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VÝROČNÁ SPRÁVA 

o činnosti Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Košiciach za rok 2019 

 

 

Výročná správa o činnosti Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

so sídlom v Košiciach (ďalej len PHF EU) za rok 2019 je vypracovaná v zmysle  § 27 písm. g) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Správa obsahuje prehľad 

činností vykonávaných v roku 2019 súvisiacich s plnením poslania a politiky PHF EU a jej 

dlhodobého zámeru. Informuje o zložení riadiacich orgánov a organizačnej štruktúre fakulty, 

o vybraných výsledkoch pedagogickej, vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia,  

o zahraničnej spolupráci a spolupráci s hospodárskou praxou, o významných oceneniach ako 

i ostatných aktivitách fakulty.  

 

1. ZLOŽENIE RIADIACICH ORGÁNOV A ORGANIZAČNÁ 

ŠTRUKTÚRA  FAKULTY (stav k 31.12.2019) 
 

VEDENIE FAKULTY 

 

Dekan:   

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.  

 

      Prodekani:   

doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, PhD.  I. prodekanka 

     prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 

Ing. Petra Szaryszová, PhD. prodekanka pre vzdelávanie 

Ing. Matej Hudák, PhD.  prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu 

Ing. Slavomíra Stašková, PhD. prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk  

     s verejnosťou  

 

Tajomníčka fakulty:  

Mgr. Miriam Mitrová 

 
 

KOLÉGIUM DEKANA 

 

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. (dekan fakulty); doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, 

PhD. (I. prodekanka); Ing. Petra Szaryszová, PhD. (prodekanka); Ing. Matej Hudák, PhD. 

(prodekan); Ing. Slavomíra Stašková, PhD. (prodekanka); Mgr. Miriam Mitrová (tajomníčka 

fakulty); Ing. Katarína Petrovčíková, PhD. (vedúca katedry); prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 

(vedúci katedry); Ing. Jana Simonidesová, PhD. (vedúca katedry, predsedníčka Akademického 

senátu PHF EU); prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD., EUR Ing. (vedúca katedry); 

doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD. (vedúca katedry); Ing. Cyril Závadský, PhD. (vedúci 

katedry, manažér informačných technológií); Ing. Cecília Olexová, PhD. (zástupca odborov, 

podpredsedníčka Akademického senátu PHF EU); doc. Ing. Michal Tkáč, PhD. (manažér pre 

projekty); Ing. Lenka Štofová (manažérka pre marketing a styk s verejnosťou); prof. h. c. Ing. 

Martin Bosák, PhD. (manažér telesnej výchovy a športu); Karina Krúžová (zástupca 

študentov); Michaela Kendrová (zástupca študentov). 
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AKADEMICKÝ SENÁT 

  

Zamestnanecká časť:  

Ing. Jana Simonidesová, PhD.  predsedníčka  

Ing. Cecília Olexová, PhD.    prvá podpredsedníčka   

Karina Kružová    druhá podpredsedníčka 

 

Členovia: 

doc. Ing. Eva Manová, PhD., Ing. Cecília Olexová, PhD., Ing. Jana Simonidesová, PhD.,    

Ing. Alexander Tarča, PhD., PhDr. Ing. Róbert Verner, PhD., MBA,                                        

doc. Ing. Michal Tkáč, PhD., Ing. Cyril Závadský, PhD.  

 

Študentská časť:  

Karina Kružová    podpredsedníčka 

 

Členovia: 

Bc. Aneta Gladičová, Bc. Dávid Krasniči, Bc. Vladimír Balco, Karina Kružová 

 

Tajomníčka Akademického senátu: 

Ing. Lenka Štofová, PhD.  
 

 

VEDECKÁ RADA 
 

Interní členovia:  

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc; doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, PhD.; Ing. Petra 

Szaryszová, PhD.; Ing. Matej Hudák, PhD.; Ing. Slavomíra Stašková, PhD.;  Ing. Jana 

Simonidesová, PhD.; prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD., prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, 

PhD., PhD., EUR Ing.; prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.; doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.; 

doc. Ing. Michal Tkáč, PhD.; doc. Ing. Eva Manová, PhD.; doc. Ing. Martin Mizla, PhD. 

 

Externí členovia:  

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.; prof. Ing. Petr Doucek, CSc., Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav 

Szabo, PhD., MBA, LL.M; prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc.; prof. Ing. Gustav Kasanický, CSc; 

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. 

    

Tajomníčka vedeckej rady: 

Ing. Erika Dudáš Pajerská, PhD. 

 

 

KATEDRY  

 

Na PHF EU v roku 2019 pôsobilo 6 katedier.  

 

Katedra ekonómie    

Vedúci       prof. Ing. Michal Pružinský, PhD.   

 

Katedra obchodného podnikania      

Vedúca      Ing. Katarína Petrovčíková, PhD. 
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Katedra manažmentu 

Vedúca    prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD., EUR Ing. 

 

 

Katedra finančného riadenia podniku 

Vedúca      Ing. Jana Simonidesová, PhD.  

 

Katedra kvantitatívnych metód 

Vedúca      doc. Silvia Megyesiová, PhD. 

 

Katedra informačnej a jazykovej komunikácie 

Vedúci       Ing. Cyril Závadský, PhD.   

 

 

 

2. PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
 

Vedenie PHF EU v oblasti vzdelávacej činnosti v akademickom roku 2018/2019  

vychádzalo z koncepčného materiálu Dlhodobý zámer rozvoja PHF EU na obdobie rokov 

2019 – 2023, ktorý členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „AS PHF EU“) na zasadnutí dňa 21. 11. 2019 prerokovali a schválili  

bez pripomienok. Daný materiál bol vopred prerokovaný na zasadnutí Kolégia dekana PHF 

EU rozšíreného o členov AS PHF EU a členov Študentského parlamentu ekonómov PHF EU 

(ďalej len „ŠPE“) v dňoch 14. – 16. 10. 2019 a vo Vedeckej rade PHF EU dňa 17. 04. 2019. 

Predkladaný Dlhodobý zámer PHF EU vychádza z dlhodobého zámeru EU v Bratislave,  

z doterajšieho vývoja fakulty s cieľom rozvinúť všetky pozitívne skutočnosti  

z predchádzajúcich období, ako aj z doterajšieho vývoja podnikateľského, sociálneho  

a ekonomického prostredia východoslovenského regiónu v kontexte Karpatského regiónu ako 

súčasti SR, eurozóny a Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Je tak výsledkom konsenzu 

vyplývajúceho z diskusie vedenia univerzity, vedenia PHF EU, manažérov fakulty, vedúcich 

katedier a členov ŠPE. Zohľadňujú sa v ňom poznatky zo súčasného vývoja v oblasti vedy  

a pedagogiky ekonomického a manažérskeho zamerania. Reaguje aj na nové výzvy, ktoré 

stoja pred ekonomickými vzdelávacími inštitúciami v súlade s meniacimi sa požiadavkami  

a potrebami spoločensko-ekonomickej praxe v SR a EÚ v kontexte globalizácie. 

 

PRIORITY V OBLASTI VZDELÁVACEJ ČINNOSTI: 

 

❖ Sústreďovať všetky aktivity fakulty smerom k zvyšovaniu počtu študentov 

získavaním nových uchádzačov o štúdium aj v zahraničí, udržiavaním  

a zvyšovaním lojality existujúcich študentov.  

❖ Systemizovať pracovné miesta pedagógov z dôvodu zvyšovania pracovnej 

záťaže, resp. priamej vyučovacej činnosti v závislosti od počtu študentov. 

❖ Realizovať blokovú výučbu pre záujemcov o túto formu štúdia s cieľom 

uspokojovania potrieb študentov.  

❖ Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu systematickou tvorbou syláb 

kompatibilných s obdobnými vzdelávacími inštitúciami prestížnych univerzít  
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a zabezpečovaním kariérneho rastu pedagógov vzhľadom  

na vedeckovýskumné zameranie fakulty.  

❖ Sledovať a vyhodnocovať plnenie štandardov kvality na základe vnútorného 

manažérskeho systému za účelom dosiahnutia medzinárodnej akreditácie  

v systéme AACSB.  

❖ Zabezpečiť implementáciu nového študijného programu a akreditáciu nových 

profesijne orientovaných študijných programov, resp. rôznych špecializácií  

v rámci študijných programov.  

❖ Venovať zvýšenú starostlivosť o nadaných študentov prostredníctvom 

rozšíreného výučbového programu HONORIS v spolupráci s potenciálnymi 

zamestnávateľmi našich absolventov.  

❖ Vytvoriť podmienky na vyrovnávanie rozdielov v znalostiach absolventov 

rôznych stredných škôl organizovaním doplnkového štúdia EKVALIZÉR 

zameraného na doplnenie základných znalostí študentov prichádzajúcich  

z rôznych typov stredných škôl. 

❖ Aktivovať záujem o štúdium na fakulte individuálnym prístupom k študentom 

so špecifickými potrebami a zapájať ich okrem vzdelávacej činnosti aj  

do aktivít rozvoja fakulty. 

❖ Zvyšovať kvalitu záverečných prác rozvíjaním spolupráce s hospodárskou 

praxou, projektovou činnosťou, oceňovaním kreativity študentov a ich 

individuálneho vedecko-odborného prínosu. 

Základným cieľom PHF EU v oblasti vzdelávacej činnosti bolo aj v hodnotenom 

období vytvárať podmienky pre skvalitňovanie výučby v rámci akreditovaných študijných 

programov na všetkých stupňoch a formách štúdia s cieľom prispieť k udržaniu statusu 

univerzitnej vysokej školy v procese komplexnej akreditácie EU Bratislava. 

V rámci procesu komplexnej akreditácie činností vysokých škôl bola Akreditačnou 

komisiou posúdená a zhodnotená vzdelávacia, výskumná, vývojová a ďalšia tvorivá činnosť 

fakulty v nadväznosti na jej dlhodobý zámer, personálne, technické, informačné a ďalšie 

podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje. V hodnotenom období bolo potrebné 

pripraviť podklady pre tvorbu nových študijných programov v zmysle odporúčaných zásad 

pre prípravu študijných plánov na EU Bratislava, opisov študijných programov Akreditačnej 

komisie a smerovania PHF EU v oblasti vzdelávania a na základe odporúčania MŠVVaŠ 

k priebehu vzdelávania od nového AR 2015/2016, kedy sme prijímali študentov prvýkrát na 

tzv. „nové“ študijné programy (pre EŠ od 2016/2017). Toto prehodnotenie sa aj udialo 

a výsledkom sú pripravené a podané návrhy študijných programov na nové obdobie so 

začiatkom po komplexnej akreditácií, s predpokladom od 2016, a prispôsobenie sa študijných 

programov potrebám EU Bratislava (spoločný univerzitný základ a iné).  

Rozhodnutím  MŠVVaŠ SR 2015-18841/47387:9-15AO z dňa 30. 10. 2015 boli 

priznané práva EU Bratislava, tak aj PHF EU v Košiciach a na pedagogickom pracovisku 

v Michalovciach uskutočňovať študijné programy na 1. 2. aj 3. stupni štúdia v Košiciach                

a 1. a 2. stupni štúdia na Pedagogickom pracovisku Michalovce.  

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 16. 10. 2019 podľa §35 ods. 5 a §37            

ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 

a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s §83 ods. 7 zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom  

do 31. októbra 2018 po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo priznané právo udeľovať 

akademický titul inžinier (Ing.) absolventom „nového“ študijného programu 2. stupňa 

s názvom podnikový obchod a marketing (ďalej len „POM“) v dennej forme štúdia na PHF 

EU v Košiciach, rovnako tak bolo priznané právo udeľovať akademický titul doktor (PhD.) 

absolventom študijného programu s názvom ekonomika a manažment podniku (ďalej len 

„EaMP“) na 3. stupni štúdia v dennej aj externej forme štúdia na PHF EU v Košiciach. 

 

Garanti akreditovaných študijných programov na PHF EU: 

 

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. (garant pre študijné programy 1., 2. a 3. stupňa 

štúdia na PHF EU v Košiciach):  

− ekonomika a manažment podniku (EaMP) na 1. stupni štúdia v študijnom odbore 

ekonómia a manažment v dennej a externej forme štúdia od 12. 11. 2015.   

− finančné riadenie podniku (FRP) na 2. stupni štúdia v študijnom odbore ekonómia 

a manažment v dennej a externej forme štúdia od 12. 11. 2015.   

− ekonomika a manažment podniku (EaMP) na 3. stupni štúdia v študijnom odbore 

ekonómia a manažment v dennej forme štúdia od 18. 06. 2009 a externej forme štúdia 

od 21. 07. 2009.  

Spolugarantom študijného programu EaMP na 3. stupni štúdia v dennej a externej forme 

štúdia na PHF EU v Košiciach je od 25. 11. 2016 doc. Ing. Martin Mizla, PhD. 

Spolugarantom študijného programu EaMP na 3. stupni štúdia v dennej a externej forme 

štúdia na PHF EU v Košiciach je od 15. 10. 2019 doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD. 

 

prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.  (garant pre študijné programy 1. a 2. stupňa 

štúdia na Pedagogickom pracovisku Michalovce PHF EU):    

− ekonomika a manažment podniku (EaMP) na 1. stupni štúdia v študijnom odbore 

ekonómia a manažment v dennej a externej forme štúdia od 12. 11. 2015.   

− finančné riadenie podniku (FRP) na 2. stupni štúdia v študijnom odbore ekonómia 

a manažment v dennej a externej forme štúdia od 12. 11. 2015.  

 

prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. (garant pre študijný program 2. stupňa štúdia  

na PHF EU v Košiciach): 

− podnikový obchod a marketing (POM) na 2. stupni štúdia v študijnom odbore 

ekonómia a manažment v dennej forme štúdia od 15. 10. 2019.  

