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III.

Základné informácie o katedre KU:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu,
Inštitút Štefana Náhalku v Poprade
Nábrežie Jána Pavla II. 15, 058 01 Poprad,
Tel. +421 917 510 995, email: alena.dankova@ku.sk
www.manazmentpp.sk
Vedúca katedry: prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
Poverená riaditeľka Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade: prof. Ing. Alena Daňková,
CSc.
Zástupca vedúceho katedry: doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
Tajomník: Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.

Štruktúra funkčných miest:
profesori:
prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc., m. prof. KU
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. (od X. 2019)

docenti:
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.
doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
odborní asistenti:
Ing. Pavol Budaj, PhD. (do VI. 2019)
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
Ing. Anna Diačiková, PhD.
Ing. Zuzana Gončárová, PhD. (od IX. 2019)
Ing. Jana Janičková, PhD. (do VI. 2019)
asistent:
Mgr. Ján Takáč (do VI. 2019)
Ing. Mária Vrábliková (od IX. 2019)
externí vyučujúci:
RNDr. Martin Billich, PhD.
Ing. Miloš Birtus, PhD.
PhDr. Jaroslava Bučková, PhD.
JUDr. Markéta Gašajová, PhD.

3

doc. PaedDr. František Heiser, PhD.
Ing. Anna Hrnčiarová Turčiaková, PhD.
doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
ThDr.. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
PhDr. Ing. Pavol Križo, PhD., MBA
Ing. Miroslava Kubičková
Mgr. Branislav Novotný, PhD.
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
Ing. Mária Pomffyová, PhD.
Mgr. Katarína Russinová, PhD.
PhDr. Mária Sirotiaková, PhD.
odborníci z praxe
Ing. Jaroslav Mervart, PhD. – Chemosvit, a.s., Svit
Ing. Peter Tomečko – Chemosvit, a.s., Svit
Mgr. Marek Schwarz – Tatry mountain resorts, a.s., Liptovský Mikuláš

IV.

Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok

IV.I Organizované najvýznamnejšie podujatia katedrou
1. Deň otvorených dverí na Katedre manažmentu v Poprade
12. februára 2019 sa na Katedre manažmentu uskutočnil 2. ročník Dňa otvorených
dverí. Pozvanie na túto akciu prijalo takmer 150 maturantov zo stredných odborných
škôl v okresoch Poprad, Kežmarok a Liptovský Mikuláš. Vedúca Katedry
manažmentu a garantka študijných programov prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
predstavila možnosti štúdia, dosiahnuté úspechy, ako aj vízie katedry. Čerešničkou
na torte tohtoročného DOD bola populárno-náučná prednáška predsedu
Akademického senátu PF KU doc. ThDr. Branislava Kľusku, PhD. "Ako cestoval
Pavol z Tarzu", v ktorej pútavým príbehom na základe antických písomných a
archeologických svedectiev predstavil vplyv starovekej dopravnej infraštruktúry v
Rímskej ríši na šírenie kresťanstva. Potenciálnym študentom sa prihovoril aj manažér
partnerskej spoločnosti Tatry Mountain Resorts, a.s. Bc. Adrian Raček. Pred
prehliadkou priestorov školy čakalo na študentov občerstvenie, ktoré sponzorsky
pripravila spoločnosť TMR, a.s.
2. Záujem spoločnosti TMR, a.s. o prepojenie teórie a praxe
Dňa 14. februára 2019 Katedra manažmentu privítala generálneho riaditeľa
a predsedu predstavenstva spoločnosti TMR, a.s. Ing. Bohuša Hlavatého. V svojom
bohatom pracovnom programe si našiel čas, aby sa so študentmi, ale aj vedením
fakulty - dekan PF PaedDr. Peter Krška, PhD., vedením katedry – prof. Ing. Alena
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Daňková, CSc.
a s pedagógmi katedry, podelil o perspektívach a trendoch
cestovného ruchu na Slovensku i v regióne strednej Európy v zaujímavej prednáške
na tému Biznis stratégia TMR, a.s. v regióne strednej Európy. Akciu zorganizovala
zástupkyňa vedúcej katedry doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
Doslova možno konštatovať, že 150 študentov, čo predstavuje naplnenú kapacitu
Novej auly, ani nedýchalo a s maximálnou koncentráciou počúvalo živý príbeh
spoločnosti TMR, ako začínali, keď prišli v roku 2005 do Vysokých Tatier a ako sa
postupne rozvíjali a napredovali. Študentom vysvetlil stratégiu revolučnej zmeny,
ktorú uprednostnili pred postupnou, evolučnou zmenou. Inšpirovali sa príbehom
jednej z najväčších amerických spoločností Vail Resorts v tomto segmente, skĺbili
inovatívne technológie a stali sa nositeľmi trendov. Študentom trpezlivo vysvetľoval
princípy priameho marketingu, ako súčasti integrovaného komunikačného mixu,
spoločensky zodpovedné podnikanie a ďalšie teoretické nástroje využiteľné na
konkrétnych príkladoch. Takéto zážitkové učenie je pre mladého človeka
zrozumiteľnejšie, užitočnejšie a uchopiteľnejšie v kontexte, ako teória.
Zďaleka to nebola prednáška o jednej spoločnosti, ale na jej príklade a jej rozvoji Ing.
Hlavatý prezentoval podnikanie v cestovnom ruchu, zmenu jeho chápania u nás
a okolitých krajinách. Prednáška bola postavená na transparentnej a logickej
štruktúre a grafike zrozumiteľnej študentom vysokej školy a aby nielen slovenskí, ale
aj ukrajinskí študenti stačili sledovať prezentáciu postavenú na faktoch, štatistických
a marketingových informáciách o trhu cestovného ruchu v strednej Európe a jeho
potenciáli. Po prednáške nasledovala diskusia, ktorá predčila všetky očakávania.
Bolo zrejmé, že študenti prednášku pozorne sledovali a diskusia bola spontánna.
Študenti boli pripravení a dávali trefné otázky, resp. postrehy aj „na telo“, na ktoré
dostávali zrozumiteľné a vyčerpávajúce odpovede nielen od generálneho riaditeľa
TMR, a.s., ale aj riaditeľa pre ľudské zdroje tejto spoločnosti Mgr. Mareka Schwarza.
Živá diskusia i spontánny potlesk znamenal, že to bola ukážková aktivita, v ktorej
treba pokračovať. Aj prítomní pedagógovia zužitkujú získané informácie na
seminároch a budú so študentmi diskutovať a vedomosti prehlbovať.
Katolícka univerzita v Ružomberku, prostredníctvom Katedry manažmentu
v Poprade, je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá má podpísané s lídrom
prevádzkovania horských stredísk a poskytovania služieb cestovného ruchu v
strednej a východnej Európe spoločnosťou TMR, a.s. memorandum o vzájomnej
spolupráci. Memorandum podpísané pred dvoma rokmi nie je formálnym
dokumentom, ale je napĺňané konkrétnymi aktivitami – prepotrebnou študentskou
praxou, brigádovaním¸ ale aj takýmito odbornými prednáškami, k čomu sa v závere
aj Ing. Hlavatý zaviazal.
3. Prvé stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu Neurosmartology
organizovala Katedra manažmentu
Na Katedre manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty KU sa rieši od decembra
2018 trojročný
medzinárodný
projekt
programu Erasmus+
s názvom
NEUROSMARTOLOGY – Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart
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výskumných riešení v aromachológii, ktorá patrí do dvoch kľúčových akcií: KA2 Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov a KA203 – Strategické
partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
Hlavným riešiteľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Fakulta
ekonomiky a manažmentu) a spoluriešiteľskými organizáciami je ďalších 5 univerzít:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra manažmentu,
Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe, ČR, Uniwersytet ekonomiczny w
Poznaniu, Poľsko, Universidad Miguel Hernandez de Elche, Alicante, Španielsko
a Syddansk universitet z Odense, Dánsko. Taktiež aj 2 komerčné organizácie Aroma
Marketing z Nových Zámkov a REIMA Air Concept z Meerane, Nemecko, ktoré
majú dlhoročné skúsenosti vo výskume a výrobe aromatických ingrediencií.
Prvé stretnutie všetkých riešiteľov sa konalo od 24. do 31. mája 2019 na Fakulte
ekonomiky a manažmentu v Nitre a Katedre manažmentu v Poprade. Náročný
