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. . . i n formujeme . . .  

Prečo vznikol časopis, čo je jeho cieľom.... 

 Vážené dámy, Vážení  páni, 
 
je mi cťou predložiť Vám prvé číslo časopisu FOR-UM, ktorý je zameraný predovšetkým na 
zlepšenie vzájomnej  informovanosti, ktorá, myslím, na našom ústave chýba. Príčiny vidím  v 
rôznorodosti jednotlivých oddelení,  priestorovom usporiadaní kancelárií, ale predovšetkým 
našou pedagogickou vyťaženosťou.  Keďže som dlho pôsobila v komerčnej oblasti, aktuálne 
informácie boli a sú pre mňa jedným z najdôležitejších momentov mojej každodennej práce. 
Prečo teda vznikol tento časopis? Pretože si uvedomujem, že vzájomná  informovanosť je 
dôležitou súčasťou každodenného života nielen pre mňa, ale pre nás všetkých. Cieľom 
časopisu je aj postupné predstavenie vedenia ústavu, študijného oddelenia, Ústavnej rady, 
všetkých oddelení a členov ústavu. Taktiež by sme touto cestou radi privítali aj Vaše názory, 
pripomienky resp. návrhy na zlepšenie chodu ústavu. Predpoklad periodicity vydávania 
časopisu je cca 2 – 3 mesiace.  
Keďže predkladané číslo je prvým číslom, jeho cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií z 
posledného obdobia.  V tomto čísle Vás riaditeľ ústavu Prof. Ivanička  informuje 
o pripravovaných aktivitách ústavu pre ďalšie obdobie, čo bolo prezentované aj na rokovaní 
Ústavnej rady dňa 8.decembra 2008. Ďalej si môžete prečítať zaujímavé momenty 
z uskutočneného týždňa podnikateľských aktivít, konferencie, seminára, súťaže doktorandov, 
informácie o pripravovanom novom odbornom časopise ako aj ďalšie informácie, ktoré sa 
týkajú pracovného života nás všetkých. V závere čísla je uvedený abecedný zoznam členov 
ústavu s ich telefónnymi číslami a klapkami. 
 
Budem rada, keď sa predkladaný časopis stane Vašim časopisom a bude zdrojom ďalších 
nápadov a inšpirácií ako ho ďalej zlepšovať. Zároveň by som chcela poďakovať všetkým, 
ktorí pomohli pri príprave „našej kapustnice“, čím sme zas o krok bližšie k vzájomnému 
poznávaniu sa. 
 
Dovoľte mi, zaželať Vám pokojné a ničím nerušené prežitie Vianočných sviatkov 
a v novom roku  veľa zdravia, šťastia, energie a  optimizmu v pracovnom a osobnom živote.  
 

H. Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. 
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. . . a  čo  n á s  čaká  v  budúcnos t i  ??? . . .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, 
 

dovoľte mi, aby som Vás aj takouto cestou informoval o cieľoch a predstave ďalšieho rozvoja 
ústavu. Od nášho prvého a zatiaľ jediného spoločného stretnutia v Gabčíkove uplynula už 
dlhá doba a dosť veľa sa toho aj zmenilo. Presťahovali sme sa do nových priestorov,  naplno 
sa rozbehlo akreditačné konanie – členovia akreditačnej komisie navštívili aj STU  ako 
aj vybrané fakulty.   
8. decembra 2008 zasadala Rada Ústavu manažmentu STU, ktorej hlavným bodom bola 
prezentácia budúcich aktivít ústavu ako aj zhodnotenie doterajšej činnosti podľa jednotlivých 
oblastí. 
 
 
Dôvody, ktoré viedli k vzniku Ústavu 
manažmentu STU (ďalej len „ústav“) 

• Problémy pri zabezpečovaní 
osobnostného rastu vedecko-
výskumných a pedagogických 
pracovníkov; 

• Nedostatočne efektívne využívanie 
kvalifikovaných pedagógov vo 
výučbe, ktoré sa vo väčšine 
obmedzovalo len na výučbu v rámci 
fakúlt, kde boli uvedené pracoviská 
dislokované. Nedostatočná odozva 
katedier na potreby praxe tlmočené 
najmä zástupcami správnej rady 
univerzity; 

• Nedostatočná koncentrácia 
výskumných kapacít v oblasti 
vedeckovýskumných projektov. 
Katedry/ústavy zabezpečovali 
pomerne mnoho výskumných 
grantov, avšak s malými kapacitami; 

• Na základe odporúčaní evalvačných 
komisií zložených z významných 
odborníkov z Európskej únie, ktorí 
opakovanie kritizovali roztrieštenosť 
vedecko-výskumných, 
pedagogických a poradenských 
kapacít slovenských univerzít. 
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Poslanie ústavu  
• Ponúkať študentom STU 

vzdelávacie programy vysokej 
kvality, ktoré znamenajú vysokú 
pridanú hodnotu pre prax;  

• Prispievať k pretváraniu STU na 
výskumnú a podnikateľskú 
univerzitu. 

 
Vízia  

• Študentov pripravovať  tak, aby boli 
schopní rýchlo absorbovať a tvorivo 
uplatňovať nové poznatky a smery 
myslenia v globálnej znalostnej 
spoločnosti;  

• Vytvárať vedomie, že poslaním 
organizácií a jednotlivcov je vyvíjať 
pracovné úsilie smerujúce k 
zlepšovaniu životných podmienok 
ľudí; 

• Výučbou a výskumom 
spoluvytvárať učiacu sa spoločnosť, 
ktorá vyrastá z etických princípov 
správania sa všetkých jej členov 
a zodpovednosti jednotlivca za svoju 
životnú dráhu; 

• Vytvárať prostredie pre 
zamestnancov, ktoré stimuluje 
rozvoj schopností a osobnostný rast 
pri zachovaní cieľov a poslania 
školy; 

• Vytvárať prostredie, ktoré 
podporuje experimentovanie, 
tvorivosť, pružnosť a inovácie na 
strane študentov, vyučujúcich, 
administratívnych pracovníkov a 
inštitúcie ako celku. 

 
Hodnoty 

• Neustále skvalitňovanie 
pedagogických a vedecko-
výskumných aktivít ústavu; 

• Vzdelanie je celoživotný proces a 
musí byť relevantné pre prax; 

• Považovať podnikateľské aktivity 
v spoločnosti za významný zdroj 
udržateľného ekonomického rastu 
cestou inovácií a rozvoja 
demokracie v Európskom kontexte; 

• Vedecko-výskumné aktivity a 
zapojenie študentov do týchto aktivít 
je predpokladom skvalitňovania 
obsahu vzdelávacieho procesu a 
zvyšovania tvorivosti absolventov 

• Vzdelanie by malo byť pre 
študentov dosiahnuteľné a dostupné;  

• Vzdelanie by malo byť prístupné 
prostredníctvom rôznych technológií 
a foriem štúdia.   

