SPRÁVA O VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI VŠM
ZA ROK 2021
predkladaná na Vedeckú radu Vysokej školy manažmentu

Správu predkladá: prof. Ing. Milan Terek, PhD., prorektor pre vedu, výskum a medzinárodnú
spoluprácu
Správu schválil: Dr. h. c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., predsedníčka VR VŠM, rektorka

1. Celkové zameranie vedecko-výskumnej činnosti VŠM
Vedecko-výskumná činnosť na VŠM je prioritne zameraná na nasledujúce tematické celky,
pričom sa v budúcnosti bude čoraz viac koncentrovať na najmodernejšie a najperspektívnejšie
oblasti súvisiace s technologickou a digitálnou revolúciou a zmenami, ktoré prináša:
•
•
•
•
•
•
•

Podnikový manažment
Aplikácie kvantitatívnych metód v manažmente
Globalizačné trendy, medzinárodná ekonomika, obchod a podnikanie a ich vplyv na
postavenie a rozvoj Slovenska, vplyv digitalizácie na medzinárodný pohyb kapitálu a
tovarov
Modernizácia a zdokonaľovanie podnikového manažmentu, manažment inovácií,
manažment kvality, trendy v manažmente v súvislosti s Industry 4.0
Digitalizácia ekonomiky, zdieľaná ekonomika, nové trendy v podnikaní a zriaďovaní
start-upov, v marketingu, v riadení ľudských zdrojov, v ich vzdelávaní a rozvoji, vplyv
nástupu novej generácie do manažmentu a na pracovný trh
Zvyšovanie kvality súkromného vysokoškolského vzdelávania v SR
Skvalitňovanie pedagogického procesu v odboroch podnikového manažmentu využívaním
informačných a komunikačných technológií ako aj prehlbovaním a skvalitňovaním obsahu
vyučovaných predmetov

2. Granty a výskumné úlohy riešené na VŠM v roku 2021
V roku 2021 sa učitelia VŠM podieľali na riešení nasledovných projektov:
Riešenie výskumných úloh v rámci medzinárodných výskumných sietí (2)
1. Názov: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C),
Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta
Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of Management,
UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko.
Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z Európy, USA, Kanady, Latinskej
Ameriky, Ázie, Austrálie a Afriky
Meno riešiteľa za VŠM: Denisa Hackett, PhD., MBA
Doba riešenia: 2011 – 2022
Website: https://5c.careers/
2. Názov: SOPs4RI „Standard Operating Procedures for Research Integrity“
Inštitúcia, kde je riešený: Multi-partner project funded by the European Commission from the
European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No.
824481.
Meno hlavného riešiteľa: prof. Nick Allum, University of Essex, Wivenhoe Park Colchester,
Essex CO4 3SQ
Riešitelia z VŠM: Prof. Ing. Milan Terek, PhD.
Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM (2)
1.
Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA číslo 1/0003/20: Determinácia
korelácie tímových rolí podľa Belbina a päťfaktorového modelu osobnosti v kontexte
identifikácie motivačných faktorov výkonnosti projektových manažérov certifikovaných podľa
IPMA.
Vedúci projektu: Lajčin Daniel, doc. PaedDr. Ing., PhD., MBA, LL.M., DBA
Podala: Vysoká škola DTI
Riešiteľ z VŠM: Ing. Daniela Maťovčíková, PhD.
Doba riešenia: 2020-2022
2.
Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt KEGA K-20-035-00 „Learn
Economics: aplikácia e-vzdelávania ako novej formy výučby ekonómie“.
Vedúci projektu: prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
Podala: Ekonomická univerzita v Bratislave
Riešiteľ z VŠM: prof. Ing. Milan Terek, PhD.
Doba riešenia: 2020-2022

