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1. ÚVOD 

 

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej PHF 

EU) pokračovala v roku 2007 v napĺňaní cieľov a priorít vedeckého výskumu, ktoré 

vychádzali z dokumentu „Hlavné smery a úlohy EU v Bratislave v oblasti vedy, výskumu 

a doktorandského štúdia a v oblasti zahraničných vzťahov“ a „Koncepcie rozvoja 

vedeckovýskumnej činnosti PHF EU“. Vedecko-výskumná činnosť v súčasnosti významne 

ovplyvňuje profil poskytovaného vysokoškolského vzdelania a  je kľúčovým indikátorom 

kvality vzdelávacieho procesu. Preto v oblasti vedeckovýskumnej činnosti je dlhodobým 

cieľom PHF EU dosahovať kvalitatívnu úroveň zodpovedajúcu európskym centrám 

výskumu. V roku 2007 učitelia a denní doktorandi prispeli k naplneniu tohto cieľa najmä:  

 systematickým úsilím o zapojenie sa odborných tímov PHF EU do európskych 

projektov, predovšetkým 6. a perspektívne 7. Rámcového programu EU, 

 zvýšenou účinnosťou pri získavaní účelovej podpory vedy a výskumu prostredníctvom 

grantových agentúr VEGA a APVV, 

 vytvorením podmienok na podporu mladých vedeckých pracovníkov pri samostatnom 

pripravovaní inštitucionálnych grantových projektov Ekonomickej univerzity (IG EU), 

 zvyšovaním podielu publikovaných výstupov z výsledkov projektov výskumu a vývoja 

na celkovej publikačnej výkonnosti, 

 permanentným prezentovaním výsledkov výskumu na medzinárodných vedeckých 

konferenciách. 

Vedecko-výskumná činnosť na PHF EU ako súčasť kaţdodennej práce pedagógov 

sa realizuje na jednotlivých katedrách, kde tematicky nadväzuje na ich odborné zameranie. 

Na fakulte pôsobí 57 tvorivých pracovníkov v tejto štruktúre: 4 profesori, 11 docentov, 28 

odborných asistentov s PhD., 13 odborných asistentov bez PhD., 1 asistent. Na 

vedeckovýskumnej činnosti fakulty sa podieľa aj 21 denných doktorandov. Skutočnosť, ţe 

sa na PHF EU v roku 2007 riešilo celkom 29 výskumných projektov, poukazuje na 

intenzívne vyuţitie výskumnej kapacity fakulty. Zásadné pripomienky ku personálnemu 

zabezpečeniu sa týkajú najmä interných procesov, konkrétne zlepšenia kvalifikačnej 

štruktúry tvorivých pracovníkov a prioritnej orientácie odborných tímov jednotlivých 

katedier na veľké integrované medzinárodne projekty. Problematickým je aj personálne 

zabezpečenie výskumného centra  PHF EU s jedným funkčným miestom vedeckého 

pracovníka, pričom po odchode výskumníka sa túto funkciu doteraz nepodarilo obsadiť 
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pracovníkom s poţadovanou kvalifikáciou pri dodrţaní štandardného systému 

odmeňovania. Zvýšené nároky na výsledky výskumnej činnosti vyţadujú funkčné vedecké 

centrum, v ktorom by mal pracovať minimálne trojčlenný tím kvalifikovaných 

výskumných pracovníkov. Zároveň je potrebné personálne zabezpečiť kvalitný servis 

týkajúci sa jazykovej korektúry pripravovaných zahraničných projektov. V roku 2007 

príprava nových medzinárodných projektov a projektov aplikovaného výskumu, 

ich jazyková úprava, odborná administrácia a správa  bola zabezpečená výlučne učiteľmi 

a dennými doktorandmi PHF EU. 

Výsledky výskumu sú pravidelne hodnotené na zasadnutiach katedier, kolégií 

dekana a vedenia  fakulty. Na konci roku 2007 sa uskutočnilo komplexné hodnotenie 

vedeckovýskumnej činnosti na úrovni dekana fakulty vo forme pohovorov s kaţdým 

zamestnancom v prítomnosti vedúceho zodpovedajúcej katedry a člena vedenia fakulty.  

Hodnotiace kritéria preferujú články v karentovaných domácich a zahraničných časopisoch 

a vedecké monografie, mieru zapájania sa do domácich a medzinárodných grantov, účasť 

na organizovaní fakultných a katedrových vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou. 

Fakulta pokračuje v skôr zavedených opatreniach, ktoré podporujú výborné výsledky 

v oblasti vedeckej činnosti: 

 pri odmeňovaní pracovníkov sa zohľadňuje publikačná činnosť a kvalifikačné 

predpoklady, 

 pravidelne sa vyhodnocujú najlepšie publikačné výsledky pracovníkov fakulty a 

podporujú sa riešitelia medzinárodných grantových projektov, 

 prostriedky na materiálne zabezpečenie fakulty sú orientované významnou mierou na 

podporu vedeckovýskumnej činnosti (nákup počítačov, software, odbornej domácej a 

zahraničnej literatúry, vedeckých konferencií a seminárov organizovaných fakultou a 

pod.). 

 Celkovo moţno konštatovať, ţe vedeckovýskumná činnosť fakulty bola smerovaná 

na ďalší rozvoj akreditovaných vedných odborov v zmysle podpory študijných programov 

projektmi základného a aplikovaného výskumu, projektmi zameranými na zvýšenie kvality 

vzdelávania a zodpovedajúcou publikačnou aktivitou. Cielene sa rozširovala spolupráca 

a kontakty s vysokými školami, VÚC a špecializovanými komerčnými agentúrami pri 

príprave integrovaných projektov. Boli podporované študijné pobyty učiteľov 

a doktorandov, konferencie, semináre, workshopy, vydávanie vedeckých časopisov, 

zborníkov príspevkov a ďalších konkrétnych výstupov na naplnenie hodnotiacich kritérií 

komplexnej akreditácie fakulty.   
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2. PROFILÁCIA VÝSKUMU FAKULTY 

2.1 Profilácia výskumných pracovísk a ciele výskumu v roku 2007 

 

Profil výskumu PHF 

Podnikovohospodárska fakulta je profilovaná v súlade s hlavným akreditovaným 

odborom 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku v troch stupňoch štúdia a odborom 

3.3.15 Obchodné podnikanie v 1. stupni štúdia. Na jednej strane sa jedná o výskum 

zameraný na ekonomiku a manaţment, a na druhej strane vystupujú oblasti skúmania 

orientované na obchod a marketing. Základný profil výskumnej činnosti, na ktorý sa PHF 

sústreďuje v rámci Ekonomickej univerzity, je daný skladbou realizovaných výskumných 

projektov na jednotlivých katedrách: Katedry účtovníctva a financií, Katedry 

manažmentu, Katedry ekonómie, Katedry marketingu a obchodu. Čo sa týka Katedry 

hospodárskej informatiky a matematiky a Katedry cudzích jazykov, výskumnú činnosť 

týchto katedier nemoţno povaţovať za vyprofilovanú, ide najmä o participovanie 

výskumníkov  na projektoch ostatných katedier.  

 

Profil výskumu katedier 

Profil výskumu Katedry ekonómie 

Výskum na Katedre ekonómie sa zameriaval na tieto oblasti: 

 regionálna politika s dôrazom na rozvoj malých a stredných podnikov vo 

Východoslovenskom regióne (Zodpovedná riešiteľka: Ing. M. Bačová, PhD.), 

 vplyv makroekonomických ukazovateľov na rozvoj poisťovníctva v krajinách V4 

v rokoch 1995 – 2004 a tendencií rozvoja poistného trhu  po vstupe do EÚ 

(Zodpovedná riešiteľka: doc. Ing. E. Kafková, PhD.), 

 riadenie rizika ako dlhodobý determinat konkurencieschopnosti podnikov (Zodpovedná 

riešiteľka doc. Ing. E. Kafková, PhD.), 

 skvalitnenie výučby vybraných predmetov katedry s podporou Nadácie Tatra banky. 

(Zodpovedná riešiteľka doc. Ing. E. Kafková, PhD.). 

 

Profil výskumu Katedry účtovníctva a financií 

Prioritnou oblasťou vedeckovýskumnej orientácie členov katedry účtovníctva a 

financií sú nové prístupy k finančnému riadeniu podnikov. Z tohto hlavného výskumného 

zámeru vychádza základný a aplikovaný výskum členov katedry v roku 2007, ktorý sa 
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uskutočňuje prostredníctvom projektov VEGA, interných grantových úloh a projektu 

Nadácie Tatra banky.   

Základný výskum  je orientovaný na:  

 

a) Modelovanie rizík. 

b) Finančné modelovanie. 

Aplikovaný výskum súvisí s konkrétnymi témami: 

c) Vývojové tendencie zdrojov financovania slovenských podnikov po vstupe 

do EÚ  (Zodpovedná riešiteľka: doc. Ing. V. Bobáková, CSc.), 

d) Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby 

strategického riadenia (Zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. T. Varcholová, 

CSc.), 

e) Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických 

subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika (Zodpovedný riešiteľ Ing. 

Tomáš Výrost, PhD.),  

f) Finančné riadenie podniku v podmienkach Európskej únie. (Zodpovedný 

riešiteľ Ing. Juraj Neufeld, PhD.),  

g) Lízingové financovanie dlhodobého majetku  v procese 

makroekonomických štrukturálnych zmien po vstupe SR do EÚ 

(Zodpovedná riešiteľka: Ing. E. Manová, PhD.), 

h) Aplikácia nového manaţmentu rizika vo vzdelávaní ekonómov 

(Zodpovedná riešiteľka: Dr. h. c. prof. Ing. T. Varcholová, CSc.). 

