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. . . úvodom. . .  

„Hranice? 
 
Nevidel som nikdy žiadne, ale počul som, že 
existujú v mysliach niektorých ľudí“ 
 
     Thor Heyerdahl 

 
 
 
Vážené dámy, Vážení  páni, 
 

je mi poteším, že Vám môžem predložiť už druhé číslo „nášho časopisu“, ktorý 
vychádza o niečo  neskôr ako bolo plánované, ale dúfam, že nájdete v ňom informácie, ktoré 
Vás zaujmú. Od decembra, kedy vyšlo prvé číslo, sa už viac vzájomne poznáme.  

Prečo som si zvolila práve citát Thora Heyerdahla? Pretože myslím, že ešte stále 
máme rezervy vo vzájomnej komunikácii. Bližšie sme sa však dostali vytvorením 
predmetových pracovných skupín, čím vznikol väčší priestor na komunikáciu a čiastočne sa 
začali prelamovať určité „hranice“ medzi jednotlivými oddeleniami. Považujem to za veľmi 
pozitívny krok. 

Čas pokročil a my už vieme, ako dopadla komplexná akreditácia STU, ktorá má 
samozrejme konkrétny vplyv aj na náš ústav. Ako to vyzerá s akreditovanými programami 
Vám v príhovore priblíži riaditeľ ústavu.  

Počas prvého polroka, kedy prebiehal akreditačný proces, sa na ústave uskutočnilo 
viacero zaujímavých a významných akcií, ktoré sú uvedené v tomto čísle.  Potešilo ma, ako 
zástupkyňu pre vzdelávanie, že záujem o štúdium doktorantúry študijných odborov, ktoré 
zabezpečuje Ústav manažmentu STU, rastie. Na školský rok 2009/2010 bolo prijatých 8 
nových interných doktorandov a 5 externých doktoramdov. Taktiež je potešiteľné, že svoje 
„PhD.“ úspešne obhájili 3 naši doktorandi.  

Je treba tiež zdôrazniť, že kvalita výučby je rozhodujúca, ale kvalita priestorov, 
v ktorých prebieha, je tiež veľmi dôležitá. Mám tým na mysli novozrekonštruované učebne, 
ktoré sú na úrovni zahraničných univerzít boli nám pridelené od 1. septembra tohto roku. 
 

Jedným zo zdrojov výmeny informácií ako aj prezentácie navonok, je aj tento časopis, 
a preto v ňom budú predstavené všetky oddelenia nášho ústavu. Poteší ma, keď obsah 
časopisu bude bohatší o aktivity, ktoré sa doteraz sem nedostali, bude zdrojom ďalších Vašich 
nápadov ako aj inšpirácií ako ho ďalej zlepšovať. Mojou snahou je, aby sa na ústave 
uskutočňovalo viacero akcií, či už odborných, alebo spoločenských, čím by sme krok za 
krokom boli bližšie k vzájomnému poznávaniu sa. 
 

Dovoľte mi, zaželať Vám  v novom školskom roku, veľa síl, pracovných 
úspechov a trpezlivosti. 

 Daniela Špirková  
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Pr íhovor  r iad i t eľa   

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
Milé kolegyne, milí kolegovia, 
 

V predchádzajúcom čísle nášho časopisu som Vás oboznámil s niektorými dôležitými 
skutočnosťami, ktoré viedli ku vzniku ústavu, s jeho poslaním, víziou ako aj cieľmi do 
budúcnosti. V súčasnosti už je známe, že Slovenská technická univerzita je akreditovaná ako 
univerzitné pracovisko. Taktiež je od 15. septembra jasné, že akreditované študijné programy 
na Ústave manažmentu STU sú nasledovné:  
 

bakalárske (Bc.) 

• Priestorové plánovanie   

inžinierske (Ing.) 

• Ekonomika a riadenie stavebníctva 

• Priestorové plánovanie  

doktorandské (PhD.) 

• Odvetvové a prierezové ekonomiky 

• Priestorové plánovanie 
 
 

 
Zatiaľ nemáme akreditovaný 

študijný program Manažérstvo chemických 
a potravinárskych technológií,. V tejto 
súvislosti nás čaká neľahký proces získania 
profesora - garanta pre tento druh štúdia. 

Ďalej z hľadiska rozvoju Ústavu 
manažmentu je potrebné získať akreditáciu 
na habilitačné a inauguračné konanie 
v odbore „Odvetvové ekonomiky 
a manažment“, ktoré nám podľa prvých 

indícii akreditačná komisia už po štvrtý 
krát odoprela, napriek podstatne lepšiemu 
materiálu ako bol dodaný v minulosti. 
Budeme od príslušnej pracovnej skupiny 
Akreditačnej komisie žiadať nápravu, 
keďže sme presvedčení, že argumenty 
uvedené v odbornom posudku od 
príslušnej pracovnej skupiny boli, mierne 
povedané, zaujaté. 
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V nastupujúcom akademickom 
roku sa zameriame najmä na lepšie 
využitie ľudí na Ústave manažmentu  na 
ich lepšie hodnotenie podľa odvedených 
výkonov. Podporíme ďalej vedecko-
výskumné aktivity Ústavu manažmentu 
STU. 