 

doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD. (garant pre študijný program 1. stupňa 

štúdia na PHF EU v Košiciach): 

− obchodné podnikanie (OP) na 1. stupni štúdia v študijnom odbore ekonómia 

a manažment na dennej forme štúdia od 12. 11. 2015. 
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Štúdium na PHF EU bolo realizované v akademickom roku 2018/2019 kreditovým 

spôsobom podľa platného Študijného poriadku EU v Bratislave s účinnosťou  

od 01. 09. 2016.  

V štruktúre predmetov vyučovaných v jednotlivých ročníkoch štúdia nedošlo  

k zásadným zmenám. Zmeny navrhované a predložené v predchádzajúcom období Vedeckej 

rade smerovali k zabezpečeniu predmetov, ako aj výučby na nové podmienky (schvaľované 

vo VR). Dňa 11. 07. 2019 bol v rámci zasadnutia AS PHF EU navrhnutá a schválená úprava 

odporúčaného študijného plánu pre EaMP a OP na 1. stupni štúdia, a to nasledovne: PVP 

Účtovníctvo v praxi bolo zaradené ako PVP I. v 1. roč. v zimnom semestri a pôvodná skupina 

PVP I bola zaradená namiesto PVP II. do 2 roč. v zimnom semestri. Týmto predmetom  

s využitím riešenia problematiky v MS Excel sa zabezpečilo prehĺbenie vedomostí práce  

s tabuľkovým procesorom, ktoré je nutné využiť pri výučbe nadväzujúcich predmetov. 

Predmety pravidelne aktualizujú a ponúkajú v zmysle našich postupov jednotlivé 

gestorské katedry v spolupráci aj so zabezpečujúcimi učiteľmi EU Bratislava v zmysle tzv. 

„celouniverzitného jadra znalostí“. 

Trvalým úsilím vedenia fakulty je aktualizovať obsah vyučovaných predmetov  

v záujme dosiahnutia porovnateľnosti s renomovanými zahraničnými vysokými školami  

a v záujme naplnenia poslania PHF EU, jej vízie a jej priorít v oblasti pedagogickej činnosti. 

V neposlednom rade sa PHF EU snažila aj takýmto spôsobom reagovať na zmeny, ktoré 

neustále prinášajú rozvoj ekonomickej vedy, potreba hospodárskej praxe, ako aj koncepčné 

dokumenty a požiadavky SR a EÚ. 

Potreba účelného prepájania teoretických poznatkov s poznatkami a požiadavkami 

hospodárskej praxe viedla k pozývaniu významných odborníkov z praxe na prednášky  

z jednotlivých predmetov. Fakulta spolupracuje s rôznymi inštitúciami a jednotlivcami, čím 

umožňuje študentom zúčastniť sa výberových prednášok, resp. vytvorením priestoru  

v rozvrhu majú študenti určený čas a priestor pre realizovanie takýchto aktivít pri spolupráci 

so ŠPE s podporou vedenia PHF EU. Zabezpečená bola aj spolupráca v rámci výučby – 

predmet  zabezpečovaný v spolupráci s praxou najmä T-Systems (oblasť zamerania 

Projektový manažment), taktiež ďalšie aktivity vedenia PHF EU, výučba v rámci predmetov 

zameraných na projektový manažment a na získanie zručností v praxi (v rámci projektu  

a predmetu Administratívne kapacity pre EŠIF). 

V predmetnom období začala harmonizácia v tvorbe rozvrhu v systéme AiS2. Študenti 

tak majú možnosť vytvorenia vlastných rozvrhov a uľahčiť tak pedagógom prácu zadeľovania 

študentov do jednotlivých skupín na základe určenej obmedzenej kapacity (t. č. platí pre PVP 

a VP).  

Vytvorením manažérskej funkcie – manažér pre marketing a styk s verejnosťou  

a v spolupráci s prodekanmi pre jednotlivé funkčné oblasti sa zvýšila úroveň marketingových 

aktivít, účasti na veľtrhoch vzdelávania a najmä komunikácie so študentmi a potenciálnymi 

uchádzačmi o štúdium na PHF EU v Košiciach, ako aj na Pedagogickom pracovisku 

Michalovce cez sociálne siete (facebook, instagram a ďalšie). 
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2.1 Vývoj počtu študentov a stav študentov na PHF EU 

Prehľad o vývoji počtu študentov podľa jednotlivých stupňov a foriem štúdia  

za obdobie piatich rokov uvádzame nižšie (Graf 1, Tabuľka 1). 

Graf 1 Vývoj počtu študentov PHF EU v rokoch 2015 – 2019 

 
Zdroj: Správa o vzdelávacej činnosti za akademický rok 2018/2019 (stav k 31.10.) 

 

Od roku 2015 celkový počet študentov klesal až do roku 2018, čo predstavuje pokles 

priemerne o viac ako 100 študentov ročne. V porovnaní s rokom 2018, keď bolo na fakulte 

642 študentov, došlo v roku 2019 k zvýšeniu ich počtu na 658 študentov, t. j. nárast o 16 

študentov, čo pripisujeme jednak zvýšeným marketingovým aktivitám, avšak najmä zmene 

študijného programu z EŠ na DŠ blokovo (2. roč. EaMP). Týmto spôsobom sme na vlastnú 

žiadosť 8 študentov vytvorili podmienky pre dennú blokovú výučbu a personálne, ako aj 

rozvrhovo sme ju zabezpečili. Tým sa zároveň navýšili aj úväzky pedagógov. Stav študentov 

pod 1 000 je však dlhodobo neprijateľný, vedenie fakulty bude hľadať aktívne formy pre 

zlepšenie stavu študentov v prospech prijímania študentov podľa počtu učiteľov a ich 

kvalifikačného stupňa. Zaznamenaný pokles nastal aj v externom štúdiu, z dôvodov školného, 

dĺžky štúdia a tým aj poklesu záujmu o náročnejšie štúdium.  

Taktiež tento stav vyjadruje aj prispôsobovanie sa podmienkam akreditácie v ďalšom 

období aj vzhľadom na predpoklady udržania stavu tvorivých pracovníkov prijateľného pre 

PHF EU v súlade s dlhodobým zámerom fakulty. Tieto aktivity musí vedenie fakulty 

postupne usmerňovať a počty prijímaných študentov zvyšovať, nie však na úkor kvality 

uchádzačov.  
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Tento stav bolo možné ľahko meniť prijímaním všetkých študentov, vedenie fakulty sa 

však rozhodlo udržať úroveň prijímaných študentov tendenciou neprijať uchádzačov s nízkym 

počtom získaných bodov na úkor počtu študentov. 

 

Tabuľka 1 Vývoj počtu študentov PHF EU 2015 – 2019 na 1. a 2. stupni štúdia 

Denná forma a stupeň štúdia 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 479 450 402 351 395 

2. 304 258 229 196 176 

Spolu 783 708 631 547 571 

Externá forma a stupeň štúdia 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 99 63 60 44 47 

2. 97 93 41 51 40 

Spolu 196 156 101 95 87 

Denná a externá forma spolu 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 578 513 462 395 442 

2. 401 351 270 247 216 

Spolu 979 864 732 642 658 

Zdroj: Správa o vzdelávacej činnosti za akademický rok 2018/2019 (stav k 31.10.) 

 

Stále patríme medzi univerzity, kde v rámci prijímacieho konania na 1. stupeň štúdia 

je povinnosťou vykonať prijímaciu skúšku, a taktiež na 2. stupeň štúdia pre uchádzačov 

z iných vysokých škôl, keď študenti PHF EU vstupujú do konania s bodovým hodnotením, 

ktoré získajú v rámci štátnej skúšky. V poslednom období sme však už uplatnením výnimky 

podľa čl. 5 Zásad PK PHF EU prijímaciu skúšku na 2. stupeň štúdia nerealizovali pre nízky 

počet uchádzačov z iných vysokých škôl a z kapacitných dôvodov. 

Z celkového počtu študentov študuje podľa stavu k 31. 10. 2019 na Pedagogickom 

pracovisku Michalovce 116 študentov, t. j. 17,6 %, čo predstavuje pokles o 28 študentov            

(cca 2 skupiny študentov), avšak najmä absolventov. Do 1. ročníka EaMP bolo spolu 

prijatých 19 uchádzačov a 16 do 1. ročníka FRP. Externých študentov bolo prijatých 7. 

V budúcom období sa na základe dlhodobého zámeru plánuje uskutočňovať podporné, nielen 

marketingové aktivity s cieľom zvyšovania počtu študentov na tomto pracovisku. 

Pedagogický proces zabezpečujú hlavne interní učitelia PHF EU. Externí pracovníci sa 

podieľajú na zabezpečení vyučovania niektorých povinných a povinne voliteľných predmetov 

(Cudzích jazykov – t. č. ruský jazyk pre študentov na Pedagogickom pracovisku Michalovce          

a predmety zabezpečované v spolupráci s praxou).  

V nasledujúcich tabuľkách (Tabuľka 2 a 3) poskytujeme detailnejší prehľad stavu 

študentov v hodnotenom období. 
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Tabuľka 2 Stav študentov k 31.10.2018 

 Denné štúdium Externé štúdium 
 

 

 
SPOLU 

Program/ 

Ročník 

EaMP 

(bPEM) 

OP 

(bPOP) 

FRP 

(iFRP) SPOLU 

EaMP 

(bPEMe) 

FRP 

(iFRPe) SPOLU 
Ke Mi Ke Ke Mi Ke Mi Ke Mi 

1. 95 32 x 76 26 229 8 x 16 x 24 253 

2. 100 16 x 76 18 210 12 x 9 x 21 231 

3. 89 18 1 x x 108 16 8 x 26 50 158 

Spolu 284 66 1 152 44 547 36 8 25 26 95 642 

Zdroj: Správa o vzdelávacej činnosti za akademický rok 2018/2019 (stav k 31.10.) 

Skratky: EaMP - ekonomika a manažment podniku (bPEM a bPEMe), OP - obchodné podnikanie 

(bPOP), FRP - finančné riadenie podniku (iFRP a iFRPe). 

 

Tabuľka 3 Stav študentov k 31.10.2019 

 Denné štúdium Externé štúdium 
 

 

 
SPOLU 

Program/ 

Ročník 

EaMP 

(bPEM) 

OP 

(bPOP) 

FRP 

(iFRP) SPOLU 

EaMP 

(bPEMe) 

FRP 

(iFRPe) SPOLU 
Ke Mi Ke Ke Mi Ke Mi Ke Mi 

1. 129 19 15 60 16 239 9 7 15 x 31 270 

2. 85 23 x 73 27 208 x x 15 x 15 223 

3. 108 16 x x x 124 9 x 10 x 19 143 

4. x x x x x x 14 8 x x 22 22 

Spolu 322 58 15 133 43 571 32 15 40 x 87 658 

Zdroj: Správa o vzdelávacej činnosti za akademický rok 2018/2019 (stav k 31.10.) 

Skratky: EaMP - ekonomika a manažment podniku (bPEM a bPEMe), OP - obchodné podnikanie 

(bPOP), FRP - finančné riadenie podniku (iFRP a iFRPe). 

 

Z celkového počtu študentov študuje v priestoroch fakulty v Košiciach 542 študentov, 

z toho 470 denných študentov, čo tvorí až 86,7 %. Z celkového počtu študentov študuje  

na Pedagogickom pracovisku Michalovce 116 študentov (17,6 %), z toho 101 denných 

študentov, čo tvorí 87,1 %. Naše aktivity podporuje aj samotné mesto Michalovce aj finančne 

do rozpočtu, v rámci univerzity sme výnimkou s riadne akreditovaným pracoviskom mimo 

sídla fakulty. 

Podiel externých študentov v Michalovciach na celkovom počte študentov                             

v Michalovciach je 6 %. Z celkového počtu študentov fakulty 67,2 % tvorí podiel študentov  

na 1. stupni štúdia, 32,8 % na 2. stupni štúdia. 

Kvalitu pedagogického procesu sa usiluje fakulta zabezpečiť aj tým, že prednášky 

a skúšky realizujú skúsení profesori a docenti. Ďalší učitelia, ktorí majú vedeckú hodnosť 

CSc. alebo akademický titul PhD. realizujú prednášky iba na základe písomného súhlasu 

dekana fakulty. Na príprave odporúčaných študijných plánov v súlade so Zákonom 
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o vysokých školách participujú garanti jednotlivých študijných odborov a programov, 

prodekan pre vzdelávanie a vedúci katedier. Odporúčané študijné plány následne prerokuje 

AS PHF EU a v prípade zmien schvaľuje Vedecká rada PHF EU.  

V spolupráci s mestom Michalovce sa Nadácia prof. Čolláka podieľa  

na spolufinancovaní nákladov na Pedagogické pracovisko Michalovce, čo je špecifikom 

prostredia našej fakulty a svedčí o dobrej spolupráci PHF EU a mesta Michalovce,  

čo dokladujeme aj v zmysle modelu kvality podľa CAF, ktorým sa fakulta riadi.  

Študentom  študujúcim na Pedagogickom pracovisku Michalovce vyberáme povinne 

voliteľné a výberové predmety z aktuálnej ponuky predmetov v rámci odporúčaných 

študijných plánov. Tieto predmety im na základe návrhu v zmysle odporúčaných študijných 

plánov v spolupráci s vedúcimi katedier predpisujeme. Za personálne zabezpečenie 

pedagogického procesu zodpovedajú vedúci katedier.  

Podľa internej smernice - Interná smernica č. 5/2012 – Metodika sledovania  

a evidovania priamej vyučovacej činnosti učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave,  

sa sleduje a hodnotí záťaž v pedagogickom procese.  

