Granty VEGA riešené na FPEDAS v roku 2019
Registračné
číslo

Obdobie
riešenia

Názov

Zodpovedný
riešiteľ

Pracovisko

1/0006/17

2017 - 2019

prof. Ing. Anna
Tomová, CSc.

Katedra
leteckej
dopravy

1/0019/17

2017 - 2019

doc. Ing. Anna
Dolinayová, PhD.

Katedra
železničnej
dopravy

1/0143/17

2017 - 2019

prof. Ing. Miloš
Poliak, PhD.

Katedra
cestnej
a mestskej
dopravy

1/0428/17

2017 - 2019

prof. Ing. Tomáš
Klieštik, PhD.

Katedra
ekonomiky

1/0725/17

2017 - 2019

doc. Ing Iveta.
Kremeňová,
PhD.

Katedra
spojov

1/0087/18

2018 - 2020

prof. Ing. Mária
Rostášová, PhD.

Katedra
spojov

1/0152/18

2018 –
2020

Ekonomická integrácia
európskeho vzdušného priestoru
ako štrukturálny a regulačný
problém
Hodnotenie regionálnej železničnej
dopravy v kontexte ekonomického
potenciálu regiónu so zameraním
sa na efektívne využívanie
verejných zdrojov a spoločenské
náklady dopravy
Zvyšovanie konkurencieschopnosti
slovenských dopravcov
poskytujúcich dopravné služby v
cestnej doprave na spoločnom
trhu Európskej únie
Kreovanie nových paradigiem
finančného manažmentu na prahu
21. storočia v podmienkach SR
Výskum životného cyklu
startupovej spoločnosti ako základ
business modelu startupu
sieťového podniku
Posilnenie konkurencieschopnosti
Žilinského regiónu
prostredníctvom zvyšovania vplyvu
Žilinskej univerzity v regióne a v
meste Žilina
Obchodné a podnikateľské modely
a platformy v digitálnom prostredí

Katedra
spojov

1/0436/18

2018 - 2020

Externality v cestnej doprave,
vznik, príčiny a ekonomické
dopady dopravných opatrení

Dr. h. c. prof. Ing.
Tatiana
Čorejová, PhD.
prof. Ing. Alica
Kalašová, PhD.

1/0566/18

2018 - 2020

1/0624/18

2018 - 2020

Výskum vplyvu ponuky a kvality
dopravných služieb na
konkurencieschopnosť a
udržateľnosť dopytu po verejnej
osobnej doprave
Modely podnikania regionálnych
letísk v kontexte dopravnej politiky
štátu a Európskej únie

1/0653/18

2018 - 2020

1/0718/18

2018 - 2020

1/0721/18

2018 –
2020

Trvalá udržateľnosť podniku ako
predpoklad jeho prosperity
Vplyv psychografických aspektov
cenotvorby na marketingovú
stratégiu podnikov naprieč
výrobkami a trhmi
Výskum ekonomických dopadov
vizuálneho smogu v doprave s
využitím metód neurovedy

doc. Ing.
Vladimír
Konečný, PhD.

Katedra
cestnej
a mestskej
dopravy
Katedra
cestnej
a mestskej
dopravy

doc.. JUDr. Ing
Alena Novák
Sedláčková,
PhD.
doc. Ing. Miriam
Jankalová, PhD.
prof. Ing. Anna
Križanová, CSc.

Katedra
leteckej
dopravy

prof. Ing.
Radovan
Madleňák, PhD.

Katedra
spojov

Katedra
spojov
Katedra
ekonomiky

1/0755/18

2018 –
2020

1/0791/18

2018 - 2020

1/0210/19

2019 - 2022

1/0518/19

2019 - 2022

1/0544/19

2019 - 2022

1/0509/19

2019 - 2022

Nové prístupy manažmentu k
tvorbe stratégií podnikov pre
podporu konkurencieschopnosti v
podmienkach globalizácie
Hodnotenie ekonomických a
technologických aspektov pri
zabezpečovaní konkurencieschopnej verejnej dopravnej
služby v integrovaných
dopravných systémoch
Výskum inovatívnych atribútov
kvantitatívnych a kvalitatívnych
fundamentov oportunistického
modelovania zisku
Výskum dopadov rozvoja digitálnej
ekonomiky na
konkurencieschopnosť podnikov v
znalostnej spoločnosti
Vytvorenie metodologickej
platformy na meranie a hodnotenie
efektívnosti a finančného statusu
neziskových organizácii v
Slovenskej republike
Optimalizácia využívania
železničnej infraštruktúry s
podporou prognózovania modal
splitu

doc. Ing.
Katarína
Repková
Štofková, PhD.
doc. Ing.
Vladislav Zitrický,
PhD.

Ing. Mária
Kováčová, PhD.
prof. Ing. Jana
Štofková, CSc.

doc. Ing. Viera
Bartošová, PhD.
prof. Ing. Jozef
Gašparík, PhD.

Katedra
spojov
Katedra
železničnej
dopravy

Katedra
ekonomiky
Katedra
spojov
Katedra
ekonomiky

Katedra
železničnej
dopravy

