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VYUŽITIE KVANTITATÍVNYCH  METÓD VO 
VEDECKO–VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A V PRAXI XIII 

 

18. – 20. júna 2019 
Zuberec 

 
 

 

18. jún, 2019 (utorok) 

12:00 – 13:00 prezentácia,   

14:30 – 17:00 rokovanie a diskusia na témy: 

Michaela Chocholatá  Co-movements of the selected currencies 

Michal Fendek Porovnanie efektívnosti analytických schém cenovej regulácie 

monopolu 

Petr Fiala Rozvrhování výroby na vstřikovacím lisu 

Dana Figurová,  

Zuzana Čičková 

Viackriteriálne rozhodovanie v oblasti teórie hier 

Andrea Furková Spatial panel data models and estimation possibilities in R 

Pavel Gežík Predikcia tvorby radu a optimalizácia počtu otvorených pokladní 

Marián Goga Niektoré problémy riešenia kooperatívnej hry s nekonštantným 

súčtom platieb 

Dobroslav Grygar Exaktný prístup na návrh minimálnej siete pre prevádzku a 

nabíjanie parciálnych trolejbusov 

Jaroslav Janáček Rychlé prohledáváni okolí řešení p-lokační úlohy pro zobecněnou 

disutilitu 



 

17:00 – 18:00 

Valné zhromaždenie členov Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum 

19. jún, 2019 (streda) 

9:30 – 12:00 rokovanie a diskusia na témy 

Ľudmila Jánošíková Optimalizácia parametrov skupinového genetického algoritmu 

pomocou Taguchiho metódy 

Maroš Janovec Exaktný prístup k turnusovaniu elektrických autobusov 

Michal Koháni Optimalizačné úlohy súvisiace s plánovaním flotily  elektrobusov 

vo verejnej doprave 

Stanislav Kováč Úvod do analýzy priestorovej autokorelácie s programovacím 

jazykom R 

Martina Kuncová, 

Jana Sekničková. 

Volba dodavatele elektřiny v roce 2018 v ČR – optimalizační 

model 

Marek Kvet Vybrané pokročilé metódy optimalizácie férových záchranných 

systémov 

Martin Lukáčik Odhad vektorovo autoregresných modelov v R 

Martin Lukáčik,  

Adriana Lukáčiková  

Karol Szomolányi 

Bayesovský odhad vektorovo autoregresných modelov v R 

Petra Marková 

Jan Pelikán 

Optimalizace distribuce pohonných hmot 

15:00 – 17:30   rokovanie a diskusia na témy 

 

Sanislav Palúch Exaktný model pre optimalizáciu obehu vozidiel s viacerými 

depami 

Juraj Pekár Historický prehľad mier výkonnosti portfólia 

Štefan Peško Problém rovnomerného odpočtu elektromerov v susedných 

regiónoch 

Marian Reiff Možnosti modelovania ekonomických procesov pomocou skrytých 

Markovových modelov 

Allan Jose Sequeira Lopez Priestorová hra ako hra dvoch hráčov s nulovým súčtom a 

participáciou regulátora so zásahom v určitom uzle v grafe 

 



Milan Svoboda Aplikace Markovových řetězců - praktický příklad: plánování 

lidských zdrojů 

Karol Szomolányi Minimálna mzda 

Patrik Vasilovský Návrh nabíjacej infraštruktúry pre elektrobusy v mestskej 

hromadnej doprave 

 

20. jún, 2019 (štvrtok) 

9:30 – 11:00  

Diskusia k odborným a vedeckým aktivitám (časopisy, semináre, zahraničné aktivity,výskum) 

11:00  

Závery seminára 

 

 

 