Ústav potrebuje perspektívu, 
a preto sa budú tiež pripravovať nové 
študijné programy, čo však si bude 
vyžadovať veľa diskusií a nemalé 
množstvo času. 

V tomto akademickom roku sme 
prijali 8 interných a 5 externých 
doktorandov. Pripravili sme podrobné 

príručky pre doktorandské štúdium, 
ktorých praktické uplatnenie by malo 
výrazným spôsobom prispieť ku 
skvalitneniu doktorandského štúdia. Pri 
výchove nových doktorandov sa budeme 
už od začiatku snažiť o to, aby pracovali na 
problémoch dizertačnej práce, publikovalo 
v domácich i zahraničných periodikách, 
aktívne spolupracovali pri získavaní 
grantových výskumných programov a tiež 
kvalitne zabezpečovali pedagogický 
proces. Ide tiež o to, aby efektívne 
využívali  metódy vedeckého výskumu, 
k čomu by mal napomôcť aj nový predmet 
„Metodológia vedeckej práce“.  

  

 

 

Do nového akademického roku želám pracovníkom Ústavu manažmentu 
STU veľa síl, pracovného a tvorivého nadšenia a v neposlednej miere dobrých 
a angažovaných študentov. 

 
 
 
 

Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD. 
riaditeľ Ústavu manažmentu STU 
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. . . preds tavujeme . . .   

 
 
 
V minulom čísle sme predstavili vedenie ústavu, študijné oddelenie ako aj sekretariát. Od 
dnešného čísla budeme predstavovať jednotlivé oddelenia ako aj ich členov a to nielen 
z hľadiska ich profesionálnej práce, ale aj to, čomu sa venujú vo svojom voľnom čase.
      
 
 

 
 
 

Zľava: Ing. Ľubomír Jamečný, Doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.,  
Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD., Ing. Anna Holmanová, CSc., 
Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 

 
 
 
Vedúcou oddelenia je Doc. PhDr. Dagmar P E T R Í K O V Á , PhD. 
 
Vo svojej profesionálnej práci sa zaoberá sociálnymi a kultúrnymi otázkami sídelného 
rozvoja, sociálnej ekológie, sociológiou a demografiou, sociálnou komunikáciou v 
priestorovom plánovaní, participatívnym plánovaním, revitalizáciou postihnutých území, 
posudzovaním vplyvov na životné prostredie. 
Záľuby: 
Výtvarné umenie a architektúra, história, šport - lyžovanie a nordic walking 
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Prof. Ing. arch. Maroš  F I N K A , PhD. 
 
Vo svojej profesionálnej práci sa zaoberá priestorovým plánovaním so zameraním na 
problematiku európskeho priestorového plánovania a integráciu ekologických 
požiadaviek do plánovacích procesov.  
Je prorektorom STU pre IT a ľudské zdroje. 
Záľuby: 
„som jedným z tých šťastných ľudí, ktorým sa  záľuba  stala povolaním“. 
 
Pozn.: 
Ďalšími záľubami (ktoré však neboli oficiálne priznané) je design a kutilstvo . 
 
Doc. Ing. arch. Daniela  G A Ž O V Á , PhD. 
 
Vo svojej profesionálnej práci pôsobí v oblasti krajinnej a parkovej architektúry, územného 
plánovania a urbanizmu. Je mimoriadnou profesorkou. 
Záľuby: 
Šport – predovšetkým cyklistika, lyžovanie a čítanie zaujímavej a hodnotnej literatúry. 
 
Ing. Anna  H O L M A N O V Á , CSc. 
 
Vo svojej profesionálnej práci sa venuje administrácii vedecko-výskumnej činnosti 
a v pedagogicko - výskumnej polohe rozvoju vidieka so zvláštnym dôrazom na 
ekologicky vhodné výrobné aktivity najmä z oblasti agroprodukcie a využívania lokálneho 
potenciálu pri zachovaní genia loci. Okrajovo sa venuje i otázkam ochrany duševného 
vlastníctva.
Záľuby: 
Opera, balet, opereta, koncerty - aj džezové, návšteva výstav výtvarného umenia, miluje 
knihy, posedenie s priateľmi, zvieratá (okrem chrobákov a hadov), plávanie 
a v nevyhnutnom prípade pretrpí aj pobyt v prírode a pešie túry.  
Neznáša nakupovanie, prevažnú časť televízneho vysielania a spôsoby ľudí, čo sa 
pokladajú za mienkotvorných novinárov.
 
Ing. Ľubomír J A M E Č N Ý   
Vo svojej profesionálnej práci sa zaoberá strategickým plánovaním ako súčasťou 
priestorového plánovania a jeho priemetom do územného plánovania a problematikou 
environmentálne orientovaného plánovania a technológiami.  
Záľuby: 
Poznávanie kultúry a prírody ďalekých krajín. 
 
Mgr. Matej J A Š Ś O ,  PhD. 
 