 

Profil výskumu katedry manažmentu 

Katedra manaţmentu vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na riešenie 

vybraných problémov riadenia slovenských podnikov. Realizuje cielené prieskumy 

týkajúce sa personálneho manaţmentu pre potreby vedenia  a riadenia podnikov 

pôsobiacich vo východoslovenskom regióne (Molex Slovakia, a. s., U.S. Steel Košice, 

spoločnosť s r. o).  

 

Profil výskumu katedry marketingu a obchodu 

Výskum  Katedry  marketingu a obchodu je veľmi rôznorodý, ide o riešenie 

vybraných problémov z oblasti obnoviteľných zdrojov energie, marketingovej 

pripravenosti slovenských  podnikov v  podmienkach  jednotného  trhu  Európskej  únie,  
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 implementácie  marketingových   teórií   do  podnikovej  praxe,   elektronického 

obchodovania, spotrebiteľského správania a  efektívnosti marketingovej komunikácie, ako 

aj skúmanie moţností zvyšovania konkurencie schopnosti univerzitných pracovísk 

aplikovanú na podmienky nastavenia vhodného marketingového inštrumentária. 

 

Profil výskumu katedry hospodárskej informatiky a matematiky 

Výskum členov katedry sa orientuje predovšetkým na aplikáciu matematicko-

štatistických metód a ich praktické vyuţitie pri riešení konkrétnych vedecko-výskumných 

úloh v spolupráci s inými katedrami a tieţ samostatného projektu Lean Six Sigma 

v podnikových procesoch za podpory Nadácie Tatra banky. 

 

Profil výskum katedry cudzích jazykov 

Katedra cudzích jazykov nemala v roku 2007 ţiadne samostatné výskumné úlohy. 

Členovia katedry sa podieľali na výskumných úlohách iných pracovísk najmä pri 

prekladoch publikovaných výstupov do cudzích jazykov. 

 

 Ciele výskumu katedier na rok 2007   

 

Ciele výskumu Katedry ekonómie  nadväzovali na ciele výskumných projektov 

katedry. Projekty boli  dokončené v plánovanom termíne, výsledky výskumu boli 

publikované v odborných časopisoch, zborníkoch a prezentované na konferenciách a  

workshope. Výsledky výskumu boli permanentne implementované do pedagogického 

procesu. 

Ciele výskumu katedry manažmentu  súvisia s cieľmi projektov, ktoré boli 

schválené jednotlivým členom katedry. Pokračovanie vo vydaní elektronického odborného 

časopisu  Manažment v teórii a praxi (šéfredaktor je člen katedry Ing. Peter Mesároš, PhD) 

pre vytvorenie priestoru hlavne pre mladých vedeckých pracovníkov PHF EU ako aj 

autorov z iných vzdelávacích inštitúcií a z podnikovej praxe, ktorí sa chcú podeliť so 

svojimi výsledkami výskumov, skúsenosťami, postrehmi a prispieť k tvorbe nových 

poznatkov v oblasti riadenia podnikov.  

Ciele výskumu katedry marketingu a obchodu sa zameriavali na úspešný priebeh a  

ukončenie realizovaných projektov, sústavné prehlbovanie spätnej väzby výskum –  reálna 

prax – pedagogika a vytváranie podmienok pre aktívnejšie sa zapájanie študentov, najmä 

II. a III. stupňa štúdia do riešenia výskumných projektov. Realizácia záverečnej 
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a priebeţnej oponentúry projektov AV, organizovanie workshopov v rámci riešenia 

projektov AV a zabezpečenie kvalitnej prezentácie výsledkov výskumu na konferenciách 

a seminároch. 

Ciele výskumu  Katedry účtovníctva a financií sú zamerané na prepojenie 

jednotlivých úrovní vedeckého výskumu od základného výskumu zaloţeného na preváţne 

modelovom riešení finančného riadenia podnikov zastúpeného stanovením 

východiskových teoretických postulátov rozhodovania podnikov v podmienkach 

neurčitosti a rizika ako aj tvorbou metodiky hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov  k 

aplikovanému výskumu. Ciele aplikovaného výstupu spočívajú v konkrétnych empirických 

štúdiách týkajúcich sa skúmania tendencií zdrojov financovania podnikov, vývoja 

systémov celopodnikového riadenia rizika a jeho vplyvoch na rast hodnoty podniku 

a konkrétnych návrhoch a ich verifikácie v podmienkach slovenských podnikov. 

Cieľom výskumu katedry hospodárskej informatiky a matematiky je hlavne účasť 

jej členov na riešení vedeckovýskumných projektov na PHF s následným publikovaním 

výstupov riešení týchto úloh vo vedeckých časopisoch domácich hlavne zahraničných, 

účasť na domácich a zahraničných konferenciách. Jedným zo zámerov je orientácia na 

publikovanie kvalitných výstupov v karentovaných časopisoch nachádzajúcich sa 

v citačných indexoch, ktorý sa nepodarilo naplniť. Cieľom katedry je poskytnúť znalosti 

matematicko-štatistických metód pri riešení výskumných projektov iných katedier. 

Ciele výskumu katedry cudzích jazykov: spolupráca s ostatnými katedrami pri 

tvorbe projektov na PHF EU, preklady pre potreby fakulty v rámci konferencií a ostatných 

činností, úspešné ukončenie výskumných úloh členov katedry podieľajúcich na riešení 

projektov v spolupráci s inými katedrami. 

 

2.2 Vyhodnotenie plnenia zámerov výskumu z roku 2007 

 

Hlavné dosiahnuté výsledky 

Do riešenia výskumných úloh v roku 2007 boli zapojení všetci učitelia, denní a 

externí doktorandi PHF EU. Vedeckovýskumná činnosť bola realizovaná formou 

medzinárodných vedeckých projektov, projektov aplikovaného výskumu, grantových 

projektov VEGA, inštitucionálnych grantov EU v Bratislave ako aj projektov zameraných 

na zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu financovaných Nadáciou Tatra banky 

a agentúrou KEGA. 
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V roku 2007 odborný tím PHF EU sa zúčastnil riešenia výskumného projektu 

Innovation Relay Centre Slovakia v rámci 6. Rámcového programu EU pre výskum, vývoj 

a aplikačné technológie na základe zmluvy o dielo so spoločnosťou BIC Group, s. r. o. 

Bratislava. V súlade s uvedenou zmluvou na PHF EU sa uskutočnili: 

1) príprava a realizácia seminára so zameraním na virtual innovation networks, 

2) realizácia školenia klastra o riadení.  

Odborný tím PHF v spolupráci s firmou Finesoft s. r. o.  Košice vypracoval a podal 

projekt Knowlege Transfer Communication Tubes – KTCT v rámci 7. Rámcového 

programu EU (8. máj 2007) s negatívnym výsledkom v dôsledku vysokej konkurencie 

podaných projektov.  

Počas roku 2007 sa intenzívne pracovalo na príprave ďalších 2 projektoch 7. 

Rámcového programu EU: 

1) Theme: Renewable energies from bio-mass, 

2) Theme: Socioeconomic sciences and humanites. 

Po zverejnení výzvy v januári 2008 odborné tímy  plánujú podať 2  projekty 7. Rámcového 

programu EU. Zároveň boli v súlade s témou Socioeconomic sciences and humanites na 

PHF EU sformulované výskumné témy pre mladých vedeckých pracovníkov, ktoré boli 

zaradené do celouniverzitných tém grantových úloh IG EU. 

Výskumné tímy PHF EU sa v roku 2007 podieľali na riešení  2 medzinárodných 

vedeckých projektov  ASO a 2 projektov v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko. 

Odborný tím PHF EU koordinoval riešenie 2 integrovaných projektov 

aplikovaného výskumu v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja.  

V roku 2007 riešili učitelia PHF celkovo 12 projektov VEGA, z toho 4  

v spolupráci s inými univerzitami. Zároveň bolo vypracovaných a podaných 6 nových 

projektov VEGA, z toho Komisiou VEGA bolo schválených 5 projektov so začiatkom 

riešenia v roku 2008.  

Učitelia fakulty riešili 6 interných grantových úloh Ekonomickej univerzity, z toho 

4 projekty riešili mladí vedeckí pracovníci. V roku 2007 v kategórii IG EU pre mladých 

vedcov bol podaný 1 nový projekt so začiatkom riešenia v roku 2008  na tému: „Podnikové 

stratégie v kontexte globalizácie“. 

V rámci programu podpory kvality vzdelávania na vybraných fakultách vysokých 

škôl ekonomického zamerania boli nadáciou Tatrabanky podporené 3 projekty PHF, čo 

povaţujeme za úspech, pretoţe na financovanie bolo vybraných 17 projektov z celkového 

počtu 32 podaných projektov. 
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Učitelia našej fakulty sa podieľali ako spoluriešitelia na riešení 2 projektov KEGA, 

1 projektu Leonardo da Vinci. 

  Výsledky riešenia výskumných úloh učitelia a doktorandi prezentovali aktívnou 

účasťou na viacerých vedeckých konferenciách a seminároch doma a v zahraničí. PHF EU 

organizovala v tomto roku celkom 5 vedeckých  podujatí (bliţšie informácie: bod 4).  

