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. . . úvodom. . .  

„Našou snahou je, aby študenti našli u nás 
priateľské prostredie umožňujúce dobrú 
komunikáciu s pedagógmi, so študijným oddelením 
ako aj študentmi navzájom.... 

 
 
 
Milé kolegyne, milí kolegovia, 
 

teší ma, že Vám môžem predložiť už tretie číslo „nášho časopisu“, a zároveň dúfam, že 
opäť v ňom nájdete informácie, ktoré Vás zaujmú. V poslednom čísle ste boli oboznámení 
o priebehu akreditácie, akreditovaných študijných programoch, ako aj o predstave vedenia 
ústavu o jeho ďalšom smerovaní. S potešením môžem konštatovať, že ako posledný bol 
akreditovaný študijný program chemikov. 

 
Po priznaní práv udeľovať akademický titul Bc., Ing., PhD. nastal proces zložitej 

administrácie a „preklápania“ študentov na akreditované študijné programy na Ústave 
manažmentu STU. Tu je potrebné vysoko oceniť prácu Mgr. Kataríny Matúškovej, ktorá 
s vysokou odbornosťou, profesionalitou a predovšetkým s priateľským prístupom k študentom 
zvládla túto náročnú situáciu. 

 
Napriek množstvu pedagogickej práce sa na ústave uskutočnilo viacero zaujímavých 

a významných akcií. Boli to jednak vedecké semináre a workshopy, ale tiež prvý „Deň 
otvorených dverí Ústavu manažmentu STU“, ktorý sa konal v Poprade a v Bratislave. Za 
prípravu a úspešný priebeh patrí vďaka predovšetkým pracovníkom z oddelení PPM, ERS a 
novovzniknutého RI. Významnou akciou európskej úrovne v blízkej budúcnosti je „Industry 
seminár“, ktorého pozvánku tu tiež nájdete.  
 

Jedným zo zdrojov výmeny informácií ako aj prezentácie navonok, je aj webová 
stránka ústavu. Pomaly ju aktualizujeme s tým, že bude čitateľná aj v anglickom jazyku. Za 
pomoc pri príprave textov chcela by som poďakovať nášmu doktorandovi Ing. Jurajovi 
Tomlainovi z Oddelenia MChaPT. 

 
Na posledných stranách časopisu nájdete aj aktualizovaný telefónny zoznam 

pracovníkov Ústavu manažmentu ako aj vybrané tiesňové linky, ktoré Vám pomôžu v prípade 
nejakých nepredvídaných situácií. 

 
 

Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD  
zástupca riaditeľa pre vzdelávanie 
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Pr íhovor  r iad i t eľa   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Milé kolegyne, milí kolegovia, 
 

uplynulý rok bol v znamení 
viacerých pozitívnych zmien.  Slovenská 
technická univerzita získala ako jedna z 
mála vysokoškolských ustanovizni na 
Slovensku štatút univerzity, čo je na jednej 
strane veľký úspech, no na strane druhej je 
aj výzvou pre skvalitnenie našej činnosti. 
Na Ústave manažmentu boli akreditované 
viaceré študijné programy a od jesene 
máme vlastných študentov, o ktorých sa 
stará dobre fungujúce pedagogické 
oddelenie. Od januára 2009 sa rozbehli 
práce v rámci centra excelentnosti pre 
rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej 
ekonomiky. Ide o jedno z piatich centier 
pôsobiacich v rámci Slovenskej technickej 
univerzity. 

Ústav manažmentu je zapojený do 
viacerých výskumných projektov, a to tak 
doma ako aj v zahraničí. Túto činnosť sa 
snažíme ďalej rozširovať, pretože je 
jedným zo zdrojov financovania našich 
aktivít a súčasne znamená výmenu 
informácií so svetom, z čoho napokon 
profitujú aj študenti. Súčasne bolo 
uzavretých množstvo dohôd so 
zahraničnými univerzitami, ktoré 
umožňujú realizovať výmeny učiteľov 
a študentov. Tieto možnosti využívajú 
najmä študenti Priestorového plánovania 

a v menšej miere študenti Ekonomiky 
a riadenia stavebníctva. Značné rezervy 
vidím pri výmenách študentov, ktorých je 
vo všeobecnosti viac ako sú študentmi 
reálne využívané.  
 

V tomto roku nás čaká množstvo 
závažných zmien. Budú parlamentné 
voľby, voľby dekanov a rektora na STU. 
Nemôžeme však so založenými rukami 
čakať na ich výsledky, ale musíme sa 
snažiť upevniť postavenie Ústavu 
manažmentu v rámci Slovenskej technickej 
univerzity ale aj v rámci Slovenska, čo 
považujem za náročnú úlohu nás všetkých. 
 