Otázky personálneho zabezpečenia pedagogického procesu sú pravidelne predmetom 

rokovania kolégia dekana. Na poskytovanie poradenskej služby študentom pri zostavovaní 

študijných plánov pôsobili na fakulte študijní poradcovia. V rámci komunikácie, systém 

šerifov krúžkov a ročníkov, napomáha prenášať spätnú väzbu aj prostredníctvom ŠPE 

smerom k vedeniu fakulty. Spätná väzba pedagogického procesu je zabezpečená aj 

hodnotením prostredníctvom dotazníkového prieskumu, v zmysle riadenia kvality EU 

prostredníctvom informačného systému AiS2. Výsledky majú k dispozícií jednotliví 

pedagógovia, vedúci katedier a dekan fakulty. 

V hodnotenom akademickom roku sa na PHF EU uskutočnili štátne skúšky  

na 1. stupni štúdia v študijnom programe EaMP v Košiciach a v Michalovciach. Na 2. stupni 

štúdia sa uskutočnili štátne skúšky v študijnom programe FRP v Košiciach a v Michalovciach. 

Na 1. stupni štúdia absolvovalo úspešne štátne skúšky spolu 94 študentov a na 2. stupni štúdia 

115 študentov.  

Vysoký počet absolventov kládol zvýšené nároky na organizačné zabezpečenie 

štátnych skúšok. Časť štátnej skúšky – štátna skúška z Účtovníctva podnikateľských 

subjektov sa konala 04. 06. 2019 (v termínoch schválených harmonogramom príslušného 

akademického roka). Pre študentov, ktorí sa na štátnu skúšku neprihlásili v mesiaci jún, resp. 

nesplnili podmienky účasti bol 23. 08. 2019 vypísaný ďalší termín. V júni sa štátnej skúšky 

z Účtovníctva podnikateľských subjektov zúčastnilo 80, nevyhoveli 3. Pre študentov, ktorí sa 

na štátnu skúšku neprihlásili, resp. nevyhoveli v mesiaci jún, bol 23.08.2019 vypísaný 

náhradný termín. V augustovom termíne štátnej skúšky z Účtovníctva podnikateľských 

subjektov sa zúčastnili 21 študenti, nevyhoveli 4 študenti. Štátne skúšky z ďalšej časti štátnej 

bakalárskej skúšky sa konali v dňoch 17. 06. 2019 v Košiciach a  18. 06. 2019 

v Michalovciach. Opravný termín štátnych skúšok sa uskutočnil dňa 26. 08. 2019.  

Štátnych skúšok na 1. stupni štúdia úspešne absolvovalo 94 študentov, z toho  

16 v Michalovciach. Na 1. stupni štúdia 4 študenti ukončili štúdium s vyznamenaním. 

Predsedami štátnicových komisií boli interní pracovníci: Dr.h.c. prof. RNDr. Michal 

Tkáč, CSc.,  doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, doc. Ing. Michal Tkáč, PhD., prof. Ing. 

Michal Pružinský, CSc., prof. Ing. Štefan  Čarnický, PhD., prof. Ing. Vanda Lieskovská, 



 

12 

 

PhD., prof. Ing. Milan Majerník, PhD., prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD. EUR. 

Ing. 

Štátne skúšky na 2. stupni štúdia sa v Košiciach uskutočnili v dňoch 27. 05. 2019 – 28. 

05. 2019. Štátnych skúšok na 2. stupni štúdia sa celkovo zúčastnilo 104 študentov 

v uvedenom termíne. Z celkového počtu v májovom termíne nevyhoveli 7 študenti.  Štúdium 

s vyznamenaním úspešne absolvovali 2  študenti inžinierskeho  štúdia. Dňa 26. 08. 2019 

štátnu skúšku  vykonalo spolu 18 študentov  2. stupňa štúdia. Vyhoveli všetci študenti. Žiaden 

študent z augusta 2019 neukončil štúdium s vyznamenaním. 

Aj na 2. stupni štúdia v akademickom roku 2018/2019 sa fakulta usilovala udržať 

vysokú kvalitatívnu a organizačnú úroveň štátnych skúšok. Predsedami, resp. členmi komisií 

na štátnych záverečných skúškach na 2. stupni štúdia boli v Košiciach aj odborníci z iných 

vysokých škôl, (resp. spolupracujúci profesori a členovia VR PHF EU, resp. OK PHF EU): 

prof. Ing. Bohuslava Mihalčová , PhD., Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., prof. h. c. 

prof. Ing. Milan Majerník, PhD., prof. Ing. Michal Pružinský, CSc., prof. Ing. Petr Doucek, 

CSc., prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD., prof. Ing. Igor Liberko, CSc., prof. Ing. Vincent 

Jakub, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc., prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc., 

doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA.  

Členovia komisie boli okrem zamestnancov PHF EU aj ďalší odborníci z praxe 

schválení vedeckou radou fakulty podľa počtu členov komisie to bol 1 – 2  odborníci z praxe 

na komisiu. Úroveň vedomostí študentov hodnotili komisie na primeranej úrovni. Študenti 

vedeli adekvátne reagovať aj na otázky položené členmi štátnicovej komisie. 

Pri hodnotení diplomových prác komisie odporúčali katedrám zvýšiť pozornosť pri 

vypisovaní tém, ktoré by mali byť v súlade s odborným a vedeckým zameraním fakulty.  

V diplomových prácach využívali študenti nízky počet aktuálnych zdrojov literatúry, 

absentovala časopisecká a cudzojazyčná literatúra. Problémy v niektorých prípadoch 

adresovali k formulácii cieľov prác a používaní vhodnejších metód a dôslednejšiemu 

rozpracovaniu návrhových riešení. Odporúčania boli zamerané na trend zvyšovania kvality 

záverečných prác a na prepojenosť a previazanie prác s praxou, na prehodnotiť pri tvorbe 

okruhov tém ich vyváženosť pre jednotlivé zameranie, inovovať obsah zamerania okruhov 

tém na štátne skúšky.  

V tabuľke 4 uvádzame vývoj počtu absolventov za roky 2015 – 2019 a v tabuľke 5 

prehľad absolventov v akademickom roku 2018/2019. 
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Tabuľka 4 Vývoj počtu absolventov za roky 2015 – 2019 

Druh štúdia 
Forma 

štúdia 

Rok Spolu 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

  

bakalárske 

  

denná 150 138 117 121 90 616 

externá 41 30 16 19 4 110 

spolu 191 168 133 140 94 726 

  

inžinierske 

  

denná 146 147 120 123 90 626 

externá 59 41 57 5 25 187 

spolu 205 188 177 128 115 813 

Spolu 

  
396 356 310 268 209 1 539 

Zdroj: Správa o vzdelávacej činnosti za akademický rok 2018/2019 

 

Tabuľka 5  Prehľad absolventov v akademickom roku 2018/2019 

1. stupeň 2. stupeň Celkový 

počet 

absolventov 
EaMP - DŠ     OP        EaMP - EŠ 

Spolu 

FRP – DŠ  FRP – EŠ 

Spolu 

Ke Mi Ke Ke Mi Ke Mi Ke Mi 

75 15 x 3 1 
94 

73 17 x 25 
115 209 

90  4 90 25 

Zdroj: Správa o vzdelávacej činnosti za akademický rok 2018/2019 

 

Pokles je spôsobený poklesom prijímaných študentov a odchodom študentov 

z končiacich ročníkov s väčším počtom absolventov, taktiež poklesom počtov prijímaných 

študentov na externú formu štúdia v predchádzajúcom období.  

Pri spracovaní záverečných prác na obidvoch stupňoch štúdia postupovala fakulta 

v zmysle Internej smernice č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach s adekvátnou 

informačnou podporou – e-learningovým kurzom na PHF EU. Tento pokyn reflektoval aj na 

Metodické usmernenie MŠVVaŠ o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej 

registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní, ako aj prípravou centrálneho 

registra záverečných prác.  

V zmysle uvedeného fakulta zabezpečila kontrolu originality prác ich exportu  

do Centrálneho registra evidencie záverečných prác – cez informačný systém AiS2 – 

výsledkom je protokol originality, ktorý je súčasťou odovzdávania prác, ako aj výsledky 

kontroly sú súčasťou aj zápisov o štátnej skúške. Záverečné práce prešli kontrolou originality.  

Všetky náležitosti a rozkoly v záverečných prácach boli riadne riešené v súlade 

s internými postupmi univerzity a fakulty s písomným vyjadrením (pred obhajobou, ale aj na 

základe odporúčaní predsedov štátnicovej komisie, ktorí posudzovali úroveň prípustnej miery 

zhody – originalitu práce). 

http://www.euba.sk/o-univerzite/preview-file/2011_Smernica_zav_hab_prace-8400.pdf
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Problémy sa vyskytli pri prihlasovaní študentov na témy záverečných prác  

a s prípravou zadania prác, ktoré sme naďalej riešili aj e-learningovou podporou – zavedením 

kurzu „Záverečné práce“, kde sú najčastejšie kladené otázky, komunikačná podpora, šablóna, 

ako aj podporné aktivity a technická podpora, čo sa aj osvedčilo aj spokojnosťou zo strany 

študentov. Navyše predmet Seminár k záverečným prácam na 1. stupni štúdia pomohol 

k zlepšeniu tvorby rešerše a vyhľadávaniu literárnych zdrojov jednotne pri informačnej 

podpore pod gesciou KOP, v spolupráci s vedúcimi prác. Výsledky budú známe pri hodnotení 

úrovne prác v súlade s požiadavkami na hodnotenie úrovne podľa medzinárodnej akreditácie 

– „AoL“ na EU Bratislava – podľa AACSB. 

Po realizácii štátnych skúšok sa začalo dôslednejším spôsobom s oslovovaním 

absolventov v spolupráci prodekana pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou 

prostredníctvom mailovej komunikácie s nimi s cieľom tvorby databázy a následnej 

spolupráce nielen v rámci realizácie prednášok s odborníkmi z praxe. Na tvorbu databázy sa 

v budúcnosti plánuje využiť aj LinkedIn, okrem toho pomocnú evidenciu absolventov z AiS2. 

Medzi významných absolventov PHF EU sa zaradila ďalšia úspešná osobnosť aj Ing. Dalibor 

Cicman, ktorý je členom klubu Forbes 30POD30 a zároveň Startitup osobnosť roka 2018.  

 

2.2 Prijímacie konanie 

Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium na študijné programy PHF EU sa realizovalo 

pre akademický rok 2019/2020 na základe Zásad prijímacieho konania, ktoré schválil AS EU 

v zmysle spoločných zásad EU a podmienky prijatia na štúdium, ktoré schválil AS PHF EU 

pre Zásady prijímacieho konania na PHF EU (osobitne 1. stupeň, 2. stupeň štúdia). Základné 

zásady na EU Bratislava sú zhodné pre 1.stupeň štúdia s výnimkou programov, kde je ďalší 

predmet prijímacej skúšky, osobitosti prijímania sú pre vybrané programy – prijať bez 

prijímacej skúšky ak počet uchádzačov je nižší ako stanovený počet schválený v príslušnom 

akademickom senáte. 

Naša fakulta pripravila Informačné dni v mesiaci február (08. 02. 2019) v Košiciach  

na 1. stupeň štúdia a v marci (26. 03. 2019) na 2. stupeň štúdia. Informácie boli zverejnené aj 

na Portáli VŠ, webovom sídle univerzity a webovom sídle fakulty, osobitne rozposlané boli 

materiály o fakulte a informácie aj na stredné školy vo východoslovenskom regióne osobitne 

centrálne riadené konanie pre inzerciu na celé územie SR. Fakulta a informácie o štúdiu na 

fakulte boli prezentované aj priamo na stredných školách zväčša vo východoslovenskom 

regióne. 

Vybrané aktivity fakulty, ktoré propagovali štúdium na fakulte: 

− Informačné dni PHF EU v Košiciach a na Pedagogickom pracovisko v Michalovciach 

(spolu 2), ďalšie boli zamerané na overenie úrovne vedomostí a zručností – 

 pre podporu uchádzačov, osobitne na vybraných školách.  

− Propagované boli nová stránka fakulty – www.phf.euba.sk univerzity, facebook                   

a instagram fakulty. 

− Informačné dni EU Bratislava. 

− denník Korzár – príloha Štúdium denníka Korzár, región východ– informácie o štúdiu 

na PHF EU a PR článok o fakulte v Košice DNES, vlastná propagácia ako aj 

propagácia EU Bratislava, 
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− Obchodná akadémia Watsonova Košice, Prešov, Michalovce. 

− Gymnáziá – Košice, Spišská Nová Ves, Levoča, Stropkov, Michalovce. 

− Podpora aktivít EU – podpora štúdia ekonómie ako vedy a kampaň po vybraných 

školách v rámci SR – online studujekonomiu.sk. 

− Informačné zdroje boli dostupné aj na webovom sídle fakulty – www.phf.euba.sk. 

− Noc výskumníkov – obchodné centrum - Atrium Optima, propagácia fakulty. 

− Ďalšie aktivity, ktoré centrálne riadi Centrum komunikácie EU Bratislava ako sú 

informačné dni EU a portál www.euba.sk, komunikácia vo vzťahu k verejnosti, 

informačné brožúry, letáky a podobne. 

− Propagácia možností štúdia na ďalších portáloch (www.portalvs.sk, 

www.zoznamskol.eu, www.kosicednes.sk a prostredníctvom sociálnych sietí). 

− V spolupráci s CK EU Bratislava podpora propagácie vytvorením novej firemnej 

predajne EU, s fakultnými darčekovými predmetmi. 

 

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia sa konali v dňoch 12. 06. 2019 – 13. 06. 2019. 

Uchádzači, ktorí vykonali prijímacie skúšky, boli  zoradení do poradia podľa súčtu bodov 

dosiahnutých z testov tak, že uchádzač s najvyšším počtom bodov získal poradové číslo  

1 v súlade so schválenými Zásadami prijímacieho konania PHF EU AS PHF EU.  