Vo svojej profesionálnej práci sa koncentruje najmä na to, čo sa zvykne nazývať tzv. 
"mäkké faktory" v priestorovom plánovaní to znamená napr. regionálna identitu a jej 
manažment, regionálny marketing, urbánna semiotika, participácia občanov na priestorovom 
plánovaní a plánovacia kultúra. 
Záľuby: 
Tenis a cestovanie a to najmä grécke ostrovy. 
            (DŠ) 
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Začiatkom tohto roka sa na Ústave manažmentu STU 
uskutočnil zaujímavý medzinárodný workshop, ktoré 
účastníkmi boli predovšetkým pedagógovia a študenti 
postgraduálneho štúdia  zo Záhrebskej univerzity. 

 
 

Delegáciu viedol pán Gojko 
Bežovan (na obr. s prof. Finkom a prof. 
Ivaničkom), ktorý je profesorom na 
Fakulte práva Záhrebskej univerzity. 
Záhrebská univerzita je najväčšou 
najstaršou univerzitou v juhovýchodnej 
Európe – vznikla v roku 1669, ktorá sa  
neustále rastie a v súčasnosti pozostáva 
z 29 fakúlt a 3 akadémií umenia. Jej silná 
vedecko-výskumná základňa tvorí 50%-ný 
podiel celkovej výskumnej produkcie 
krajiny. 

 
Medzinárodný workshop otvoril 

prorektor STU Prof. Ing. arch. Maroš 
Finka, PhD.  a riaditeľ Ústavu manažmentu 

STU Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD. 
Program workshopu bol zameraný na 
rozvoj bytovej výstavby a jej ekonomické 
otázky, nové developerské projekty 

predovšetkým v Bratislave, územný plán 
Hlavného mesta, regionálne cezhraničné 
vzťahy Bratislava - Viedeň a pod. V rámci 
workshopu sa uskutočnila aj zaujímavá 
exkurzia pre našich zahraničných hostí, 
ktorým boli predstavené konkrétne stavby, 
developerské projekty, zámery a problémy 
v rámci individuálnej aj hromadnej 
výstavby v Bratislave a okolí. 

Celý priebeh workshopu pre 26 účastníkov z Chorvátska mal veľmi dobrú odbornú aj 
organizačnú úroveň a pripravil platformu pre intenzívnu spoluprácu medzi Slovenskou 
technickou univerzitou a Univerzitou v Záhrebe. 

(DŠ) 
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. . . významné  poduja t ia ,  akc i e ,  s emináre , . . .  

Jednou z priorít ÚM STU je podpora študentov a výchova 
mladých vedeckých pracovníkov v rámci doktorandského 
štúdia, ktorí sa aktívne zúčastňujú významných 
zahraničných projektov.  

 
 
 

Zameraním medzinárodného 
projektu Socrates EREC (European Real 
Estate Challenge), ktorého sa za Slovensko 
úspešne zúčastňujú študenti študijného 
odboru Ekonomika a riadenie stavebníctva 
(ERS), je výber najvhodnejších 
administratívnych priestorov pre fiktívnu 
americkú firmu, ktorá zvažuje 
premiestnenie svojho sídla do Európy. 
Ďalšími účastníkmi projektu sú študenti 
študujúci na univerzitách v Dánsku, 
Holandsku, Slovinsku, Nemecku, Poľsku, 
Veľkej Británii, Írsku a USA. Na súťaži 
EREC 2009 bolo vytvorených 10 tímov 
(Amsterdam, Bratislava, Budapešť, Kodaň, 
Frankfurt, Krakov, Praha, Viedeň, 
Varšava, Mníchov), do ktorých boli 
rozdelení študenti z 10-tich univerzít, 
pričom 9 univerzít zastupovalo Európsku 
úniu a 1 univerzita bola zo Spojených 
štátov amerických.  V rámci projektu je 
organizovaná každoročne súťaž 
jednotlivých tímov. Slovenskí tím 
v Berlíne tento rok reprezentovali Peter 
Jurišin – ERS, Filip Kubran – Realizácia 
stavieb a Ignas Vosylius – zahraničný 
študent (Litva) študijného odboru ERS. 

Študentov na súťaž pripravoval Ing. 
Andrej Adamuščin, ktorý bol doktorandom 
študijného odboru Odvetvové a prierezové 
ekonomiky (na obr. dolu v strede). 

Víťazom súťaže EREC 2009 sa 
stala Praha. Z našich študentov sa najlepšie 
umiestnil Ignas Vosylius, ktorý so svojim 
„Amsterdam“ tímom skončil na druhom 
mieste.  

V minulom roku EREC 2008 
vyhral práve bratislavský tím, ktorý 
reprezentoval naše hlavné mesto pod 
vedením Ing. Andreja Adamuščina, PhD. 

(DŠ) 
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V dňoch 27.-30. mája sa už po druhý krát 
v Bratislave uskutočnila 11. svetová 
konferencia „NEW CHALLENGES OF 
GLOBALIZATION“, ktorú organizuje 
Society for Global Business and Economic 
Development so sídlom na Montclair State 
University New Jersey. 
Spoluorganizátorom na Slovensku bola 
Fakulta managementu UK. Konferencia je 
každoročne organizovaná v takých 
svetových metropolách ako je napr. Kyoto, 
Bangkok,  Mexico City a pod. Na 
konferencii sa okrem pedagógov ÚM STU 
– Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. a 
Mgr. Matej Jaššo, PhD, z Oddelenia 
priestorového plánovania a manažmentu  – 
úspešne zúčastnili aj dvaja doktorandi 
ŠO „Odvetvové a prierezové ekonomiky“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. . . významné  poduja t ia ,  akc i e ,  s emináre , . . .  