Vstup do Európskej únie znamenal, 
že sme sa stali aj súčasťou nadnárodného 
univerzitného prostredia, v rámci ktorého 
prebieha silná konkurencia. Slovenský 
študent si môže vyberať nielen medzi 
slovenskými a českými univerzitami, ale 
môže úspešne študovať aj v iných 
krajinách Európskej únie. Našou úlohou je 
teda vytvoriť lepšie podmienky pre 
štúdium študentov a poskytnúť im 
kvalitnejšie poznatky, podporiť rozvoj ich 
tvorivého myslenia a zručností. 
 
Aj v tomto roku nás teda čakajú náročné 
úlohy: 
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• na prvom mieste je potrebné klásť 
dôraz na kvalifikačný rast učiteľov 
a koncepčne pripravovať nových 
garantov študijných programov 
a ich základných predmetov.  
Vychovať nových docentov 
a profesorov ako garantov pre 
akreditáciu je dnes už otázkou 
veľmi krátkej perspektívy; 

• Ústav manažmentu musí ďalej 
klásť dôraz na publikačné aktivity, 
získavanie grantov, a teda 
pokračovať v úspechoch, ktoré boli 

dosiahnuté v tejto oblasti 
v uplynulom roku.  Súčasne  je 
nevyhnutné aktivizovať časť 
kvalifikovaného ľudského 
potenciálu, ktorý zatiaľ v tejto 
oblasti nedosahuje požadované 
výsledky; 

• Súčasne musí zdokonaľovať svoju 
pedagogickú činnosť zavádzaním 
účinnejších metód pedagogickej 
práce. 

 
 

 
Dovoľte mi, aby som zaželal Ústavu manažmentu, jej vedúcim pracovníkom, pedagógom 

a ostatným zamestnancom, aby rok 2010 využili pre rozvoj existujúcich a nových študijných 
programov, pre zabezpečenie osobného rastu, pre skvalitnenie vedecko-výskumnej práce 
a práce so študentmi. Taktiež prajem, aby nezotrvávali vo svojom myslení na ustálených 
stereotypoch, ale aby mali dosť síl, odvahy a jasnozrivosti, ktoré by im mali umožniť využiť 
príležitosti, vyplývajúce zo zriadenia Ústavu manažmentu na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave. V neposlednom rade by tento rok mal byť využitý pre rozvoj obojstranne 
výhodnej spolupráce s fakultami Slovenskej technickej univerzity a so zahraničím.  
 

 
 
 

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

 

 
 
 
V minulom čísle sme predstavili Oddelenie priestorového plánovania, študijné oddelenie 
(vtedy ešte jednočlenné) ako aj sekretariát. Dnes predstavíme už druhé oddelenie v poradí. 
     

 
Zľava: Ing. Gabriela Kalinová, PhD., Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD., Ing. Kristián 
Szekeres, Doc. Ing. Zora Petráková, PhD., Doc. Ing. Mária Zúbková, PhD., Ing. Zuzana 
Chodasová, PhD., p. Viera Konečná 
 
 
Vedúcou oddelenia je Doc. Ing. Mária  Z Ú B K O V Á , PhD. 
 
Vo svojej profesionálnej práci sa zaoberá  makroekonómiou, mikroekonómiou, územným 
marketingom a bytovou politikou 
Záľuby:  ľudové umenie, klasická hudba. 
 
Prof. Ing. Koloman  I V A N I Č K A , PhD. 
 
Je garantom študijného programu Ekonomika a riadenie stavebníctva a garantom študijného 
programu Odvetvové a priestorové ekonomiky pre doktorandské štúdium. Vo svojej 
profesionálnej práci sa zaoberá ekonomickými a inštitucionálnymi aspektmi rozvoja 
realitných trhov, manažmentom a informačnými systémami a rozvojom medzinárodných 
kontaktov. 
Záľuby: vysokohorská turistika, lyžovanie, cyklistika, historické romány.   
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Doc. Ing. Zora  P E T R Á K O V Á , PhD. 
 
Vo svojej profesionálnej práci sa zaoberá projektovým riadením  a finančným riadením so 
zameraním na problematiku riadenia stavebných investičných projektov a  problematiku 
riadenia stavebných podnikov. Zaujíma sa tiež o  riadenie projektov riešenia 
environmentálnych záťaží  na Slovensku a v európskom kontexte. 
Záľuby:  
Knihy, ručné práce, cestovanie. 
 
 
Ing. Gabriela  K A L I N O V Á , PhD. 
 