 
Ciele 

• Vzdelávať absolventov s 
kvalifikáciami potrebnými pre 
súčasnú a budúcu prax podnikania 
v trhovej ekonomike; 

• Podporovať medzinárodnú 
spoluprácu vo výskume a vzdelávaní 
ako jeden z významných zdrojov 
inovácií pedagogického procesu; 

• Zabezpečovať najvyššie možné 
štandardy kvality ponúkaných 
programov;  

• Poskytovať vzdelávacie programy, 
ktoré sú aktuálne a relevantné;   

• Cieľavedome podporovať 
a zavádzať metódy výučby 
zamerané na sústavné podnecovanie 
aktivity s iniciatívy študentov; 

• Vytvárať inštitúciu, ktorá funguje na 
princípoch efektívneho využívania 
dostupných zdrojov;  

• Budovať a rozvíjať pozitívny 
verejný imidž inštitúcie 
prostredníctvom vzťahov s 
verejnosťou, profesionálneho 
prístupu a kvalitných vzdelávacích 
programov.  

 
Pedagogická činnosť a metódy 

• V štúdiu presadzovať prípadové 
štúdie, tímovú prácu, aktivizačné 
metódy vedenia seminárov; 

• V zmysle Bolonskej deklarácie 
zamerať vyšší dôraz na hodnotenie 
práce študentov v priebehu semestra 
a premietnutie príslušných 
výsledkov do hodnotenia študentov 
na skúškach; 
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• V rámci spracovania diplomových 
prác sa bude klásť vyšší dôraz na 
spoluprácu s praxou. 

 
Perspektívne študijné programy 

• Inovačný manažment na 
bakalárskom stupni riadenia pre 
zahraničných študentov v anglickom 
jazyku; 

• Manažment investícií pre 
bakalársky stupeň pre zahraničných 
študentov. 

 
Ciele na úrovni bakalárskeho štúdia 

• Snažiť sa rozšíriť priestor, 
vyčlenený pre vyučovanie 
ekonomických predmetov na 
technických odboroch štúdia za 
účelom lepšieho uplatnenia 
absolventov bakalárskeho štúdia 
v praxi; 

• Skvalitniť obsah vyučovaných 
predmetov a ich príťažlivosť pre 
študentov. 

 
Ciele na úrovni inžinierskeho štúdia 

• Zvýšiť úroveň informatizácie 
pedagogického procesu na ústave; 

• Rozvíjať možnosti využitia 
progresívnych foriem využitia 
informatiky v pedagogike: účasť 
študentov na tvorbe webových 
stránok, e-learning, poznatkový 
manažment, videokonferencie; 

• Podporovať zavádzanie nových 
predmetov; 

• Podporovať štúdium študentov 
v zahraničí na jeden až dva 
semestre; 

• Reagovať na požiadavky praxe 
v oblasti; 

• Jednou z ďalších možností je 
reagovať na potreby 
automobilového priemyslu, ktorý 
má záujem o tzv. biznis inžinierov, 
ktorí majú dobrú poznatkovú 
základňu v oblasti strojárskych 
technológií  ale aj ekonomiky 
a manažmentu a pripraviť príslušný 

študijný program v spolupráci so 
Strojníckou fakultou STU;.  

• Pri vyučovaní študentov základom 
podnikania sa ukazuje potreba užšie 
spolupracovať s Podnikateľským 
inkubátorom STU a venovať viac 
pozornosti intelektuálnemu 
vlastníctvu transferu technológií. 

 
Ciele na úrovni doktorandského štúdia 

• Skvalitnenie prípravy doktorandov 
najmä cestou ich aktívneho 
zapojenia do riešenia grantových 
úloh a projektov, pedagogického 
procesu; 

• Organizácia vybraných prednášok 
pre doktorandov a posilnenie 
kontroly priebehu ich štúdia na 
základe priebežných testov 
vedomostí a organizácie 
doktorandských seminárov; 

• Vytváranie predpokladov pre 
vymenovanie nových školiteľov; 

• Podporovať študentov, ktorí majú 
záujem o Eurodoktorát (kde sa 
predpokladá, že doktorand bude 
vedený aj ďalším školiteľom z inej 
krajiny Európskej únie). 

 
Osobitné formy štúdia 

• Uskutočniť prieskum trhu a na jeho 
základe zvážiť zavedenie 
jednoročného plateného štúdia MBA 
v jazyku anglickom,  určenom 
najmä pre absolventov STU napr. 
v oblasti inovačného manažmentu; 

• vytvárať predpoklady pre realizáciu 
krátkodobých školení pre prax. 

 
Veda a výskum 

• Podporovať prípravu projektov 
VEGA, KEGA, APVV a pod. 
a zapájať do ich riešenia maximálny 
počet pracovníkov ústavu; 

• Podporovať medzinárodnú vedeckú 
spoluprácu ako aj spoluprácu 
s vedecko-výskumnými inštitúciami 
a praxou; 

• Smerovanie výskumu podriadiť 
aktuálnym výzvam; 
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• Zvýšiť pozíciu ústavu vyjadrenú 
bodovým hodnotením za vedecko-
výskumnú činnosť v rámci ústavu; 

• Zvýšiť úroveň publikačnej aktivity, 
a to najmä zmenou štruktúry 
predkladaných prác  (usilovať sa 
viac prác publikovať v zahraničí a to 
najmä v karentovaných 
časopisoch.); 

• Podporovať publikovanie vedecko-
výskumných výsledkov vo 
vedeckých a odborných časopisoch, 
v monografiách a na konferenciách; 

• Skvalitňovať úroveň časopisov 
vydávaných na ústave; 

• Aktívne podporovať výmenu 
informácií a publikačnú činnosť 
ústavu organizáciou vedeckých 
seminárov s medzinárodnou 
účasťou; 

• Zabezpečiť lepšie prepojenie 
diplomových a doktorandských prác 
na zámery výskumu; 

• Podporovať výskum 
interdisciplinárneho charakteru 
a výskumné väzby ÚM STU na 
ďalšie pracoviská STU i mimo STU; 

• Špeciálne je nutné podporovať 
tvorbu tzv. A publikácií, od ktorých 
závisí úspešnosť akreditácie ústavu.   