     Zámery PHF EU v oblasti publikačnej činnosti vychádzajú zo súčasných 

medzinárodných kritérií hodnotenia fakúlt. Publikačná aktivita v roku 2007 sa evidovala 

v SEK a do výstupnej správy bolo zahrnutých celkom 49 publikácií učiteľov, ktorí 

štandardne spracovali svoje výstupy za obdobie desiatich mesiacov od 1.1.2007 do 

31.10.2007. V súlade s touto evidenciou ide o výsledky výskumov, ktoré boli publikované 

v 2 vedeckých monografiách v domácich vydavateľstvách. V roku 2007 učitelia fakulty 

publikovali iba 1 príspevok v zahraničnom karentovanom časopise, 5 príspevkov 

v zahraničných vedeckých nekarentovaných časopisoch a 7 príspevkov v nekarentovaných 

domácich vedeckých časopisoch. Učitelia fakulty vydali v roku 2007 1 učebnicu a 2 tituly 

vysokoškolských skrípt. V odborných domácich časopisoch učitelia publikovali 9 

príspevkov. V odborných domácich časopisoch publikovali 3 príspevky. V zborníkoch zo 

zahraničných a domácich konferencií bolo publikovaných 24 článkov. Podrobnejšie 

informácie o publikáciách učiteľov PHF EU sú rozpísané v EPC (pozri prílohu). Je  

známych  52 citácií učiteľov a doktorandov PHF EU. 

 

Vyhodnotenie výsledkov 

V minulom roku celkový počet publikovaných výstupov tvoril 183 titulov, čo 

oproti evidovaným 49 publikáciám predstavuje 3,7 - násobný pokles vykázaných 

publikačných výstupov v roku 2007.  Pokles publikačnej aktivity bol spôsobený viacerými 

faktormi, ako napr. nízka finančná motivácia kvalifikačného rastu a neadekvátna, resp. 

ţiadna finančná odmena za odbornú literárnu tvorbu. Jedným z dôvodov moţno pripustiť 

aj fakt, ţe termín na predkladanie publikovaných výstupov do SEK je k 31.10.2007 

v súvislosti s predkladaním príslušných dokumentov na MŠ SR. V tomto termíne je 

podstatná časť publikácií za príslušný rok  v tlači. 

Zároveň treba poukázať na významný takmer desaťnásobný nárast finančných 

prostriedkov získaných na riešenie výskumných projektov (z 2 267 530 Sk na 22 144 983 

Sk). V rámci VVČ získali učitelia fakulty finančné prostriedky, ktoré pouţili hlavne na 

zaplatenie vloţného na konferencie, cestové, nákup literatúry a nákup výpočtovej techniky.  
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Riešitelia projektov VEGA získali v roku 2007 celkovo  536 tis. Sk.  

Na riešenie projektov KEGA boli pridelené finančné prostriedky vo výške  27 tis. Sk.  

Na riešenie úloh IG EU bolo pridelených celkom    158  tis. Sk  

(na beţné výdavky   32 tis. Sk a na kapitálové výdavky 122 tis. Sk).  

Na riešenie IG EU pre mladých vedcov bolo pridelených spolu   83 tis. Sk 

(na beţné výdavky   51 tis. Sk a 32 tis. Sk na kapitálové výdavky).  

Na projekt AV  bolo pridelených spolu 20 600 tis. Sk.  

Na projekty podpory kvality vzdelávania (Tatrabanka) bolo pridelených  424 tis. Sk 

Na projekty medzinárodnej spolupráce v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko bolo 

pridelených celkom  2700 EUR  - 96 tis. Sk  

Na medzinárodný vedecký projekt ASO (Rakúske informačné centrum pre vedeckú 

spoluprácu na Slovensku) 3988 EUR - 141 tis. Sk 

 

Prioritným zámerom PHF ostáva zvýšenie podielu finančných prostriedkov 

z fondov Európskej únie, najmä 7. RP. V roku 2007 tieto zdroje tvorili iba 42 tis. Sk 

z celkovej sumy 22 144 983 Sk.  

Zatiaľ základným prostriedkom úspešného zapojenia sa PHF EU do 

riešenia medzinárodných výskumných projektoch sú osobné pracovné kontakty 

jednotlivých pracovníkov. Chronickým problémom PHF EU zostáva nedostatočná snaha 

odborných tímov vyuţiť konferencie a zahraničné pobyty v prospech zaistenia spolupráce 

na medzinárodných projektoch ako aj nízka mobilita akademických pracovníkov 

a študentov denného doktorandského štúdia. Pretrvávajúcim kariernym modelom je 

absolvent PHF EU pokračujúci v doktorandskom štúdiu u svojich učiteľov na PHF EU 

a následne pokračujúci v akademickom pôsobení v tom istom prostredí (s tými istými 

nedostatkami, prípadne ešte aj  umocnenými). Viacerým akademickým pracovníkom 

chýbajú výskumné pobyty so zaradením do pracovných tímov na iných univerzitách, 

výskumných ústavoch a agentúrach špecializovaných na projekty EU.  Je potrebné 

explicitne stanoviť ráznejšie opatrenia zamerané na výmenu výskumníkov medzi 

domácimi a zahraničnými univerzitami, napr. aktualizáciou kritérií začatia habilitačného a 

inauguračného konania. 

V roku 2007 dekan fakulty inicioval viaceré aktivity na podporu rozvoja výskumnej 

činnosti s akcentom na medzinárodné projekty ako aj zvýšenie záujmu o kvalifikačný rast, 

ktorý by mal prispieť k zlepšeniu publikačnej výkonnosti fakulty v nasledujúcom období. 

Napriek neuspokojivému stavu registrovanej publikačnej aktivity učiteľov PHF EU moţno 
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konštatovať, ţe štruktúra  vedeckovýskumných projektov (orientácia na riešenie 

medzinárodných projektov v spolupráci s Rakúskom a spoločnosťou BIC s. r. o Bratislava, 

riešenie výskumných projektov VEGA v súčinnosti s inými slovenskými univerzitami) 

vytvorili základné predpoklady na podanie integrovaných výskumných projektov 

rámcových úloh Európskej únie v roku 2008.  

 

Silné a slabé stránky výskumu v r. 2007 

 

Silné stránky výskumu 

 

 Desaťnásobný nárast finančných prostriedkov na riešenie výskumných úloh 

v porovnaní s minulým rokom 

 Rast orientácie na medzinárodné projekty 

 Výmena skúseností riešiteľov 4 medzinárodných projektov  s odborníkmi 

z Wirtschaftsuniversität Viedeň 

 Nadviazanie spolupráce so spoločnosťou BIC Group s.r.o. Bratislava, ktorá má 

skúsenosti z riešenia viacerých projektov 6. RP EÚ 

 Vyuţívanie podporného programu EU na riešenie výskumných projektov mladými 

vedeckými pracovníkmi 

 Zapojenie doktorandov  do spolupráce s praxou, ktorá sa prejavila najmä aktívnou 

účasťou na rozsiahlom prieskume spokojnosti zamestnancov US Steel Košice 

  Zameranie nových tém výskumu pre mladých vedcov v súlade s prioritami 7. RP EU 

 Organizovanie fakultných medzinárodných konferencií a aktívna účasť učiteľov 

a doktorandov na vedeckých podujatiach s cieľom prezentácie výsledkov výskumu 

a nadväzovania pracovných kontaktov. 

 

Slabé stránky výskumu 

 Nefunkčnosť vytvoreného výskumného centra 

 Nedostatok finančných zdrojov na zabezpečenie rozvoja výskumného centra na úrovni 

európskych univerzít 

 Nevyhovujúca kvalifikačná štruktúra učiteľov   

 Širokospektrálna výskumná orientácia v rámci katedier v dôsledku absencie 

explicitného vymedzenia profilácie jednotlivých katedier 
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 Relatívne veľký počet domácich projektov s malou riešiteľskou kapacitou 

 Nízka miera spolupráce katedier PHF EU so sesterskými katedrami v rámci EU pri 

riešení výskumných úloh a publikovaní vedeckých štúdií 

 Nedostatočná orientácia tém domácich výskumných projektov na prioritné smery 

výskumu stanovenými 7. RP EU 

 Ţiadna finančná zainteresovanosť na prípravu nových projektov 

 Nedostatočné odmeňovanie za výborné výsledky riešenia domácich projektov 

 Pokles  celkovej publikačnej výkonnosti ako aj nedostatočná publikačná aktivita 

výsledkov výskumu v karentovaných časopisoch 

 Orientácia doktorandov na publikačnú činnosť niţšej kategórie (absencia článkov 

v karentovaných časopisoch a nízky počet článkov v zahraničných vedeckých 

časopisoch). 

 

      Prekážky / brzdy rozvoja výskumu:  

 Obmedzené moţnosti publikovania článkov v domácom karentovanom  časopise, ktorý 

je zameraný na makroekonomickú problémy 

 Nedostatok finančných zdrojov na publikovanie v zahraničných karentovaných 

časopisoch 

 Nedostatočné opatrenia voči pretrvávajúcej pasivite viacerých učiteľov počas 

dlhoročného pôsobenia na fakulte (ide najmä o nezáujem zvyšovania kvalifikácie, 

vypracovania výskumných projektov, spracovania výsledkov výskumu a ich 

zverejnenia, aktívnej účasti na konferenciách a súvislosti týchto aktivít) 

 Zanedbanie významu vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšenie znalostí a zručností 

potrebných pre úspešné získanie a ukončenie projektov (školenia z oblasti projektového 

manaţmentu a príslušnej softvérovej podpory, jazykové kurzy) 

 Nízka vybavenosť podpornými databázovými systémami pre potreby výskumu 

a absencia školení zameraných na prácu so zakúpenými databázami v rámci 

Ekonomickej univerzity 

 Nízka jazyková zdatnosť učiteľov 

 Nedostatok lingvistov ochotných a schopných reagovať na aktuálne poţiadavky 

výskumných tímov (je nevyhnutné vyčleniť samostatného pracovníka pre profesionálne 

preklady  a opravu preloţených odborných textov). 
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2.3 Zameranie výskumných projektov v r. 2008 

 

Vedeckovýskumná činnosť na PHF EU sa bude orientovať na riešenie úloh 

cieleného   výskumu a jeho prepojenie s pedagogickou činnosťou fakulty v súlade s 

„Dlhodobým zámerom rozvoja Ekonomickej univerzity“ a „Koncepciou rozvoja 

vedeckovýskumnej činnosti PHF EU“. Výskumné projekty v nasledujúcom roku budú 

zamerané na  riešenie problémov zabezpečenia dlhodobo udržateľnej 

konkurencieschopnosti slovenských podnikov a ich účinnej adaptácie na nové 

podmienky v súlade s vymedzenými prioritami 6. rámcového programu EÚ. Ide najmä  o  

kvalitatívny posun v zapojení sa učiteľov a  študentov doktorandského štúdia do riešenia 

výskumných projektov  v spolupráci s dobudovaným fakultným výskumným centrom 

a pokračovanie v dlhodobej tradícii vedeckej a odbornej činnosti študentov bakalárskeho 

a inţinierskeho štúdia.  