Vo svojej profesionálnej práci sa špecializuje na oblasť ľudských zdrojov so zameraním 
na manažérske kompetencie a efektívnu komunikáciu a na oblasť etiky podnikania. 
Záľuby: záhrada a golf   
 
Ing. Zuzana  C H O D A S O V Á , PhD. 
 
Vo svojej profesionálnej práci sa špecializuje na oblasť účtovníctva, facility managementu a 
controllingu.   
Záluby : šport najmä turistika, fotografovanie, umelecká keramika.  
 
 
Ing. Kristián  S Z E K E R E S   
Vo svojej profesionálnej práci sa venuje strategickému manažmentu, priestorovej 
ekonomike. Praktické skúsenosti má s územným plánovaním a regionálnym rozvojom. 
V oblasti výskumu sa zaoberá problematikou udržateľného rozvoja v oblasti stavebníctva. 
Záľuby:  turistika, fotografovanie, cestovanie, chalupárčenie. 
 
p. Viera K O N E Č N Á  
 
Je nielen sekretárkou oddelenia ERS, ale zabezpečuje sekretárske a čiastočne ekonomické 
záležitosti celého ústavu.  
Záľuby: príroda - poľovníctvo – je členkou poľovníckeho združenia Podunajské Biskupice, 
kde „viac ako lovu zveri sa venujem jej pozorovaniu a ochrane s presvedčením, že sa nájde 
spôsob, ako z poľovníctva vypudiť chamtivosť, honbu za ziskom a všetko zlé, čo tam nepatrí“. 
Ďalej je to záhradka  - hlavne pestovanie kvetov, slovenský folklór vo všetkých podobách, - 
miluje knihy, poľné kvety, prírodopisné filmy  a zvieratá - osobitne mačky. 
    
 
 
 
 
 
 
 

(DŠ) 
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. . .  p r e s t í ž   
ústavu na medzinárodných fórach umožní aj účasť 

v európskom projekte COST TU0602  
 
              

 
 

Program COST je orientovaný na 
financovanie spolupráce vedcov najmä 
z krajín EÚ v rámci európskych špecifických 
projektov. Jedným z týchto projektov je 
projekt COST TU0602  Územný manažment 
a mestská dynamika.

 
 
 
 
Projekt COST je rozdelený na sekciu mladých výskumníkov a sekciu odborných 

členov. Odborných členov jeho riadiaceho výboru zastupujú v rámci Slovenska Prof. Ing. 
Koloman Ivanička, PhD. a Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - obaja z Ústavu manažmentu 
STU, ktroí sa zúčastnili dvoch zasadaní riadiacieho výboru  v nórskom OSLE a portugalskom 
FARE. Práve vo Fare sa uskutočnila aj konferencia, kde obaja členovia aktívne vystúpili 
s príspevkom s názvom: „Dynamics of Bratislava urban and housing development“. 

 
Európske mestá sa podstatne 

vzájomne odlišujú z hľadiska vlastníctva 
pozemkov, organizácie stavebníctva, 
usporiadania nehnuteľností, hypotekárnych 
systémov, kultúry územného plánovania, 
mestskej politiky, manažérskych 
a ekonomických nástrojov. Skutočný vplyv 

týchto rozdielov na úspešnosť mestského 
rozvoja nie je dostatočne známy napriek 
tomu, že je to veľmi dôležité pre dlhodobý 
ekonomický rozvoj európskych krajín 
a hlavne nových členských štátov EÚ. 
Tento COST poskytuje rámec pre európske 
komparatívne štúdie so zameraním na: 

1. režimy územného manažmentu 
a územné politiky pre mestský 
rozvoj a regeneráciu 

2. nástroje územného manažmentu pre 
veľké developerské projekty 

3. celkové hodnotenie výkonnosti 
týchto režimov, politík a nástrojov. 

 
Pracovníci Ústavu manažmentu, ktorí sa 
mali možnosť zapojiť do tohto projektu, 
veľmi oceňujú možnosti, ktoré im 
poskytuje projekt pre komunikáciu so 
zahraničnými špičkovými univerzitnými 
a výskumnými pracoviskami. Súčasne sme 
presvedčení, že naša účasť v projekte 
COST TU0602, ktorý sa skončí v polovici 
roku 2011 umožní zvýšiť prestíž ústavu na 
medzinárodných fórach.  
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Na konci leta v dňoch 30.8. – 5.9. 2009 sa 
uskutočnila medzinárodná letná škola 
v Lausanne (Švajčiarsko), v rámci 
európskeho programu COST - TU0602, 

ktorej sa zúčastnili mladí výskumní 
pracovníci z 9 európskych krajín 
(Švajčiarsko, Francúzko, Holandsko, 
Španielsko, Slovensko, Slovinsko, Fínsko, 
Portugalsko a Taliansko). Členom siete 
mladých výskumníkov je doktorand 
Ústavu manažmentu STU Ing. Július 