Uchádzači o štúdium pre 1. stupeň štúdia mohli získať z každej súčasti prijímacej 

skúšky 100 bodov, spolu 200 bodov (v zmysle schválených zásad). Uchádzači, ktorí vykonali 

prijímacie skúšky, boli zoradení do poradia podľa súčtu bodov dosiahnutých z testov tak, že 

uchádzač s najvyšším počtom bodov získal poradové číslo 1 v súlade so schválenými 

Zásadami prijímacieho konania PHF EU AS PHF EU.  

PHF EU štandardne vypracovala organizačné zabezpečenie prijímacích skúšok 

s určením zodpovednosti jednotlivých pracovníkov aj v zmysle interného príkazu rektora EU. 

Zároveň bol vypracovaný harmonogram evidovania uchádzačov o štúdium, časový priebeh 

prijímacích skúšok a postup rozdávania testov, ich evidencie a kontroly až po vyhodnotenie 

a zverejnenie výsledkov. V Košiciach prebehli prijímacie skúšky v 2 dňoch 12. 06. - 13. 06. 

2019. Počas prijímacích skúšok sa nevyskytli žiadne rušivé momenty. V budúcnosti budeme 

klásť zvýšený dôraz a požadovať prijímacie skúšky začiatkom týždňa ako kľúč k riešeniu tzv. 

„prekrývačiek“ dní, najčastejšie s Fakultou podnikového manažmentu za účelom umožnenia 

ich absolvovania na našej PHF EU. 

 Uvádzame prehľad priebehu prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia na PHF EU 

(Tabuľka 6). 
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Tabuľka 6 Priebeh prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia na PHF EU – jún 2019 

Zdroj: Správa o vzdelávacej činnosti za akademický rok 2018/2019 

*1 fyzický počet uchádzačov o štúdium – na základe študijného programu uvedeného v prihláške na 1. 

mieste. 

 

Podarilo sa nám stabilizovať počty uchádzačov nad minimálnu hranicu schválenú 

v AS PHF EU. Otvorili sme štúdium aj na Pedagogickom pracovisku Michalovce. Nižšia 

vedomostná úroveň uchádzačov – najmä z obchodných akadémií sa prejavuje aj  

v jednotlivých rokoch štúdia, keď najmä v 1. ročníku veľká časť študentov nezíska potrebný 

počet kreditov, resp. prenáša túto povinnosť získania kreditov do ďalšieho roka štúdia. 

Zavedenie a uznávanie výsledkov SCIO testovania sa na PHF EU neprejavilo výraznejšie              

(9 uchádzačov splnilo podmienku a bolo podmienečne prijatých). 1 študent bol prijatý  

na základe účasti na Olympiáde Mladý účtovník 2019. V ak. roku 2019/2020 organizuje PHF 

EU vlastnú Olympiádu podnikového hospodára, ktorá je súčasťou Dodatku č. 1 schválených 

zásad PK na PHF EU na ak. rok 2020/2021 a na základe ktorej budú uchádzači o štúdium 

oslobodení z vykonania prijímacích skúšok. 

V súlade so schválenými Zásadami prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia sa 

uskutočnili prijímacie skúšky. Základnou podmienkou prijatia na štúdium bolo ukončenie             

1. stupňa štúdia v študijnom odbore EaMP alebo v príbuznom študijnom odbore (pre 

obchodné podnikanie splnené podmienky aj vytvorením predpokladov absolvovania štátnej 

skúšky z Účtovníctva podnikateľských subjektov). V súlade s ďalšími podmienkami štúdia 

boli uchádzači z PHF EU prijatí bez prijímacej skúšky na takú formu štúdia a pedagogické 

pracovisko, ktoré uviedli vo svojej prihláške ako prvé v poradí, resp. podľa kapacitných 

možností.  

Zmenou systému prijímania je vytvorený rámec pre lepšie výsledky podľa hodnotenia 

ARRA (pomer prijatých a zapísaných študentov). No opakovane nesplnené podmienky tento 

pomer znížili (študent vylúčený zo štúdia sa opätovne uchádza o štúdium, zapísaný študent 

má automaticky uznávané skúšky, ktoré vykonal na EU Bratislava a k 31. 10. 2019 bol 

zaradený do vyššieho ročníka). 

 

PS 2019/2020 

1. stupeň štúdia 

Prihlásení  

na štúdium 
*1 

Uznané 

výsledky PS 

(Olympiáda 

„Mladý 

účtovník 

2019“ 

Uznané 

výsledky  PS             

(testy „Scio“) 

Pozvaní 

na PS 

Zúčastnení 

na PS 
Spolu 

EaMP DŠ Košice 

(bPEM_15) 
302 1 9 292 254 264 

EaMP EŠ Košice 

(bPEMe_15) 
20 0 0 20 14 14 

EaMP DŠ 

Michalovce 

(bPEM_15MI) 

21 0 0 21 17 17 

EaMP EŠ Michalovce 

(bPEMe_15MI) 
12 0 0 12 11 11 

OP DŠ Košice 

(bPOP_15) 
15 0 0 15 12 12 

Spolu 370 1 9 360 308 318 
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V súlade so Zásadami prijímacieho konania pre 2. stupeň štúdia všetci uchádzači 

z PHF EU, ktorí ukončili štúdium v aktuálnom a predchádzajúcom akademickom roku, boli 

prijatí bez prijímacích skúšok. Ostatní uchádzači vykonali prijímaciu skúšku v súlade 

s Podmienkami prijatia na štúdium, časť „Ďalšie podmienky  prijatia na štúdium študijného 

programu 2. stupňa štúdia PHF EU“. Uchádzači, ktorí nesplnili podmienky podľa tohto bodu, 

alebo uchádzači, ktorí absolvovali príbuzný študijný program museli vykonať písomnú 

prijímaciu skúšku z Účtovníctva podnikateľských subjektov a Ekonomiky a manažmentu 

podniku v rozsahu štátnej skúšky na bakalárskom štúdiu na PHF EU. O prijatí, resp. 

minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhodovala v súlade so schválenými 

zásadami prijímacia komisia fakulty na základe poradia a plánovaných počtov pre jednotlivé 

študijné programy a formy štúdia. 

Prehľad o počte prijatých uchádzačov na 2. stupeň štúdia je súčasťou tabuľky 7. 

 

Tabuľka 7 Prehľad o počte prijatých uchádzačov na 2. stupeň štúdia 

Zdroj: Správa o vzdelávacej činnosti za akademický rok 2018/2019 

*dekan fakulty rozhodol o zlúčení externej formy štúdia s miestom výučby v Košiciach z kapacitných 

dôvodov. 

 

V súlade so Zásadami prijímacieho konania pre 2. stupeň štúdia všetci uchádzači 

z PHF EU boli prijatí bez prijímacích skúšok ak od absolvovania ich štátnej bakalárskej 

skúšky neuplynuli viac ako 3 roky. Prijímacie skúšky sa nerealizovali z dôvodu nízkeho počtu 

uchádzačov z iných vysokých škôl, ako aj z kapacitných možností fakulty uplatnením 

výnimky poľa čl. 5 Zásad PK PHF EU prijímaciu skúšku na 2. stupeň štúdia. Pre zvýšenie 

záujmu uchádzačov z iných VŠ o štúdium na 2 stupni štúdia je potrebné vyvinúť zvýšenie 

úsilie smerom k ďalším možnostiam zvýšenia atraktivity štúdia na fakulte. Napriek tomu  

na 2. stupeň prijímacie skúšky realizuje PHF EU ako jedna z mála fakúlt.  

PK 2019/2020 

2. stupeň štúdia 

1. kolo 2. kolo 

Počet prijatých  

uchádzačov  
Počet 

prijatých 

uchádzačov 

z PHF EU  

Počet 

prijatých 

uchádzačov 

z iných 

vysokých škôl  

Počet 

prijatých 

uchádzačov 

z PHF EU  

Počet 

prijatých 

uchádzačov 

z iných 

vysokých škôl  

FRP DŠ KE (iFRP_15) 54 3 17 1 75 

FRP EŠ KE (iFRPe_15) 5 7 2 3 17 

FRP DŠ MI (iFRP_15MI) 12 0 4 0 16 

FRP EŠ MI* (iFRPe_15MI) 4 3 0 0 7 

Spolu 75 13 23 4 115 
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3. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

 
Fakulta  realizovala v uplynulom roku svoje aktivity vo všetkých kľúčových 

oblastiach v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja EU v Bratislave na obdobie rokov  

2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023 a v súlade s hlavnými úlohami PHF EU v Košiciach 

na rok 2018. Nadviazala však aj na nový Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na obdobie 

2019 – 2027 a Dlhodobý zámer rozvoja PHF EU v Košiciach na obdobie 2019 – 2023.  

V rámci svojho úsilia nadviazala na pozitívne výsledky z predchádzajúcich období, pričom sa 

koncentrovala predovšetkým na zvýšenie kvality publikačných výstupov. Vedeckovýskumná 

činnosť fakulty je založená na poznaní, že kvalita vzdelávacích aktivít je determinovaná 

predovšetkým kvalitnou vedeckovýskumnou prácou pedagógov. Úroveň výskumu je jedným 

zo základných atribútov akceptovania PHF EU v Košiciach aj na medzinárodnej úrovni.    

 K 31.10.2019 pôsobilo na PHF EU v Košiciach 43 tvorivých pracovníkov, z toho  

5 profesorov, 10 docentov, 26 odborných asistentov s PhD. a 2 lektori (Tabuľka 8). Počet 

tvorivých pracovníkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o 2 pracovníkov. 

 

Tabuľka 8 Štruktúra tvorivých pracovníkov na PHF EU v roku 2019* 

Katedra prof. 
mim. 

prof. 

hosť. 

prof. 
doc. 

OA 

s PhD. 

OA 

bez 

PhD. 

A Lektori 
Výsk. 

prac. 
Spolu 

Index 

2019/2018 

KM 2   2 3     7 0,875 

KOP 1   2 4     7 0,875 

KFRP    3 8     11 1,222 

KE 1   2 4     7 1,167 

KKM 1   1 3   1  6 1,200 

KIaJK     4   1  5 1,000 

Spolu  5   10 26   2  43 1,049 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 
Vysvetlivky: KM - Katedra manažmentu, KOP – Katedra obchodného podnikania, KFRP -  Katedra finančného 

riadenia podniku, KE – Katedra ekonómie, KKM  – Katedra kvantitatívnych metód, KJaIK -  Katedra 

informačnej a jazykovej komunikácie 

*Do štruktúry nie sú zahrnuté 3 tvorivé pracovníčky na rodičovskej dovolenke. 

 

 Doktorandské štúdium na PHF EU sa v roku 2019 uskutočňovalo v rámci 

akreditovaného študijného programu Ekonomika a manažment podniku, študijného odboru 

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, v dennej aj externej forme štúdia. 

 Tabuľky 9 a 10 obsahujú prehľady o počte študentov a absolventov 3. stupňa štúdia na 

PHF EU. Počet študentov na 3. stupni štúdia na PHF EU dosiahol v roku 2019 hodnotu  

19 študentov. 7 ďalších študentov tak dennej ako aj externej formy svoje štúdium prerušili.  

V roku 2019 absolvovali štúdium na 3. stupni na PHF EU dvaja študenti v dennej forme 

štúdia a  dvaja v externej forme štúdia.   
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Tabuľka 9 Vývoj počtu študentov a absolventov 3. stupňa štúdia na PHF EU za obdobie 

2016 – 2019 

Rok 

Študenti 3. stupňa štúdia 

(zo SR) 

Študenti 3. stupňa 

štúdia  

(zahraniční z EÚ) 

Študenti 3. stupňa štúdia  

(zahraniční mimo EÚ) 

Absolventi 

3. stupňa štúdia 

spolu 

Denní Externí Denní Externí Denní Externí Denní Externí 

2016 18 11 0 1 0 0 6 3 

2017 12 12 1 1 0 0 4 2 

2018 13 10 0 1 1 0 2 1 

2019 12 7 0 0 0 0 2 2 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 

 

Tabuľka 10 Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na PHF EU k 31.12.2019 podľa 

ročníkov, resp. roku štúdia 

 

Študenti 3. stupňa 

štúdia 

zo SR 

Študenti 3. stupňa 

štúdia  

(zahraniční z EÚ) 

Študenti 3. stupňa 

štúdia  

(zahraniční mimo EÚ) 

Študenti 3. stupňa 

štúdia 

Spolu 

Denní Externí Denní Externí Denní Externí Denní Externí 

1. ročník 5 1 0 0 0 0 5 1 

2. ročník 4 1 0 0 0 0 4 1 

3. ročník 3 0 0 0 1 0 3 0 

4. ročník 0 2 0 0 0 0 0 2 

5. ročník 0 3 0 2 0 0 0 3 

SPOLU 12 7 0 2 1 0 12 7 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 

 

 V oblasti doktorandského štúdia sa fakulta zamerala predovšetkým na zvýšenie 

aktivity doktorandov v oblasti publikačnej činnosti, s akcentom na hodnotnejšie publikácie  

v kategóriách ADN a ADM. Táto snaha je podporená výraznejšou orientáciou  

na kvantitatívne metódy v rámci študijnej časti doktorandského štúdia a následnej aplikácie 

týchto metód v rámci prípravy publikačných výstupov ako aj spracovávania dizertačných 

prác. Okrem toho sa doktorandi intenzívne zapájali do vedecko-výskumnej činnosti formou 

participácie na riešení projektov VEGA a sami boli zodpovednými riešiteľmi, resp. 

spoluriešiteľmi projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v rámci 

internej grantovej schémy Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dosiahnuté výsledky riešenia 

týchto projektov boli pozitívne hodnotené v záverečných hodnoteniach, predovšetkým  

v dôsledku početných kvalitných publikačných výstupov ako aj prezentácií na vedeckých 

konferenciách doma aj v zahraničí.  