 

 

 

Na svetovej konferencii „NEW CHALLENGES 
OF GLOBALIZATION“, ktorá sa už po druhý 
krát vo svojej histórii konala v Bratislave, 
úspešne vystúpili aj naši doktorandi...  

 
 
 
 
 
 
 
 
so svojimi príspevkami. Ing. Július Golej 
(obr. hore) a Ing. Andrej Adamuščin, 
PhD. (obr. dolu), pre ktorých účasť na 
takejto významnej konferencii bola 
premiérou. 

 
 

(DŠ) 
 
 
 
 
 
 
 

 9



 
 

 

. . . významné  poduja t ia ,  akc i e ,  s emináre , . . .  

      
 

 
 

 
 

 
 

V dňoch 10. a 11. septembra 2009 sa konala pod záštitou rektora STU a prezidenta 
Slovenskej rektorskej konferencie Prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc. medzinárodná vedecká 
konferencia „Moderné prístupy k manažmentu podniku“. V poradí už osemnásta 
konferencia, ktorej usporiadateľom bolo Oddelenie manažmentu chemických 
a potravinárskych technológií Ústavu manažmentu STU a jej historickí predchodcovia, je 
dôkazom úspešnosti a kontinuity vedeckých diskusií na aktuálne témy a problémy 
spoločnosti. 
 

 
 
Hlavnými cieľmi konferencie boli: 
• prezentácia a výmena poznatkov 

z ekonomiky a manažmentu podnikov 
z krajín EÚ, 

• nové  prístupy a metódy manažmentu 
v aktuálnych  politicko – ekonomických 
podmienkach, 

• analýza a dopady hospodárskej krízy 
v súčasných podmienkach existencie 
podnikateľských subjektov, 
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• nadviazanie a prehĺbenie kontaktov 
s domácimi a zahraničnými 
vzdelávacími a vedecko-výskumnými 
inštitúciami i praxou.  

Konferenciu otvoril vedúci 
delenia manažmentu chemických 
otravinárskych techn

  
Od
a p ológií Ústavu 

m

 . 

manaž entu STU - Doc. Ing. Pavel 
Herzka, PhD. a slovo odovzdal 
prorektorovi STU Prof. Ing arch. 
Marošovi Finkovi, PhD., dekanovi Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie Dr. 
h.c. Prof. Ing. Dušanovi Bakošovi, DrSc., 
riaditeľovi Ústavu manažmentu STU Prof. 
Ing. Kolomanovi Ivaničkovi, PhD. 
a následne ďalším aktívnym účastníkom 
konferencie. Okrem domácich účastníkov 

prezentovali svoje príspevky aj zahraniční 
účastníci z Čiech, Litvy a Brazílie. 

 
Vo svojich referátoch účastníci 

deklarovali najnovšie poznatky, prístupy a 
aktuálne otázky riadenia podnikov 
v podmienkach svetovej ekonomickej 
krízy zameraných na nové prístupy k 
manažmentu, personálny manažment, 
finančný manažment, marketing a obchod, 
strategický manažment podniku 
a strategický manažment nehnuteľností, 
manažment kvality a environmentálny 
manažment, logistiku a riadenie výroby, 
koordináciu marketingového a logistického 
riadenia firiem, rozvoj malého a stredného 
podnikania, inovačný manažment a 
podnikateľskú etiku.  
   

 
ávery a výsledky diskusií vytvorili kvalitnú bázu informácií, riešení a námetov pre ďalšiu 

Doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 
 

Z
spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami i zástupcami hospodárskej praxe a 
zároveň sú využiteľné k podpore a riešeniu závažných vedeckých a odborných otázok 
v neustále sa meniacom globálnom priestore. 
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. . .  a  ďa l š i e  v ý z n a m n é  a k c i e  a  pozvánka  na  
workshop  v  s ep tembr i . . .   

 
 
 
 
 

 V júni sa uskutočnila medzinárodná konferencia „APLIKÁCIA METÓD NA 
PODPORU ROZHODOVANIA VO VEDECKEJ, TECHNICKEJ A 

 

SPOLOČENSKEJ PRAXI 2009“, ktorú organizovala Slovenská štatistická 
a demografická spoločnosť v spolupráci s FEI STU a ÚM STU. Konferencia sa konala 
pod záštitou ministra školstva SR Jána Mikolaja. Konferencie sa zúčastnilo viacero 
pedagógov aj ÚM STU. Za úspešný priebeh konferencie ako aj za celé jej organizačné 
zabezpečenie vrátane vytlačenia zborníka je treba poďakovať nášmu kolegovi Doc. 
Ing. Jozefovi Chajdiakovi, PhD.  

 och rektorátu STU sa uskutočnia dve týždňové 
školenia v rámci Mentorského programu s Univerzitou Oxford, ktoré organizuje 

 
 