Golej, ktorý sa za Slovensko na tejto letnej 
škole úspešne zúčastnil. Hlavným 
odborným cieľom akcie bolo riešenie 
prípadovej štúdie v obci Gland, ktorá sa 
nachádza medzi mestami Ženeva 
a Lausanne. Úloha pozostávala 
z vyriešenia mobilizácie územia v okolí 
obce Gland a vyriešenia miestnej 
infraštruktúry s dôrazom na hlavný 
územný plán tejto lokality. Mladí riešitelia  

boli dôkladne oboznámení so zadaním, 
miestnou ĺegislatívou, a všetkými 
problémami v danej lokalite, pričom 
riešené územie osobne navštívili. Účastníci 
boli rozdelení do medzinárodných 
riešiteľských skupín, kde každý člen mal 
prispieť k vyriešeniu zadanej úlohy práve 
vedomosťami týkajúcich sa územného 
manažmentu, riešenia vlastníckych 
vzťahov a relokačných procesov z vlastnej 
domovskej krajiny. Mladí výskumníci 
absolvovali zároveň mnoho odborných 
prednášok od významných miestnych aj 
zahraničných odborníkov, týkajúcich sa 
danej tematiky, na Polytechnickej 

Univerzite v Lausanne (EPFL). Výsledky 
letnej školy boli prezentované jednotlivými 
zúčastnenými členmi letnej školy pred 
medzinárodnou komisiou, a treba 
podotknúť, že jednotlivé riešenia mali 
veľký úspech a zároveň dali podnet na 
zrealizovanie druhého ročníka letnej školy 
aj v roku 2010. 
 
 Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD. 

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

 

V decembri sa na Ústave manažmentu STU uskutočnil 
významný medzinárodný seminár, ktorý bol zameraný na 
oblasť mestskej infraštruktúry a investície súvisiace 
s mestským rozvojom. 

 
 
 

Ústav manažmentu STU bol, 
v spolupráci s ERES-om (European Real 
Estate Society), Spectrou - Centrom 
Excelencie a Krakovskou ekonomickou 

univerzitou, 
organizátorom 

zaujímavého 
medzinárodného 

seminára Urban 
Investments, 

ktorého prvý ročník 
sa uskutočnil 
v decembri 2009 v 

priestoroch Ústavu manažmentu. Seminár 
bol zameraný na problematiku 
financovania miest, mestskú infraštruktúru 

a investície ktoré súvisia s mestským 
rozvojom. Seminára sa zúčastnili 
významné osobnosti z tejto oblasti, medzi 
ktoré nesporne patrí Profesor Stanislav 
Belniak z Krakovskej ekonomickej 
univerzity, ktorý je v súčasnosti 
prezidentom ERESu, Profesorka Paloma 
Taltavull 
z Univerzity 
v Alicante, 
riaditeľka pre 
vzdelávanie 
ERESu ako 
aj ďalší 
kolegovia 
z Poľska 
a Slovenska.  

 
 

 

To, že prvý ročník bol úspešný dokazuje aj skutočnosť, že záujem o uskutočnenie 
druhého ročníka prejavili kolegovia z Poľska, z Ekonomickej univerzity v Poznani. 

 
Ing. Július Golej 
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. . .  w o r k s h o p y  . . .   

 
 
 
 

Dňa 23. septembra 2009 sa na 
Ústave manažmentu uskutočnil zaujímavý 
workshop pod názvom „Nová rola 
vysokoškolského učiteľa - kouča/mentora 
v príprave absolventov a doktorandov 
technických vysokých škôl ako dôsledok 
trendu individualizácie a jedinečnosti 
pracovnej sily na trhu práce“. 
Realizovaný bol v rámci projektu KEGA 

3/6150/08. Ako vyplýva už z názvu, 
určený bol predovšetkým vysokoškolským 
učiteľom. Cieľom tohto zaujímavého 

workshopu bolo umožniť, odhaliť 
a posúdiť vlastné koučovacie/mentorské 
skúsenosti, ako aj využiť koučing/ 
mentoring ako podporný nástroj 
pozitívneho odborného a osobnostného 
rozvoja vysokoškolských učiteľov.  