program s workshopmi a školeniami
bol doplnený zaujímavou exkurziou
v spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a.s. vo Svite, kde mali možnosť účastníci
projektu sa zoznámiť s výrobou, výrobným programom, aplikáciami
polypropylénového vlákna a marketingovými aktivitami, ktoré priamo súvisia
s projektom. Tiež bola zorganizovaná diskusia s manažmentom spoločnosti
o možnosti využitia aromachológie, ktoré sa následne realizuje vo výrobnom procese
od augusta 2019 s vybratými arómami.
Z oblasti manažmentu je takýto druh projektu Erasmus+ KA2 a KA203 riešený
prvýkrát na Katolíckej univerzite a zainteresovaní pracovníci Katedry manažmentu
využijú túto príležitosť, aby boli odborným a spoľahlivým tímovým partnerom a
dôstojne reprezentovali univerzitu doma i v zahraničí.
Cieľom projektu je rozvíjanie a realizácia inovatívnych postupov a implementácia
spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii, ako aj
riešenie spoločných iniciatív na podporu spolupráce, partnerského učenia sa a
výmeny skúseností na európskej úrovni medzi partnermi projektu, prostredníctvom
spotrebiteľskej neurovedy (aplikovaný neuromarketing) súbežne v 6 krajinách EÚ
a síce na Slovensku a v zahraničí v Českej republike, Poľsku, Nemecko, Dánsku
a Španielsku.
4. Workshop spoločnosti TMR, a.s. na Katedre manažmentu
Dňa 16. októbra 2019 sa konal na Katedre manažmentu workshop spoločnosti TMR,
a.s. s názvom „Staň sa súčasťou najvýznamnejšieho podniku cestovného ruchu v strednej
a východnej Európe“. Cieľom workshopu bola prezentácia spoločnosti a možností
brigádovania a získavania praktických zručností v tejto spoločnosti pre študentov
Katedry manažmentu.
5. Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2019 v Poprade
V dňoch 17.–18. októbra 2019 sa na Katedre manažmentu v Poprade konal 2. ročník
Popradského ekonomického a manažérskeho fóra (PEMF 2019) s tematikou
„Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia podnikov“.
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Konferencie, ktorej úspešný prvý ročník sa konal pred dvoma rokmi, sa aktívne
zúčastnilo takmer 50 účastníkov zo štyroch krajín – Slovenska, Poľska, Českej
republiky a Francúzska a 50 ďalších publikovalo v konferenčnom zborníku. Zvýšený
záujem bol ovplyvnený aj tým, že zborník z prvého ročníka (2017) bol indexovaný vo
svetovej vedeckej databáze Web of Science, čo sa stalo v histórii Katolíckej univerzity
len druhýkrát (Kolokvium, 2010).
Medzi účastníkmi boli nielen zástupcovia domácich a zahraničných univerzít, ale aj
významní hostia z mesta Poprad, vedenia Katolíckej univerzity z Ružomberka - Ing.
Mgr. Imrich Andrási, prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility a doc. PhDr.
Markéta Rusnáková, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relations PF,
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a podnikateľského sektora
z obchodno-výrobných spoločností: I.D.C. Holding, a.s. Bratislava, ktorá je najväčším
slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva, zo Svitu spoločnosť
Chemosvit, a.s. – jeden z najväčších výrobcov flexibilných obalov a
kondenzátorových fólií v Európe, Chemosvit Fibrochem, s.r.o., jediný výrobca
polypropylénového hodvábu v strednej Európe a z oblasti cestovného ruchu to bol
zástupca medzinárodnej spoločnosti Tatry mountain resort, a.s. z Liptovského
Mikuláša, s ktorým má Katedra manažmentu podpísané Memorandum o spolupráci.
Štátny radca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Marcel Šefčík, ktorý sa
prihovoril k účastníkom konferencie v mene štátneho tajomníka Petra
Krajňáka, vyzdvihol významnosť medzinárodnej konferencie, kde je prítomné
širokospektrálne portfólio názorov, ktoré je možné konfrontovať s praxou
a vyzdvihnutý bol aj mimoriadny význam jedného z tematických okruhov
konferencie – cestovný ruch, ktorému sa Katedra manažmentu aj v spolupráci
s mestom Poprad venuje. V pozdravnom príhovore v mene primátora Antona
Danka, tento aspekt s priamym dopadom na mesto Poprad a Tatranský región
zdôraznil i 1. viceprimátor mesta Poprad Mgr. Štefan Pčola.
V pléne, ktorého sa zúčastnili vo veľkom počte aj študenti, zaujali hlavne prednášky na témy:
● Menia sa základy manažmentu v čase od Jaroslava Mervarta a Michala Ľacha
z Chemosvitu,
● Modernizácia, finančná disciplína a spoločenská zodpovednosť od Pavla Kovačiča z I.D.C.
Holding,
● Kam kráčame ľudia od Jána Košturiaka z IPA Slovakia, či
● Rozvoj a perspektívy mesta Poprad od viceprimátora mesta Poprad Štefana Pčolu.
Po týchto kľúčových príspevkoch nasledovali ďalšie témy, v rámci ktorých vystúpili v
jednotlivých sekciách konferencie domáci i zahraniční odborníci, ktorí sa v desiatkach
prednášok venovali najnovším trendom a ich riešeniu v troch tematických okruhoch:
● cestovný ruch – tradícia, súčasnosť a budúcnosť,
● rozvoj ľudského potenciálu a
● manažment výroby v kontexte zmien štvrtej priemyselnej revolúcie.
V rámci konferencie prof. Štefan Kassay ocenil pamätnou medailou a plaketou Nadácie
profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania a súborným knižným dielom
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Podnik a podnikanie dve študentky: Bc. Alžbetu Škadrovú a Anželiku Repka za vynikajúce
študijné výsledky a vzornú reprezentáciu Katedry manažmentu v Poprade.
Účastníci konferencie vyjadrili obdiv nad vzrastom jej profesionálnej organizácii, odbornej
úrovne a výberom aktuálnych podnetných tém.
Konferencia Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019 ponúkla okrem svojej vysokej
odbornej úrovne aj priestor pre podnetné diskusie a vzájomné prepojenie vedeckej komunity,
našich študentov a odbornej praxe.
6. Týždeň vedy, techniky a umenia na Katedre manažmentu
Ako každý rok, tak aj tento sa Katedra manažmentu v Poprade zapojila do
celoeurópskej aktivity Týždňa vedy, techniky a umenia, organizovanej na PF KU
