
o všetkých svojich aktivitách, úspechoch a činnosti prostredníctvom PR článkov
v regionálnych printových médiách (Podtatranské noviny, Noviny Poprad, Noviny
Spiš a ECHO) a tiež na novovytvorenej vlastnej webovej stránke.
Pracovníci Katedry manažmentu počas celého roka 2017 pravidelne realizovali
množstvo návštev na viac ako 40 stredných školách v Prešovskom, Košickom,
Žilinskom a Banskobystrickom kraji za účelom prezentácie Katolíckej univerzity
v Ružomberku a ponuky vysokoškolského štúdia na Katedre manažmentu
v Poprade. Návštevy stredných škôl boli často ozvláštnené i rôznymi odbornými
prednáškami určenými študentom stredných škôl. S viacerými strednými školami
v bližšom i širšom okolí popradského pracoviska sa podarilo pracovníkom Katedry
manažmentu pod vedením doc. Jany Pitekovej vytvoriť pozitívne, priam až
priateľské vzťahy, ktoré sú predpokladom pre plynulé pokračovanie štúdia práve na
Katedre manažmentu v Poprade. Pracovníci katedry sa aktívne zúčastnili na Dni
otvorených dverí PF KU v Ružomberku dňa 7.2.2017. V nadväznosti na podujatie
v Ružomberku boli pracovníci Katedry manažmentu v Poprade k dispozícii
uchádzačom o štúdium počas mesiacov február až apríl 2017. Počas týchto mesiacov
navštívili pracovisko Katedry manažmentu v Poprade študenti viacerých stredných
škôl - buď individuálne alebo v sprievode výchovných poradcov.
V tejto činnosti, ako aj v ostatných realizovaných aktivitách budeme naďalej
pokračovať aj v roku 2018.
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