 
Vedecko – pedagogický profil ústavu 

• Zabezpečovať vedeckovýskumnú 
a pedagogickú činnosť v oblasti 
manažmentu a plánovania v 
spolupráci s fakultami a ostatnými 
pracoviskami STU, domácimi a 
zahraničnými univerzitami a inými 
vedeckovýskumnými a 
akademickými pracoviskami; 

• Garantovať študijné programy a 
zabezpečovať integráciu kapacít 
STU vo vzdelávaní v študijných 
programoch v oblasti manažmentu v 
oblasti plánovania ako prierezových, 
interdisciplinárnych študijných 
programov s charakterom 
celouniverzitných študijných 
programov; 

• Garantovať špecifické predmety 
a moduly výučby v oblasti 
pôsobenia ústavu integrované do 
výučby v rámci študijných 
programov garantovaných na 
fakultách STU v rámci všetkých 
stupňov štúdia; 

• Otvárať možnosti širšej 
vnútrouniverzitnej mobility 
študentov, pedagógov 
a vedeckovýskumných pracovníkov 
so zameraním na problematiku 
manažmentu a plánovania; 

• Integrovať kapacity STU vo 
vedeckovýskumnej činnosti na poli 
manažmentu a plánovania a 
garantovať rozvoj poznania v tejto 
oblasti na STU. 

 
Spolupráca s podnikateľskou praxou 

• Podporovať podnikateľskú činnosť 
ústavu zapojením členov ústavu do 
spolupráce s praxou; 

• Ppodporovať vytvorenie centra resp. 
centier s konkrétnym zameraním 
v spolupráci s praxou s cieľom ich 
jedinečnosti a vybudovaním know-
how mať pracovisko s udeľovaním 
certifikátu (certifikátov) pre danú 
odbornú oblasť; 

• Podporovať kontakty ústavu 
s bývalými absolventami, pričom na 
vytváraní lepších neformálnych 
kontaktov je treba začať už v piatom 
ročníku denného štúdia. 

 
Personálne zmeny 

• Noví pracovníci: Ing. Hoffman, Ing. 
Mária Ďurechová, PhD;. 

• Prechod pracovníkov z vedy a 
výskumu do kategórie 
pedagogických pracovníkov: Ing. 
Szekeres, Ing. Horka, Ing.Mišota, 
Ing. Stenchlák; 

• Prechod z čiastkových úväzkov na 
100% úväzky Doc. Bondareva, hosť. 
Doc Špirková 

• Prijatie Bc. Matuškovej na 
pedagogické oddelenie; 
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• Odišla Doc. Somorová na Stavebnú 
fakultu; 

• Noví ľudia nahradili vyučujúcich, 
ktorí chýbali na pôvodných 
katedrách.  

 
Personálna politika 

• Ústav bude motivovať svojich 
členov k tomu, aby pripravili a 
predložili habilitačné a inauguračné 
práce; 

• Ústav sa vynasnaží o preradenie do 
pedagogického procesu 
najschopnejších doktorandov; 

• Ústav pripraví bodový systém pre 
hodnotenie pedagogických 
výsledkov a vedecko-výskumných 
výsledkov v nadväznosti na 
prostriedky rozdeľované cez 
rozpočet STU a na tomto základe 
bude odmeňovať pracovníkov 

ústavu a tiež v závislosti od týchto 
výsledkov bude predlžovať 
pracovné zmluvy; 

• Skvalitnenie kvalifikácie 
pracovníkov ústavu bude 
záležitosťou, ktorej je potrebné 
venovať prvoradú pozornosť a bez 
ktorej nie je možné zabezpečiť 
plnenie dlhodobej vízie ústavu.  

 
 Nesporne dôležitými aktivitami boli 
aktivity po založení ústavu, ktoré boli 
nasledovné: 
 

• Vznik grémií: Ústavná rada, vedenie 
ústavu; 

• Sťahovanie sa do nových priestorov; 
• Vedecko-výskumná a pedagogická 

činnosť neprerušená; 
• Podanie akreditačného spisu; 
• Webová stránka.

 
 
Na stratégii spolupracovali najmä Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD., Prof. Ing. arch. Maroš 
Finka, PhD., Doc. Ing. Marián Zajko, PhD. a Hosť.Doc. Ing. Daniela Spirková, PhD.   
 

 
 
 
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, koniec roka sa nezadržateľne blíži a ja by som Vám chcel 
aj touto cestou poďakovať za pozitívny prístup k riešeniu problémov, s ktorými sme sa 
stretávali a stretávame od založenia ústavu ako aj za trpezlivosť v pedagogickom procese, 
ktorý v tomto roku  prebiehal v nie práve najľahších podmienkach   
 
Prajem Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych a do Nového 
roku Vám prajem všetko najlepšie, predovšetkým veľa zdravia, šťastia a osobných 
a pracovných úspechov.   
 
 
 

Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD. 
riaditeľ Ústavu manažmentu STU 
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Prof. Ing. Koloman IVANIČKA, PhD. 
riaditeľ Ústavu manažmentu 

. . . preds tavujeme . . .   

 
  
 

Prof. Ing.arch. Maroš FINKA PhD.
zástupca riaditeľa 

H.Doc. Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre vzdelávanie 
Doc Ing. Marián ZAJKO, PhD.
zástupca riaditeľa pre rozvoj ústavu 

a vedúci oddelenia Ekonomiky 
a manažmentu podnikania 
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. . . p r e d s t a v u j e m e . . .   

 

 

Doc PhDr. Dagmar PETRÍKOVÁ, PhD.
Vedúca oddelenia Priestorového plánovania a 

manažmentu 

Doc Ing. Mária ZÚBKOVÁ, PhD. 
Vedúca oddelenia Ekonomiky a riadenia 

stavebníctva 

 
      
   
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Ing. Anna HOLMANOVÁ, CSc. 
Vedecká tajomníčka  

 
 

Viera KONEČNÁ 
sekretariát 
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Doc Ing. Pavel HERZKA, PhD. 
Vedúci oddelenia Manažmentu 
chemických a potravinárskych 

technológiií
Bc. Katarína MATÚŠKOVÁ 
Študijné oddelenie 



 
Global Entrepreneurship Week - 
Globálny týždeň podnikateľstva (GTP) 
je iniciatíva zameraná na mladých ľudí bez 
rozdielu krajín. V týždni od 17. do 23. 
novembra 2008 uskutočnili partnerské 
organizácie zo 77 krajín na celom svete, 
ktoré sa do nej zapojili mnoho aktivít, od 
jednoduchých prejavov až po náročné 
súťaže s cieľom inšpirovať, spojiť, 
informovať, poradiť a angažovať budúcu 
generáciu podnikateľov. Jej zakladateľmi 
sú Kauffmanova nadácia pre podnikanie 
a celoštátna britská kampaň Zanechaj za 
sebou stopu (Make Your Mark) zameraná 

na vytváranie kultúry podnikavosti medzi 
mladými Britmi. Globálnymi sponzormi 
GTP boli burza  New Yourk Stock 
Exchange Euronext, spoločnosť IBM 
a spoločnosť Ernst & Young.  
 