 N e p r e h l i a d n i t e   

 

V septembri a októbri v priestor

STU. Ide o intenzívne konzultačno - vzdelávacie školenia  zamerané na manažment 
prenosu poznatkov a techniky z univerzitného prostredia do praxe. Školenie 
zabezpečuje ISIS Enterprise Oxford, dcérska spoločnosť University Oxford. Ide 
o jednu z najúspešnejších spoločností v predmetnej oblasti na svete. Je určené pre 
súčasných manažérov prenosu poznatkov do praxe alebo tých, ktorí v nasledujúcich 
rokoch sa tejto aktivite budú na STU venovať. Účastníkmi školenia za náš ústav sú:  
Doc. Ing. Marián Zajko, PhD., Ing. Richrad Miške, Ing. Anna Tropeková a Ing. Juraj 
Tomplain. 

 

 P o z v á n k a  na workshop v rámci projektu KEGA pod názvom „Nová rola 
vysokoškolského učiteľa – kouča/mentora v prípade absolventov a doktorandov 
technických vysokých škôl ako dôsledok trendu individualizácie a jedinečnosti 
pracovnej sily na trhu práce“, ktorý sa uskutoční 23. septembra v Seminárnej 
miestnosti ÚM STU (UB 116) na Vazovovej ulici o 8.00 hod. Na akcii sú vítaní 
pedagógovia, študenti a doktorandi. Bližšie informácia Vám podá Ing. Gabriela 
Kalinová, PhD. z Oddelenia Ekonomiky a riadenia stavebníctva. 
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Ško l ský  rok  sa  zača l  n a j s k ô r   
pr e  naš i c h  do kto r a ndov . . .    

 

 
 
 

Prvými študentami, pre ktorých sa 
školský rok 2009/2010 už začal 2. 
septembra, sú študenti 3. stupňa štúdia – 
doktorandské štúdium – v ŠO Odvetvové 
a prierezové ekonomiky a Priestorové 
plánovanie a manažment.  Pri tejto 
príležitosti ich dňa 2. septembra prijal 
riaditeľa Ústavu manažmentu Prof. Ing. 
Koloman Ivanička, PhD.  Informoval ich 
o zásadách doktorandského štúdia, ako aj 

o dôležitosti kvalitnej publikačnej činnosti, 
ktorá prispieva ku kvalite pracoviska aj 
v súvislosti s akreditačným procesom. 
K študentom sa prihovoril aj prorektor 
STU Prof. Ing. Maroš Finka, PhD. , ktorý 
zdôraznil povinnosť vzdelávania sa 
a zdokonaľovania sa v cudzích jazykoch. 
Stretnutia sa zúčastnili aj školitelia 
doktorandov. 

  
 
 
  

 
 

Našim novým doktorandom prajeme veľa úspechov v ich štúdiu!!! 
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Gratu lu jeme  k  úspešnému ukončen iu  
doktorandského  š túd ia   

 
 
 
 
 
V auguste a v septembri sa uskutočnili  úspešné obhajoby doktorandských dizertačných prác 
našich doktorandov: 
 
 

 Ing. Andreja Adamuščina  v študijnom odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky    
 

Názov doktorandskej práce:  Investičné nástroje na realitnom trhu 
 
Školiteľ:    Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD. 

 
 

 Mgr. Lucie Dobruckej v študijnom odbore Priestorové plánovanie 
 

Názov doktorandskej práce:  Inteligentné obce – Strategický prístup k 
manažmentu v obciach na Slovensku 

 
Školiteľ:   Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD.  

 
 
 

 Ing. Jána Matúšku  v študijnom odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky 
 

Názov doktorandskej práce:   Riadenie rizika v developerskom procese 
 
Školiteľka:   Doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.  

 
 
 
 

K dosiahnutému úspechu im srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspešných 
vystúpení v rámci ich ďalšej odbornej a vedeckej práce. 

 
 
 

Zároveň je treba poďakovať aj ich školiteľom, ktorí svojim odborným 
vedením prispeli k ich úspešnej obhajobe. 
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3 .  z a s a d n u t i e   
Rady  Ús tavu  manažmentu  STU  

 
Prvýkrát na domácej pôde ústavu, 

v zasadačke ústavu na Mýtnej ul. (piate 
poschoie), 25. mája 2009 sa konalo 3. 
zasadnutie Rady Ústavu manažmentu STU,  
aby zaujalo postoj k doterajšej činnosti 
ústavu a k ďalším tendenciám načrtnutého 
vývoja, z ktorých je dôležitým trendom 
jasný posun k  implementácii   výsledkov 
výskumu do praxe cestou vytvorených 
transferov v rámci  STU. 

Riaditeľ ústavu prof. Ivanička  v  
prehľade vybraných činností konštatoval, 
že prijímacie pohovory i výučba na 
všetkých stupňoch štúdia  pokračuje až do 
ukončenia akreditačného konania, 
v zmysle platných oprávnení, na 
pôvodných fakultách, ale po úspešnej 
akreditácii  študijné oddelenie ústavu 
sústredí a bude spracovávať príslušnú 
evidenciu a administratívne náležitosti. Na 
zvýšenie efektívnosti výučby boli 
vytvorené pracovné skupiny, aby 
prehodnotili jej súčasnú úroveň. Ich závery 
sa zhodnotili na kolokviu ÚM STU 3. júla 
2009. Veľkým prínosom pre efektívnosť  
výučby je získanie  projektu  centra 
excelentnosti v oblasti rozvoja sídelnej 
infraštruktúry. V zmysle nastolenej línie sa 
pre potreby praxe v tuzemsku i v zahraničí 
(Záhreb) pripravuje program krátkodobých 
školení.  