V roku 2021 podali učitelia VŠM nasledovné projekty (2):
1. APVV-20-0557 – Digitálna budúcnosť po COVIDe-19: Manažérska optimalizácia
prepojenia IKT a ľudského kapitálu v oblasti e-workingu, e-learningu, e-biznisu a e-kultúry.
Zodpovedný riešiteľ: Mária Tajtáková, doc. Ing. PhD.
Ďalší členovia riešiteľského kolektívu za VŠM: Jozef Šimúth, Mgr. PhD. (zástupca
zodpovedného riešiteľa); Edita Hekelová, Dr.h.c. prof. Ing. PhD; Milan Terek, prof. Ing. PhD;
Mária Olejárová, PhDr. MBA PhD; Ondrejová Zlatica, Ing. PhD; Silvia Rebrová, Ing. MBA,
PhD; Peter Kročitý, MBA, PhD; Michal Beňo, Mgr. Bc. PhD – D; Zlatica Papcová, Mgr. – D; Za
partnerskú inštitúciu – Ekonomická univerzita v Bratislave: Štefan Žák, doc. Ing. PhD; Mária
Hasprová, Ing. PhD.
Predpokladaná doba riešenia: 2022 – 2024.
2.

VEGA: Ekonomické, pracovné a sociálne dopady pandémie COVID 19 na
podnikateľské prostredie v Slovenskej republike
Riešiteľské pracovisko: Vysoká škola manažmentu
Grantová inštitúcia: VEGA
Vedúci: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Spoluriešitelia za VŠM: prof. Ing. Milan Terek, PhD., Mgr. Valéria Medárová, PhD., MBA,
Blahová Katarína Mgr. PhD.
Predpokladaná doba riešenia: 2022 – 2024.

3. Iné vedecké a výskumné aktivity
Viacerí učitelia VŠM boli v roku 2021 členmi vedeckých rád, redakčných rád vedeckých
časopisov, technických a odborových komisií. Niektorí sa aktívne zúčastnili na viacerých
odborných seminároch a workshopoch, bez publikačných výstupov. Väčšina učiteľov vykonávala
aj posudzovateľskú činnosť.
Vysoká škola manažmentu je od akademického roku 2007/2008 držiteľom ERASMUS
UNIVERSITY CHARTER. Univerzitná charta Erasmus (EUC) zabezpečuje všeobecný rámec pre
všetky európske aktivity spolupráce, ktoré vysokoškolská inštitúcia môže realizovať v rámci
programu Erasmus. Európsky parlament schválil s platnosťou od roku 2014 nový program EÚ v
oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s názvom Erasmus + s celkovým rozpočtom 14,7 miliardy
EUR. Vysoká škola manažmentu participuje v projekte Erasmus+ Akcia KA103 – Mobility
medzi krajinami programu, ktoré sú realizované v prípade študentov za účelom štúdia, stáže
alebo ďalšieho vzdelávania, v prípade zamestnancov za účelom výučby a školení.
V rámci programu sa študenti a zamestnanci inštitúcie zúčastňujú výmenných pobytov v
partnerských inštitúciách, ktorých je aktuálne 26. V akademickom roku 2020/21 vycestovalo do
partnerských inštitúcií 5 študentov (3 študentov mobilita štúdium, 2 mobilita stáž). Zamestnanci
v dôsledku pandemickej situácie na plánované mobility nevycestovali.

4. Prepojenosť vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti učiteľov
a doktorandov, výstupy a kvalita publikačnej činnosti
Štatistika najvýznamnejších publikácií:
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 4
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS: 2
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS: 1
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 1
BCI - Skriptá a učebné texty: 3
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií: 1
Pri analýze publikačnej činnosti za rok 2021 je potrebné podčiarknuť nasledovné fakty:
Podľa štatistiky publikácií sú v roku 2021 najkvalitnejšími výstupmi ADM Vedecké práce
v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus (Terek,
Šimúth), ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo Scopus (Tajtáková, Olejárová), ADF Vedecké práce v ostatných domácich
časopisoch (Ondrejová, Rebrová, Tajtáková, Papcová), AFD Publikované príspevky na domácich
vedeckých konferenciách (Černá).
Oproti publikačnej činnosti v roku 2020 je počet publikácií nižší (12 oproti 26 v minulom roku),
výrazne ale vzrástol počet vedeckých prác publikovaných v časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science alebo Scopus (z 0 na 3), čo je pozitívny fakt. Celkový nižší počet
publikácií bol výrazne ovplyvnený nižším počtom učiteľov a doktorandov oproti minulému roku.
Podrobný prehľad publikačnej činnosti podľa autorov je prílohou tejto správy.