v Ružomberku v dňoch 4. – 11. novembra 2019.
Odprezentované boli dve prednášky s témou Literatúra pre štúdium manažmentu pre
študentov od Ing. Anny Diačikovej, PhD., v dvoch termínoch. V pondelok 4.11.2019
pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a vo štvrtok 7.11.2019 pre študentov 2.
ročníka bakalárskeho štúdia. Na podujatiach bol prezentovaný projekt Katedry
manažmentu vydávania časopisu REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe
podnikania a možnosti jeho využitia pre študentov pre štúdium manažmentu
a ekonomiky podniku a pri spracúvaní záverečných prác.
Doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. v utorok 5.11.2019 pripravil pre študentov seminár na
tému Scientometriky ako nástroj merania vedeckej výkonnosti, na ktorom prezentoval
prehľad zaužívaných metrík pre posudzovanie výkonnosti jednotlivca alebo skupiny
jednotlivcov.
7. Podniková kultúra – prepojenie teórie a praxe
Pedagógovia Katedry manažmentu pozývajú na prednášky na svoje predmety aj
zástupcov praxe, čomu sa študenti vždy potešia a zúčastňujú sa ich vo veľkom počte.
Inak tomu nebolo aj v stredu 4. decembra 2019, keď si v predvianočnom čase našiel
v svojom pracovnom programe čas manažér strategického rozvoja Ing. Peter
Tomečko zo spoločnosti Chemosvit, a. s. zo Svitu a zavítal medzi študentov 1.
ročníka magisterského štúdia na predmet podniková kultúra. Téma Čo je dôležitejšie
stratégia alebo kultúra? študentov obzvlášť zaujala a vyvolala živú diskusiu
a zamyslenie nad dôležitým prepojením teórie a praxe.
8. Štátnicové dni a slávnostná promócia na Katedre manažmentu
V dňoch 20. a 21. mája 2019 sa konali obhajoby bakalárskych a magisterských prác
a štátne záverečné skúšky na Katedre manažmentu v Poprade. Skúšobné komisie
boli doplnené, po schválení vedeckou radou PF KU, aj odborníkom z praxe, pánom
Ing. Petrom Tomečkom z akciovej spoločnosti Chemosvit, čo zvyšuje objektivitu,
prepojenie s praxou, ale aj pozitívne vnímanie odbornej i laickej verejnosti na
Slovensku.
Úspešní absolventi oboch stupňov, t.j. bakalárskeho i magisterského štúdia
študijných programov Manažment a Ekonomika a manažment podniku boli v piatok
21. júna slávnostne promovaní vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade, kde
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z rúk predsedu promočného kolégia rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku
doc. Ing. Jaroslava Demka, PhD., prevzali absolventi vysokoškolské diplomy.
Promočného aktu sa zúčastnil aj viceprimátor Štefan Pčola, do ktorého kompetencie
spadá aj oblasť školstva, ktorý okrem zaželania veľa úspechov absolventom, ocenil i
pôsobenie Katolíckej univerzity v Poprade.
9. Slávnostná imatrikulácia a beánia študentov 1. ročníka
Dňa 14. novembra 2019 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka
dennej i externej formy štúdia.
Imatrikulácie sa zúčastnili akademickí hodnostári a pedagógovia Pedagogickej
fakulty – dekan PF KU PaedDr. Peter Krška, PhD., prodekanka pre výchovu
a vzdelávanie PhDr. Angela Almašiová, PhD., vedúca Katedry manažmentu v
Poprade prof. Ing. Alena Daňková, CSc., zástupca vedúcej katedry doc. Ing. Jana
Piteková, PhD., ktorá bola promótorom imatrikulácie a pedagógovia pôsobiaci na
Katedre manažmentu. Imatrikulácia začala hymnou Slovenskej republiky a
pokračovala príhovorom pána dekana a predneseným sľubom za študentov
študentkou 1. ročníka. Sľubom sa zaviazali, že si budú riadne plniť povinnosti
študenta Katolíckej univerzity, budú rešpektovať poslanie univerzity, svedomito
študovať, ctiť si, ochraňovať a šíriť dobré meno KU. Prísahou na akademické žezlo si
každý študent prevzal Imatrikulačný list z rúk pána dekana. Po zaspievaní
študentskej hymny Gaudeamus igitur sa slávnostné prijatie študentov do radu
študentov KU skončilo, aby následne pokračovalo beániovým plesom v priestoroch
hotela Satel.
IV.II Účasť katedry na podujatiach
1. Workshop - Návrhy revitalizačných plánov na obnovu tradičných foriem
hospodárenia v lokalite UNESCO Vlkolínec, 3. 10. 2019, Sieň rektora KU
v Ružomberku. Aktivity sa za Katedru manažmentu zúčastnili: doc. Ing. Jana
Piteková, PhD. a Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. Workshop bol organizovaný
Katolíckou univerzitou v Ružomberku v spolupráci s Pedagogickou fakultou
Masarykovej Univerzity v Brne, BR Dolní Morava, mestom Ružomberok,
Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, spoločnosťou CETIP Network (Centrom
transdisciplinárnych štúdií, inštitúcií a politík, Praha) a Ústavom ekológie lesa SAV
vo Zvolene.
2. Účasť na výstave - Kam na vysokú školu, Hotel Satel, Poprad, SR. Dátum
konania: 17.10.2019. Výstava organizovaná Národným Kariérnym Centrom
s názvom „Kam na vysokú školu“, na ktorej malo zastúpenie 19 vysokých škôl
a zúčastnilo sa jej 1050 stredoškolákov zo 17-tich stredných škôl. Výstavy sa za KM
zúčastnili: Mgr. Karol Čarnogurský, PhD. a doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.
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3. Konferencia Systémové přístupy 2019, 5.12.2019. Vysoká škola ekonomická v
Prahe. Konferencie sa zúčastnil doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD. s prednáškou
Use of artificial intelligence and robots in the social media environment.
4. Prednáškový pobyt na Universidad de Matanzas na Kube, od 8.10. do 12.11.2019.
Pobytu sa zúčastnil doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD.
5. Medzinárodná vedecká konferencia “New Trends in Management and
Production Engineering: Regional, Cross-border and Global perspectives”.
University of Dąbrowa Górnicza. Poľský Tešín, Poľsko. 6.-7. jún, 2019. Medzinárodná
vedecká konferencia bola zameraná na nové trendy v oblasti riadenia a výrobného
inžinierstva z hľadiska regionálnych, cezhraničných a globálnych perspektív.
Konferencie sa zúčastnil doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc.