 

Zameranie výskumu podľa katedier v roku 2008 

 

Zameranie výskumu na Katedre ekonómie v roku 2008 

- riešenie vzťahu štrukturálnej politiky vlády a problému regionálnych disparít; 

- identifikácia a kvantifikácia premenných a konštrukcia rekurzívneho satelitného 

modelu na riešenie regionálnych disparít (VEGA 1/0780/08); 

- kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov 

v podmienkach neurčitosti a rizika , v spolupráci s Katedrou financií. 

 

Zameranie výskumu na Katedre  manažmentu v roku 2008 

Ťaţiskové oblasti katedrového výskumu budú v roku 2008 orientované najmä na 

aktuálne problémy manaţmentu podnikov, vzdelávacích inštitúcií a organizácii verejnej 

správy  v prostredí vedomostnej spoločnosti. Vedeckovýskumné zameranie katedry 

reflektuje konkrétne obsahové zameranie projektov v roku 2008, ktoré je kategorizované 

do  nasledovných oblastí: 

 konkurenčná schopnosť a výkonnosť organizácií zaloţená na znalostiach a inováciách,  

 riadenie ľudských zdrojov vo vedomostnej spoločnosti,  

 stratégie podnikov v kontexte globalizácie, 

 informačno-komunikačné technológie v riadení organizácií a vo vzdelávacom procese 

 manaţment znalostí a organizačné učenie a pod. 
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Zameranie výskumu na Katedre marketingu a obchodu v roku 2008 

Výskum  katedry  marketingu a obchodu bude zameraný na skúmanie vývoja 

energetickej náročnosti na Slovensku so zameraním na obnoviteľné zdroje, obchodnú a 

marketingovú pripravenosť  slovenských  podnikov v  podmienkach  jednotného  trhu  

Európskej  únie,  s dôrazom na regionálne špecifikácie a pokračujúcu spoluprácu v oblasti 

kvalitatívneho výskumu s WU Viedeň, Inštitút pre obchod a marketing.  

 

Zameranie výskumu Katedry účtovníctva a financií v roku 2008 

- vytvorenie metodiky na meranie a analýzu finančnej výkonnosti podnikov pre 

potreby strategického riadenia s ohľadom na spôsoby hodnotenia výkonnosti 

podnikov v Európskej únii 

- experimentálne overenie navrhovaných modelov na podporu rozhodovania 

v podmienkach neurčitosti a rizika 

- analýza moţnosti financovania a podpory inovačného rozvoja MSP v SR a vo 

vybraných krajinách EÚ 

- zhodnotenie teoretických a metodologických aspektov  dane  z  príjmov  v   

účtovníctve Slovenskej  republiky a IAS/IFRS. 

 

Zameranie výskumu Katedry hospodárskej informatiky a matematiky v roku 2008 

Členovia katedry budú pokračovať v riešení vedeckovýskumných projektov, budú sa 

venovať moţnostiam čo najširšieho vyuţitia matematicko-štatistického aparátu pri  ich 

vedecko-výskumnej činnosti, budú sa zapájať do organizovania a vedenia seminárov, ktoré 

sú zamerané na prepájanie teoretických vedomostí s praxou ako aj na ďalšie vzdelávanie 

pedagógov, doktorandov a študentov. 

 

Zameranie výskumu Katedry cudzích jazykov v roku 2008 

Zabezpečenie prekladateľského servisu v rámci potreby PHF EU a moţnosti katedry. 
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3. FINANČNÉ VÝSLEDKY VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

3.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 

 

Projekty EÚ (6. a 7. RP) 

 

PHF sa podieľala na riešení 6. rámcového programu pre výskum, vývoj a aplikačné 

technológie na základe zmluvy o dielo s objednávateľom BIC Group, s. r. o. Bratislava zo 

dňa 10.9.2007.  

 

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. 

Spoluriešitelia: učitelia a doktorandi Katedry hospodárskej informatiky 

a matematiky 

Doba riešenia:  2007 

 

Zmluva bola uzatvorená na zabezpečenie činnosti a výskumného projektu Innovation 

Relay Centre Slovakia pre zástupcu konzorcia, ktorého súčasťou je spoločnosť BIC Group, 

s.r.o.  

Výstupy:  seminár so zameraním na virtual innovation networks, školenie klastra o riadení 

 

Pridelené finančné prostriedky: 42 tis. Sk 

 

Projekty ŠPVaV 

neboli 

 

Projekty AV 

 

AV 4/0109/06 Technicko-ekonomická optimalizácia zhodnocovania biomasy 

v podnikateľskej sfére a samospráve v podmienkach Košického 

a Prešovského samosprávneho kraja 

 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Matej Polák, PhD. 

Spoluriešitelia:  6 

  prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. 
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  doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc. 

  doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 

  Ing. Jana Czillingová, CSc. 

  Ing. Daniela Urblíková, PhD. 

  Ing. Babula Mendelová 

 

Doba riešenia:  2006 – 2008 

 

Projekt je zameraný na vyuţitie obnoviteľných zdrojov energie v ekonomicky 

znevýhodnených regiónoch. V rámci druhej etapy bol v spolupráci s PD Kapušany 

uskutočnený výskum zhodnocovania kukuričnej siláţe pri výrobe bioplynu a ekonomické 

zhodnotenie pri rôznych kombináciách a dávkovaní vo fermentačnej nádrţi, bolo 

sledované a vyhodnocované pestovanie energetických rastlín na výskumnej stanici vo 

Vysokej nad Uhom. Za účelom overovania novej koncepcie pece na spaľovanie biomasy 

bol postavený fyzikálny model, experimentmi potvrdená funkčnosť zariadenia a zostavený 

matematický model procesu generácie tepla z biomasy. 

 

Výstupy: workshop, príspevky do zborníkov, vystúpenia na konferenciách 

 

Pridelené finančné prostriedky:  600 tis. Sk 

 

 

AV 4/0046/07 Výskumno-výstavné a informačné centrum bioenergie 

 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Matej Polák, PhD. 

Spoluriešitelia:  8 

  Ing. Jozef Gajdoš 

Ing. Babula Mendelová 

Ing. Peter Šimegh, PhD. 

Ing. Jana Jurková 

Ing. Lenka Pčolinská 

Ing. Pavel Ţiaran 

In. Rastislav Ručinský, PhD. 

Ing. Katarína Gofusová, PhD. 
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Doba riešenia:  2007 – 2009 

 

Náplňou projektu je výstavba „Výskumno-výstavného a informačného centra bioenergie“, 

ktoré pozostáva z informačného centra, servisného strediska pre informácie 

a demonštračných staníc energetických modulov. Centrum bude zamerané na oblasť 

výskumu, vzdelávania, informácií a poradenstva. Náplňou výskumu je predovšetkým 

vyuţitie biomasy na výrobu tepla, palív, ekonomické aspekty ich výroby a ich vyuţitie 

v podmienkach znevýhodnených regiónov. V roku 2007 sa realizovali výberové konania 

na dodávku strojov, zariadení a stavby pre školiace pracovisko. V zimnom semestri 2007 

sa začala výučba nového predmetu Ekonomika obnoviteľných zdrojov energie. 

 

Výstupy: workshop, 2 príspevky na medzinárodnej konferencii, 1 prezentácia na domácej 

konferencii 

 

Pridelené finančné prostriedky:   

                               na kapitálové výdavky 18 000 tis. Sk 

          na bežné výdavky:  2 000 tis. Sk 

Projekty VEGA 

 

1.  VEGA č. 1/2582/05   Vývojové tendencie zdrojov financovania slovenských podnikov 

po  vstupe do EÚ 

 

 Vedúca projektu:    doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.   

 Doba riešenia:     2005 – 2007 

 Spoluriešitelia:      9 

   doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

  Ing. Jana Czillingová, CSc. 

  Ing. Michal Stričík, PhD. 

  Ing. Jana Simonidesová, PhD. 

  Ing. Branislav Lajoš, PhD. 

  Ing. Viera Zoričáková, PhD. 

  Ing. Jaroslava Hečková, PhD. 

  Ing.Magdaléna Freňáková (Karchová) 
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 Rok 2007 bol posledným rokom riešenia projektu. Výskum bol orientovaný na 

overenie vplyvu ceny zdrojov financovania, majetkovej štruktúry, postojov k riziku, 

vplyvu slovenského kapitálového trhu na rozhodovanie o finančnej štruktúre. 