5. Plánovaná činnosť a úlohy na rok 2022
Ukončenie projektu Medzinárodné výskumné siete (2)
1. Názov: Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C),
Inštitúcia, kde je úloha riešená: 38 vysokých škôl a univerzít z celého sveta
Meno hlavného riešiteľa: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of Management,
UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko.
Participujúce inštitúcie: 38 vysokých škôl a univerzít z Európy, USA, Kanady, Latinskej
Ameriky, Ázie, Austrálie a Afriky
Meno riešiteľa za VŠM: Denisa Hackett, PhD., MBA
Doba riešenia: 2011 – 2022
Website: https://5c.careers/

Riešenie projektov, ktoré boli podané v roku 2021 v prípade, že budú schválené (s poznámkou,
že aj keď sú podané projekty prijaté a schválené, VŠM ako súkromná vysoká škola nemá na
projekty pridelené finančné prostriedky, činnosť je hradená z prostriedkov VŠM). Ako už bolo
uvedené, ide o podané projekty:
2. Názov: SOPs4RI „Standard Operating Procedures for Research Integrity“
Inštitúcia, kde je riešený: Multi-partner project funded by the European Commission from the
European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No.
824481.
Meno hlavného riešiteľa: prof. Nick Allum, University of Essex, Wivenhoe Park Colchester,
Essex CO4 3SQ
Riešitelia z VŠM: prof. Ing. Milan Terek, PhD.
Grantové projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou pracovníkov VŠM (2)
1. Názov grantového projektu: KEGA číslo K-20-035-00 „Learn Economics: aplikácia
e-vzdelávania ako novej formy výučby ekonómie“.
Inštitúcia, kde je riešený: Ekonomická univerzita v Bratislave
Meno hlavného riešiteľa: prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
Riešitelia z VŠM: prof. Ing. Milan Terek, PhD.
Doba riešenia projektu: 2020 – 2022
2. Názov grantového projektu: Projekt VEGA číslo 1/0003/20: Determinácia
korelácie tímových rolí podľa Belbina a päťfaktorového modelu osobnosti v kontexte
identifikácie motivačných faktorov výkonnosti projektových manažérov certifikovaných podľa
IPM.
Vedúci projektu: Lajčin Daniel, doc. PaedDr. Ing., PhD., MBA, LL.M., DBA
Podala: Vysoká škola DTI
Riešiteľ z VŠM: Ing. Daniela Maťovčíková, PhD.
Doba riešenie 2020-2022
Projekty podané v roku 2022 alebo sú v štádiu prípravy a budú podané v roku 2022 (3)
1.
Názov grantového projektu a jeho číslo: Projekt VEGA č. 1/0037/23:
Six Sigma a Lean Six Sigma v zlepšovaní kvality na slovenských vysokých vysokých školách
Inštitúcia, kde je riešený: VŠM
Zodpovedný riešiteľ: Milan Terek, prof. Ing. PhD.
Ďalší členovia riešiteľského kolektívu:: Ľubica Černá, doc., Ing., PhD. (zástupca zodpovedného
riešiteľa); Tajtáková Mária, doc. Ing. PhD.; Ondrejová Zuzana, Mgr., Ing. PhD; Rebrová Silvia,
Ing. MBA, PhD; Bernadič Branislav, PhD., MBA
Predpokladaná doba riešenia: 2023 – 2025.
Pripravujú sa ďalšie 2 projekty VEGA.