 Jednou z nevyhnutných oblastí podpory a priorít fakulty v rámci rozvoja 

doktorandského štúdia je výraznejšia internacionalizácia, čo je spojené s väčším zapájaním sa 

a zúčastňovaním sa doktorandov na zahraničných mobilitách v rámci programu Erasmus+, 

ako aj Národného štipendijného programu, pretože v roku 2019 veľmi málo študentov  

3. stupňa štúdia využili túto možnosť. Okrem uvedených programov je možnosť realizovať aj 

ďalšie zahraničné výskumné pobyty doktorandov mimo uvedených schém. Je potrebné si 
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uvedomiť, že účasť na zahraničnej mobilite v rámci programu Erasmus+ je jednou  

zo základných podmienok úspešného ukončenia doktorandského štúdia na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave. 

Pri porovnaní celkového počtu realizovaných projektov v rokoch 2017 – 2019 na PHF 

EU v Košiciach je možné pozorovať nárast v počte projektov (Tabuľka 11), avšak výraznejšie 

sa medziročné zmeny prejavujú v objeme získaných a využívaných finančných prostriedkov, 

ktoré poklesli (Tabuľka 12). Najväčší podiel majú projekty VEGA a výskumné aktivity 

a projekty od subjektov verejnej správy a tiež od iných subjektov. U projektov VEGA bol 

zaznamenaný nárast získaných finančných prostriedkov (42 146 € v roku 2018, 46 931 € 

v roku 2019). V rámci projektov mladých vedeckých pracovníkov získala PHF EU  

v Košiciach súhrnne 2 427 €, čo predstavuje pokles oproti roku 2017 o 1 279 €. 

 

Tabuľka 11 Štruktúra riešených projektov na PHF EU v rokoch 2017 – 2019 

Druh projektov 2017 2018 2019 

Výskumné projekty v rámci zahraničných grantových schém, z toho: 1   

- HORIZONT 2020 1   

- Vyšehradský fond, COST, Interreg    

- Program cezhraničnej spolupráce    

- Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie    

Projekty APVV 1 1 2 

Projekty VEGA 6 5 6 

Projekty KEGA  1 1 

Výskumné aktivity/projekty od subjektov verejnej správy 1 3 3 

Výskumné aktivity/projekty od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej 

správy, a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém) 
  2 

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej 

forme štúdia na EU v Bratislave 
3 3 2 

Domáce nevýskumné projekty 1 1  

Spolu 13 14 16 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 

 

Tabuľka 12 Získané finančné prostriedky z riešenia projektov na PHF EU v Košiciach 

v období 2017 – 2019 

Druh projektov Získané finančné prostriedky (v eur) 

 2017 2018 2019 

Výskumné projekty v rámci zahraničných grantových schém, 

z toho: 
   

- HORIZONT 2020 15 931,40   

- Vyšehradský fond, COST, Interreg    

- Program cezhraničnej spolupráce    

Projekty OP VaV a OP Vzdelávanie    

Projekty APVV 1 706 2 761 4 093 

Projekty VEGA 44 652 42 146 46 931 

Projekty KEGA  12 862 12 979 

Výskumné aktivity/projekty od subjektov verejnej správy 98 000 116 056,30 33 985 
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Výskumné aktivity/projekty od iných subjektov, ako sú subjekty 

verejnej správy, a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových 

schém) 

  17 775,38 

Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov 

a doktorandov v dennej forme štúdia na EU v Bratislave 
4 401 3 706 2 427 

Domáce nevýskumné projekty 2 000   

Spolu 166 690,40 177 531,30 118 190,38 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 

 

Informácie o projektoch riešených na PHF EU v roku 2019: 

 

 Ako bolo uvedené vyššie, PHF EU v Košiciach sa v roku 2019 podieľala na riešení 

viacerých domácich výskumných projektov, na ktorých realizáciu získala 100 415 €. Okrem 

toho PHF EU v Košiciach participovala aj na riešení dvoch zahraničných projektov.  

Ing. Cecília Olexová, PhD. bola spoluriešiteľkou projektu APVV „Daňové úniky a vyhýbanie 

sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia)“, ktorého zodpovedný 

riešiteľ je z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. bola 

spoluriešiteľkou projektu APVV „Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych 

výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách“, ktorého 

zodpovedný riešiteľ je zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.  

 Z riešenia piatich projektov VEGA a spoluriešenia jedného projektu VEGA získala 

PHF EU v Košiciach v roku 2019 celkom 46 931 € na realizáciu výskumných aktivít. V rámci 

projektu KEGA to bolo 12 979 €. 

 

Tabuľka 13 Projekty APVV, VEGA, KEGA v období 1.1.2019 – 31.12.2019 

Názov projektu 
IČ 

projektu 

Názov 

programu 

podpory 

projektu 

Poskytovateľ 

finančných 

prostriedkov 

Doba trvania 

projektu 
Zodpovedný 

riešiteľ 

projektu 
Začiatok Koniec 

Aplikácia metód umelej 

inteligencie pri 

modelovaní európskych 

trhov s dlhopismi 

1/0736/19 
projekt 

VEGA 
MŠVVaŠ SR 2019 2020 

Róbert Verner, 

PhDr. Ing., 

PhD., MBA 

Marketing ako nástroj 

podpory politiky zdravia 
1/0376/17 

projekt 

VEGA 
MŠVVaŠ SR 2017 2020 

Vanda 

Lieskovská, 

prof. Ing., 

PhD. 

Výskum a vývoj 

inovatívneho modelu pre 

účtovanie nákladov 

materiálovo-

energetických tokov 

podniku 

1/0251/17 
projekt 

VEGA 
MŠVVaŠ SR 2017 2019 

Daneshjo 

Naqibullah, 

doc. Ing., PhD. 

Kauzálne väzby medzi 

priamymi zahraničnými 

investíciami a 

výkonnosťou podnikov 

1/0842/17 
projekt 

VEGA 
MŠVVaŠ SR 2017 2019 

Bobenič 

Hintošová 

Aneta, doc. 

JUDr. Ing., 

PhD. 

Modelovanie 

ekonomickej efektívnosti 

materiálovo 

1/0582/17 
projekt 

VEGA 
MŠVVaŠ SR 2017 2019 

Stričík Michal, 

doc. Ing., PhD. 
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energetického 

zhodnocovania 

komunálnych odpadov 

Výskum a využitie 

znalostne orientovaných 

systémov pre potreby 

modelovania nákladových 

a ekonomických 

parametrov v 

informačnom modeli 

budov 

1/0828/17 
projekt 

VEGA 
MŠVVaŠ SR 2017 2020 

Peter Mesároš, 

doc. Ing., PhD. 

(spoluriešiteľ 

Štefan 

Čarnický, 

prof. Ing., 

PhD.) 

Edukačno-komunikačná 

podpora Európskych 

rozvojových stratégií 

profilovaním absolventov 

v odbore Ekonomika a 

manažment podniku 

026EU-

4/2018 

projekt 

KEGA 
MŠVVaŠ SR 2018 2020 

Majerník 

Milan, prof. 

h.c. Ing., PhD. 

Daňové úniky a 

vyhýbanie sa daňovým 

povinnostiam (motivačné 

faktory, vznik a 

eliminácia) 

APVV-16-

0160 

projekt 

APVV 
MŠVVaŠ SR 2017 2020 

prof. JUDr. 

Vladimír 

Babčák, CSc. 

Využitie spotrebiteľskej 

neurovedy a inovatívnych 

výskumných riešení 

v aromachológii a jej 

aplikácia vo výrobe, 

obchode a službách 

APVV-17-

0564 

projekt 

APVV 
MŠVVaŠ SR 2017 2022 

Elena Horská, 

prof. Ing., 

PhD. 

(spoluriešiteľ 

Vanda 

Lieskovská, 

prof. Ing., 

PhD.) 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 

 

 Okrem uvedených projektov sa PHF EU v Košiciach podieľala v roku 2019 aj na 

riešení troch výskumných projektov od subjektov verejnej správy, na ktorých realizáciu 

získala v uvedenom roku 33 985 € (Tabuľka 14). 

 

Tabuľka 14 Výskumné aktivity/projekty od subjektov verejnej správy v období  

1.1.2019 – 31.12.2019 

Názov projektu  
IČ 

projektu 

Názov 

programu 

podpory 

projektu 

Poskytovateľ 

finančných 

prostriedkov 

Doba trvania 

projektu 
Zodpovedný 

riešiteľ 

projektu 
Začiatok Koniec 

Analýza dostupnosti 

vhodných plôch pre 

pestovanie biomasy v 

okolí závodu Vojany 

OBJ 

projekt 

hospodárskej 

praxe 

MŠVVaŠ SR 2018 2019 

Michal Tkáč, 

Dr. h. c. prof. 

RNDr., CSc. 

VERTEX_ZV Extrakcia 

vektorových objektov v 

takmer reálnom čase - 

základný výskum 

GVIS-

ZD-1800-

16 

projekt 

hospodárskej 

praxe 

MŠVVaŠ SR 2018 2019 

doc. Ing. 

Marek 

Bundzel, PhD./ 

GEODETICA 

VISSION 

Spoluriešitelia:

Michal Tkáč, 

doc. Ing., PhD., 

Michal 



 

23 

 

Pružinský, 

prof. Ing. CSc., 

Bohuslava 

Mihalčová, 

prof. Ing. PhD., 

PhD. 

Hĺbková analýza 

fyzikálneho a chemického 

zloženia troskopopolovej 

zmesi na odkalisku EVO 

OBJ 

45000250

794 

projekt 

hospodárskej 

praxe 

Slovenské 

elektrárne a.s. 

EVO Vojany 

2019 2019 

Dr. h. c. prof. 

RNDr. Michal 

Tkáč, CSc. 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 

 

 Sumu 2 427 € získali v roku 2019 doktorandi a mladí vedeckí pracovníci fakulty  

do 30 rokov na riešenie troch jednoročných projektov zaradených do kategórie mladých 

vedeckých pracovníkov a študentov 3. stupňa štúdia v dennej forme (Tabuľka 15).  

 

Tabuľka 15 Projekty mladých vedeckých pracovníkov a študentov 3. stupňa 

štúdia v dennej forme v období 1.1.2019 – 31.12.2019 

Názov projektu 
IČ 

projektu 

Názov 

programu 

podpory 

projektu 

Poskytovateľ 

finančných 

prostriedkov 

Doba trvania 

projektu 
Zodpovedný 

riešiteľ 

projektu 
Začiatok Koniec 

Využitie prvkov štvrtej 

priemyselnej revolúcie pri 

uskutočňovaní 

manažérskych rozhodnutí 

I-19-109-

00 

projekt Mladá 

veda 
EU BA 2019 2019 

Miroslava 

Horváthová, 

Ing. 

Aspekty finančného 

riadenia miest a obcí na 

Slovensku v kontexte 

finančného zdravia 

I-19-110-

00 

projekt Mladá 

veda 
EU BA 2019 2019 

Jozef Lukáč, 

Ing. 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 

 

 Doc. Ing. Michal Tkáč PhD. participoval v roku 2019 na riešení dvoch zahraničných 

výskumných projektoch s univerzitami v Španielsku a Holandsku (Tabuľka 16).  

 

Tabuľka 16 Výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových schém 

Názov projektu 
Reg. číslo 

projektu 

Poskytovateľ 

finančných 

prostriedkov 

Doba trvania projektu Zodpovedný riešiteľ 

projektu 

Začiatok Koniec 

Implementing the 

European Standard in 

consolidated eInvoicing 

cloud platforms - 

EURINV 

2018-EU-

IA-0073 

European 

Commision 

INEA 

03/2019 2020 
doc. Ing. Michal Tkáč, 

PhD. 

PERSIST - Purchasing 

Education Research 

Syndicate : 4.0 Industry 

Skills Transfer 

2019-1-

NL01-

KA203-

060501 

ERASMUS+ 

KA203 
09/2019 2022 

doc. Ing. Michal Tkáč, 

PhD. 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 
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Publikačná činnosť PHF EU za rok 2019 

 

V rámci publikačných výstupov možno identifikovať kontinuálnu snahu o kvalitu  

v tejto oblasti, s orientáciou na výstupy predovšetkým v kategóriách ADM a ADN.  

Za uspokojivý možno považovať aj počet výstupov v kategóriách ADC a ADD. Zvýšená 

orientácia na kvalitu v oblasti publikačnej činnosti sa neodrazila v poklese kvantity výstupov. 

V roku 2019 sa Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 

v rámci oblastí výskumu sústredila na analýzu a riešenie širokého spektra 

podnikovohospodárskych problémov v záujme uplatnenia holistického a interdisciplinárneho 

prístupu k riešeniu uvedených výskumných problémov.  

Išlo predovšetkým o problematiku aplikácie metód umelej inteligencie pri modelovaní 

európskych trhov s dlhopismi, výskumu a vývoja inovatívneho modelu pre účtovanie 

nákladov materiálovo-energetických tokov podniku, ako aj modelovanie ekonomickej 

efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. V rámci 

parciálnej orientácie na marketing obchod a logistiku sú rozvíjané marketingové nástroje  

pre podporu politiky zdravia. Ďalej sú v rámci výskumných priorít fakulty analyzované 

kauzálne väzby medzi priamymi zahraničnými investíciami a výkonnosťou podnikov,  

predovšetkým s ohľadom na problematiku tokov priamych zahraničných investícií  

a poskytovania investičných stimulov. Výskum na fakulte sa orientuje aj na oblasť využitia 

spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v agromachológii a jej 

aplikáciu vo výrobe, obchode a službách, ale aj daňových únikov a vyhýbanie sa daňovým 

povinnostiam. Súčasťou projektového zamerania fakulty je aj riešenie edukačno-

komunikačnej podpory Európskych rozvojových stratégií profilovaním absolventov v odbore 

ekonomika a manažment podniku. 