Z porovnania finančnej štruktúry našej ekonomiky s krajinami eurozóny vyplynulo, ţe 

aj naďalej pretrváva konzervativizmus pri vyuţívaní zdrojov financovania, čo je 

spôsobené aj existujúcim finančným systémom. Nevyuţíva sa hlavne rizikový kapitál, 

ako významný zdroj financovania inovačných MSP. 

 

Výstupy: 1 učebnica, 3 články vo vedeckých časopisoch, 4 články v zborníkoch zo 

zahraničných konferencií, 14 príspevkov z domácich konferencií. 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:   95 tis. Sk 

                                                 

2.   VEGA č. 1/2553/05  Riešenie niektorých problémov podpory rozvoja regiónov 

 

 Vedúca projektu:       Ing. Monika Bačová, PhD.   

 Doba riešenia:      2005 – 2007 

 Spoluriešitelia:      9 

   Ing. Rozália Pétrová, CSc. 

   Ing. Zuzana Bosáková, PhD. 

   Ing. Tomáš Výrost, PhD. 

   Ing. Michal Stričík, PhD. 

   Mgr. Zuzana Bričová 

   Ing. Branislav Kršák, PhD. 

   Ing. Katarína Jasaňová (D) 

   doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. 

   doc. Ing. Alena Daňková, CSc. 

   Ing. Eva Výrostová, PhD. 

 

 Projekt sa zameriava na ďalšie vedecké rozpracovanie niektorých problémov podpory 

regionálneho rozvoja s dôrazom na podporu malých a stredných podnikov. Hlavným 

cieľom poslednej etapy riešenia projektu bolo komplexné spracovanie výsledkov 

analýz, vyhodnotenie prieskumov uskutočnených dotazníkovou metódou medzi 

malými a strednými podnikmi a medzi mestami a obcami na východnom Slovensku. 
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Vymedziť ďalšie špecifické problémy a navrhnúť moţnosti ich riešenia. Výsledky boli 

spracované a prezentované na vedeckých konferenciách a sympóziách publikované 

v domácich i zahraničných vedeckých i odborných časopisoch. Riešitelia projektu 

zabezpečili transfér výsledkov výskumu do pedagogického procesu a pribliţujú 

študentom i odbornej verejnosti moţnosti riešenia problémov súvisiacich s rozvojom 

regiónov. 

 

Výstupy: 1 monografia, kapitoly v 3 monografiách, 3 príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách, 2 príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  52 tis. Sk 

            

3.  VEGA č. 1/2554/05     Vplyv makroekonomických ukazovateľov na rozvoj poisťovníctva 

v krajinách V4 v rokoch 1995 – 2004 a tendencie rozvoja 

poistného trhu po vstupe do EÚ 

 

 Vedúca projektu:        Ing. Eva Kafková, PhD.   

 Doba riešenia:      2005 – 2007 

 Spoluriešitelia: 7 

   doc. Ing. Eva Ducháčková, PhD. 

   Ing. Darina Vološinová (Lissauerová) 

   Mgr. Katarína Radvanská 

   Mgr. Zuzana Bričová 

   Ing. Zuzana Bosáková, (Lejková) PhD. 

   Mgr. Anna Skarlat 

   Mgr. Edyta Czerwiec-Janus 

   Ing. Lucia Demjanová (D) 

   Ing. Elena Šíra (Pekáriková) 

 

 Zameraním projektu je zhodnotiť vývoj národných poistných trhov krajín V4 z aspektu 

makroekonomických ukazovateľov v procese globalizácie finančných trhov, ktorých 

významnou súčasťou sú aj poistné trhy. V priebehu roka 2007 vyriešil kolektív úlohy 

najmä výpočet poistenosti, podielu technických rezerv a investícií na HDP, 

Herfindhalov – Hirshmanov index koncentrácie poistných trhov, sklon k poisteniu 
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v ţivotnom poistení, úlohy súvisiace s vplyvom makroekonomických ukazovateľov na 

dynamiku rastu poisťovníctva vo V4, vrátane regresnej analýzy a kvantifikácie 

závislosti predpísaného poistného od hrubého domáceho produktu. 

 Z čiastkových cieľov boli všetky splnené, najmä: 

- výpočet základných ukazovateľov rozvoja poistného trhu, 

- analýza vývoja makroekonomických ukazovateľov, 

- výpočet Herfindhal – Hirschmanovho indexu za poistné trhy V4, 

- stanovenie trendov vybraných ukazovateľov, 

- výber ukazovateľov, ktoré boli predmetom skúmania v roku 2007. 

 

Výstupy: 2 publikované príspevky na zahraničných konferenciách, 3 príspevky 

v zborníku z konferencie v zahraničí 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 43 tis. Sk 

 

4. VEGA č. 1/2555/05     Implementácia marketingových teórií do činností vybraných 

slovenských univerzít ako predpoklad konkurencieschopnosti 

univerzitného vzdelávania v integrujúcej sa Európe 

 

 Vedúca projektu:        doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.   

 Doba riešenia:      2005 – 2007 

 Spoluriešitelia: 8 

   Ing. Silvia Megyesiová 

   doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 

   doc. Ing. Matej Polák, PhD. 

   doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. 

   prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. 

   Ing. Pavel Ţiaran (D) 

   Ing. Jana Nimrichterová (D) 

   Ing. PhDr. Alojz Meteňko 

   Ing. Tomáš Bačo (D) 

   Ing. Lenka Pčolinská (D) 

   Ing. Viktor Fabián (D) 
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 Zámerom projektu je analyzovať uplatňovanie marketingovej filozofie 

a marketingového mixu na vybraných slovenských univerzitách z viacerých pohľadov: 

z hľadiska manaţmentu univerzít a jej pracovníkov, z hľadiska študujúcich 

poslucháčov univerzít, z hľadiska domácich potenciálnych uchádzačov o štúdium na 

slovenských univerzitách, z hľadiska riešiteľov grantového projektu. V roku 2007 sa 

zosumarizovali východzie predpoklady nutnosti zvyšovania konkurencieschopnosti 

univerzitného vzdelávania, uskutočnil sa pracovný seminár na výmenu skúseností 

z hľadiska moţného skvalitňovania univerzitného vzdelávania, vykonal sa test cenovej 

citlivosti na vzorke študujúcich poslucháčov rôznych univerzít vo vsl. regióne s cieľom 

zistiť prijateľné cenové pásmo v rámci ktorého sú ochotní uvaţovať o akceptácii 

školného na VŠ, vytvoril sa pilotný projekt zameraný na zistenie aktuálneho imidţu 

PHF EU v Košiciach.  

 

Výstupy: 1 publikovaný príspevok na zahraničnej vedeckej konferencii, 2 odborné 

príspevky v domácich recenzovaných zborníkoch, 1 príspevok na zahraničnej vedeckej 

konferencii 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:    100   tis. Sk 

 

5.  VEGA č.1/30809/06 Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre 

potreby strategického riadenia 

 

 Vedúca projektu:  Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. 

 Doba riešenia:  2006 – 2008 

 Spoluriešitelia:  11 

     doc. Ing. Martin Vološin, PhD. 

     doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 

     doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

     doc. Ing. Ján Marušin, CSc. 

     Ing. Eva Manová (Gazdagová), PhD. 

     Ing. Milan Polončák, PhD. 

     Ing. Jana Simonidesová, PhD. 

     Ing. Lenka Dubovická, PhD. 

     Ing. Jana Gallová, PhD. 
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     Ing. Matúš Hudák (D) 

     Ing. Michaela Vasilová (D) 

    Ing. Zuzana Schwartzová (D, od r. 2006) 

 

 

Vedecké ciele v roku 2007 sa týkali najmä:  zhodnotenia vývoja existujúcich modelov 

na hodnotenie výkonnosti podnikov z hľadiska poţadovaných informácií a metód 

a spracovanie týchto informácií, analýza nových trendov v oblasti metód a modelov na 

hodnotenie finančnej výkonnosti podnikov v rámci EÚ a vo svete, návrh metodiky na 

meranie a analýzu finančnej výkonnosti podnikov vyuţitím vybraných metód 

a modelov s ohľadom na špecifiká Slovenska (nerozvinutý finančný trh) a obmedzenia 

pri získavaní údajov potrebných na meranie rizika najmä vo finančnom investovaní. 

  

Výstupy: 1 monografia, 1/2 príspevku v zahraničnom karentovanom časopise, 1 

príspevok v zahraničnom nekarentovanom časopise, 1 príspevok v domácom 

vedeckom časopise, 2 kapitoly v monografii, 1 príspevok v odbornom časopise, 1 

príspevok v zborníkoch zo zahraničnej konferencie, 8 príspevkov v zborníku z domácej 

konferencie, 1 vyţiadaná prednáška 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:   60 tis. Sk 

 

6.   VEGA č. 1/3810/06 Manažment znalostí ako jeden z faktorov zvyšovania 

konkurencieschopnosti slovenských podnikov na jednotnom 

európskom trhu 

 

 Vedúci projektu:  doc. Ing. Štefan Čarnický, CSc. 

 Doba riešenia:  2006 – 2007 

 Spoluriešitelia:  3 

     doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

     Mgr. Ing. František Sudzina, PhD. 

     Ing. Peter Mesároš, PhD. 

     Ing. Michaela Toropilová, PhD. 