Hostiteľmi tohto celosvetového podujatia 
na Slovensku boli Ústav manažmentu 
STU a Slovak British Business Council, 
ktorí spolupracovali s ďalšími 11 
partnerskými organizáciami z celého 
Slovenska a spolu s nimi pripravili počas  
Globálneho týždňa podnikateľstva 19 
aktivít: 

 

• VEREJNOSŤ 2008 - za slušnosť a zákonnosť v tejto krajine 
• Zahájenie Globálneho týždňa podnikateľstva 2008 (Launch of Global Entrepreneurship 
Week 2008) 
• Kooperačná burza: Design Connection ´08 
• FEI Elevator Pitch 2008 - Súťaž výťahových prezentácií o študentských fiktívnych firmách 
• Podnikajte v malých a stredných podnikoch - súťaž študentských prác 
• Podnikateľka Slovenska 2008 
• Podnikateľský pochod pre zdravie 
• Konferencia prezidentov študentských spoločností 
• Premietanie filmu ” Povolanie podnikateľ” (Call of the Entrepreneur)  
• 60. výročie vzniku Lúčnice 
• Podstata podnikateľstva…v ľahších a ťažších dobách - 8 jedinečných spôsobov ako 
dosiahnuť prosperitu bez ohľadu na ekonomickú situáciu 
• Fiktívna krajina 

 ... je iniciatíva zameraná na mladých ľudí bez rozdielu krajín. Vďaka 
významnej aktivite Doc. Ing. Mariána Zajku, PhD. sa toto celosvetové 
podujatie uskutočnilo aj na Slovenskej technickej univerzite, ktorého 
jedným z hostiteľov bol práve Ústav manažmentu. 

. . . významné  poduja t ia ,  akc i e ,  s emináre , . . .  
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• Nationbranding Conference 
• Passive Housing Project (Projekt pasívneho domu) 
• Alternatívne palivá v letectve - vplyv na emisie a na ľudský faktor 
• A2B - B2A 
• Živá reťaz dobej vôle 
• AIESEC - Highway conferenceT. 

Ústav manažmentu STU sa organizačne podieľal na troch z nich: 
 
▪ 1. ročník Súťaže výťahových prezentácií 
študentských fiktívnych firiem FEI 
Elevator Pitch 2008, konal sa 18. 
novembra 2008, 
 
▪ Premietanie slovenskej verzie filmu 
Povolanie podnikateľ (Call of the 
Entrepreneur) v aule FEI STU 19. 
novembra 2008 o 15.00 hod. a o 17.00 
hod. pre študentov FEI STU a ďalších 
záujemcov (v spolupráci s Národnou 
agentúrou pre rozvoj malého a stredného 
podnikania a IAESTE Slovakia) s krátkou 
následnou diskusiou divákov o jeho 
podnetoch. Osobitná vďaka patrí dekanovi 
FEI STU p. doc. Ing. Jánovi Vajdovi CSc. 
za ochotné poskytnutie auly FEI STU na 
tento účel. 
 

▪ Podnikateľský pochod pre zdravie (trasa: 
Záhorská Bystrice – Borinka a späť, kvôli 
nepriazni počasia sme vynechali hrad 
Pajštún) sa konal 23. novembra 2008 Za 
účasti riaditeľa Ústavu manažmentu STU 
prof. Ing. Kolomana Ivaničku Ph.D. Jeho 
účastníci cestou diskutovali o stratégii 
Ústavu manažmentu STU, o skúsenostiach 
z akcií Globálneho týždňa podnikateľstva 
využiteľných pri jeho organizácii v r. 2009 
a širšieho zapojenia oddelení ústavu do 
tejto iniciatívy. Bokom nezostala ani 
potreba vytvorenia iniciatívy za 
zachovanie a obnovu hradu Pajštún 
v rámci snáh o zachovanie historických 
pamätihodností na Slovensku a zaujímavé 
a úspevné spomienky účastníkov na 
turistické akcie na Slovensku a v zahraničí. 

 
Zástupcovia Ústavu manažmentu STU sa zúčastnili aj na ďalších aktivitách GTP 2008 v 
Bratislave: Zahájenie Globálneho týždňa podnikateľstva 2008 organizované SBBC na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave 18.11.2008  a Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 
„Podnikateľka Slovenska 2008“ organizované Národnou agentúrou pre rozvoj malého 
a stredného podnikania 19.11.2008. 
 
Vedenie Ústavu manažmentu STU oceňuje úzku a dobrú spoluprácu pri organizácií aktivít 
GTP 2008 najmä s organizáciami Slovak British Business Council, Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného podnikania, vedenie FEI STU, Ernst & Young Slovakia, 
Univerzitný technologický inubátor STU, STU Scientific s.r.o. a T-Industry s.r.o. Pri 
systematickej a širšie organizovanej podpore v rámci všetkých oddelení Ústavu bude možné 
dosiahnuť ešte výraznejšie výsledky v rámci Globálneho týždňa podnikateľsatva 2009 ešte 
lepšie a výraznejšie výsledky.  
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. . . významné  poduja t ia ,  akc i e ,  s emináre , . . .  

 
 
 
 
 

18. novembra tohto roku sa uskutočnil 1. ročník Súťaže výťahových 
prezentácií študentských fiktívnych firiem FEI Elevator Pitch 2008, 
ktorého účastníkmi boli študenti 3. ročníka 
 
 
 
Dňa 18. novembra  v doobedňajších 
hodinách sa uskutočnil  v priestoroch  
B-klubu FEI STU 1. ročník Súťaže 
výťahových prezentácií študentsk
fiktívnych firiem FEI Elevator Pitch 200
Organizátorom súťaže bol  Ústav 
manažmentu STU, doc. Ing. Marián
Zajko, Ph.D. Účastníkmi súťaže bol

     

ých 
8. 

 
i 

tudenti 3. ročníka, Priemyselná 
6 fiktívnych 

l 

 

ná porota súťaže:  

stová (riaditeľka 

-

5 súťažných kritérií bodovaných 
čet 

 
red začiatkom 

úťaže príslušnej sekcie. . 