K výskumnej a projektovej činnosti PHF EU v Košiciach dlhodobo prispievajú aj 

doktorandi a mladí vedeckí pracovníci, ktorí získavajú zdroje na interdisciplinárne projekty  

z internej grantovej schémy EUBA. Na jednej strane je to oblasť využitia prvkov štvrtej 

priemyselnej revolúciu pri uskutočňovaní manažérskych rozhodnutí. Na druhej strane ide o 

aspekty finančného riadenia miest a obcí na Slovensku v kontexte finančného zdravia.  

V rámci spolupráce s praxou boli v roku 2019 realizované projekty zamerané na 

analýzu dostupnosti vhodných plôch pre pestovanie biomasy v okolí závodu Vojany, ale aj  

základný výskum sémantických a inteligentných technológií pre kognitívne dodávateľské 

reťazce a internacionalizáciu, extrakciu vektorových objektov v takmer reálnom čase. 

Nasledujúca Tabuľka 17 prináša prehľad publikačnej činnosti PHF EU podľa 

jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D) za roky 2016 – 2019. 
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Tabuľka 17 Porovnanie výstupov publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov PHF EU 

v Košiciach za obdobie 2016 – 2019 
Počty publikácií EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D) 

za roky 2016-2019 

Kategórie publikačnej činnosti Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej 

monografie 
    

Vedecké monografie (AAA, AAB) 6 10 7 4 

Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch 

a zborníkoch (ABA, ABB) 
  1  

Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) 2 2 9 2 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie     

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)  3  2 

Odborné knižné publikácie (BAA, BAB) 2   1 

Učebnice pre stredné a základné školy (BCB)     

Skriptá a učebné texty (BCI) 3 3 1 1 

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké 

preklady publikácií a autorské katalógy (CAA, CAB) 
    

Prehľadové práce (EAI) 1 1 1  

Odborné preklady publikácií (EAJ)     

Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy a pod.) 

(FAI) 

5 3 10 3 

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch     

Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 6 1 5 5 

Odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)     

Umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch 

(CDC, CDD) 
    

Autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)     

Skupina C – Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú 

karentované, ale sú registrované v databázach WoS alebo 

Scopus 

    

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web 

of Science alebo SCOPUS (ADM, ADN)** 
22 20 26 21 

Odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web 

of Science alebo SCOPUS (BDM, BDN)** 
    

Skupina D – Ostatné publikácie     

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD)     

Vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE, ADF) 72 82 58 53 

Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách 

(AEC, AED) 
12 20 7 13 

Abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch (AEG, 

AEH) 
    

Publikované pozvané príspevky na vedeckých konferenciách 

(AFA, AFB) 
3 1   

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFC, 

AFD) 
166 173 151 111 

Abstrakty (pozvaných) príspevkov z vedeckých konferencií 142 139 15 79 
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Počty publikácií EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií (A1, A2, B, C, D) 

za roky 2016-2019 

Kategórie publikačnej činnosti Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

(AFE, AFF, AFG, AFH) 

Abstrakty vedeckých prác v časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS (AEM, AEN)** 
    

Kapitoly v odborných knižných publikáciách (BBA, BBB)     

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK)     

Heslá v odborných terminologických slovníkoch 

a encyklopédiách (BDA, BDB) 
    

Odborné práce v ostatných (nekarentovaných) časopisoch 

(BDE, BDF) 
32 20 20 38 

Odborné práce v recenzovaných zborníkoch (BEC, BED)     

Abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí 

(BFA, BFB) 
    

Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých 

prekladov publikácií (CBA, CBB) 
    

Umelecké práce a preklady v nekarentovaných časopisoch 

(CDE, CDF) 
    

Sumár za EU v Bratislave (skupiny A1+A2+B+C+D) 474 478 311 333 

Ostatné kategórie     

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých 

zborníkoch (AEE) 
    

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých 

zborníkoch (AEF) 
    

Postery zo zahraničných konferencií (AFK)     

Postery z domácich konferencií (AFL) 3    

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI)  2 2 4 

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (BEE) – roky 2013-2015*** 
 6 1  

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (BEF) – roky 2013-2015*** 
    

Normy (BGG) 5    

Dizertačné a habilitačné práce (DAI) 4  2 4 

Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI)  5 5 7 

Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné 

preklady v časopisoch, zborníkoch (EDJ) 
    

Správy (GAI) 4    

Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 

(GHG) 
1 1   

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 

žiadnej z predchádzajúcich kategórií (GII) 
 4 3 4 

Celkový sumár za PHF EU v Bratislave (skupiny 

A1+A2+B+C+D+ostatné kategórie) 
491 496 324 352 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 
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Pri napĺňaní cieľov a priorít v oblasti výskumu bude nevyhnutné vychádzať a postupne 

napĺňať úlohy vymedzené v pláne hlavných úloh PHF EU v Košiciach pre obdobie 2019 – 

august 2021. Orientácie bude tak na kvalitu, ako aj kvantitu publikačných výstupov z dôvodu 

výraznejšieho poklesu počtu publikácii za ostatné dva roky. Pravidelnou kontrolou bude 

hodnotená podmienka 8 publikácií na tvorivého pracovníka. Kvalitu publikačných výstupov 

bude potrebné sledovať prostredníctvom zaradenia časopisov do kvartilov Q 1 – Q4, pričom 

podmienkou je, aby každá katedra mala minimálne 1 výstupu ročne zaradený v rámci 

referenčnej databázy Web of Science alebo Scopus – Q1 a Q2.  

Okrem uvedeného bude v nadchádzajúcom období fakulta podporovať projektovú 

činnosť v súlade s plánom hlavných úloh. Podmienkou je, aby každá katedra vypracovala 

a predložila ročne minimálne jeden projekt VEGA alebo KEGA, resp. projekt s hospodárskou 

praxou. V roku 2019 boli predložené 3 VEGA projekty a 2 KEGA projekty, zatiaľ bez 

zverejnenia výsledku financovania. 

Projektová činnosť bude podporená aj s ohľadom na pokračujúce projekty VEGA, 

KEGA a projekty s hospodárskou praxou. Finančne podporený a realizovaný bude aj jeden 

nový projekt mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia, 

so zameraním na podniky v kríze z pohľadu finančnej analýzy a práva. V rámci spolupráce  

s hospodárskou praxou bude fakulta pokračovať v už začatých iniciatívach a projektoch 

realizovaných na základe objednávok, predovšetkým v oblasti znalostne intenzívnych služieb 

a rozvíjania moderných prístupov v projektovom manažmente.  

 

Vedecké časopisy: 

 

K podpore vedeckej a publikačnej činnosti na PHF EU v Košiciach dlhodobo 

prispieva aj možnosť publikovať príspevky v štyroch vlastných domácich časopisoch 

(Tabuľka 18). Tri časopisy (Podniková revue,  JIAS a Acta Oeconomica Cassoviensia) patria 

do kategórie vedeckých časopisov vydávaných s periodicitou 2 krát ročne. Časopis 

Manažment v teórii a praxi je odborným časopisom vydávaným 4 krát ročne. 
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Tabuľka 18 Vedecké časopisy vydávané na PHF EU v Košiciach v roku 2019 

Názov 

časopisu 

v slovensko

m alebo 

cudzom 

jazyku 

Typ 

časopisu 
Fakulta 

Periodicita 

vydávania 
Obsahové zameranie Jazyk ISSN 

Podniková 

revue 

Vedecký 

časopis 
PHF 2x ročne 

Vedecký časopis je zameraný na 

rozvíjanie ekonomickej teórie, 

manažmentu, marketingu, financií a 

ich aplikácií v podnikovej praxi. 

Obsahuje vedecké články, príspevky 

do vedeckej diskusie, prehľady a 

názory odborníkov z praxe a recenzie. 

slovenský, 

český, 

anglický, 

ruský 

1335-9746 

Manažment 

v teórii a 

praxi 

Odborný 

časopis 

PHF/ 

KM 
4x ročne 

Zámerom vydavateľa on-line časopisu 

je vytvoriť priestor pre autorov z 

vedecko-výskumných a vzdelávacích 

inštitúcií, ako aj pre autorov z 

podnikovej praxe, ktorí sa chcú podeliť 

so svojimi výsledkami výskumov, 

skúsenosťami, postrehmi a prispieť k 

tvorbe nových poznatkov v oblasti 

riadenia podnikov. 

slovenský, 

český, 

anglický 

1336-7137 

JIAS 
Vedecký 

časopis 

PHF/KK

M 
2x ročne 

JIAS je vedecký on-line časopis určený 

čitateľom z radov štatistikov, 

aplikovaných štatistikov, teoretických 

inovátorov, riadiacich pracovníkov z 

oblasti inovácie, konštruktérov, 

návrhárov, ale aj technológov vo 

všetkých výrobných, ale aj 

nevýrobných odvetviach. Uverejnené 

príspevky sú recenzované nezávislými 

odborníkmi. 

slovenský, 

český, 

anglický, 

poľský 

1338-5224 

Acta 

Oeconomic

a 

Cassoviensi

a 

Vedecký 

časopis 
PHF 2x ročne 

Vedecký časopis je zameraný na 

rozvoj poznatkov z oblasti 

ekonomických teórií a ich aplikácie v 

praxi. Časopis pokrýva témy z oblasti 

ekonomiky, manažmentu, marketingu, 

financií, znalostnej ekonomiky atď. 

Zvlášť sa zameriava na príspevky 

týkajúce sa problematiky strednej a 

východnej Európy aj členských krajín 

EÚ. 

anglický 1337-6020 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 
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4. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A SPOLUPRÁCA 

 

Jednotliví členovia PHF EU upevňovali medzinárodné vzťahy a spoluprácu v roku 

2019 prostredníctvom rôznorodých medzinárodných výskumných aktivít, či už ide 

o pôsobenie v medzinárodných programových výboroch, členstvá v redakčných časopisoch, 

členstvá v komisiách, združeniach alebo účasť v projektoch. 

Mobility študentov 

 

V akademickom roku 2018/2019 študovalo v zahraničí celkove 15 študentov. V rámci 

programu Erasmus 14 študentov (Česká republika 3, Taliansko 3, Maďarsko 2, Belgicko 1, 

Dánsko 1 Island 1, Nemecko 1, Portugalsko 1, Španielsko 1). Štúdium v Huddersfielde na 

Huddersfield University Business School 2018/2019 absolvovala 1 študentka. Stáž v rámci 

Erasmus+ v absolvovala 1 študentka a 2 doktorandi. 

 

Mobility učiteľov a zamestnancov 

 

Mobilít ako prednáškového pobytu sa v akademickom roku 2018/2019 zúčastnili títo učitelia: 

 

Aneta Bobenič Hintošová  Universita´ Degli Studi Di Udine 

Jaroslav Dugas   Masarykova univerzita 

Silvia Megyesiová   Universita' Degli Studi Europea Di Roma 

 

Mobilít ako školenia sa v akademickom roku 2018/2019 zúčastnili títo učitelia: 

 

Aneta Bobenič Hintošová  Sveučilište u Splitu 

Matej Hudák    Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 

Michal Tkáč    Sveučilište u Splitu 

 



 

30 

 

5. OCENENIE ŠTUDENTOV A PRÁCA S NADANÝMI ŠTUDENTMI 

 

Získané vedomosti študenti našej fakulty konfrontujú so študentmi iných vysokých 

škôl účasťou na rôznych súťažiach. V akademickom roku 2018/2019 boli ocenení nasledujúci 

študenti za vedeckú činnosť, študijné výsledky a športové aktivity, reprezentáciu fakulty (viď 

zoznam nižšie). 

 

Cenu rektora EU v Bratislave za vynikajúce študijné výsledky získali:  

Ing. Natália Srnková 

Ing. Michaela Jurisová  

 

Cenu Študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za prácu 

pre ŠPE a prínos pre študentov univerzity získala: 

Ing. Michaela Benčeková  

 

Cenu dekana PHF EU za najlepšiu diplomovú prácu získali:  

Ing. Milan Cibuľa 

Ing. Juliána Bérešová  

 

Cenu dekana PHF EU za prínos k rozvoju fakulty získal: 

Ing. Patrik Zeleňák  

 

Zoznam absolventov, ktorí štúdium ukončili s vyznamenaním: 

 

Inžinierske štúdium – FRP:  

Ing. Natália Srnková 

Ing. Michaela Jurisová 

 

Bakalárske  štúdium – EaMP:  

Bc. Laura Černegová 

Bc. Nikola Janečková 

Bc. Nikola Naďová 

Bc. Marko Mesaroš (DŠ Mi) 

 

23. fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti na PHF EU v Bratislave (ďalej len 

„ŠVOČ“) sa konalo dňa 07. 05. 2019. 

  

Za mimoriadne výsledky a účasť na podujatí ŠVOČ 2019 – PHF EU – boli ocenení: 

1. miesto: Ing. Natália Srnková 

2. miesto: Michal Baran  

3. miesto: Bc. Ivana Goliašová 
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ŠVOČ na PHF EU 

 

V roku 2019 sa do 23. kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti zapojilo  

8 študentov z prvého a druhého stupňa štúdia.  Konkrétne dvaja študenti z prvého stupňa  

a 6 študentov z druhého stupňa štúdia. Víťazkou sa stala študentka druhého ročníka druhého 

stupňa štúdia Bc. Natália Srnková s prácou Zlepšovanie dopravných procesov vo výrobnom 

podniku.  

 

Tabuľka 19 Prehľad ocenených na fakultnom kole ŠVOČ v roku 2019 

Miesto Meno a priezvisko Fakulta 
Študijný 

program 

Stupeň/ 

Ročník 
Názov práce Vedúci práce 

1 Bc. Natália Srnková PHF iFRP_15 2/2 

Zlepšovanie 

dopravných procesov 

vo výrobnom podniku 

doc. Ing. Michal 

TKÁČ, PhD. 