 



 23 

Výskumné úlohy projektu v roku 2007 boli spojené najmä s analýzou všeobecných 

teórií manaţmentu znalostí, postavenie a miesto manaţmentu znalostí v skupine 

manaţérskych disciplín a moţnosti jeho uplatnenia v prostredí znalostnej ekonomiky, 

teoretická analýza faktorov podmieňujúcich úspešnú implementáciu znalostného 

manaţmentu v slovenských podnikoch, hodnotenie pripravenosti a problémov 

slovenských podnikov pri zavádzaní koncepcie manaţmentu znalostí do hospodárskej 

praxe SR na základe sekundárneho a primárneho predvýskumu, analýza úloh 

informačných systémov a informačných technológií pri implementácii a vyuţívaní 

koncepcie manaţmentu znalostí, skúmanie úlohy ľudského faktora v procese 

zavádzania a efektívneho fungovania znalostného manaţmentu, význam a úlohy 

znalostného manaţmentu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti slovenských podnikov 

na jednotnom európskom trhu. 

 

Výstupy: 5 príspevkov v zborníku zo zahraničnej konferencie, 1 príspevok z domácej 

konferencie, 1 monografia 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  57 tis. Sk 

 

7. VEGA č. 1/3811/06 Analýza a rozvoj obchodných a marketingových aktivít 

malých a stredných podnikov Košického a Prešovského kraja 

v podmienkach jednotného trhu Európskej únie 

 

 Vedúci projektu:  Ing. Mária Andrejčíková, PhD. 

 Doba riešenia:  2006 - 2008 

 Spoluriešitelia:  8 

     Ing. Katarína Gofusová, PhD. 

     prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc. 

     doc. Mgr. PhDr. Alena Bašistová, PhD. 

     Ing. Cecília Olexová, PhD. 

     Ing. Daniela Urblíková, PhD. 

     Ing. Rastislav Ručinský, PhD. 

     Ing. Jozef Gajdoš 

     Ing. Slavomír Mrázko (D) 
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Zameraním projektu v roku 2007 bolo na základe analýzy sekundárnych informácií 

zhodnotiť súčasný stav obchodných a marketingových aktivít malých a stredných 

podnikov v danom regióne, analyzovať súčasný stav podnikateľského prostredia vo 

vymedzenom regióne a identifikácia kľúčových problémov vyskytujúcich sa v ich 

obchodnej a marketingovej činnosti na základe primárneho výskumu, identifikovať 

kľúčové charakteristiky regiónu a vplyv malých a stredných podnikov na daný región, 

vytvoriť SWOT analýzu postavenia a rozvoja malých a stredných podnikov v danom 

regióne. 

 

Výstupy: 1 monografia, 1 kapitola v učebnici, 6 príspevkov v domácom 

nekarentovanom časopise, 5 príspevkov v domácom recenzovanom zborníku, 1 

publikovaný príspevok z domácej konferencie, 6 príspevkov v odbornom domácom 

nekarentovanom časopise 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  94 tis. Sk 

 

8. VEGA č. 1/4604/07 Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania 

ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika 

 

 Vedúci projektu:  Ing. Tomáš Výrost, PhD. 

 Doba riešenia:  2007 - 2008 

 Spoluriešitelia:  6 

    Ing. Zuzana Lejková, PhD. 

doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 

RNDr. Vladimír Munka 

Ing. Tomáš Bačo (D) 

Ing. Mgr. Anton Meteňko 

 Ing. Maroš Mikulský  

 

Zameranie projektu v roku 2007  

- analýza modelov z teórie hier a uţší výber modelov pre experimentálne skúmanie 

ich ekonomických aplikácií 

- analýza modelov z teórie rozhodovania za rizika a uţší výber modelov pre 

experimentálne skúmanie ich ekonomických aplikácií 
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- tvorba vlastných modelov 

- návrh a príprava experimentov testujúcich modely zvolené v predchádzajúcich 

krokoch, návrh plánovaných experimentov v závislosti na zvolených modeloch, 

vypracovanie metodiky pre realizáciu navrhnutých experimentov, naprogramovenie 

počítačovej aplikácie pre realizáciu navrhnutých experimentov 

  

 Výstupy: zadané do tlače 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  35 tis. Sk 

 

 

Projekty VEGA riešené v spolupráci s partnerskými univerzitami: 

 

1.  VEGA č.1/2612/05          Vplyv globalizačného prostredia na MSP v SR 

 

      Zodpov. riešiteľka:  prof. Lesáková, UMB Banská Bystrica 

      Spoluriešiteľka:   Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. 

      Doba riešenia:  2005 - 2007 

  

2. VEGA č. 1/2620/05 Metodika hodnotenia prínosu zamestnancov malých a stredných   

                                       podnikov 

 

        Zodpov. riešiteľka:  prof. Ing. Milota Vetráková, CSc. UMB Banská Bystrica 

         Spoluriešitelia:   doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

  Doba riešenia:  2005 - 2007  

  

3.  VEGA č. 2640/05 Zlepšovanie systémových predpokladov na efektívnejšiu realizáciu  

                                     výhod členstva SR v EÚ na podnikovej a regionálnej úrovni 

 

       Zodpov. riešiteľ:   doc. Ing. Igor Kosír, CSc. OF EU Bratislava 

      Spoluriešiteľka:   Ing. Mária Andrejčíková, PhD. 

 Doba riešenia: 2005 – 2007 
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4. VEGA č. 1/3129/06    Formálne modely motivované potrebou sémantického web-u 

 a ich experimentálne overenie 

 Zodpov. riešiteľ:  prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. UPJŠ Prír. fakulta Ústav  

     informatiky Košice 

 Spoluriešiteľ:  Mgr. Ing. František Sudzina, PhD. 

 Doba riešenia:  2006 - 2008 

 

Projekty KEGA 

1. KEGA č. 3/4121/06  Vzdelávací web portál nástrojov, metód a prípadových štúdií   

                                   manažérstva  kvality 

Zodpovedný riešiteľ:   prof. Ing. Zgodavová Kristína, PhD. (TU AD, Fmech  

                                               Trnavská  univerzita) 

Zástupca:    doc. Ing. Martin Mizla, PhD. (PHF EU) 

Doba riešenia:   2006 – 2008 

Projekt rieši novú technológiu výučby manaţérstva kvality formou vzdelávacieho web 

portálu nástrojov, metód a prípadových štúdií. Východiskom projektu sú doterajšie 

poznatky z výučby manaţérstva kvality na vysokých školách v oblasti technických 

a spoločenských vied, literárne poznatky a skúsenosti z rôznych organizácií. Poslaním 

projektu je umoţniť nezávislý prístup k web portálu manaţérstva kvality pre všetkých 

potenciálnych záujemcov 

 

Pridelené finančné prostriedky:     27 tis. Sk 

 

2. KEGA č. 3/4276/06 Integrovaný manažérsky systém (vysokoškolská učebnica) 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc. (SPU Nitra, MF SPU) 

Spoluriešiteľ:  prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. 

Doba riešenia:  2006 - 2007 

 

Projekty hospodárskej praxe (spol. obj.) 

neboli 

 

Projekty MVTS 

neboli 

 

Inštitucionálne projekty 

1.  IG č. 300014/05  Finančné riadenie podniku v podmienkach Európskej únie 

  Vedúci projektu:  Ing. Juraj Neufeld, PhD. 

     Doba riešenia:       2005 - 2007      
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Spoluriešitelia: 14 

   doc. Ing. Ľudmila Lacová, CSc. 

   doc. Ing. Ján Marušin, CSc. 

   Ing. Jana Czillingová, CSc. 

   Ing. Milan Polončák, CSc. 

   Ing. Albína Kostková 

   Ing. Svetlana Mačejová 

   Ing. Viera Zoričáková, PhD. 

   Ing. Jaroslava Hečková, PhD. 

   Ing. Jana Gallová, PhD. 

   RNDr. Vladimír Munka 

   RNDr. Rastislav Jurga, CSc. 

   Ing. Boţena Šrameková 

   Ing. Jozefína Hvastová, PhD. 

   Ing. Jozef Škultéty, PhD. 

 

Cieľom projektu je návrh moţností zvýšenia úrovne finančného riadenia podnikov, 

ktoré zabezpečí v konečnom dôsledku dlhodobo udrţateľný ekonomický rast, 

prepojenie pedagogického procesu s riešením najaktuálnejších problémov praxe.  

 

Výstupy: 1 príspevok v zahraničnom karentovanom časopise, 1 príspevok v domácom 

nekarentovanom časopise, 1 príspevok v odbornom časopise, 5 publikovaných 

príspevkov na zahraničných konferenciách, 17 príspevkov na domácej konferencii, 1 

skriptá, 1 odborný príspevok v nekonferenčnom zborníku 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky  na rok 2007  16 tis. Sk 

 

                                                              

2. IG č. 300016/06    Leasingové financovanie dlhodobého majetku v procese  

makroekonomických štrukturálnych zmien po vstupe SR do EÚ 

  

 Vedúca projektu: Ing. Eva Manová (Gazdagová), PhD. 

 Doba riešenia: 2006 – 2007 

 Spoluriešitelia: 8 



 28 

    doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

    Ing. Jana Simonidesová, PhD. 

    Ing. Milan Polončák, PhD. 

    Ing. Svetlana Mačejová 

    Ing. Viera Zoričáková, PhD. 

    Ing. Albína Kostková 

    Ing. Boţena Šrámeková 

    Ing. Magdaléna Karchová 

 

Projekt je zameraný na oblasť lízingového financovania dlhodobého majetku. Riešením 

výskumného projektu v roku 2007 sa docielilo najmä zlepšenie informovanosti 

v oblasti vyuţívania finančného lízingu nehnuteľností. Riešiteľský tím pripravuje 

zhotovenie študijných materiálov v súvislosti s danou problematikou pre vybrané 

predmety, ktoré vyučujú jednotliví spoluriešitelia. Vykonal sa prieskum leasingového 

financovania dlhodobého majetku v podnikoch Košického kraja formou dotazníka. 