Rozmanitosť dnešnej pracovnej sily 
obsahuje nielen regionálne rozdiely, ale 
tiež rôzne preferencie a potreby. S rastúcou 
globalizáciou chcú firmy zamestnancov 
s rozmanitými skúsenosťami, ktorí budú 
rozumieť trhu. Doteraz bola pozornosť 
väčšinou venovaná technicko - 
ekonomickej stránke učebného procesu, 
s dôrazom  na unifikovanie 
a rovnocennosť. Účelom bolo dosiahnutie 
predovšetkým kvalifikačných štandardov. 
Prevláda však téza zodpovednostného 
rozhrania vysokoškolského učiteľa za 
prípravu absolventov ukončením štúdia, 
proaktivity na strane študentov 
a doktorandov. Moderátorom workshopu 
bol Ing. Branislav Kalina, PhD., ktorý je 
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medzinárodne certifikovaný kouč a má aj 
bohaté skúsenosti v oblasti personálneho 
manažmentu.  

Zámerom workshopu  bolo 
podnietiť vysokoškolských učiteľov 
o ďalšie sebarozvíjanie a zároveň vnímať 
výrok „celoživotné vzdelávanie 
vysokoškolského učiteľa – dilema alebo 
synergia“ bez otáznika na jeho konci. Na 

rovnakú úroveň je kladené upevnenie 
sebaúcty a zdieľanej zodpovednosti za 
prípravu najhodnotnejších aktív 
spoločnosti, akými sú absolventi vysokých 
škôl a doktorandi. Workshopu sa zúčastnili 
pedagógovia a doktorandi Ústavu 
manažmentu STU.  
 

 
 

Ing. Gabriela Kalinová, PhD. 
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Exkurz ia  pre  š tudentov  a j  v  zahran ič í  . . .   

 

 

Stalo sa už tradíciou, že študenti druhého 
ročníka inžinierskeho štúdia študijného 
smeru Ekonomika a riadenie stavebníctva 
absolvujú povinnú exkurziu v zahraničí. 

 

Dňa 8. 10. 2009 sme navštívili SolarCity v 
Linzi. SolarCity je satelitné sídlisko pre 
3000 obyvateľov, ktoré je ekologicky a 
nízkoenergeticky koncipované a v 
európskom kontexte je tento projekt 

unikátny. Celkový koncept sa prejavuje 
nielen výraznými úsporami energie, ale sú 
tu aplikované aj ďalšie ekologické princípy 
ako je koreňová čistička vôd, prírodný 
vodný systém a pod.).  

Potom sme pokračovali s 
prehliadkou nízkoenergetického bytového 
domu „Wohnen im Park“ v Leondingu. 
Súbor bytových domov sú postavené v 
nízkoenergetickom štandarde, 38 
kWh/m2.a, 784 m2  solárnych kolektorov 
368 m2  fotovoltaika – inštalovaný výkon 
45kW. 

 
 
 

 
 
Aj keď počasie v treťom týždni 

októbra bolo dosť mrazivé, vybrali sme sa 
na vopred dohodnutú návštevu 
marketingového oddelenia spoločnosti 
SKANSKA. Študenti mali možnosť 
vypočuť si prednášku vedúcej oddelenia 
marketingu a komunikácie Mgr. 
Magdalény Dobišovej o transformačnom 
procese prebiehajúcom v podniku. Na 
ďalší deň sme boli hosťami agentúry 
SARIO, kde sme mali možnosť dozvedieť 
sa podrobnosti o podpore zahraničného 
obchodu a procese prípravy zahraničných 
investícii na Slovensku.  
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Posledný deň sme navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Študenti mali okrem 
prehliadky budovy možnosť stretnúť sa aj s poslancom národnej rady Stanislavom Janišom, 

ktorý je vzdelaním stavebný inžinier. Potom sme v sprievode Ing. arch. 
Ivana Masára spoluautora plánov rekonštrukcie  hradu navštívili Bratislavský hrad. 

 
Ing. Kristián Szekeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„ŠVOČ -ka   u  chemikov“  

 
Dňa 11. novembra 2009 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU 

v Bratislave uskutočnila 11. Slovenská študentská vedecká konferencia v odbore chémie       
a chemickej technológie. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií 
ÚM STU v rámci tejto vedeckej konferencie zorganizovalo súťaž v odbore: Ekonomika 
a manažment.  

Rokovanie konferencie prebiehalo v 21 sekciách, z toho sekcie Ekonomika 
a manažment sa zúčastnilo 9 súťažiacich (8 študentov z FCHPT STU Bratislava a jeden 
študent z Katedry environmentálneho inžinierstva TU vo Zvolene).  

Organizačná vedúca sekcie Ing. Martina Kuperová otvorila rokovanie sekcie, 
predstavila predsedu poroty Doc. Ing. Pavla Herzku, PhD., podpredsedníčku poroty: Doc. Ing. 
Irinu Bondarevu, CSc., členov poroty: Ing. Moniku Zatrochovú, PhD., Ing. Juraja Tomlaina, 
Ing. Pavla Olejníka, Ing. Nadeždu Fuksovú a tiež súťažiacich.  