V portfóliu má ústav  tri vedecké 
časopisy: 

 najnovší MANEKO zameraný na 
manažment a ekonomiku, ktorý 
vydáva Oddelenie manažmentu 
chemických a potravinárskych 
technológií;  

 Nehnuteľnosti a bývanie, ktorý 
vydáva Oddelenie  ekonomiky 
a riadenia stavebníctva 
v elektronickej forme a vedecký 
časopis  

 ALFA Spectra, ktorý dlhodobo 
vydáva Oddelenie priestorového 
plánovania a manažmentu.   

V letných mesiacoch sa  zrealizovali 2 
vedecké konferencie a medzinárodný 
 workshop.     
                                                        

V oblasti VVČ  boli ukončené 4 
projekty VEGA, a pre zrušenie programu 
zo strany MŠ SR aj 3 projekty MVTS. 
V súčasnosti pracovníci ústavu riešia  2 
projekty KEGA, 4 projekty VEGA, 1 
končiaci projekt APVV,  nový projekt NFP  
CE a 4 zahraničné projekty. Pre zapojenie 
ústavu do európskeho výskumného 
priestoru je zvlášť významná akceptácia 
aktívnej účasti prof. Ivaničku, PhD. a Ing. 
Špirkovej, PhD.   v  projekte COST. Na 
nové výzvy reagovali pracovníci ústavu 
podaním žiadostí o 3 projekty KEGA, 4 
projekty VEGA, 2 projekty APVV a 
pripravuje sa vyzvaná žiadosť na 
nadväzujúci projekt NFP CE. Do 
záverečného výberového kola postúpili 3 
zahraničné projekty. Uzavreli sa zmluvy na 
študentské a učiteľské mobility s 8 
zahraničnými  partnerskými školami. 
V rámci zahraničných projektov sa 
pripravili  3 konferencie a letná škola. 
Prednáškový pobyt na Ecole Nationale des 
Travaux Publics de l´Etat v Lyone 
absolvoval prof. Ivanička, PhD. 
Dvojtýždňového workshopu v Paríži sa 
zúčastnilo 6 študentov. S univerzitou 
v Remeši je podpísaný Joint Degree 
s účasťou 11 študentov ÚM STU, s jeho  
realizáciou sa začne v akademickom roku 
2009/10.                  

Vedenie ústavu prerokovalo  
s predstaviteľmi komerčných pracovísk 
STU možnosti spolupráce  a garanciou nad  
jej realizáciou poverilo doc. Zajku, PhD.  
V svojom vystúpení Ing. Jozef Kadlečík, 
UTI STU, uviedol, že úlohou pracovísk je 
zhodnotenie výsledkov výskumu voči 
tretím osobám. Inkubátor poskytuje pomoc 
absolventom, ktorí začínajú podnikať 
v oblasti IKT – výhodou sú nízke náklady , 
jeho novou ambíciou je poskytovať 
firemné a podnikateľské špičkové 
informačno – komunikačné vzdelávanie 
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a pritiahnuť záujem úspešných absolventov 
i študentov podnikateľov. Ing. Milan 
Belko, STU Scientific s.r.o., predstavil 
pracovisko ako klasickú obchodnú 
spoločnosť poskytujúcu služby právne, 
finančné, ekonomické,  vzdelávacie 
a poradenské. Sú schopní identifikovať 
požiadavky trhu, okamžite na ne reagovať 
a dať dohromady realizačný tím podľa 
očakávania objednávateľa.  
Doc. Zajko upozornil na možnosti 
zapojenia študentov do súťaže 
organizovanej rakúskou stranou, kde sú 
potrebné iba základné poznatky 
z podnikania a znalosť anglického jazyka, 
ako aj na akciu Globálny týždeň 

podnikateľstva, ktorá si taktiež kladie za   
cieľ podporiť podnikateľského ducha. 
Účastníci na každom z podujatí získajú 
skúsenosti a zručnosti, ktoré môžu 
poskytnúť ďalším študentom. 

Naznačené trendy orientácie na 
potreby praxe a spolupráce s komerčnými 
pracoviskami STU sa stretli s priaznivým 
ohlasom. K téme sa vyjadrili prof. Finka, 
Ing. Pašková, Ing. Špirková, prof. 
Vodrážka, prof. Biskupič. Pre ďalší rozvoj 
ústavu sú však určujúce výsledky 
akreditačného konania, ktoré by mali byť 
oficiálne známe v septembri 2009.                                      
. 

 
Ing. Anna Holmanová, CSc. 
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. . . v  skra tke . . .   