V.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

Katedra manažmentu poskytuje vzdelávanie v bakalárskom stupni štúdia v dennej
ako aj v externej forme v odbore 3.3.15 Manažment a v magisterskom stupni štúdia
v dennej a externej forme v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.
Zmyslom vzdelávania je pripraviť absolventov, ktorí sa dokážu vďaka získaným
vedomostiam uplatniť na trhu práce.

V.I

Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra

Bakalársky študijný program: Manažment
Študijný program profiluje absolventa na jednej strane sústavou povinných
predmetov do pozície manažéra, ktorý je schopný chápať podnik ako systém
pozostávajúci z funkčných organizačných jednotiek, v ktorých sa prierezovo
realizujú procesy organizácie a dokáže viesť skupiny ľudí pre naplnenie cieľov
organizácie, či už z aspektu výstupov procesov alebo organizačných jednotiek. Tento
primárny profil absolventa je naplnený získavaním teoretických vedomostí vo
všetkých povinných predmetoch a praktických schopností a zručností v povinných
predmetoch s projektovou prácou, medzi ktoré patrí Manažment 1, Manažment
ľudských zdrojov, Podnikové financie, Mikroekonómia a Bakalárska práca.
Uplatnenie absolventov s týmto primárnym profilom umožňuje zastávať riadiace
pozície najmä na líniovej a strednej úrovni riadenia, a to nezávisle od veľkosti
organizácie a charakteru jej produktov. Sekundárna profilácia absolventa je
zabezpečená prostredníctvom troch blokov povinne voliteľných predmetov:
manažment výroby, manažment ľudských zdrojov, manažment podniku cestovného
ruchu.
Magisterský študijný program: Ekonomika a manažment podniku
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Štruktúra predmetov zahrnutých do študijného plánu je vypracovaná s ohľadom na
potreby praxe organizácií, predovšetkým v oblasti riadenia ľudského potenciálu
a v oblasti riadenia podnikov cestovného ruchu. Bloky povinne voliteľných
predmetov sú svojim obsahom a rozsahom definované tak, aby sa absolventi
študijného programu Ekonomika a manažment podniku dokázali v praxi uplatniť
ako manažéri pre oblasť (1) riadenia ľudského potenciálu, (2) riadenia podnikov
cestovného ruchu a výrobných procesov. Teoretické poznatky, ktoré študenti získajú,
sú doplnené aj o projektovú činnosť zahrnutú do vybraných predmetov, ktorými
dokazujú svoju spôsobilosť identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy
vo vzájomných súvislostiach a v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom
pôsobí. Študijný program je koncipovaný v súlade s opisom študijného odboru 3.3.16
Ekonomika a manažment podniku, pričom jadrové predmety korešpondujú s
odporúčanou štruktúrou jadra znalostí. Študijný program reflektuje potreby praxe
(špecializácia „riadenie ľudského potenciálu“) a tiež geografický hospodárskoekonomický kontext podtatranského regiónu (špecializácia „ekonomika a
manažment podnikov cestovného ruchu“).
Počty prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium v dennej a externej forme, ako
aj počty prijatých a zapísaných študentov sú uvedené v Tabuľke 1.
Tabuľka 1 Počty prihlášok a zapísaných študentov v bakalárskom a magisterskom
stupni štúdia

Prijímacie konanie 2019/2020
Bc. DF

Bc. EF

Mgr. DF

Mgr. EF

Počet prihlášok

141

17

30

29

Počet zapísaných študentov

105

12

14

15

Tabuľka 2 zobrazuje súhrnný počet študentov v bakalárskom a magisterskom stupni
štúdia rozdelený podľa formy štúdia k 31. 12. 2019.
Tabuľka 2 Počet študentov Katedry manažmentu k 31. 12. 2019
Forma štúdia

Počet študentov

Bakalársky stupeň štúdia:
Denná forma

250

Externá forma

25

Magisterský stupeň štúdia:
Denná forma

29

Externá forma

15

11

SPOLU:

V.II

319

Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či
medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu,
umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.)

V rámci konferencie PEMF 2019 prof. Štefan Kassay ocenil pamätnou medailou a plaketou
Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania a súborným knižným
dielom Podnik a podnikanie dve študentky: Bc. Alžbetu Škadrovú, študentku 1. roč.
magisterského štúdia a ukrajinskú študentku Anželiku Repka, študentku 3. roč. bakalárskeho
štúdia za vynikajúce študijné výsledky a vzornú reprezentáciu Katedry manažmentu
v Poprade.

V.III Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu

V.IV Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť

VI.

Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania

V novembri 2019 Vedecká rada PF KU schválila blok PVP (novú špecializáciu) v
rámci Mgr. študijného programu 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku "Hotelový
manažment, technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov" aj pre externé
štúdium. Pre denné štúdium bol tento blok VR PF KU schválený v novembri 2018.
Ide o reflexiu na požiadavky praxe, zvlášť hotelových akadémií.
V roku 2019 sa Katedra manažmentu zapojila do prípravy vzdelávacích programov
v rámci Univerzity tretieho veku. Ponúka programy „Starostlivosť o fyzické
a psychické zdravie“ a „Prienik ekonómie a kresťanskej teológie“.

VII.

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry

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

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

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

VII.II Podané projekty
Zahraničné výskumné projekty
Zahraničné edukačné a mobilitné projekty
Domáce výskumné projekty
Domáce edukačné projekty

GAPF – Grantová agentúra Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

GAPF

4/83/2019

VII.III

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Manažment výroby v kontexte udržateľného rozvoja.

Budaj Pavol, Ing. PhD.

Riešené projekty

Domáce edukačné projekty
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Pridelené finančné
prostriedky

Suma na povinné
výtlačky

Grantová
agentúra

KEGA

Číslo
projektu

005SPU-4/2019

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom
prostredí

prof. Ing. Iveta
Ubrežiová, CSc. do
30.9.2019, od 1.10.
zodpovedná riešiteľka
zo spolupracujúceho
pracoviska verejnej
vysokej školy (KM
v Poprade)

Pridelené finančné
prostriedky

50% z pridelenej sumy
na obdobie 1.10. 2019
do 12. 2021

Zahraničné výskumné projekty

Grantová
agentúra

INTERREG
V-A

Číslo projektu

INTERREG VA-SKCZ/20/16/02 č.
NKP3040D001

Názov
projektu

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 2019

Pamiatky
svetového
dedičstva
UNESCO v
živote
miest, obcí
a regiónov

Hl.
riešiteľské
pracovisko:
Masarykova
univerzita
v Brne ,
Hl.
cezhraničný
partner: PF
KU
Mária
Kozová
Riešitelia za
KM:
Piteková,
Čarnogurský

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

Pridelené
finančné
prostriedky
na celé
obdobie
riešenia

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita
v hodinách

27 997,35 €

2017 - 2019

-

Zahraničné edukačné a mobilitné projekty

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Riešitelia projektu

Zhodnotenie a najdôležitejšie
výsledky projektu za rok 2018

Pridelené
finančné
prostriedky
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita
v hodinách

Erasmus+

2018-1-SK01KA203046324

Implementácia
spotrebiteľskej
neurovedy a smart
výskumných riešení
v aromachológii

prof. Ing. Dr. Elena Horská (SPU) –
zodpovedná riešiteľka
Riešitelia za KM:
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.,
Ing. Anna Diačiková, PhD., doc.
Mgr. Peter Madzík, PhD.

Projekt bol schválený v závere
roka 2018. Najbližšie aktivity
sú plánované na rok 2019

375 000,- €
(na celé
obdobie
riešenia)

2018 – 2020

-

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2019
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Domáce výskumné projekty

Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov
projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2018
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Grantová
agentúra

APVV

VEGA

Číslo
projektu

Názov
projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2018

17-0564

Využitie
spotrebiteľskej
neurovedy a
inovatívnych
výskumných
riešení v
aromachológii
a jej aplikácia
vo výrobe,
obchode a
službách

prof. Dr. Ing.
Elena Horská
(SPU)
Riešitelia za KM:
Mgr. Karol
Čarnogurský,
PhD., Ing. Anna
Diačiková, PhD.,
doc. Mgr. Peter
Madzík, PhD.

Zapojení členovia z KM výsledky riešenia podali vo forme
vedeckého článku do zahraničného indexovaného
časopisu.

1/0663/18

Nelinearita
požiadaviek
a jej integrácia
do procesu
riadenia
kvality

Mgr. Peter
Madzík, PhD.

Cieľom tohto projektu je návrh integrovaného modelu
riadenia kvality, ktorý bude schopný rešpektovať
prirodzenú nelinearitu požiadaviek – rozličný vzťah medzi
mierou plnenia požiadavky a celkovou spokojnosťou
zákazníka. V roku 2018 boli v rámci riešenia publikované 2
karentované výstupy, 3 indexované výstupy a 3 výstupy
v indexovaných zborníkoch.

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2019
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

07/2018 –
6/2022

57 700 h.

2018 - 2020

14 200 h.

62 827,- €
z toho pre
KU:
3 204,- €

5 793,- €

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedry, inštitútu, ústavu
Kvalifikačný rast pracovníkov Katedry manažmentu prebieha v súlade so
stanovenými plánmi.
a) DOCENT
(ukončené
habilitačné
konanie
v roku
2019)
doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. – habilitačné konanie ukončené na Fakulte
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Dátum konania
habilitačnej prednášky: 30.1.2019 v študijnom odbore 3.3.15 Manažment.
b) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované)
Katedra manažmentu
Ing. Mária Vrábliková – doktorandské štúdium na Fakulte manažmentu
Prešovskej univerzity, ukončenie v r. 2021. Téma dizertačnej práce:
Manažment kreatívneho potenciálu PSK ako zdroj udržateľného rozvoja
regiónu, školiteľ: doc. Ing. Juraj Tej, PhD.