 

Výstupy: 14 publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách, 1 

publikovaný príspevok na zahraničnej vedeckej konferencii 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:      16 tis. Sk 

            na kapitálové výdavky:           122 tis. Sk 

 

Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov 

 

1. č. 2330255/07  Súčasný vývoj energetickej náročnosti slovenskej ekonomiky a návrh  

                        opatrení v hospodárskej politike do budúcnosti 

 

Vedúci projektu:  Ing. Peter Šimegh, PhD. 

Doba riešenia:  2007 - 2009 

Spoluriešitelia:  Ing. Rastislav Ručinský, PhD. 

Ing. Branislav Lajoš, PhD. 

Ing. Lenka Pčolinská (D) 

Ing. Jana Jurková (D) 
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Projekt je zameraný na vytvorenie priestoru pre komunikáciu v oblasti vyuţitia 

obnoviteľných energetických zdrojov prostredníctvom komunikačného média, medzi 

subjektami samosprávy, súkromného a verejného sektora a vedeckými pracovníkmi resp. 

praktickými expertmi. Poslaním projektu je prispieť k rozvoju hospodárstva a trhu 

zaostalých regiónov Košického a Prešovského kraja podporou pri aplikovaní nových 

progresívnych biotechnológií. 

 

Výstupy: 12 príspevkov v odborných časopisoch, 2 príspevky v zborníku z konferencie, 1 

vyţiadaná prednáška 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:       9 tis. Sk 

   kapitálové výdavky:   51 tis. Sk 

 

2. č. 2330254/07  Modelovanie strategickej výkonnosti podnikov v podmienkach SR 

 

Vedúci projektu:  Ing. Lenka Dubovická, PhD. 

Doba riešenia:  2007 - 2008 

Spoluriešitelia:  Ing. Zora Šafranová 

Ing. Eduard Baumohl 

Ing. Jana Gallová, PhD. 

Ing. Štefan Lyócsa 

Ing. Zuzana Schwartzová 

Ing. Michaela Vasilová 

 

Projekt je zameraný na návrh modelového riešenia na riadenie strategickej výkonnosti 

priemyselných podnikov vyuţitím inovatívnych prístupov. Analýza súčasnej situácie, 

prieskum pouţívaných modelov, vyhodnotenie výsledkov prieskumu, návrh modelového 

riešenia na riadenie strategickej výkonnosti integrujúceho hodnotenie výkonnosti 

a meranie rizika v podmienkach slovenských priemyselných podnikov. 

 

Výstupy: 1 kapitola vo vysokoškolskej učebnici, 3 príspevky v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, 1 príspevok v domácom odbornom nekarentovanom časopise, 4 

príspevky na domácich vedeckých konferenciách, 1 publikovaný pozvaný príspevok na 

zahraničnej vedeckej konferencii, 2 dizertačné práce 
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Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:       9 tis. Sk 

    

3. č. 2330256/07  Znalostný manažment ako predpoklad úspešného rozvoja slovenských 

podnikov 

 

Vedúci projektu:  Ing. Peter Mesároš, PhD. 

Doba riešenia:  2007  

Spoluriešitelia:  Ing. Michaela Toropilová, PhD. 

JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová,PhD. 

Mgr. Ing. František Sudzina, PhD. 

Ing. Lucia Demjanová 

Ing. Roman Toma 

Ing. Peter Czikk 

Ing. Vladimír Gábor 

Ing. Martina Bosáková 

 

Projekt je zameraný na skúmanie najnovších trendov v oblasti manaţérskych disciplín, 

obzvlášť novej disciplíny – manaţmentu znalostí. Výskumné ciele projektu: prehľad teórií 

manaţmentu znalostí, skúmanie postavenie a miesta manaţmentu znalostí v skupine 

manaţérskych disciplín a jeho potenciálne vyuţitie v podnikovej praxi, analýza 

pripravenosti a problémov slovenských podnikov pri zavádzaní koncepcie manaţmentu 

znalostí do hospodárskej praxe SR na základe sekundárneho a primárneho výskumu. 

Vypracovanie metodického postupu pre implementáciu manaţmentu znalostí do 

podnikovej praxe na Slovensku, s dôrazom na syntézu oboch prístupov k problematike 

riadenia znalostí. 

 

Výstupy: 1 monografia, 1 príspevok v nekarentovanom zahraničnom časopise, 3 príspevky 

v nekarentovanom domácom časopise, 3 príspevky v odbornom recenzovanom časopise, 1 

príspevok v zborníku zo zahraničnej konferencie. 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:       8 tis. Sk 
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4. č. 2330257/07  EuroPedago-vzdelávanie vysokoškolských študentov o najnovších 

ekonomických aspektoch vstupu Slovenska do Európskej únie formou moderných 

simulačných hier 

 

Vedúci projektu:  Ing. Pavel Ţiaran 

Doba riešenia:  2007-2008  

Spoluriešitelia:  Ing. Katarína Gofusová, PhD. 

Ing. Jaroslava Vagaská 

doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD. 

Mgr.Patrycja Pudlo 

 

Projekt reaguje na najaktuálnejšie otázky ekonomických a inštitucionálnych aspektov 

súvisiacich so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, ktoré riešiteľský tím 

podrobí vedeckej analýze a následne pretaví do pedagogického programu vo forme 

pedagogických modulov. Výchova „Euromanaţérov“ – vysokoškolsky vzdelaných ľudí 

schopných čeliť výzvam spoločného európskeho trhu práce. 

 

Výstupy: 3 príspevky v zborníkoch z konferencie 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:       6 tis. Sk 

 

 

Projekty mladých do 35 rokov spolupráci s Obchodnou fakultou EU 

č. 231606/07  Efekty budovania poznatkovej ekonomiky na Slovensku v oblasti služieb 

 

Vedúci projektu:  Ing. Ladislav Baţó (OF EU Bratislava) 

Doba riešenia:  2007-2008  

Spoluriešiteľka:  Ing. Cecília Olexová, PhD. 

 

Cieľom projektu je definovať zmeny v oblasti sluţieb pod vplyvom prebiehajúcich 

procesov v ekonomike Slovenska, v kontexte globalizácie, integrácie a lisabonských 

cieľov Európskej únie. Na základe analýzy určiť determinanty rozvoja sluţieb vo vysoko 

konkurenčnom priestore zaloţenom na poznatkoch, výsledkoch vedy a výskumu, 
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inováciách a definovať teoretické východiská ako odporúčania pre podniky sluţieb pre ich 

úspešné a efektívne pôsobenie v podmienkach poznatkovej ekonomiky. 

 

Medzinárodné vedecké projekty 

 

1. ASO projekt č. SK-05/06-KE-010 ERP selection process in midzised and large  

                                                             organizations 

                                                            (Proces výberu ERP v stredných a veľkých  

                                                            podnikoch) 

Doba riešenia: 2006-2007 

Predkladateľ:  Mgr. Ing. František Sudzina, PhD. 

 

Projekt bol zameraný na oblasť výberu informačných systémov v Rakúsku, Slovinsku a na 

Slovensku. Dotazníkovým prieskumom sa skúmal proces výberu a implementácie ERP 

systémov. V rámci výberu sa skúmalo, ktoré faktory ho ovplyvňujú ako výrazne a ako 

nakoniec vybraný ERP systém tieto kritériá spĺňa. Ďalej sa zisťovalo, ktoré ERP systémy 

podniky pri výbere zvaţovali a ktorý nakoniec vybrali. V rámci implementácie sa skúmal 

proces zavádzania jednotlivých modulov a tieţ aj rozdelenie s tým spojených nákladov. 

 

Pridelené finančné prostriedky: 1415,15 EUR (prepočet 47 411,77  Sk) 

 47 tis. Sk     

 

2. ASO projekt č. SK-0607-KE-002 Management von Risiko als langfristige 

Determinante der Konkurrenzfähigkeit der 

Unternehmen/Risk Management as a Long-Term 

Determinant of Competitiveness for Businesses 

(RIMCO) 

(Riadenie rizika ako dlhodobý determinant 

konkurencieschopnosti podnikov (Risk Management 

as a Long-Term Determinant of Competitiveness for 

Businesses – RIMCO) 

Doba riešenia:  2007 

Predkladateľ:   doc. Ing. Eva Kafková, PhD. 

Spoluriešitelia: doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.  

Ing. Zuzana Bosáková, PhD.  

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.  

Ing. Darina Vološinová  

Ing. Tomáš Výrost, PhD.  
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Zameranie projektu: Navrhnutie metodiky komplexného hodnotenia rizík vyplývajúcich 

z podnikateľského prostredia v záujme udrţania a posilnenia konkurencieschopnosti 

podnikov s dôrazom na existujúci technologický a inovačný rozvoj. 

 

Pridelené finančné prostriedky:  2 573 EUR (prepočet 85 541 Sk) 

     85 tis. Sk 

 

Medzinárodné ostatné projekty bilatelárne 

Akcia Rakúsko - Slovensko 

1. 55s4 Multidisplinärer Zugang zur Analyse von Tätigkeiten im Marketing und 

Handel – Implementierung von Erfahrungen des Österreichischen Partners 

im Rahmen des neuerrichteten Studiengangs „Unternehmen im Handel“ 

 (Multidisciplinárny prístup k analýze činnosti v marketingovom obchode – 

Implementácia skúseností rakúskeho partnera v rámci novo vytvoreného 

študijného odboru „Obchodné podnikanie“) 

 

Predkladateľ:  doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. 

Doba riešenia:  2006 - 2007 

Spoluriešitelia: 2 

doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 

   Ing. Silvia Megyesiová, PhD. 