2 Michal Baran PHF bPEM_15 1/2 

Možnosti financovania 

bývania pre mladých 

ľudí na Slovensku 

Ing. Lenka 

DANKOVÁ 

3 Bc. Ivana Goliašová PHF iFRP_15 2/1 

Efektívnosť 

získavania a výberu 

zamestnancov 

Ing. Cecília 

OLEXOVÁ, PhD. 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 

 

Vzhľadom na enormne nízku účasť študentov zapojených do ŠVOČ 2019 boli 

študenti vyzvaní na zapojenie sa do tejto súťaže a vedenie fakulty sa bude aj nasledujúce roky 

snažiť motivovať študentov, aby sa odhodlali, zvolili si novú tému alebo využili svoje 

semestrálne či pripravované ešte neobhájené záverečné práce a preukázali tak svoje 

vedomosti, tvorivosť, praktickosť a inovátorské schopnosti a zúročili tým svoje študijné 

úsilie. 

 

Program HONORIS  

 

V akademickom roku 2018/2019 na fakulte naďalej pokračuje práca aj s nadanými 

študentami. V 1. a v 2. ročníku 2. stupňa štúdia - FRP Košice je vytvorená výberová študijná 

skupina pre študentov s talentom a manažérskym potenciálom. Manažérsky potenciál fakulta 

rozvíja aj spoluprácou s praxou, ako aj výučbou predmetov Administratívne kapacity  

pre EŠIF a Zručnosti pre úspech. 

Program HONORIS je určený pre študentov s akademickými záujmami                             

a mimoštudijnými aktivitami, s vysokou výkonovou motiváciou, ktorá sa prejavuje  

v podávaní dobrého výkonu v rôznych situáciách, sociálne kompetentných, s dobrou úrovňou 

sebareflexie, sebadisciplíny a zodpovednosti, proaktívne pristupujúcich k svojmu 

profesijnému a osobnému rozvoju. Pre absolventov je vytvorená možnosť prípadného 

pokračovania ich štúdia na 3. stupni štúdia. Študenti zaradení do tejto študijnej skupiny majú 

povinnosť zapísať si okrem štandardného študijného plánu aj ďalšie predmety a až po splnení 

podmienok určených dekanom fakulty a úspešnom absolvovaní získajú certifikát  

o absolvovaní.  
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 Absolventi programu môžu taktiež získať osvedčenie spoločnosti T-Systems  

o absolvovaní ich vzdelávania, čo napomôže uplatneniu študentov priamo v uvedenom 

podniku. Taktiež môžu získať osvedčenie spoločnosti T-Systems o absolvovaní ich 

vzdelávania, čo napomôže uplatneniu študentov priamo v uvedenom podniku. 

V akademickom roku 2018/2019 do výberovej študijnej skupiny programu FRP 

(Honoris) patrili títo študenti, ktorí získali certifikát po úspešnom absolvovaní:  

− Veronika Kandalíková,  

− Tomáš Lehocký,  

− Martina Velgosová,  

− Alan Závada.  

  

Program HONORIS je unikátnym vzdelávacím programom, ktorý je dostupný 

len pre študentov druhého stupňa štúdia na PHF EU. Program je svojim nastavením 

výnimočný v podmienkach Košického kraja, ako aj v podmienkach celej Slovenskej 

republiky. 

Program HONORIS rieši intenzívnejšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania 

na prax a potreby zamestnávateľov, kde odborníci zo spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. 

participujú na vzdelávaní študentov PHF EU v oblasti projektového manažmentu, pričom celý 

program je vedený v anglickom jazyku. Okrem zamerania na informačno-komunkačné 

technológie má spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. v Košiciach aj finančné centrum 

a oddelenia zamerané na oblasť projektového manažmentu, ktoré je vhodným miestom pre 

zamestnávanie absolventov PHF EU. Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. je aktuálne 

najväčším zamestnávateľom absolventov PHF EU. 

Do programu sa môžu zapojiť študenti v 1. ročníku na 2. stupni štúdia a program trvá 

4 semestre. Ukončenie programu je v rovnakom termíne ako ukončenie štúdia na 2. stupni 

štúdia na PHF EU a absolventi programu HONORIS tak prichádzajú na trh práce 

s praktickými znalosťami v oblasti projektového manažmentu. Program HONORIS už po 

prvých dvoch semestroch získal program pozitívnu spätnú väzbu zo všetkých zúčastnených 

strán – od predstaviteľov T-Systems Slovakia s.r.o., študentov programu, ako aj vedenia PHF 

EU. V druhom roku štúdia programu dochádza k výraznejšiemu získavaniu praktických 

znalostí v oblasti projektového manažmentu na základe riešenia konkrétnych úloh v oblasti 

projektového manažmentu zadaných priamo spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o., resp. 

riešením reálnych úloh v tímoch v T-Systems Slovakia s.r.o.. Zároveň bude poskytnutý 

priestor na možnosť part time zamestnania študentov programu v spoločnosti T-Systems 

Slovakia s.r.o. Po absolvovaní programu HONORIS budú študenti pripravení na trh práce, 

budú mať praktické znalosti z projektového manažmentu v anglickom jazyku, ktoré im dávajú 

možnosti uplatniť sa hneď po skončení školy ako projektoví manažéri na seniorských 

pozíciách na Slovensku, resp. kdekoľvek vo svete, práve na základe získanej odbornosti, 

vyučovania v anglickom jazyku, certifikácie a využívania metodológie PMI, ktorá je jedným 

z dvoch svetovo najvyužívanejších štandardov v oblasti projektového manažmentu. Oblasť 

projektového manažmentu dlhodobo vykazuje nedostatok kvalifikovaných pracovných miest, 

a to tak v Košiciach, v SR, ako aj vo svete, takže absolventi programu HONORIS budú mať 

zabezpečený bezproblémový vstup na trh práce. Absolventi programu HONORIS tak 

získavajú mimoriadnu konkurenčnú výhodu na trhu práce. 
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6. SPOLUPRÁCA S HOSPODÁRSKOU PRAXOU 

 

Spolupráca s hospodárskou praxou je pre PHF EU dôležitá nielen vzhľadom na proces 

výučby (flexibilné prispôsobovanie študijných programov potrebám praxe, odborné praxe 

študentov, vypracúvanie diplomových prác), ale aj z hľadiska výskumu (expertízne práce, 

získavanie a analýza dát na spracovanie výskumných štúdií). Potreba účelného prepájania 

teoretických poznatkov s poznatkami a požiadavkami hospodárskej praxe viedla k pozývaniu 

významných odborníkov z praxe na prednášky z jednotlivých predmetov. Fakulta 

spolupracuje s rôznymi inštitúciami a jednotlivcami, čím umožňuje študentom zúčastniť sa 

výberových prednášok, resp. vytvorením priestoru v rozvrhu majú študenti určený čas 

a priestor pre realizovanie takýchto aktivít v spolupráci Študentského parlamentu (ŠPE) 

s podporou vedenia PHF EU.  

Spolupráca s hospodárskou praxou bola realizovaná aj pri organizovaní podujatí 

Olympiáda Mladý účtovník v spolupráci so spoločnosťou KROS s.r.o., seminárov 

a workshopov v rámci Týždňa VaT, prednáškach odborníkov z podnikateľskej praxe 

(GymBeam), ale aj z oblasti verejnej sféry (Akčný plán rozvoja okru Michalovce), možnosti 

účasti študentov na rôznych programoch, stážach, či pracovných ponukách pre študentov 

z firiem (exkurzia študentov v spoločnosti BSH Drivers and Pumps), organizovaní 

workshopov, participácii na aktivitách Ekonomickej univerzity v Bratislave, pomoci   

pri organizovaní informačných dní, ponuky práce, programe Honoris zabezpečovanom 

v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o. so zameraním na oblasť projektového 

manažmentu, prednáškach pre kariérne aktivity spoločností T-Systems Slovakia s.r.o., ako aj 

ďalších aktivitách v spolupráci vedenia PHF EU s ŠPE. 

 

Oblasť spolupráce so spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o. 

 

Spoločnosť T-Systems Slovakia s. r. o. bola v akademickom roku 2018/2019 

partnerom PHF EU pre program Honoris. Spoločnosť T-Systems Slovakia s. r. o. je aktuálne 

jeden z najvýznamnejších zamestnávateľov absolventov PHF EU, voľba partnera programu 

Honoris T-Systems Slovakia s. r. o. a spolupráca na programe Honoris tak môže pomôcť aj 

k zvýšeniu zamestnávania absolventov PHF EU. Program Honoris je na základe spolupráce so 

spoločnosťou T-Systems Slovakia s. r. o. orientovaný prakticky s dôrazom na problematiku 

projektového manažmentu. Na výučbe programu Honoris sa podieľajú odborníci zo 

spoločnosti T-Systems Slovakia s. r. o., časť programu Honoris je orientovaná na riešenie 

praktických úloh spoločnosti T-Systems Slovakia s. r. o. s možnosťou odbornej praxe/stáže 

v tejto spoločnosti pre študentov programu Honoris. 

Okrem spolupráce na programe Honoris je účelom spolupráce aj vytváranie 

vzájomných všestranných väzieb medzi obomi stranami, ktoré budú prínosom a podporou pre 

rozvoj vzdelávania v študijných programoch vyučovaných na PHF EU a výskumu na PHF 

EU.  
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Vzájomná spolupráca spoločnosti T-Systems Slovakia s. r. o. a PHF EU smeruje                       

najmä k: 

• realizácii spoločných aktivít, ktoré prispejú k zatraktívneniu oblasti projektového 

manažmentu, 

• navrhovaniu a realizácii spoločných iniciatív a predmetov, ktoré prispejú k rozvoju 

odborných vedomostí a praktických zručností študentov a pedagógov PHF EU, a to 

najmä formou súťaží, exkurzií, odbornej praxe študentov v spoločnosti T-Systems 

Slovakia s. r. o., odborných prezentácií pre študentov a pedagógov PHF EU, 

• koordinácii informačných a marketingových opatrení na podporu pozitívneho imidžu 

oboch strán, 

• preskúmaniu možností finančnej podpory vzdelávacieho a výskumného procesu PHF 

EU zo strany spoločnosti T-Systems Slovakia s. r. o. za účelom zvýšenia kvality 

vzdelávania a výskumu na PHF EU a prehĺbení vzájomnej spolupráce v týchto 

oblastiach, na základe osobitnej písomnej zmluvy a jej dodatkov,  

• preskúmaniu možností odbornej spolupráce pri riešení úloh, pri navrhovaní a riešení 

projektov a grantových úloh.  

 

V roku 2019 boli realizované/pripravované aj ďalšie aktivity:  

• realizácia spoločných/prepojených dní otvorených dverí, 

• odborné prednášky odborníkov zo spoločnosti T-Systems Slovakia s. r. o. 

k problematike finančného riadenia podniku, 

• realizácia odborných workshopov pre študentov PHF EU, 

• realizácia platených stáží pre študentov PHF EU. 

 

  Počas celého roka 2019 prebiehala spolupráca PHF EU pri poskytovaní  informačného 

servisu pre študentov a absolventov PHF EU pre absolvovanie praxe/zamestnanie  

v spoločnosti T-Systems Slovakia s. r. o. 

 

Projekty hospodárskej praxe 

PHF EU prehlbuje spoluprácu s praxou na národnej i medzinárodnej úrovni taktiež aj 

participáciou v tzv. projektoch hospodárskej praxe. Jednalo sa najmä o spoluprácu so 

spoločnosťami GEODETICA VISION a Slovenské elektrárne a.s., závod Elektráreň 

Vojany. 
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7. VÝZNAMNÉ AKTIVITY FAKULTY  

 

V roku 2019 sa na PHF EU v Košiciach a pod jej záštitou realizovalo viacero 

vedeckých podujatí. Najvýznamnejším podujatím je už niekoľko rokov organizovaná 

medzinárodná vedecká konferencia MFS Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne 

aspekty podnikania.  

 

Tabuľka 20 Vedecké podujatia organizované na PHF EU v Košiciach v roku 2019 

Názov podujatia 

Typ podujatia  

(konferencia, 

workshop, atď.) 

Fakulta / 

ÚEaM EU 

v 

Bratislave 

Organizátor: 

Katedra, resp. 

pracovisko / 

ÚEaM EU v 

Bratislave 

Dátum 

konania 

Cieľová 

skupina 

Exkurzia v BSH Michalovce Exkurzia PHF KM 3.5.2019 študenti 

Zvyšovanie finančnej 

gramotnosti stredoškolákov 
Prednáška PHF KE 30.5.2019 študenti 

Riešené projekty – vedecké 

problémy 

Vedecký 

workshop 
PHF KOP 2.7.2019 

učitelia, 

doktorandi, 

študenti. 

Európska noc výskumníkov 

2019 
Vedecký festival PHF SOVVA 27.09.2019 

učitelia, 

doktorandi, 

študenti, 

odborná 

verejnosť 

MTS 2019 Marketing 

manažment, obchod, finančné 

a sociálne aspekty podnikania 

 

Medzinárodná 

vedecká 

konferencia 

 

PHF 
KM 

 

3.10.-

5.10.2019 

učitelia, 

doktorandi,  

odborná 

verejnosť 

Workshop Katedry 

manažmentu „Nové trendy v 

manažmente a marketingu 

VII.“ 

Vedecký 

workshop 

 

PHF KM 7.10.2019 

učitelia, 

doktorandi, 

odborníci z 

praxe 

Regionálny rozvoj - "Akčný 

plán rozvoja okresu 

Michalovce" 

Prednáška 

odborníka z 

praxe 

PHF KE 22.10.2019 študenti 

MS Excel v controllingu 

(prednáška T-Systems 

Slovakia) 

Pozvaná 

prednáška 

spojená s 

diskusiou 

PHF PHF 25.10.2019 

učitelia, 

doktorandi, 

študenti 

STEP –Súčasné trendy v 

ekonomike a podnikaní 2019 
Vedecký seminár PHF KE 4.11.2019 

učitelia, 

doktorandi, 

študenti 

Modelovanie ekonomickej 

efektívnosti materiálovo 

energetického zhodnocovania 

komunálnych odpadov 

Vedecký seminár PHF KE 4.11.2019 

učitelia, 

doktorandi, 

študenti 

a odborná 

verejnosť 

Financie, účtovníctvo, dane 

2019 a ich právne aspekty so 
Vedecký seminár PHF EU KFRP 5. 11. 2019 

učitelia, 

doktorandi, 
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zameraním na súčasné 

problémy 

študenti 

a odborná 

verejnosť 

Prezentácia študijného  

programu ,,Podnikový 

obchod a marketing 

v náväznosti na spoluprácu 

s hospodárskou praxou 

Vedecký seminár 

 
PHF KOP 

5.11.2019 

 

učitelia, 

doktorandi, 

študenti 

členovia KOP 

Špecifiká komunikácie 

súčasných manažérov 

v štátnom a verejnom sektore 

Prednáška PHF KM 6.11.2019 študenti 

Nové trendy v manažmente 

a marketingu 2019 

Vedecký 

workshop 
PHF 

 

KM 

 

7.11.2019 
učitelia,  

doktorandi 

Prepojenie obchodnej praxe 

s teoretickými poznatkami 

z oblasti podnikového 

obchodu 

(prednáška GymBeam) 

Pozvaná 

prednáška 

spojená s 

diskusiou 

PHF KOP 
21. 11. 