VIII.

Zamestnanci na katedre

IX.I Odchádzajúci pedagógovia na mobilitu
Ing. Anna Diačiková, PhD.
Akademie STING, Brno, Katedra ekonomiky a riadenia, Česká republika, marec
2019, program Erasmus+

IX.II Prichádzajúci pedagógovia na mobilitu
Profesor Vágner na Katedre manažmentu
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V dňoch 18. – 22. marca 2019 pracovne, v rámci programu EÚ Erasmus+, navštívil
Katedru manažmentu v Poprade prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA z českej vysokej
školy Akademie Sting z Brna. S profesorom Vágnerom Katedra manažmentu
dlhodobo spolupracuje a pedagógovia so študentmi sa radi zúčastňujú jeho
prednášok, ktoré vždy vyvolávajú živé diskusie. Pre študentov 1. a 2. ročníka
bakalárskeho štúdia a 1. roč. magisterského štúdia si pripravil prednášky z oblasti
princípov učenia základov manažmentu, osobného manažmentu, strategického
manažmentu, ale zaujala aj menej tradičná téma o používaní zdravého rozumu
v manažmente.
IX.

Podporné činnosti katedry

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

Vydávanie vedeckého časopisu Katedry manažmentu s názvom REFLEXIE Kompendium teórie a praxe podnikania

V rámci 1. ročníka PEMF 2017 sa konalo slávnostné uvedenie do života vedeckej
a odbornej praxe vedeckého časopisu REFLEXIE - Kompendium teórie a praxe
podnikania, ktorého vydavateľom je Katedra manažmentu PF Katolíckej univerzity
v Ružomberku v spolupráci s prof. Štefanom Kassayom. Časopis je určený nielen pre
študijné programy manažmentu, ekonomiky a podnikania na KU, ale zohľadňuje
špecifické pohľady na svet podnikania z pohľadu teórie a odbornej praxe
uplatniteľné aj na iných univerzitách.
Časopis vychádza štvrťročne a využíva sa pri štúdiu predmetov z oblasti
manažmentu.
Časopis je propagovaný a aktuálne informácie sú uvádzané na webovej stránke
katedry.
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Časopis bol začiatkom roka 2019 prekategorizovaný na vedecký časopis a bola mu
pridelená organizáciou CVTI SR kategória ADF.
X.III Významné knižné publikácie
1. DIAČIKOVÁ, A., ĽACH, M. (2019). Úspech je voľba – Manažment podnikania
a podnikových procesov. Teória a prax aplikovaná v spoločnosti Chemosvit, a.s. 1. vyd. Svit:
Chemosvit, a.s. Svit, 2019, 400 s. ISBN 978-80-971931-1-9.
2. BUDAJ, P., K. ČARNOGURSKÝ, Ľ. HROMJAK. (2019). Rozvojový manažment
a náboženský cestovný ruch mesta Poprad. - 1. vyd. Ružomberok: VERBUM –
vydavateľstvo KU, 2019, 126 s. ISBN 978-80-561-0665-5.

X.IV Podporná činnosť Knižnice Katedry manažmentu
Knižnica poskytuje študentom i pracovníkom Katedry manažmentu výpožičnú
a prezenčnú činnosť odbornej literatúry, periodík, časopisov, CD nosičov
a kvalifikačných prác študentov katedry, včítane medziknižničnej výpožičnej služby
(MVS).
Navrhuje zakúpenie nových titulov na základe požiadaviek študentov a pedagógov
katedry v súlade s akreditačným spisom a vypracovávanie tiráže navrhovaných
titulov.
Knižnica poskytuje služby pri kopírovaní študijných materiálov pre externých
učiteľov katedry.
Eviduje, distribuuje a predáva časopis Reflexie.
Knižnica zabezpečuje aktiváciu ISIC preukazov študentov prostredníctvom
terminálu, ktorý je umiestnený v jej priestoroch a vydáva ISIC známky denným
a externým študentom katedry.
Katalogizuje a archivuje záverečné práce študentov v priestoroch katedry a
zabezpečuje ich archiváciu aj v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity.
Poskytuje študentom odborné poradenstvo pri vypracovávaní záverečných prác
a odporúča odbornú literatúru so zameraním na problematiku a cieľ práce.
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872

77

14

Absenčné
vypožičky

Bibliobox

Vybavené
e-maily

Návštevnos
ť

Knižné
prírastky

Štatistika knižnice za rok 2019

193

Prezenčné výpožičky
Knihy

Periodiká

384

252
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Kvalifikačné
PV
AVD
práce
Spolu
258

15

505

Študenti – noví členovia knižnice
Študenti – prolongovaní členovia
Zamestnanci – noví členovia knižnice
Zamestnanci – prolongovaní
členovia
Spolu
prihlásených členov knižnice v roku
2019

X.