Úlohou poroty bolo zhodnotiť vedeckú a odbornú úroveň súťažných prác                        
a prednesených referátov. Poradie prvých piatich prác v sekcii členovia poroty vyhodnocovali 
na základe stanovených kritérií na bodové ohodnotenie jednotlivých aspektov súťažných prác 
(vedecký prínos, prácnosť, hĺbka zvládnutia problematiky študentom, forma písomného 
spracovania, prínos pre prax, prednes a obhajoba v diskusii).  

Rokovanie v sekcii pozostávalo z prezentácie súťažných prác a z odbornej diskusie, do 
ktorej sa aktívne zapájali všetci prítomní vrátane súťažiacich. 
 
Súťažiaci študenti boli:   

 Bc. Branislav Soják (2. roč. Ing. štúdia, STU Bratislava): Cena ako konkurenčná 
výhoda (školiteľ: Ing. Jana Plchová, PhD.) 

 Bc. Miroslava Štefánková (2. roč. Ing. štúdia, STU Bratislava): Riadenie ľudských 
zdrojov a motivácia v systémoch kvality (školiteľ: Ing. Jana Plchová, PhD.)  

 Bc. Jaroslav Slížik (1. roč. Ing. štúdia, STU Bratislava): Ekonomika kvality (školiteľ: 
Ing. Jana Plchová, PhD.) 

 Bc. Barbora Maťašovská (1. roč. Ing. štúdia, STU Bratislava): Využitie reklamy ako 
nástroja marketingovej komunikácie (školiteľ: Ing. Jana Plchová, PhD.)  

 Bc. Iveta Jurkemíková (1. roč. Ing. štúdia, STU Bratislava): Finančné investície 
v budúcnosti (školiteľ: Ing. Monika Zatrochová, PhD.)  

 Igor Stupavský (3. roč. Bc. štúdia, STU Bratislava): Sloboda podnikania v Slovenskej 
republike (školiteľ: Doc. Ing. Irina Bondareva, CSc.) 

 Bc. Martin Gregorčík (1. roč. Ing. štúdia, STU Bratislava): Pracovná motivácia v 
praxi  (školiteľ: Ing. Nadežda Fuksová) 

 Matúš Hornáček (2. roč. Bc. štúdia, STU Bratislava): Marketing vinárstva na 
Slovensku (história, súčasnosť, budúcnosť) (školiteľ: Ing. Juraj Tomlain)  

 Bc. Jozef Slaninka (1. roč. Ing. štúdia, TU Zvolen): Projekt spracovania 
environmentálnych aspektov (školiteľ: Doc. Ing. Dagmar Samešová, PhD.) 

 
Hodnotenie prác na 1. – 5. mieste bolo nasledovné:  

1. miesto: Bc. Branislav Soják 
2. miesto: Bc. Barbora Maťašovská 
3. miesto: Matúš Hornáček 
4. miesto: Igor Stupavský 
5. miesto: Bc. Jozef Slaninka 

 
Na záver predseda poroty sekcie: Ekonomika a manažment, Doc. Ing. Pavel Herzka, 

PhD. konštatoval, že úroveň prednesených súťažných prác študentskej vedeckej konferencie 
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má každým rokom stúpajúcu kvalitu čo sa týka obsahovej stránky, ale aj prezentácie a 
obhajoby. Všetci študenti na uspokojivej úrovni zvládli témy zadania svojich prác študentskej 
vedeckej odbornej činnosti, preukázali tak schopnosť samostatne pod odborným vedením 
svojich vedúcich naštudovať predmetnú problematiku a preukázali tak schopnosť prispieť 
k vedeckej práci počas štúdia. O výsledkoch svojej práce tvorivo diskutovali v rozprave 
o svojich prácach, v ktorej obhajovali svoje názory a výsledky práce. Študentskú vedeckú 
odbornú činnosť študentov v spolupráci s tunajším oddelením Manažmentu chemických 
a potravinárskych technológií ÚM STU treba hodnotiť ako prínos vo vedeckej výchove 
poslucháčov STU.   

 
            Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD. 
      vedúci oddelenia MChaPT ÚM STU 
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„ D eň  o tvorených  dver í“  Ús tavu  
m a n a ž m e n t u  

 
 
 
Ústav manažmentu STU má od 

septembra akreditované študijné programy 
a tým aj svojich študentov. Keďže je 
potrebné túto informáciu odovzdať 

záujemcom o tieto študijné programy, 
ktoré predtým boli akreditované na 
Stavebnej fakulte a Fakulte architektúry, 
pripravili sme akciu „Deň otvorených 
dverí“ a to hneď na dvoch miestach 
v Poprade a v Bratislave. 