 
 
 

 Ústav manažmentu STU má od 1. septembra 2009 oficiálne pridelené 3 nové 
miestnosti na výučbu – UD 204, UD 306 a UC 301. Miestnosti sú pridelené 
konkrétnym študijným programom ERS, PPM a MCHaPT, Vzhľadom k tomu, že 
miestnosti sú novo zrekonštruované, bude v nich zabezpečená kontrola (viď obr.); 
 
 

 
 

 Slávnostné zahájenie akademického školského roku 2009/2010 je 
v utorok 22. septembra 2009 o 10.00 hod. - v aule Dionýza Ilkoviča na 
Mýtnej ul. 36 v Bratislave  

 
 Pracovníci Ústav manažmentu STU majú k dispozícii oficiálny propagačný materiál 

o ústave, jeho zameraní, študijných programoch, vedeckej činnosti a pod. Uvedený 
materiál sa bude priebežne aktualizovať – návrhy na jeho doplnenie možno poslať cez 
e-mail: daniela.spirkova@stuba.sk;   

 
 Ďalšie číslo časopisu FOR-UM vyjde v decembri 2009 – príspevky aj s fotografiami 

(pokiaľ sú k dispozícii) zasielajte na adresu: daniela.spirkova@stuba.sk 
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ORANGE 
PRIEZVISKO a MENO funkcia Telefónne  

číslo klapka
Kovár Odbory STU 0918 669 219 9 709 
sekretariát rektora   0918 669 118 9 255 
Lucia Machalová sekretariát rektora 0905 402 204 9 256 
  sekretariát rektora 0907 889 999 9 257 
sekretariát kvestora   0918 669 119 9 990 
Grellnethová Mária sekretariát kvestora 0918 669 120 9 321 
Hlinková Marta, Ing. Vedúca EPÚ 0918 669 121 9 510 
Mališka Peter, Ing. vedúci oddelenia rozpočtu a finan. 0918 669 123 9 531 
Szabová Miriam, Mgr. asistentka prorektora pre rozvoj 0905 899 204 9671 
Čirková Zuzana, Ing. Vedúca OĽZ 0918 669 122 9 410 
Stračinová Mária, Ing. vedúca prevádzkového úseku 0903 762 050 9 244 
Lepko Erich, Ing. vedúci útvar technicko-investičných č. 0918 669 240 9 658 
Búciová Mária, Mgr.Ing. vedúca útvaru vedy a výskumu 0905 666 688 9 533 
Micek Ivan vedúci odd. energetiky a revíznych č. 0918 669 246 9 665 
Horáček Jaroslav vedúci odd. dopravy 0918 669 247 9 361 
Gábriš Milan elektroinštalatérska dielňa 0918 669 248 9 234 
Čulen Ján oddelenie dopravy 0918 669 249 9 701 
Oravec Miroslav oddelenie dopravy 0903 223 362 9 363 
Horváth Pavol, prof.Ing.PhD. riaditeľ Centra výpočtovej techniky 0905 400 010 9980 
sekretariát riaditeľa CVT sekretariát riaditeľa CVT 0918 669 190 9900 
Pláštiková Mária sekr. CVT 0918 669 191 9903 
Juračičová Jarmila hosp. CVT 0918 669 192 9902 
Chovanec Kristián, Ing. vedúci VS Vazovova - Mýtna 0918 669 180 9922 
sekretariát VS V-M CVT - VS VM 0918 669 193 9931 
Havlíková Alena CVT - VS VM 0918 669 181 9921 
Pulmann Branislav CVT - VS VM 0918 669 182 9920 
Jabúrek Miroslav CVT - VS VM 0918 669 183 9923 
Kiapeš Juraj CVT - VS VM 0918 669 184 9924 
Kicko Jozef, Ing. CVT - VS VM 0918 669 185 9925 
Kucková Martina CVT - VS VM 0918 669 186 9926 
Kuruc Martin CVT - VS VM 0918 669 187 9927 
Stračárová Viera, Ing. CVT - VS VM 0918 669 188 9928 
Šlavka Rudolf CVT - VS VM 0918 669 189 9929 
Vörös Ján CVT - VS VM 0918 669 194 9930 
Kovács Zoltán, Ing. CVT - VS VM 0918 669 195 9932 
Tarová Eva, Ing. vedúca útvaru IS CVT 0918 669 177 9916 
sekretariát UIS ÚIS CVT 0918 669 179 9919 
Maršová Daniela ÚIS CVT 0918 669 171 9910 
Bujdáková Andrea, Ing. ÚIS CVT 0907 075 966 9904 
Čuntala Miloš ÚIS CVT 0918 669 166 9905 
Gaál Peter ÚIS CVT 0918 669 167 9906 
Hanzelová Marcela ÚIS CVT 0918 669 168 9907 
Jabúrková Magdaléna ÚIS CVT 0918 669 169 9908 

