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Školiteľ Téma 

prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc. 1. A bizalom gazdasági jelentősége a szervezeti működésben - „smart” tudásmenedzsment 

bencsika@ujs.sk 
Ekonomický význam dôvery v organizačnú prevádzku - "smart" manažment vedomostí 

  2. A tudásmegosztás és életcélok összefüggéseinek vizsgálata 

  Skúmanie prepojení zdieľania poznatkov a cieľov života 

prof. Dr. Józsa László, CSc. 
1. Kis- és középvállalkozások marketingstratégiai döntéseinek összehasonlító elemzése Szlovákiában 

és Magyarországon 

jozsal@ujs.sk 

Komparatívna analýza marketingovo-strategických rozhodnutí malých a stredných podnikov 

na Slovensku a v Maďarsku 

Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. 
1. A munkahelyi stressz és a szervezeti elkötelezettség vizsgálata szlovákiai kis- és 

középvállalkozásoknál 

karacsonyp@ujs.sk 
Skúmanie stresu na pracovisku a organizačného záväzku v malých a stredných podnikoch na Slovensku 

Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. 1. A KKV-k tudás-szervezési folyamatai az etika és a mesterséges intelligencia tükrében 

machovar@ujs.sk 
Procesy organizovania znalostí v MSP vo svetle etiky a umelej inteligencie 

  2. Vplyv  fondov EÚ na potenciálne výstupy a zamestnanosť 

  Effects of EU funds on potential output and employment 

doc. Mgr. Ing. Mura Ladislav, PhD. 1. Női vállalkozók üzleti sikerességét befolyásoló tényezők Szlovákiában 

mural@ujs.sk 
Faktory ovplyvňujúce podnikateľskú úspešnosť žien – podnikateliek na Slovensku 

prof. Dr. Mihály Ormos, PhD. 1. Szisztematikus kockázatok a pénzügyi piacokon (Systemic risks in financial markets) 

ormosm@ujs.sk 
Systematické riziká na finančných trhoch 

  
2. Befektetők és háztartások pénzügyi viselkedése és ennek hatása a pénzügyi stabilitásra (Financial 

behaviour of households and its effects on financial stability) 

  Finančné správanie investorov a domácností a ich vplyv na finančnú stabilitu 

prof. Dr. Poór József, DSc. 1. Munkaerőhiány, munkaerőmegtartás és robotizáció 

poorj@ujs.sk 
Nedostatok pracovnej sily, zachovanie pracovnej sily a robotizácia 

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

  Vplyv internacionalizácie a globalizácie na podnikový a HR management 
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