ácie:   

 

 

tosť, a to ako zvládli prezentačný 
stres počas súťaže.  

š
informatika, prezentujúci 2
študentských firiem, každú firmu moho
reprezentovať jej 1 alebo dvaja  
predstavitelia, spolu  54 účastníkov.
 
Odbor
Ing. Dana Ukropcová (konateľka STU 
Scientific s.r.o.) 
Ing. Kamila Kapu
Univerzitného technologického inkubátora 
STU) 
Ing. Lenka Mikulíková (projektová 
manažérka Univerzitného technologického 
inkubátora STU) 
Ing. Juraj Tomlajn (konateľ spoločnosti T
Industry, s.r.o.) 

 
Porota hodnotila výťahové prezentácie 
jednotlivých súťažiacich a ich odpovede na 
otázky porotcov v troch sekciách súťaže 
podľa 
hodnotami 2 až 10 bodov (max. po
bodov: 50) v 2 kolách. Poradenie 
prezentácií firiem bolo stanovené verejným
náhodným výberom tesne p
s
 
V 1.kole odborná porota jednomyseľne 
vyhodnotila ako najlepšie tieto prezent
sekcia: 1 Macrohard, s.r.o., 2 CNCWork, 
s.r.o. 
sekcia: 1 PIKOK s.r.o., 2 SPARK 
Company, s.r.o. 
sekcia: 1 J&T s.r.o., 2 ex equo Webmaster
M&M s.r.o. a TECH s.r.o. 
 
Porota vyzdvihla veľmi dobrú obsahovú
úroveň a prezentačnú stránku všetkých 
vystúpení súťažiacich, ich nápaditosť 
a húževna
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V 2.kole odborná porota po dlhšom 
zvažovaní veľmi vyrovnaných vystúpení 
finalistov jednomyseľne vyhodnotila ako 

ajlepšie zo 7 prezentácií tieto 3 víťazné:  

ranislav Bobek, 

, Katarína Serbinová, František 
adarász) 

íťazní súťažiaci a spoločníci ich firiem 

 
vzdal 

(1. 
 

 Ernst & Young Slovensko  

azných firiem, 
8 bodov – študenti z ostatných 4 firiem 
finalistov 
6 bodov – študenti – spoločníci všetkých 

stavu 

ilanovi Nemcovi (Kabinet didaktickej techniky FEI STU)  za fotodokumentáciu priebehu 
úťaže. Osobitná vďaka patrí dekanovi FEI STU p. doc. Ing. Jánovi Vajdovi CSc. za ochotné 

tudentov  FEI STU, p. Ing. Jurajovi Tomlajnovi (T-Industry s.r.o.) a p. Ing. Zuzane 
očekovej (Ernst & Young Slovensko) za poskytnutie ocenení víťazom a finalistom súťaže. 

       Doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 

 
 
 
  
 

n
 
1 Macrohard, s.r.o. (B
Peter Hegeduš, Juraj Hladký) 
2 J&T s.r.o. (Bohumil Slodičák, Jaroslav 
Šašura) 
3 SPARK Company, s.r.o. (Andrea 
Pavlúsová
M
 
V
získali tieto ocenenia: fiktívnych študentských firiem, ktoré sa 

súťaže aktívne zúčastnili. 
 
 
 
Organizátor súťaže vyslovuje vďaku a uznanie za prípravu na súťaž a účasť v nej všetkým 
súťažiacim, skvelým odborným porotcom, pani Danke Pintérovej (Oddelenie EMP Ú
manažmentu STU) za zabezpečenie občerstvenia súťažiacich v priebehu súťaže a pánovi 

Finančné ceny, ktoré venovala do súťaže
T-Industry, s.r.o. a ktoré víťazom odo
konateľ spoločnosti Ing. Juraj Tomlajn 
cena: 1000,- Sk, 2. cena: 800,-Sk, 3. cena:
500,- Sk) 
Propagačné predmety , ktoré do súťaže 
venovala medzinárodná poradenská 
spoločnosť
Body na skúšku z predmetu Podnikanie 
malých a stredných podnikov: 
10 bodov – študenti z 3 víť

M
s
poskytnutie priestorov B-klubu FEI STU na účel 1. ročníka Súťaže výťahových prezentácií 
š
T
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. . . významné  poduja t ia ,  akc i e ,  s emináre , . . .  

 
Dňa 27. novembra v priest
manažmentu STU sa uskut
seminár na tému  „Obnova
domov s využitím nadstavi
seminár bol súčasťou aktiv
medzinárodného grantu Su
EIE/06/068/SI2.448123: „
Extension Retrofit for High
Housing in Europe“ a MV
“Obnova bytových domov 
energeticky úsporných tech
nadstavieb na základe euró
skúseností. K živej diskusi
študenti 5. ročníka  Ekonom
stavebníctva, ktorí sa semi
zúčastnili. Zástupcovia spo
VELUX Slovensko Ing. ar
Doršic a Ing. Milan Hodin
komplexný projekt v oblas
prefabrikovaných systémov
SOLTAG - ktorý je výsled
spolupráce urbanistov, arch
odborníkov na energiu a de
Vzorový dom takéhoto typ
realizovať v roku 2005 odb
v Dánsku v rámci výskumn
Demohouse. Koncept SOL
 

 

 Nepochybne však jednou z najväčších výhod realizovania bytov v nad-
stavbách je skutočnosť, že získané nové byty budú lepšie z hľadiska 
šetrenia energiou. Môžu byť postavené z materiálov, ktoré budú lepšie 
izolovať vnútorné priestory od prechodu chladu v zime, ako aj vylepšiť 
prostredie bytov v lete. Nové riešenie v tejto oblasti predstavila spoločnosť 
VELUX Slovensko, ktorá bola zároveň aj hlavným partnerom podujatia. 
oroch Ústavu 
očnil odborný 
 bytových 
eb. Odborný 
ít 
RE-FIT – 
Sustainable Roof 
-Rise Social 