Kontakty  -  r ek torá t  STU 
ORANGE a  vnútorné  k lapky   
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Košuthová Emília, Ing. ÚIS CVT 0918 669 170 9909 
Onderková Ľubomíra, Ing. ÚIS CVT 0918 669 172 9911 
Ondrejková Daniela ÚIS CVT 0918 669 173 9912 
Slavkovský Stanislav, Ing. ÚIS CVT 0918 669 174 9913 
Svrčková Jana ÚIS CVT 0918 669 175 9914 
Tar Štefan, Ing. ÚIS CVT 0918 669 176 9915 
Vaškorová Jana, RnDr. ÚIS CVT 0918 669 178 9918 
Kuželová Viera, PhDr, CSc. riaditeľka Jazykového centra 0908 757 761 9 700 
Inkubátor STU Univerzitný technologický inkubátor 0918 669 207 9 710 
    
Šindlerová Júlia  bufet R-STU 0918 669 230 9 120 
 
 
 
T – Com – predvoľba  02/572 94 
 
PRIEZVISKO a MENO  vnútorná    funkcia 

klapka 
Ekonomický a personálny útvar               
Hlinková Marta, Ing.    510    vedúca EPÚ 
Mališka Peter, Ing.               514               vedúci rozpočtu 
Ondrejková Viera, Ing.     641    rozpočet 
Holešová Alexandra                 635    (úhrada faktúr) 
Pivarči Milan, Ing.                    663     ved. majetku 
Šišovská Eva                            644 
Vaňková Eva, Ing.                    638 
Zápražná Anna                         663    (majetkárka,invent.) 
Dudašková Eva, Ing.                663 
Kmotorková Jana    642 
Képešová Irena, Ing.        654 
 
Čirková Zuzana, Ing.   525    ved. OĽZ 
Ševčíková Jaroslava    630 
Šrenkelová Zuzana    543    mzdárka 
Jančulová Ružena     524     
Udvardyová Anna    542 
Lopašovská Eva, Ing.      410  
Šťastná Rudolfa    636 
Roziaková Dana    636 
Bartková Helena    511 
Pápayová Emília    541    pokladňa 
Jarábková Eva     643    cestovné príkazy tuzemské 
Gabíková Jana, Ing.       545 
Takácsová Erika    512 
 
Oddelenie pre vedu a výskum 
Búciová Mária, Ing. Mgr.   533    vedúca odd. 
Hadeková Daniela, Ing.  587 
Petríková Dagmar, Ing.   588 
Mihálik Miroslav, Ing.  418 
Nedorostová Eva     412    databáza 
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Energetici  
Šipekyová, Ing   651 
Śtevík Dušan    657 
 
BOZP a PO 
Komanová Emília, Ing.  672  
Oroszová Mária   272    knižnica  
 
Prorektori STU 
Prorektor Redhammer  331 
Prorektor Finka   240 
Prorektor Janíček   659 
Prorektor Petráš   323 
Prorektor Kalužný   327 
 
UTIČ 
Rybnikár Ladislav, Ing.  645    vedúci 
Kanisová Blanka, Ing.  479 
Szentivanyová Mária, JUDr.  666 
Šimonová Eva, Ing.   535    obstarávanie 
Rákoczy, Lepko   242, 658 
 
Prevádzkový útvar 
Stračinová Mária, Ing.   384    vedúca odd. 
Ružičková Stanislava   308 
Stračinová Darina   534 
Wenzlová Jana   313    sklad kanc. potrieb 
 
Oddelenie kontroly 
Malina Ján, Ing.    575 
Polášiková Eva, Ing.    572 
Kelemenová Lívia, Ing.  574 
Laščeková Daniela, Ing.  317 
 
Právny a organizačný útvar 
Fabianová Iveta, JUDr.  419    vedúca odd.  
Dubecká Magdaléna, Mgr.  415    
 
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov 
Kráľovičová Daniela, PhDr. 327 
Kleinová Natália, Mgr.  458 
Miklošová Jana, Mgr.   576 
Valentovičová Anna   578 
 
Oddelenie pre prácu s verejnosťou 
Mokošová Zuzana, Ing.   586    vedúca odd. 
Páleník Ivan    583 
Svrček Vladimír, Ing.   583 
Šajbidorová Iva Ing., PhD.  584 
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Jančušková Viera, Ing.   389    Akad. senát 
Oddelenie pre zahraničné vzťahy 
Žemberyová Tatiana, Mgr.  324    vedúca odd. 
Sághyová Marta   585  
 
Oddelenie obrany a CO 
Miškov Miloslav, Dr.   473 
Makyta Milan    205 
 
ICV 
Adlerová Eleonóra, RNDr., CSc. 526 
Hotová Eva, Bc.   456 
Timár Pavel, Ing., CSc.  536    ved. sekr. rektora 
Cvengrošová Mária   255    sekretariát rektora 
Machalová Lucia   255    sekretariát rektora 
 
Podateľňa    653 
 
Vrátnica    238 
Bufet Julka    122 
Sikorová Tatiana, Mgr.   489    Archív 
 
Univ. tech. inkubátor 
Kadlečík Jozef, RNDr.  49212492   riad.  
 
VaV 
Lisická Ivana, Ing. arch.   239 
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	V minulom čísle sme predstavili vedenie ústavu, študijné oddelenie ako aj sekretariát. Od dnešného čísla budeme predstavovať jednotlivé oddelenia ako aj ich členov a to nielen z hľadiska ich profesionálnej práce, ale aj to, čomu sa venujú vo svojom voľnom čase.      