Ďalšie úlohy:
-

Zvýšiť účasť učiteľov VŠM na medzinárodných podujatiach s cieľom ich zapájania
do efektívnych výskumných sietí, vytvoriť motivačný a finančný systém na ich
podporu.

Bratislava, 25. 4. 2022

Vypracoval: prof. Ing. Milan Terek, PhD.
prorektor pre vedu, výskum a medzinárodnú spoluprácu

Príloha
PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU
Rok vykazovania: 2021
Zoradenie výstupu: Autor a kategória
(podľa priezviska autora)
Blahová, Katarína
BCI - Skriptá a učebné texty
BCI_001: Praktické príklady z pracovného práva [textový dokument (print)] / Blahová, Katarína
[Autor, VSMKSH, 100%]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola manažmentu v
Trenčíne, 2021. – 131 s. : text. – [slovenčina]. – [OV 070, 080]. – [recenzované]. – ISBN 97880-89306-56-5
Černá, Ľubica
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII_001: Integracja socjalna [elektronický dokument] [iný] / Černá, Ľubica [Autor, VSM,
16.67%]. – 1. vyd. – Lublin (Poľsko) : Europejski Dom Spotkan - Fundacja Nowy Staw, 2021. –
60 s. : text. – [poľština]. – [OV 060]. – [ŠO 6115]. – ISBN 978-83-62859-01-6
BCI - Skriptá a učebné texty
BCI_001: Vzťahy s verejnosťou [textový dokument (print)] [elektronický dokument] [učebný
text] / Černá, Ľubica [Autor, VSM, 100%]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : Vysoká škola
manažmentu v Trenčíne, 2021. – 132 s. : text. – [slovenčina]. – [OV 080]. – [ŠO 6213]. –
[recenzované]. – ISBN 978-80-89306-59-6. – ISBN (online) 978-80-89306-60-2
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD_001: Využitie nástrojov public relations a kampaní EU-OSHA v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci v podnikovej praxi / Černá, Ľubica [Autor, VSM, 100%] ; Sociálna
práca v súčasnej spoločnosti 1 [20.04.2021, Spišské Podhradie, Slovensko]. – text. –
[slovenčina]. – [OV 080]
In: Sociálna práca v súčasnej spoločnosti 1 [elektronický dokument] : zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie / Budayová, Zuzana [Zostavovateľ, editor] ; Taraj, Martin
[Zostavovateľ, editor] ; Jarmoch, Edward Zygmunt [Recenzent] ; Nowak, Joachim [Recenzent] ;
Majda, Peter [Recenzent] ; Cintulová, Lucia Ludvigh [Recenzent]. – 1. vyd. – Ružomberok
(Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021. – ISBN
978-80-561-0861-1, s. 68-75

Korpová, Jaroslava
BCI - Skriptá a učebné texty
BCI_001: Základy manažérskej komunikácie [textový dokument (print)] [elektronický
dokument] / Korpová, Jaroslava [Autor, VSMKMG, 100%]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) :
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2021. – 89 s. : text. – [slovenčina]. – [OV 080]. –
[recenzované]. – ISBN 978-80-89306-57-2

Ondrejová, Zuzana
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF_001: Riadenie ľudských zdrojov počas pandémie : kolektívna inteligencia / Ondrejová,
Zuzana [Autor, VSMKRO, 50%] ; Rebrová, Silvia [Autor, VSMKRO, 50%]. – text. –
[slovenčina]. – [OV 080]. – [recenzované]
In: Mladá veda [elektronický dokument] . – Prešov (Slovensko) : Vydavateľstvo Universum EU.
– ISSN (online) 1339-3189. – Roč. 9, č. 3 (2021), s. 69-76 [online]