TS grantu: 
s využitím 
nológií a 
pskych 

i prispeli aj 
iky a riadenia 

nára tiež 
ločnosti 
ch. Martin 
a predstavili 
ti využitia 
 - koncept 

kom vzájomnej 
itektov a 
nné osvetlenie 
u sa podarilo 
orníkom 
ého projektu 
TAG je 

príkladom udržateľného bývania 
budúcnosti, ktorý reaguje na neustále sa  
sprísňujúcu legislatívu Európskej únie 
oblasti obmedzenia emisií CO2. Uvedený 
projekt bol následne predstavený aj 
v ďalších krajinách Európy vrátane Českej 
republiky, kde sa stretol s pozitívnym 
ohlasom. Pozitívnym výsledkom podujatia 
je aj pokračovanie ďalšej spolupráce 
riešiteľov  projektu SUREFIT (Prof.Ing. 
Koloman Ivanička, Ing. Kristián Szekeres 
a H.Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.)so 
spoločnosťou VELUX Slovensko. K 
vysokej odbornej úrovni seminára prispeli 
aj svojimi vystúpeniami odborníci zo 
Stavebnej fakulty STU Prof. Ing. Anton 
Puškár, PhD, , Ferdinand Draškovič, PhD., 
Doc. Ing. Imrich Mikolaj, PhD. , Doc. Ing., 
z Enviromentálneho fondu MŽP SR Ing. 
Mária Zapletalová. K uvedenému podujatiu 
vyšla publikácia autorov Špirková, D. 
a Ivanička, K.: Obnova bytových domov 
s využitím nadstavieb, ktorá má za cieľ 
priblížiť čitateľovi, čo všetko ho čaká, ak 
sa rozhodne pre obnovu bytového domu 
a to z hľadiska technických, ekonomických 
a legislatívnych aspektov.

H. Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. 
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. . . významné  poduja t ia ,  akc i e ,  s emináre , . . .  

 S veľkým záujmom študentov sa stretli prednášky našich 
a zahraničných odborníkov, ktorí prednášali v rámci 
projektu ESF Excelentná univerzita. Témy zaujímavých 
prednášok sa viazali k problematike územného 
marketingu a manažmentu. 

 
 
 
 
 
Národný projekt Excelentná 
univerzita bol implementovaný 
Univerzitou Komenského v 
Bratislave v partnerstve s 
Bratislavským samosprávnym 
krajom od augusta 2007 do 31. 
októbra 2008 a do projektu sa 
zapojila aj STU v Bratislave - 
Ústav manažmentu. 
 
Cieľovými skupinami národného 
projektu v Bratislavskom 
samosprávnom kraji boli: 
- zamestnanci, pedagogickí 
pracovníci, vedeckí a výskumní 
pracovníci 
- študenti a absolventi vysokých 
a stredných škôl vstupujúci na t
práce 
- zamestnanci podnikov, malí a 
strední podnikatelia 
 
 

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

 
Organizovali sa prednášky pre verejnosť, prednášky, semináre, workshopy a poradenstvo pre 
odbornú verejnosť, zamestnancov a podnikateľov, 
pedagógov, doktorandov a študentov vysokých a 
stredných škôl v rámci nasledujúcich prioritných 
oblastí vzdelávania: 
   

Nové a obnoviteľné zdroje energie 
Biotechnológie a biomedicína 
Spoločnosť, veda a civilizačné výzvy  

  
 

Prednášajúcimi boli špičkoví zahraniční a 
slovenskí odborníci vo vybraných oblastiach 
vzdelávania z vedecko-výskumnej sféry, 
významné osobnosti spoločenského života a 
experti z podnikateľského prostredia. 
 
Ústav manažmentu STU  zorganizoval 5 
prednáškových cyklov pre študentov STU v 
oblasti územného manažmentu a marketingu a environmentálneho manažmentu na pôde STU, 
na ktoré si pozval viacerých zahraničných odborníkov v tejto oblasti: 
 

Prof. Barry D. Wood, UNC, UK, 1-4. 04. 2008 
Prof. Florin Zigrai, TU Wien, A, 4-6.05. 2008 
Prof. Gerard Grandjean, ENTPE Lyon, FR 6-9.05. 2008 
Prof. Pierre Robin, ENTPE Lyon, FR, 6-9.05. 2008 
Prof. Dietmar Scholich, ARL Hannover, 29-30. 9. 08 

 
 
 
 

Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. 
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. . . významné  poduja t ia ,  akc i e ,  s emináre , . . .  

 
 

 
Dňa 21.11.2008 sa uskutočnila súťaž doktorandov v študijnom programe Odvetvové a 
prierezové ekonomiky, kde doktorandi prezentovali svoje príspevky z oblasti . Komisia 
vyhodnotila jednotlivé prezentácie a rozhodla o nasledovnom poradí:  
 

1. miesto - Ing. Silvia Brázdovičová (2.ročník)  - Komplexná obnova mestských štvrtí 
a stým súvisiace aspekty 
2. miesto - Ing. Andrej Adamuščin (3. ročník.) – Investovanie do realitných fondov na 
Slovensku    
3. miesto - Ing. Martin Babulic (3. ročník.) -  Operačný program Bratislavský  kraj a jeho 
možné prepojenie na INITS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Komisia pracovala v nasledujúcom zložení: (zľava) Prof. RNDr. Ing. Jozef OBOŇA, PhD., Doc. Ing. Jozef 
CHAJDIAK, PhD., Prof. Ing. Ladislav ANDRÁŠIK, DrSc., Prof.  Ing.  Koloman IVANIČKA, PhD.,  Doc. 
PhDr. Dagmar PETRÍKOVÁ, PhD., Doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. a H. Doc. Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, PhD., 
ktorá celú akciu fotografovala. 
 
 

Prezentácia Ing. Janky Polakovičovej a Ing. Silvie Brázdovičovej 
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. . . významné  poduja t ia ,  akc i e ,  s emináre , . . .  

 
 
 
 
... prezentácie starších kolegýň a kolegov pozorne 
počúvali naši noví doktorandi – prváci – Ing. Marcela 
Mrvová, Ing. Richard Miške a Ing. Július Golej - k
takéto vystúpenie čaká už na budúci rok  

torých 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
... na to, aby  všetko bolo  administratívne v 
poriadku, prísne dohliadala Bc. Katarína 
Matúšková (zľava Ing. Andrej Adamuščin a Ing. 
Martin Babulic) 
 
 

... a na záver blahoželanie úspešným doktorandom...  
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. . . významné  poduja t ia ,  akc i e ,  s emináre , . . .  

Stavebná fakulta STU oslávila tohto roku 70. výročie 
svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa konala v dňoch 
4. – 5. decembra 2008 medzinárodná konferencia, na 
ktorej sa zúčastnili so svojimi hodnotnými vystúpeniami 
aj pedagógovia Ústavu manažmentu.  

Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
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. . . významné  poduja t ia ,  akc i e ,  s emináre , . . .  