57
32
7
6

102

Rozvoj katedry

V rámci ďalšieho rozvoja Katedry manažmentu v Poprade sú rozvojové aktivity
rozdelené do dvoch časových horizontov.
Krátkodobé ciele ( rok 2020):
● v akademickom roku 2020/21 prijať do 1. ročníka Bc. štúdia cca 80 študentov a do
1.
ročníka
Mgr.
štúdia
cca
20
nových
študentov,
● zvýšiť počet pedagogických pracovníkov na plný pracovný úväzok minimálne o 1
profesora, 3 docentov, resp. odborných asistentov, alebo asistentov
● v prvom polroku 2020 podať návrh nového akreditačného spisu pre tretí stupeň
štúdia – doktorandské štúdium v študijnom odbore Ekonómia a Manažment
● v roku 2020 sa zúčastňovať aktivít v súvislosti s 20. výročím Katolíckej univerzity
a vhodnou formou propagovanie tohto významného výročia
● pokračovať vo vydávaní vedeckého časopisu Reflexie – Kompendium teórie
a praxe
podnikania,
Okrem uvedených krátkodobých cieľov Katedra manažmentu bude v roku 2020 pokračovať
v plnení týchto cieľov:
● pružné zapájanie sa všetkých pedagogických pracovníkov do publikovania
v impaktovaných periodikách a karentovaných časopisoch vydávaných
v zahraničných vydavateľstvách v súlade s požiadavkami hodnotenia študijných
programov (priebežná aktivita),
● rozšíriť spoluprácu so zahraničnými univerzitami v publikačnej a vedecko –
výskumnej oblasti,
● pravidelné uskutočňovanie vlastného hodnotenia vedeckovýskumnej a publikačnej
činnosti pedagogických pracovníkov katedry (pravidelne minimálne po 3 mesiacoch),
● uskutočňovať výraznú a účinnú propagačnú činnosť na stredných školách,
u podnikateľskej verejnosti a iných subjektov vo vybraných regiónoch s cieľom
oslovenia čo najväčšieho počtu potenciálnych záujemcov o vzdelávanie na PF
Katedre manažmentu v Poprade a zorganizovať Deň otvorených dverí na KM
február 2020 (priebežná aktivita).
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Dlhodobé ciele(v priebehu 2-3 rokoch):
● začať realizovať Univerzitu tretieho veku. Doc. J. Piteková je od januára 2019
členkou Rady KU pre UTV. Prvé kurzy by sa mali začať realizovať už v
akademickom
roku
2020/2021,
● vytvoriť strategické partnerstvo s príbuznou zahraničnou vysokou školou ,
● rozširovať spoluprácu s inými pracoviskami fakulty, s inými domácimi
a zahraničnými vysokými školami formou spoločných zahraničných projektov
(multilaterálnych a bilaterálnych) za účelom vytvorenia strategických partnerstiev
pre každý študijný odbor,
● rozširovanie strategického partnerstva s mestom Poprad, Tatry Mountain Resorts,
a.s., Chemosvit, a.s.,
● podporovať kvalifikačný rast mladších pracovníkov katedry v súlade
s individuálnymi plánmi kvalifikačného rastu,
● z dlhodobého hľadiska získať pre pracovisko v Poprade imidž kvalitnej
vzdelávacej inštitúcie s cieľom zvýšenia vzdelanostnej úrovne podtatranského
regiónu,
● skvalitnenie informačných a komunikačných technológií, vybudovanie laboratória
pre výskum neuromarketingu a manažmentu,
● prehĺbenie spolupráce s podnikateľskou praxou v súlade s uskutočňovanými
študijnými programami Katedry manažmentu a zapájanie sa do spoločných
projektov s inými univerzitami alebo zástupcami podnikateľskej praxe (APVV,
Horizont 2020, resp. iné),
● zorganizovanie III. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie PEMF,
● pokračovať vo vydávaní vedeckého časopisu Reflexie – Kompendium teórie
a praxe
podnikania.

XI.

Medzinárodné aktivity katedry

● výmenné pobyty pedagógov a študentov v rámci programu Erasmus+,
● medzinárodná vedecká konferencia PEMF v októbri 2019 (účastníci z Poľska,
Českej republiky a Francúzska)
XII.

-

Sumár (Executive summary)

V posledných štyroch rokoch sa na Katedre manažmentu odpublikovalo významné
množstvo kvalitných vedeckých výstupov. Nasledovný prehľad zahŕňa vývoj počtu
indexovaných publikácií (Scopus a/alebo WoS) v období 2010 až 2019. Zaradenie do
kategórie „A“ alebo „B“ korešponduje s klasifikáciou výstupov podľa súčasne
platných kritérií Akreditačnej komisie pre hodnotenie kvality publikačných
výstupov. Výstupy sú rozdelené podľa knižničných kategórií:
ADC výstup v zahraničnom vedeckom karentovanom časopise
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-

ADM
ADN
AFC
AFD

výstup v zahraničnom vedeckom indexovanom časopise
výstup v domácom vedeckom indexovanom časopise
výstup v indexovanom zborníku zo zahraničnej vedeckej konferencii
výstup v indexovanom zborníku z domácej vedeckej konferencii

Kategória „A“ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Spolu
ADC
ADM
ADN
AFD
Spolu „A“

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1
0
1

1
0
0
4
5

1
2
1
0
4

0
3
0
0
3

2
5
1
3
11

1
3
0
0
4

5
15
3
7 .
30

Kategória „B“ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Spolu
ADM
AFC
AFD
Spolu „B“

XIII.

0
1
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

0
3
0
3

0
1
2
3

0
7
3
10

3
5
9
17

2
2
0
4

1
2
0
3

6
21
15 .
42
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