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Návrhy tém dizertačných prác doktorandského štúdia študijného programu Ekonomika a manažment podniku 

študijného odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na akademický rok 2017/2018 

Školiteľ Téma 

prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc. 

bencsika@ujs.sk 

1. A stressz és empátia szerepe a szervezeti működésben 

Rola stresu a empatie vo fungovaní organizácie 

2. A bizalom és/vagy bizalom hiány gazdasági következménye a szervezeti teljesítményre  

Ekonomické následky dôvery a/alebo nedostatku dôvery na výkonnosť organizácie 

3. Gamification (játékosítás) szerepe a felsőoktatás gyakorlatában 

Rola gamifikácie vo vysokoškolskej praxi 

4. Etika gazdasági jelentősége a vállalati működésben 

Ekonomický význam etiky v činnosti podniku 

prof. Dr. Józsa László, CSc. 

jozsal@ujs.sk 

1. Az eltérő üzleti kultúrák megértésének szerepe a sikeres marketingstratégia kialakításában 

Rola porozumenia rozdielnych obchodných kultúr vo vytvorení úspešnej marketingovej stratégie 

2. Marketingstratégiai döntések kisvállalkozói környezetben 

Marketingovo-strategické rozhodnutia v malo-podnikateľskom prostredí 

Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. 

karacsonyp@ujs.sk 

1. A vezetési stílus szerepe a szervezeti hatékonyságban 

Rola štýlu riadenia na efektivite organizácie 

2. A motiváció szerepének vizsgálata a kis- és középvállalkozások eredményességében 

Zhodnotenie role motivácie v úspešnosti malých a stredných podnikov 

3. A szervezeti kultúra és a szervezet belső kommunikációja közti összefüggések vizsgálata 

Zhodnotenie súvislostí medzi organizačnou kultúrou a internou komunikáciou organizácie 

doc. Mgr. Ing. Mura Ladislav, PhD. 

mural@ujs.sk 

1. Gazdasági társaságok és üzleti hálózatok 

Podnikateľské partnerstvá a sieťové podnikanie 

2. Az önkormányzatok és non-profit szervezetek adózása Szlovákiában és más EU tagországokban (V4 tagállamokra 

összpontosítva) 

Zdaňovanie obcí a neziskových organizácií na území SR a v iných krajinách EÚ (so zameraním na V4) 

prof. Dr. Ing. Okenka Imrich, PhD. 1. Ekonomická analýza efektívnosti závlah 

okenkai@ujs.sk  2. Matematické modelovanie optimalizácie závlahovej siete 

prof. Dr. Poór József, DSc. 

poorj@ujs.sk 

1. Nemzetköziesedés és globalizáció hatása a vállalati/intézményi és HR menedzsmentre 

Vplyv internacionalizácie a globalizácie na podnikový/inštitucionálny a HR manažment 

2. Menedzsment tanácsadás és professzionális üzleti szolgáltatások átalakulása 

Transformácia manažérskeho poradenstva a profesionálnych obchodných služieb 

3. Legújabb trendek és tendenciák az emberi erőforrás menedzsment (HRM) területén 

Súčasné trendy a tendencie v riadení manažmentu ľudských zdrojov (HRM) 
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