Na akcii sa aktívne podieľali 
oddelenia: Priestorového plánovania 
a manažmentu, nového Realitného 

inžinierstva a Ekonomiky a riadenia 
stavebníctva. Veľký záujem o akciu 
prejavili študenti Strednej priemyselnej 
školy a gymnázií v Poprade a okolí, ktorí 
majú záujem o bakalárske štúdium na 
STU, čo prezentujú aj nasledovné 

fotografie. Prezentácie v Poprade sa 
zúčastnili Prof. Maroš Finka, Doc. Daniela 
Špirková a Ing. Ľubomír Jamečný, ktorí 
odpovedali študentom na ich zvedavé 
otázky. Prof. Finka ako prorektor STU 
zároveň prezentoval Slovenskú technickú 
univerzitu ako jednu z najlepších 
vzdelávacích inštitúcií na Slovensku 
s potenciálom pedagógov s vysokou 
odbornou úrovňou, ktorá vychádza 
z prirodzenej autority, teoretických 
vedomostí, odborných praktických 
a zahraničných skúseností. 

 
 
 
 

(DŠ) 
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Bližšie informácie sú uvedené na stránke Ústavu manažmentu STU. Na Vaše otázky Vám 
odpovie aj Ing. Andrej Adamuščin, PhD. – andrej.adamuscin@stuba.sk

. . .  pozvánka  n a  E R E S  I n d u s t r y  s e m i n a r   
2 6 .  m a r c a  2 0 1 0 . . .   
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S t r e tnu t i e  v eden ia  ús tavu  so  š tudentmi  

 
 

Dňa 17. marca 2010 sa uskutočnilo 
stretnutie vedenia a pedagógov ústavu so 
študentmi v aule Dionýza Ilkoviča. 
Podujatie otvorila Doc. Špirková, ktorá 
predstavila jednotlivých členov vedenia 

ústavu a oblasti, ktoré zabezpečujú. 
Riaditeľ ústavu Prof. Ivanička zdôraznil, 
že „na Ústave manažmentu STU boli 
akreditované viaceré študijné programy 
a od jesene máme vlastných študentov“. 
Taktiež však upozornil, že „značné rezervy 
vidím pri výmenách študentov, ktorých je 
vo všeobecnosti viac ako sú študentmi 
reálne využívané“.  

Hlavnou časťou akcie bolo 
oboznámenie. študentov s novými 
právnymi úpravami týkajúcich sa 
odovzdávania záverečných prác ako aj 
informácia o náležitostiach záverečnej 
práce, kontrola overenia originality a jej 
sprístupnenie. Potešilo nás, že pozvanie na 

uvedené stretnutie prijala aj Ing. Andrea 
Bujdáková, ktorá  študentom zodpovedala 
otázky, týkajúce sa predovšetkým 
fungovania celého mechanizmu overovania 
originality záverečných prác.  

Doc. Špirková ďalej prakticky 

ukázala študentom, ako je možné využiť 
MS WORD 2007 za účelom správnej 
bibliografie tak, ako to ukladá za 
povinnosť MŠ SR pre citácie v 
záverečných prácach. Zároveň upozornila 
na dodržanie termínov odovzdania 
záverečných prác. 
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. . .  v  s k r a t k e  . . .   

 
 

 Dňa 26. februára 2010 sa uskutočnili úspešné dizertačné skúšky našich 
doktorandov: 

 
Ing. Anka Tropeková – školiteľka Doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. – téma: 
„Projektové financovanie nehnuteľností v developerskom procese“ 
 
Ing. Naďa Fuksová – školiteľ Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD. – téma: „Ekonomické 
a manažérske aspekty pracovnej motivácie v hospodárskej praxi“ 
 
Ing. Juraj Tomlain – školiteľ Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD. – téma:  „Marketingové 
stratégie v malých a stredných podnikoch“ 
 
Ing. Július Golej – školiteľka Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. – téma: 
„Developerský proces v území s orientáciou na bytovú výstavbu“. 
 

 
K dosiahnutému úspechu im srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších 

úspešných vystúpení v rámci ich odbornej a vedeckej práce a veľa trpezlivosti 
pri písaní dizertačnej práce. 

 
Zároveň je treba poďakovať aj ich školiteľom, ktorí svojim odborným 
vedením prispievajú k ich vedeckému rastu. 
 
