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TÉZY INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY 

 
 
 

INOVÁCIE – NÁSTROJ PRE ZVYŠOVANIE INOVAČNEJ VÝKONNOSTI 
A ICH MARKETINGOVÁ PODPORA 

 
 

Prednáška je zameraná na prezentáciu doterajších poznatkov a prístupov k inováciám, inovačným 
procesom, inovačnému potenciálu a inovačnej výkonnosti. Jej súčasťou je aj analýza metód a metrík 
používaných na hodnotenie inovácií a inovačných procesov na makro a mikroekonomickej úrovni, 
pričom je zdôraznený návrh metodiky, ktorá vznikla ako jeden z výsledkov riešenia grantového projektu 
VEGA 1/0496/09: „Integrovaný model auditu inovačného manažmentu zameraný na hodnotenie a 
meranie výkonnosti inovačných a marketingových procesov slovenských malých a stredných podnikov“ 
a bol verifikovaný v 790 podnikateľských subjektoch. Tiež sú prezentované bariéry pri tvorbe a realizácii 
inovácií, ktoré ovplyvňujú inovačnú výkonnosť a návrhy na ich elimináciu. Ďalej je zdôraznená 
nepostrádateľná úloha marketingu a marketingovej komunikácie v inovačnom procese.  

V rámci prednášky sú prezentované praktické skúsenosti autorky a výsledky dosiahnuté 
pri realizovaných národných a medzinárodných projektov zameraných na túto oblasť.  

 

 

INNOVATION –  A TOOL FOR RAISING OF INNOVATION PERFORMANCE AND THEIR 
MARKETING SUPPORT. 

 
The lecture is focused on presenting current knowledge and approachesto innovation, innovation 
processes, innovation potential and innovation performance. It also includes analysis of the methods 
and metrics used to evaluate the innovations and innovation processes at the macro and micro 
economic level, it emphasized design methodology, which has arisen as one of the results of the 
solution of the grant project VEGA 1/0496/09: "Improving innovation performance and innovation of 
business entities through a system of open innovation with support of integrated marketing 
communication " and has been verified in 790 business entities. There are also presented barriers in 
development and implementation of innovations that affect innovation performance, and suggestions to 
their elimination. It is further emphasized the indispensable role of marketing and marketing 
communication in the innovation process. 
 
Practical experiences of the author and achieved results made in realized national and international 
projects in this area are also presented in the lecture. 
 
 
 



Tézy: 
 Inovácie – globálny, národný, regionálny a podnikový nástroj pre zvyšovanie inovačnej 

výkonnosti a konkurencieschopnosti  
 

 Analýza súčasných poznatkov a prístupov k inováciám, inovačným procesom, inovačnému 
potenciálu a inovačnej výkonnosti na slovenskej a medzinárodnej úrovni. Komparácia 
výsledkov vlastného vedeckého výskumu s výsledkami medzinárodných výskumov 

 
 Identifikácia bariér pri tvorbe a realizácii inovácií ovplyvňujúce inovačnú výkonnosť. Komparácia 

výsledkov vlastného vedeckého výskumu s výsledkami medzinárodných prieskumov. Návrhy na 
elimináciu identifikovaných bariér 

 
 Metodiky a metriky hodnotenia inovácií na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni. 

Porovnanie návrhu metodiky hodnotenia inovácií ako výstupu vlastného vedeckého výskumu 
s metodikami iných autorov. 

 
 Úloha marketingu a marketingovej komunikácie v inovačnom procese. Synergický efekt medzi 

inováciami, marketingom a marketingovou komunikáciou. 
 
 