2019 

učitelia, 

doktorandi, 

študenti. 

SAP v controllingu 

(prednáška T-Systems 

Slovakia) 

Pozvaná 

prednáška 

spojená s 

diskusiou 

PHF PHF 22.11.2019 

učitelia, 

doktorandi, 

študenti 

Nové smery v IKT, 

podnikovom hospodárstve a 

jazykovej komunikácii II 

Medzinárodný 

vedecký 

workshop 

PHF EU 

 

KIaJK, KKM 

 

10. 12 

2019 

učitelia, 

doktorandi, 

študenti 

a odborná 

verejnosť 

Zdroj: Správa o vedeckovýskumnej činnosti PHF EU za rok 2019 
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8. KVALITA 
 

PHF EU má vypracovanú Politiku kvality, ktorá obsahuje základné smery PHF EU 

v oblasti uspokojovania potrieb a očakávaní zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán 

a zároveň aj záväzok trvalého zlepšovania Systému manažérstva kvality. Ciele kvality za PHF 

EU boli rozpracované aj na katedry a za jednotlivé oblasti činností hlavných procesov. 

Riadenie procesu vzdelávania prebieha v súlade s Organizačnou smernicou Vzdelávanie 

OS/PHFEU/H1/01. Systém riadenia kvality bol zavedený do praxe a funguje v súlade 

s platnou dokumentáciou. 

AoL – pre AACSB: Osobitne sa venujeme aj hodnoteniu úrovne nadobúdania 

vedomostí a rozvoja zručností. Na PHF EU sme sa v akademickom roku 2018/2019 zamerali 

aj na porovnanie hodnotenia vedomostí študentov v predmetoch, ktoré sú súčasťou AoL 

(Dokumentácia študijného programu pre potreby realizácie systému zabezpečenia vzdelávania 

(ďalej len „AoL“) v rámci medzinárodnej akreditácie (ďalej len „MAK“) podľa požiadaviek 

AACSB. Išlo o stanovenie a realizáciu uvedených požiadaviek pre vybrané ŠP – 1. stupeň 

EaMP, 2. FRP, 3. EaMP: Vzdelávacie ciele a vzdelávacie výstupy, Matica povinných 

predmetov študijného programu, Alokácia merania.  

V akademickom roku 2018/2019 sa monitorovanie a hodnotenie kvality vzdelávania 

na fakulte okrem vyššie uvedených pravidiel realizovalo súčasne aj podľa týchto interných 

predpisov EU Bratislava, ako aj PHF EU. PHF EU je aj súčasťou systému manažérstva 

kvality na EU Bratislava – Systém zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU 

v Bratislave.  

Pilotne sme v akademickom roku 2018/2019 testovali úroveň nadobúdaných 

vedomostí a zručností na predmete štátnej skúšky – Záverečná práca a jej obhajoba a to na 1. 

a 2. stupni štúdia. 

Pre účely hodnotenia kvality vypracovaných záverečných prác boli zvolené 

nasledovné kľúčové kritériá hodnotenia úrovne záverečných prác:  

− Schopnosť jasne formulovať cieľ a využiť relevantné metódy pre naplnenie cieľa.  

− Využitie literárnych zdrojov. 

− Hĺbka a kvalita spracovania témy.  

− Formulované návrhy a opatrenia na základe analytickej časti.  

− Prínosy práce.  

− Schopnosť stručne a jasne prezentovať stanovené problémy v predloženej práci a 

návrhy na riešenie.  

− Schopnosť odpovedať relevantne na predložené otázky z posudku oponenta.  

− Schopnosť objasniť otázky a pripomienky členov komisie.  

− Verbálna komunikácia.  

− Organizácia a priebeh obhajoby, celkový prejav.  
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V akademickom roku 2018/2019 boli hodnotené nasledovné študijné programy: 

− EaMP (1. stupeň, denná forma, bakalárske štúdium) 

− EaMP (1. stupeň, externá forma, bakalárske štúdium) 

− FRP (2. stupeň, denná forma, inžinierske štúdium) 

− FRP (2. stupeň, externá forma, inžinierske štúdium) 

 

K študijnému programu EaMP (1. stupeň, denná a externá forma, bakalárske štúdium) 

boli priradené vzdelávacie ciele, ktoré boli hodnotené: 

− Vzdelávací cieľ 1: Nadobudnúť znalosti v oblasti ekonómie a manažmentu.  

− Vzdelávací cieľ 3: Nadobúdať komunikačné schopnosti.  

 

K študijnému programu FRP (2. stupeň, denná a externá forma, inžinierske štúdium) 

boli priradené vzdelávacie ciele, ktoré boli hodnotené: 

− Vzdelávací cieľ 1: Nadobudnúť schopnosť riešenia stanoveného problému s využitím 

interdisciplinárnych znalostí.  

− Vzdelávací cieľ 3: Nadobudnúť nové poznatky v oblasti ekonómie a manažmentu 

 

Stanovené vzdelávacie ciele boli hodnotené v rámci predmetov Záverečná práca a jej 

obhajoba – 2x hodnotenie – práca a jej výsledky a obhajoba práce. 

 

Pre študijný program EaMP (1. stupeň, denná a externá forma, bakalárske štúdium) boli 

v rámci stanovených vzdelávacích cieľov definované požadované nasledovné vzdelávacie 

výstupy: 

− Vzdelávací výstup 1: Schopnosť riešiť komplexné problémy v oblasti ekonómie               

a manažmentu, identifikovať súvislosti ekonomických a manažérskych procesov                

v podniku na operatívnej úrovni. 

− Vzdelávací výstup 3: Preukázať schopnosť interpretovať a prezentovať výsledky 

riešenej problematiky z oblasti ekonómie a manažmentu v písomnej a v ústnej forme. 

 

Pre študijný program FRP (2. stupeň, denná a externá forma, inžinierske štúdium) boli 

v rámci stanovených vzdelávacích cieľov definované požadované nasledovné vzdelávacie 

výstupy: 

• Vzdelávací výstup 1: Schopnosť riešiť komplexné problémy podnikovohospodárskej 

praxe, schopnosť analyzovať súvislosti ekonomických a manažérskych procesov             

v podniku na strategickej úrovni. 

• Vzdelávací výstup 3: Implementovať nadobudnuté poznatky v oblasti ekonómie 

a manažmentu do podnikovohospodárskej praxe, preukázať schopnosť interpretovať 

a prezentovať výsledky riešenej problematiky a pokročilé znalosti v príslušnej vednej 

disciplíne. 
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Z finálnych správ vyberáme najdôležitejšie zistenia: 

 

V akademickom roku 2018/2019 v rámci hodnotenia študijného programu EaMP: 

❖ 1. stupeň, denná forma, bakalárske štúdium 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 1, 94 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov – 40 % študentov 

nadmieru splnilo očakávanie a 54 % študentov celkovo splnilo očakávania.  

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 3, 93 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov – 37 % študentov 

nadmieru splnilo očakávanie a 56 % študentov celkovo splnilo očakávania. 

❖ 1. stupeň, externá forma, bakalárske štúdium 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 1, 100 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov. 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 3, 100 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov. 

❖ 1. stupeň, denná forma, bakalárske štúdium, Pedagogické pracovisko Michalovce 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 1, 59 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov. 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 3, 67 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov.  

❖ 1. stupeň, denná a externá forma, bakalárske štúdium 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 1, 81 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov. 

o prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 3, 90 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov. 

 

V akademickom roku 2018/2019 v rámci hodnotenia študijného programu FRP: 

❖ 2. stupeň, denná forma, inžinierske štúdium 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 1, 90 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov – 37 % študentov 

nadmieru splnilo očakávanie a 53 % študentov celkovo splnilo očakávania. 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 3, 94 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov – 41 % študentov 

nadmieru splnilo očakávanie a 53 % študentov celkovo splnilo očakávania. 

❖ 2. stupeň, denná forma, inžinierske štúdium, Pedagogické pracovisko Michalovce 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 1, 94 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov – 27 % študentov 

nadmieru splnilo očakávanie a 67 % študentov celkovo splnilo očakávania. 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 3, 100 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov – 53 % študentov 

nadmieru splnilo očakávanie a 47 % študentov celkovo splnilo očakávania. 
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❖ 2. stupeň, externá forma, inžinierske štúdium, Pedagogické pracovisko Michalovce 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 1, 90 % študentov splnilo kritéria 

stanovené hodnotením biznis študijných programov – 70 % študentov 

nadmieru splnilo očakávanie a 20 % študentov celkovo splnilo očakávania. 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 3, 95 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov – 65 % študentov 

nadmieru splnilo očakávanie a 30 % študentov celkovo splnilo očakávania.  

❖ 2. stupeň, denná a externá forma, inžinierske štúdium 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 1, 91 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov. 

o Prostredníctvom Vzdelávacieho cieľa 3, 94 % študentov splnilo kritériá 

stanovené hodnotením biznis študijných programov. 

 

 Vzhľadom na to, že fakulta si stanovila cieľ neustále zlepšovať plnenia vzdelávacích 

cieľov na všetkých stupňoch štúdia je vhodné pokračovať v súčasnom prístupe, priebežne 

sledovať plnenie kritérií pre jednotlivé vzdelávacie ciele, vyhodnocovať ich na úrovni 

katedier, fakulty navrhovať prípadné opatrenie na zlepšenie pre programové rady a následne 

realizovanými opatreniami predchádzať neplneniu vzdelávacích cieľov. 
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ZÁVER  

 

Na záver možno konštatovať, že úlohy na rok 2019 boli splnené s prispením všetkých 

katedier, pedagogických pracovníkov a funkcionárov fakulty. Úlohy boli orientované najmä 

na zvyšovanie kvality pedagogického procesu, zvýšenie kvality a organizácie štátnych 

záverečných skúšok, rozširovanie ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov, 

zabezpečenie dostatočného množstva kvalitných vedeckých výstupov a dostatočného 

množstva riešených projektov. 

Predložené podklady pre komplexnú akreditáciu a prvá spätná väzba poukazujú  

na zlepšenie výkonnosti fakulty aj v pedagogickej činnosti. Taktiež aj vyvinúť úsilie smerom 

k vytváraniu podmienok plnenia kritérií pre habilitácie a vymenúvacie konania, čím PHF EU 

zvýši počty v kategóriách profesor, docent. Je na zvážení samotné prehodnotenie počtov 

pracovníkov vzhľadom na výsledky hodnotení pedagogickej, ako aj vedecko-výskumnej 

činnosti, vzhľadom na počty študentov a počty tvorivých pracovníkov. 

Vzhľadom na zlepšovanie plnenia vzdelávacích cieľov na všetkých stupňoch štúdia je 

vhodné pokračovať v súčasnom prístupe, priebežne sledovať plnenie kritérií pre jednotlivé 

vzdelávacie ciele, vyhodnocovať ich na úrovni katedier, fakulty navrhovať prípadné opatrenie 

na zlepšenie pre programové rady  a následne realizovanými opatreniami predchádzať 

neplneniu vzdelávacích cieľov. Z dôvodu nutnosti zvyšovať počty študentov, je potrebné 

zlepšiť spoluprácu so strednými školami a naďalej inovovať a vyvíjať nové marketingové 

aktivity a ďalšie podporné aktivity zamerané na zlepšenie atraktivity štúdia. 

 Pri napĺňaní cieľov a priorít v oblasti výskumu bude nevyhnutné vychádzať a postupne 

napĺňať úlohy vymedzené v pláne hlavných úloh PHF EU v Košiciach pre obdobie 2019 – 

august 2021. Orientácia bude tak na kvalitu, ako aj kvantitu publikačných výstupov. Okrem 

uvedeného bude v nadchádzajúcom období fakulta podporovať projektovú činnosť v súlade 

s plánom hlavných úloh. Projektová činnosť bude podporená aj s ohľadom na pokračujúce 

projekty VEGA, KEGA a projekty s hospodárskou praxou. 

V rámci spolupráce s hospodárskou praxou bude fakulta pokračovať v už začatých 

iniciatívach a projektoch realizovaných na základe objednávok, predovšetkým v oblasti 

znalostne intenzívnych služieb a rozvíjania moderných prístupov v projektovom manažmente 

vo forme spolupráce so spoločnosťou T-Systems Slovakia s. r. o. ako partnerom PHF EU pre 

program Honoris, ktorý je od akademického roka 2015/2016 na základe spolupráce so 

spoločnosťou T-Systems Slovakia s. r. o. orientovaný prakticky s dôrazom na problematiku 

projektového manažmentu. 

Výročnú správu o činnosti PHF EU za rok 2019 schválil Akademický senát PHF EU 

na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2020.                  . 
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