
Vyhodnotenie a umiestnenie š tudentov v jednotlivých sekciách v rámci konferencie Š VČ  2007 na FEM SPU v Nitre, uskutoč nenej dň a 26.4.2007 
 

Sekcia Umiestnenie Meno a priezvisko Práca 
1 miesto Zuzana Csá mpayová  Zhodnotenie majetkovej a kapitá lovej štruktúry vybraného podnikateľského subjektu 
2 miesto  Zuzana Jandušíková  Predikcia bankrotu vybraný ch poľnohospodá rskych podnikov 

Ekonomika  
podniku 

3 miesto Anna Jungová  Zhodnotenie odč erpateľný ch zdrojov a ich determinantov v poľnohospodá rskych 
podnikoch hospodá riacich v lepších pôdno-klimatický ch podmienkach 

1 miesto Dominika Vendleková  Rozvoj podnikateľský ch aktivít medziná rodnej spoloč nosti v domá cej a hostiteľskej 
krajine 

2 miesto František Tyukos Kompará cia ekologického a konvenč ného systému hospodá renia vo vybraný ch 
agrosubjektoch 

Manažment 
podniku 

3 miesto Kristína Esté lyiová  Model podpory exportu v Slovenskej republike 
1 miesto Veronika Hrdá  Kompará cia spotrebiteľský ch cien domá cich a zahranič ný ch fľaškový ch vín  

v obchodný ch reťazcoch regiónu Nitra 
2 miesto Martin Meč iar Apliká cia marketingový ch ná strojov v prostredí internetu 

Marketing a 
obchod 

3 miesto Monika Berná tová  Reklama a jej vplyv na sprá vanie spotrebiteľov na trhu potravín 
1 miesto Milan Fiľa Analý za vplyvu zavedenia eura v Slovenskej republike 
2 miesto Petra Vilhanová  Využitie technickej analý zy pri prognózovaní devízového kurzu 

Financie  

3 miesto Lucia Kubá ňová  Riziká  bankového podnikania a ich riadenie 
1 miesto Eva Havajíková  Odpisová  politika podniku 
2 miesto Lucia Katrenč íková  Š tandardné  a klasifikované  pohľadá vky vo vybranej komerč nej banke 
3 miesto Petra Mokrenová  Zhodnotenie vnútropodnikového predpisu v oblasti zabezpeč enia vecnej sprá vnosti 

Informač né 
systémy a 
úč tovníctvo 

3 miesto Martina Weberová  Zhodnotenie majetku a zdrojov krytia v podnikateľskom subjekte 
1 miesto Martina Majorová  Analý za vý voja produktivity poľnohospodá rskych podnikov v Slovenskej republike  

s využitím Malmquistový ch indexov 
2 miesto Katarína Funková  Priestorová  analý za zamestnanosti vo vybraný ch odvetviach hospodá rstva 

Kvantitatívne 
metódy 

3 miesto Andrea Dá vidová  Hodnotenie životnej úrovne krajín sveta 
1 miesto Jaroslav Pőss Poč ítač ová  bezpeč nosť a ochrana údajov v informač nom systéme podniku 
2 miesto Gabriela Kubusová  Prezentá cia podniku na Internete 

Informatika 

3 miesto Róbert Murgaš Mobilné  Informač no-komunikač né  technológie 
 