Papcová, Zlatica
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF_001: Skúmanie role reverzného kanála ako zdroja konkurenčnej výhody v kontexte rozvoja
omnikanálového maloobchodného prístupu / Papcová, Zlatica [Autor, VSM, 100%]. – text. –
[slovenčina]. – [OV 080]. – [recenzované]
In: Mladá veda [elektronický dokument] . – Prešov (Slovensko) : Vydavateľstvo Universum EU.
– ISSN (online) 1339-3189. – Roč. 9, č. 2 (2021), s. 176-188 [online]
ADF_002: Skúmanie role fyzickej predajne v podmienkach digitálneho trhu s ohľadom na
nástup koncepcie omni-channel / Papcová, Zlatica [Autor, VSM, 100%]. – text. – [slovenčina]. –
[OV 080]. – [ŠO 6213]. – [článok]. – [recenzované]
In: Digital Science Magazine [elektronický dokument] : recenzovaný vedecký elektronický
časopis. – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu
UK. Katedra informačných systémov. – ISSN (online) 1339-3782. – Roč. 8., č. 1 (2021), s. 1-15
[online]
Šimúth, Jozef
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS
ADM_001: Czech and slovak educators' online teaching experience: A covid-19 case study /
Hvorecký, Jozef [Autor, 20%] ; Beňo, Michal [Autor, 20%] ; Ferenčíková, Soňa [Autor,

EUBOBFKMO, 20%] ; Janošcová, Renáta [Autor, 20%] ; Šimúth, Jozef [Autor, VSM, 20%]. –
[angličtina]. – [OV 080, 010, 060]. – [ŠO 6213, 7605]. – [článok]. – DOI 10.18267/j.aip.162
In: Acta Informatica Pragensia [elektronický dokument] : časopis o sociálních a byznys
aspektech informatiky. – Praha (Česko) : Vysoká škola ekonomická v Praze. – ISSN (online)
1805-4951. – Roč. 10, č. 3 (2021), s. 236-256 [online]

Tajtáková, Mária
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS
ADN_001: Creative cities and knowledge management approach to culture-based urban
regeneration in Slovakia: A model / Tajtáková, Mária [Autor, VSMKMG, 60%] ; Olejárová,
Mária [Autor, VSMKRO, 40%]. – text. – [angličtina]. – [OV 080]. – [recenzované]. – DOI
10.26552/COM.C.2021.4.G25-G37. – SCOPUS
In: Communications [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : scientific letters of
the University of Žilina. – Žilina (Slovensko) : Žilinská univerzita v Žiline. Vydavateľstvo EDIS.
– ISSN 1335-4205. – ISSN (online) 2585-7878. – Roč. 23, č. 4 (2021), s. 25-37 [tlačená forma]
[online]
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADF_001: Dopady pandémie COVID-19 na domáci cestovný ruch na Slovensku / Tajtáková,
Mária [Autor, 100%]. – [recenzované]
In: Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie [textový dokument (print)] [elektronický
dokument] : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny
rozvoj : Vedecký časopis = Scientific Journal. – Bratislava (Slovensko) : Mercury, Bratislava
(Slovensko) : Ekonomická univerzita v Bratislave. Obchodná fakulta. – ISSN 1337-9313. –
ISSN (online) 2453-9988. – Roč. 13, č. 1 (2021), s. 70-80

Terek, Milan
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS
ADM_001: How to make estimates with compensation for nonresponse in statistical analysis of
census data / Terek, Milan [Autor, VSM, 34%] ; Muchová, Eva [Autor, EUBFNHKET, 33%] ;
Leško, Peter [Autor, EUBFNHKET, 33%]. – text. – [angličtina]. – [OV 240]. – [recenzované]. –
DOI http://dx.doi.org/10.15549/jeecar.v8i2.619. – WOS CC ; SCOPUS
In: Journal of Eastern European and Central Asian Research [textový dokument (print)]
[elektronický dokument] . – Minneapolis (USA) : Institute of Eastern Europe and Central Asia. –
ISSN 2328-8272. – ISSN (online) 2328-8280. – Roč. 8, č. 2 (2021), s. 149-159 [tlačená forma]
[online]