 
 
Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 
70. výročia vzniku Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave. Vznik fakulty je 
neodmysliteľne spojený so začatím 
vyučovacieho procesu na novozaloženej 
Vysokej škole technickej Dr. M. R. 
Štefánika a otvorením prvého školského 
roka 1938/39 – 5.12.1938 pre prvých 63 
študentov. Pre históriu a súčasnosť 
Stavebnej fakulty je významná skutočnosť, 
že ako prvé boli na škole zriadené študijné 
oddelenia inžinierskeho staviteľstva 
konštruktívneho a dopravného, 

inžinierskeho staviteľstva 
vodohospodárskeho a kultúrneho a 
zememeračského 
inžinierstva, ktoré položili základy 
dnešného moderného technického školstva 
na Slovensku, ako aj základy Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave, jej študijných 
odborov a základných pracovísk – 
katedier. Cieľom konferencie bolo 
informovanie technickej verejnosti o 
výstupoch fakulty v oblasti vedeckej, 
odbornej a vzdelávacej. Rokovanie 
konferencie prebiehalo v j29 sekciách, 
z ktorých jedna bola práve Sekcia 
Ekonomiky a riadenia stavebníctva.   
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. . . významné  poduja t ia ,  akc i e ,  s emináre , . . .  

 

Ing. Július Golej  

 

Doc .Ing. Mária. Zúbková, PhD. 

Ing. Gabriela Kalinová, PhD. 

 
 
 

ý

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Zuzana Chodasová, PhD. Ing. Zora Petráková, PhD. 

 
 

 

Ing. Ľubomír Jamečn
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Už to stáva postupne tradíciou, že študenti 
piateho ročníka študijného smeru 
Ekonomika a riadenie stavebníctva 
absolvujú povinnú exkurziu v zahraničí. 

. . . e x k u r z i a . . .   

 
 
Tohto roku sme navštívili poľské mestá Varšava, 
Sopot, Gdansk a Katovice a české mesto Ostrava. 
Cieľom exkurzie bolo zoznámiť študentov 
s projektami obnovy mestských častí 
a nevyužitých priemyselných areálov. V Sopote 

nám predstavili projekt obnovy centrálnej časti kúpeľného mesta, ktoré bolo realizované 
v spolupráci súkromnej a verejnej sféry – PPP projekt. Navštívili sme aj pracoviská 
Univerzity v Gdansku, ktoré sú umiestnené v Sopote - Fakultu obchodu a podnikania. 
V Katoviciach sme mali možnosť zoznámiť sa s projektom revitalizácie areálu bývalých 
uhoľných baní, ktoré boli prestavané na nákupno-spoločenské centrum spojené s obytnou 
zónou – Silesia City Center. Je to známy projekt ocenený aj v zahraničí. Realizovaný 
bols maďarskou developerskou spoločnosťou Trigranit, s.r.o., ktorá realizovala aj Polus city 
center v Bratislave. V Ostrave sme boli hosťami Vysokej školy banskej VŠB. Navštívili sme 
Hornícke múzeum, ktoré vzniklo prestavbou areálu bývalého dolu E.Urx (ťažba čierneho 
uhlia) na kultúrno-spoločenské centrum. Po skončení oficiálnej časti programu, študenti mali 
možnosť spoznať historické centrá navštívených miest a stráviť príjemné chvíle 
s ochutnávaním miestnych špecialít .... . .    
 
 
         Ing. Kristián Szekeres 
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. . . v  skra tke . . .   

 
 

 
 
V zimnom semestri sme mali možnosť 
privítať štyroch učiteľov Dr. Jurga 
NAIMAVICIENE, Dr. Mindaugas 
KRUTINIS, Dr. Vaidotas TRINKUNAS a 
Dr. Laura Tupenaite a tiež jedného 
študenta Ignasa Vosyliusa z Vilnius 
Gediminas Technical University. Všetci 
hostia nás navštívili v rámci programu 
ERASMUS. Učitelia pracujú na Stavebnej 
fakulte vo Vilniuse a sú členmi Katedry 
ekonomika stavebníctva a manažment 
nehnuteľností. V rámci svojho pobytu 

v Bratislave zúčastnili sa aj na 
medzinárodnej konferencii VIRTUÁLNA 
UNIVERZITA, kde spoluorganizátorom 
bola aj STU Bratislava. Keďže hostia mali 
záujem o e-learningové projekty na našom 
pracovisku  Doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 
im pripravil zaujímavú prednášku 
o doterajších skúsenostiach v spolupráci 
s kolegami z FEI. Hostia nás opúšťali plní 
príjemných zážitkov a tešia sa na ďalšiu 
spoluprácu a na návštevu našich 
pracovníkov vo Vilniuse. 

 
 
 
 

 
 
 
Rada Ústavu manažmentu na svojom 
jesennom zasadnutí 8, decembra 2008 
venovala pozornosť najmä pedagogickým, 
vedecko-výskumným a zahraničným 
aktivitám realizovaným v roku 2008 
a stratégii rozvoja, ktorú predstavil Prof. 

Ing. Koloman Ivanička, PhD., riaditeľ 
ústavu. V diskusii členovia Rady ÚM 
nastolili a prerokovali vybrané legislatívne 
a organizačné otázky, súvisiace 
s optimalizáciou pedagogického 
a vedecko-výskumného programu ústavu. 
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. . . pr ipravujeme . . .   

 
  
 

Cieľom nového časopisu s plánovan
názvom: „MANEKO“ (MANAŽME
EKONOMIKA PODNIKU) bude za
prázdne miesto v štruktúre časopiso
zaoberajúcich sa problematikou 
ekonomiky a manažmentu priemyse
podnikov a rozširovať možnosti 
publikovania odborných prác pre cie
skupinu vysokoškolských pedagógo
a vedeckých pracovníkov z oblasti 
všeobecného manažmentu, finančné
manažmentu, manažmentu kvality, 
environmentálneho manažmentu, 
manažmentu ľudských zdrojov, 
manažmentu malých a stredných po
marketingu, controllingu, logistiky, 
strategického manažmentu podnikov
 
Časopis zároveň bude dávať príležit
publikovanie príspevkov aj doktoran
odborným pracovníkom z podnikov
praxe, verejnej správy a pod.. Ako k

 

 

 

 Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych 
technológií Ústavu manažmentu STU sa rozhodlo pokračovať 
v tradícii vydávania odborného časopisu a nadviazať tak na 
niekoľkoročnú tradíciu VEDECKÝCH LISTOV Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – 
Katedry manažmentu 
ým 
NT A 

pĺňať 
v 

lných 

ľovú 
v 

ho 

dnikov, 

 a pod.  

osť pre 
dom a 

ej 
aždý 

odborný časopis bude uverejňovať aj 
recenzie odborných prác.  