 

 Od 1. januára 2010 sa naše Študijné oddelenie „rozrástlo“ o ďalšiu 
kolegyňu – Mgr. Silviu Kleinovú. 

 
tel.: 00421 2 918  669 138 

  e-mail:   silvia.kleinova@stuba.sk 
 

          
Prajeme našej novej kolegyni veľa trpezlivosti so študentmi, 

životného optimizmu a veľa úspechov v práci   
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PRIEZVISKO a MENO Telefónne číslo klapka 
Ivanička Koloman – riaditeľ ÚM 0918 669 130 9 740 
Adamuščin Andrej 0918 669 145 9 096 
Andrášik Ladislav 0918 669 106 9 133 
Arbe Tatiana 0918 669 125 9 083 
Bondareva Irina 0918 669 114 9 142 
Dobrucká Lucia 0918 669 144 9 088 
Ďurechová Mária 0918 669 137 9 095 
Fabová Ľudmila 0918 669 126 9 084 
Finka Maroš 0905 612 465 9 465 
Gažová Daniela 0905 483 431 9 431 
Herzka Pavel 0918 674 317 9 317 
Hollmanová 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 9 123 
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 
Kleinová Silvia 0918 669 138 9 130 
Konečná Viera – sekretariát ÚM 0918 669 105 9 131 
Kuperova Martina 0918 669 116 9 144 
Macušková Katarína 0918 669 113 9 141 
Matušková Katarína 0918 669 138 9 130 
Majernik Milan 0918 669 117 9 145 
Materák Milan 0918 669 132 9 090 
Mikušová Marta 0918 665 029 5 029 
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 9 466 
Pinterová Dana 0918 563 085 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 669 124 9 082 
Zatrochová Monika 0918 563 085 9 080 
Zúbková Mária 0918 669 140 9 134 
Vrátnica: Vazovova 5  0917 470 507 9 238 

Tele fónne  kontakty  –  Ús tav  manažmentu  
STU  
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Aj keď si tradičné čísla ako 158 na políciu, či 155 na záchranku pamätá snáď každý, 

sú aj iné tiesňové linky, ktoré môžete potrebovať. 
 

Tiesňové linky   
Spoločná tiesňová linka 112 
Polícia 158 
Hasiči 150 
Záchranka 155 
Mestská polícia 159 
Horská služba 18300 
Linka záchrany 0850 111 313 
Toxikologické informačné centrum 02 5477 4166 
Letecká záchranná služba  
(Air Transport Europe) 18 155 

 
Na spoločnú tiesňovú linku 112 sa dovoláte aj v zahraničí, samozrejme, pôjde o 

tiesňovú linku danej krajiny a teda je dobré vedieť úradným jazykom krajiny, do ktorej 
cestujete. V mnohých prípadoch by mala stačiť angličtina.  
Kto chodí na hory, určite by nemal zabudnúť na linku Horskej záchrannej služby, pričom 
najlepšie je, mať v mobile číslo služby v danej oblasti. Prehľad týchto čísel nájdete na stránke 
www.hzs.sk  
 
 

 

Tiesňové linky   
OS HZS Vysoké Tatry 
 

0903/624869 
vtatry@hzs.sk

OS HZS Nízke Tatry-Jasná 0903/624070 
ntsever@hzs.sk

OS HZS Nízke Tatry-Tále  
 

0903/624078 
ntjuh@hzs.sk

OS HZS Západné Tatry-Žiarska 
 

0903/624061 
ztjuh@hzs.sk  

OS HZS Západné Tatry-Zverovka 
 

0903/624066 
 ztsever@hzs.sk  

OS HZS Malá Fatra 
 

0903/624028 
mfatra@hzs.sk

OS HZS Malá Fatra-Stredné Beskydy  
 

 0903/624028  
orava@hzs.sk

OS HZS Veľká Fatra 
 

0903/624049 
e-mail: 

vfatra@hzs.sk
OS HZS Slovenský raj 
 

0903/624092 
raj@hzs.sk

Stredisko lavínovej prevencie HZS-Jasná  
 

0903/624130  
slp@hzs.sk

T i e sňo v é  l i n k y   
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Blokovanie platobných kariet   
Slovenská sporitelňa 0850 111 888 
VÚB 0850 123 000 
Tatra banka 0850 111 110 
ČSOB 02 5966 8230 
UniCredit Bank 02 6828 5777 
Poštová banka 02 6828 5777 
Ľudová banka 0850 123 123 
Dexia banka 02 6828 5777 
mBank 0850 606 050 

 
 
 
 
 
 

Dopravný servis   
Rádio Expres 0800 800 444 
Stella centrum *75 a 02 4241 1126 
Rádio Okey 02 4822 2333 
Fun rádio 0800 800 200 
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	V minulom čísle sme predstavili Oddelenie priestorového plánovania, študijné oddelenie (vtedy ešte jednočlenné) ako aj sekretariát. Dnes predstavíme už druhé oddelenie v poradí.      