 
Zámerom je vytvoriť priestor pre 
pravidelnú, intenzívnu a cieľovo zameranú 
výmenu informácií a názorov, z ktorej 
vyplynie rozšírenie a skvalitnenie 
spolupráce medzi vzdelávacími 
inštitúciami navzájom ako aj hospodárskou 
praxou  na Slovensku i v zahraničí.  
Odborná úroveň  pripravovaného časopisu 
bude garantovaná medzinárodnou 
redakčnou radou, ktorá by mala 
reprezentovať spoluprácu univerzít 
technického a ekonomického zamerania zo 
Slovenska a zahraničia v uvedenej 
problematike. Plánovaná periodicita 
časopisu je dve čísla ročne.  
 
Uverejnenie príspevkov v tomto novom 
časopise bude  bezplatné.  
   
 

Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD. 
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GRATULUJEME   

 
Kolektívu spracovateľov projektu Centra pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej 

ekonomiky "SPECTRA+", Centre of Excellecne EU, ktorých projekt bol schválený a tým 

získali nenávratný príspevok v celkovej výške 38 366 511,85 SKK. Na spracovávaní 

tohto úspešného projektu sa významnou mierou podieľali aj členovia Ústavu 

manažmentu – Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD., 

Ing. Ľubomír Jamečný, Doc. Ing. Marián Zajko, PhD., Doc. Ing. arch. Daniela Gažová, 

PhD., Doc. Ing. Mária Zúbková, PhD., Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD., Mgr. Matej 

Jaššo, PhD. a Ing. Anna Holmanová, CSc. 

 
Cieľom projektu je: 
 

1. otvorenie nových možností pre vedeckú prácu a integráciu ved. pracovísk BSK 
v rámci európskeho výskumného priestoru skvalitnením vedeckej infraštruktúry 

2. integráciou a posilnenie synergie špičkových pracovísk BSK v Centre SPECTRA+ pre 
rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky a tým umožniť: 

• efektívnejšie využitie ich potenciálu pre potreby praxe,  
• rozšírenie komplexnosti poskytovaného know-how,  
• zvýšenie ľudského potenciálu, skvalitnenie vybavenia , zvýšenie 

konkurencieschopnosti pracovísk Centra SPECTRA+ 
• zlepšenie transferu know how do praxe riadenia sídelného rozvoja,  
• zvýšenie efektívnosti investícií do vedeckej infraštruktúry jej integráciou s existujúcou 

infraštruktúru pracovísk a zdielaným využitím v rámci  Centra SPECTRA+. 
• rozšírenie medzinárodnej spolupráce pracovísk BSK ich integráciou v rámci európskej 

siete SPA-CE.net a medzinárodných vedeckých programov 
• atrahovanie záujmu o BSK ako zdroj know-how z krajín mimo EU  

 
Projekt bude obsahovať nasledovné aktivity: 
 
1.1 Obstaranie platformy pre integrovaný systém monitoringu, spracovania dát,  priestorovej 
simulácie a modelovania  
1.2. Obstaranie distribuovaného systému interaktívneho ekonomického modelovania a 
manažmentu ekonomických dát 
1.3 Obstaranie modulu externej komunikácie pre technologickú linku na spracovanie dát 
diaľkového prieskumu územia 
1.4 Posilnenie kapacít pre výskum potenciálu a limitov pre rozvoj sídelnej infraštruktúry a  
aktivity v krajine 
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2.1. Zapojenie výskumných kapacít do medzinárodného výskumu  potenciálov pre rozvoj 
sídelnej infraštruktúry  
3.1 Vybudovanie kapacít pre výskum  metód a nástrojov riadenia rozvoja priestorových 
štruktúr znalostnej ekonomiky 
3.2. Obstaranie distribuovaného systému monitoringu a interaktívneho modelovania dopravy 
a jej impaktov v území 
4.1. Vytvorenie integrovaných koordinačných a infraštrukturálnych predpokladov fungovania 
Centra SPECTRA+  
4.2. Obstaranie technicko-technolog. platformy pre integrovaný manažment databáz, ich 
rozhraní, komunikáciu a riadenie 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Prajeme veľa úspechov pri riešení 
projektu!!!!! 
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. . . kontakty  –  abecedný  zoznam. . .   

PRIEZVISKO a MENO Telefónne číslo klapka 
IVANIČKA Koloman – riaditeľ ÚM 0918 669 130 9740 
Andrášik Ladislav 0918 669 106 9 133 
Arbe Tatiana 0918 669 124 9 082 
Bondareva Irina 0918 669 114 9 142 
Brinzová Marta 0918 669 125 9 083 
Ďurechová Mária 0918 669 137 9 095 
Fabová Ľudmila 0918 669 126 9 084 
Finka Maroš 0905 612 465 5 969 
Gažová Daniela 0905 483 431 5 431 
Herzka Pavel 0918 674 317 4 317 
Hoffman Pavel 0918 669 145 9 096 
Holmanová Anna 0918 669 200 9 132 
Horka Ľuboš 0918 669 128 9 086 
Hranaiová Mária 0918 669 127 9 085 
Chajdiak Jozef 0918 669 129 9 087 
Chodasova Zuzana 0918 669 107 9 135 
Jamečný Ľubomír 0908 152 123 5956 
Jančíková Edita 0918 669 144 9 088 
Jaššo Matej 0918 669 199 9 140 
Jemala Ľubomír 0918 669 131 9 089 
Kajanová Jana 0918 669 115 9 143 
Kalinova Gabriela 0918 669 108 9 136 
Konečná Viera – sekretariát ÚM 0918 669 105 9 131 
Kuperova Martina 0918 669 116 9 144 
Macušková Katarína 0918 669 113 9 141 
Majernik Milan 0918 669 117 9 145 
Materák Milan 0918 669 132 9 090 
Matúšková Katarína 0918 669 138 9 130 
Mišota Branislav 0918 669 133 9 091 
Olejník Pavol 0918 669 139 9 146 
Petráková Zora 0918 669 109 9 137 
Petríková Dagmar 0908 713 465 5968 
Pinterová Dana 0918 563086 9 081 
Plchová Jana 0918 669 141 9 147 
Potančok Milan 0918 669 134 9 092 
Stejskal Rudolf 0918 669 142 9 148 
Stenchlák Marián 0918 669 135 9 093 
Szekeres Kristián 0918 669 111 9 139 
Šimanovská Tatjana 0918 669 136 9 094 
Špirko Dušan 0918 669 112 9 149 
Špirková Daniela 0918 669 110 9 138 
Zajko Marián 0918 646 537 nemá 
Zatrochová Monika 0918 563 085 9 080 
Zúbková Mária 0918 669 140 9 134 
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