 

Východiskovou oblasťou, v ktorej je zabezpečená spoločná účasť pracovníkov obidvoch 

inštitúcií je riešenie problému Transformácie maloobchodných štruktúr v SR, a jej dopad 

na konečného spotrebiteľa. V podmienkach SR máme našim riešiteľským kolektívom 

priebeţne realizovaný výskum vývoja slovenského maloobchodného trhu od roku 1997 do 

roku 2006. Cieľom projektu v roku 2007 bolo realizovať prezentáciu výsledkov výskumnej 

činnosti v oblasti maloobchodu slovenskými partnermi. 

 

Výstupy: prepojenie výsledkov výskumu a ich porovnanie medzi pracovníkmi PHF EU 

Košice a pracovníkmi WU Viedeň – Inštitút pre obchod a marketing, aktívna účasť 

riešiteľov na konferencii vo Viedni, články v odbornej kniţnej publikácii: Innovationen in 

Marketing und Handel – Fachbuch Wirtschaft 

Pridelené finančné prostriedky: v roku 2007 neboli pridelené finančné prostriedky 
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Akcia Rakúsko - Slovensko 

2. 59s1 Multidisplinärer Zugang zur Analyse von Tätigkeiten im Marketing und 

Handel – Implementierung von Erfahrungen des Österreichischen Partners 

im Rahmen des neuerrichteten Studiengangs „Unternehmen im Handel“ 

 (Multidisciplinárny prístup k analýze činnosti v marketingovom obchode – 

Implementácia skúseností rakúskeho partnera v rámci novo vytvoreného 

študijného odboru „Obchodné podnikanie“- II. 

 

Predkladateľ:  doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. 

Doba riešenia:  2007 - 2008 

Spoluriešitelia: 2 

doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 

   Ing. Silvia Megyesiová, PhD. 

 

Projekt nadväzuje na projekt č. 55s4, v ktorom sa rieši problém Transformácie 

maloobchodných štruktúr v SR, a jej dopad na konečného spotrebiteľa. V podmienkach SR 

je riešiteľským kolektívom priebeţne realizovaný výskum vývoja slovenského 

maloobchodného trhu od roku 1997 do roku 2006. Cieľom projektu v roku 2007 bolo 

realizovať prezentáciu výsledkov výskumnej činnosti v oblasti maloobchodu slovenskými 

partnermi. 

Výstupy: prednáška v rámci študijného pobytu  

 

Pridelené finančné prostriedky: 2700 EUR (prepočet 95 736,60 Sk) 

     96 tis. Sk 

  

Ostatné zahraničné edukačné granty 

 

V spolupráci s OF EU 

Projekt LEONARDO „EQVALL – Education Quality Evaluation of Long-Life 

Learning 

Vedúca projektu:  doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc. – OF EU Bratislava 

Spoluriešiteľ:  doc. Ing. Martin Mizla, CSc. 

Doba riešenia:  2007-2008 
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Program podpory kvality vzdelávania nadácie Tatrabanky 

 

č. 2007vs032 Lean Six Sigma v podnikových procesoch 

Vedúci projektu: prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. 

Doba riešenia:  2007 

Spoluriešitelia: Ing. Štefan Lyócsa  

Ing. Silvia Megyesiová,PhD.  

Ing. Radomíra Rejdová  

Ing. Marek Andrejkovič 

 

Cieľom projektu bolo otvoriť 4. a 5 ročník predmetu Six Sigma v zimnom semestri 

2007/2008 a poskytnúť doktorandom rozšírené vzdelanie prostredníctvom zabezpečenia 

softvérového vybavenia, technických pomôcok, profesionálnych pomôcok pre realizáciu 

pokusov a prípadových štúdií a základnej zahraničnej literatúry ako aj zabezpečenia 

kvalitných lektorov. Študenti, ktorí sa zúčastnili na tomto predmete aktívne ovládajú prácu 

so štatistickým softvérom QS-Stat, MINITAB a SAS-Enterprise Guide 9.0. Takto dosahujú 

jednoznačnú konkurenčnú výhodu na trhu práce oproti ostatným absolventom vysokých 

škôl ekonomického zamerania. Práca tímu učiteľov, ktorí sa podieľali na realizácii tohto 

projektu bude pokračovať aj naďalej a to aj formou realizácie výučby ďalších metód, ktoré 

sú prepojené s metódou Lean Six Sigma v budúcnosti na pôde PHF EU v Košiciach. 

Výstupy: 1 monografia 

 

Pridelené finančné prostriedky:  129 495,- Sk 

 

 

č. 2007vs016 Aplikácia nového manažmentu rizika vo vzdelávaní ekonómov 

Vedúci projektu: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. 

Spoluriešitelia: Ing. Michaela Vasilová 

   Ing. Lenka Dubovická, PhD. 

Doba riešenia:  2007 

 

Cieľom projektu bolo skvalitniť výučbu predmetov zameraných na rozhodovacie procesy 

v podmienkach rizika a neistoty, prostredníctvom sprístupnenia nových zahraničných 

odborných publikácií zabezpečením trvalého prístupu študentov k výukovým softvérovým 
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produktom a vydaním publikácie s celoslovenskou pôsobnosťou zaoberajúcou sa 

najnovšími prístupmi k manaţmentu rizika. Všetky aktivity v kontexte splnenia 

vytýčených cieľov sa premietli do týchto agregovaných výsledkov: obstaranie výukových 

programov @Risk od americkej softvérovej spoločnosti Palisade a Crystal Ball od firmy 

Oracle z prostriedkov deklarovaných v rámci rozpočtu projektu; sprístupnenie kvalitnej 

odbornej literatúry; zabezpečenie trvalého prístupu študentov k zakúpenému softvéru 

v rámci predmetov Podnikateľské riziko a Manaţment rizika. 

Výstupy: 1 monografia 

 

Pridelené finančné prostriedky:   193 000,- Sk 

 

č. 2007vs017    Inovácie výučby predmetu základy bankovníctva a poisťovníctva 

Vedúca projektu:  doc. Ing. Eva Kafková, PhD. 

Doba riešenia:  2007 

Spoluriešitelia: Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD. 

 

Cieľom projektu bolo v spolupráci s pedagogickými a vedeckými pracovníkmi fakulty 

a zahraničných univerzít inovácia predmetu Bankovníctvo a aplikácia moderných metód 

výučby. Tento cieľ chcú dosiahnuť prípravou moderne koncipovanej učebnice 

Bankovníctva, skvalitnením vzdelávacieho procesu predmetu Bankovníctva za spoluúčasti 

erudovaných zahraničných odborníkov z praxe a zintenzívnením spolupráce so študentami 

denného a externého štúdia, ktorí sa budú podieľať na realizácii projektu. 

Výstupy: Pripravovaná učebnica 

 

Pridelené finančné prostriedky:   101 800,- Sk 

 

Rozvojové projekty 

č. 5a Rozvoj základnej informačnej infraštruktúry PHF EU Košice 

Zodpovedná osoba: doc. Ing. Martin Mizla, CSc. 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  50 tis. Sk 
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3.2 Motivačné aktivity 

 

 Na zvýšenie aktivity a kvality VVČ na PHF sú schválené kritéria hodnotenia 

výsledkov VVČ a stanovené zodpovedajúce finančné odmeny.   

 

4. PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

 

4.1 Vedecké konferencie v r. 2007 

  

V roku 2007 sa na fakulte uskutočnilo celkom  8 ohlásených vedeckých podujatí. 

Treba vyzdvihnúť aktivity katedier: Matematiky, Ekonómie, Manaţmentu, Financií 

a účtovníctva, Marketingu a obchodu. Určité rezervy sú na Katedre jazykov, ktorá by sa 

mala aktívnejšie podieľať na organizovaní fakultných podujatí.  

 

I. Fakultné vedecké podujatia 

 

1. 

a) názov a typ konferencie: EKONOMIKA FIRIEM 2007 medzinárodná  

                                                    vedecká konferencia 

b) dátum konania:  19. - 21. 9. 2007 

c) organizujúci subjekt:  PHF EU v Košiciach 

d) účastníci a cieľové publikum:  zástupcovia firiem, zástupcovia Košického    

samosprávneho kraja, pedagógovia PHF EU a ďalších univerzít, študenti 

e) Obsahové zameranie Konferencia je pokračovaním v tradícii predchádzajúcich 

konferencií Ekonomika firiem. Cieľom konferencie bolo ponúknuť účastníkom 

konferencie moţnosti širokej výmeny názorov na vývoj slovenskej ekonomiky 

a aktuálne problémy ekonomiky, manaţmentu, obchodu a marketingu slovenských 

podnikov vo väzbe na zmeny prostredia a podmienok podnikania. Tematické 

zameranie: Nové teórie manaţmentu podnikov, Finančné riadenie podnikov 

v podmienkach znalostnej ekonomiky, Obchodné podnikanie v novom 

ekonomickom prostredí,  

f) výstupy konferencie:   

a. zborník abstraktov, odborné články v recenzovanom zborníku CD  
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b. publikovanie vedeckých článkov vo vedeckých časopisoch „Podniková 

revue“ a „Acta Oeconomica Cassoviensia“ 

 

2. 

 

b) názov a typ konferencie:  SEMAFOR 2007 (Slovenská ekonomika – mýty a fakty 

o realite), medzinárodná konferencia 

c) dátum konania: 19. –21. 9. 2007 Košice 

d) organizujúci subjekt: PHF EU Košice 

e) účastníci a  cieľové publikum: zástupcovia firiem, zástupcovia Košického 

samosprávneho kraja, pedagógovia PHF EU a ďalších univerzít, študenti 

g) obsahové zameranie: Makroekonomické aspekty podnikania v kontexte 

globalizácie, Bankovníctvo a poisťovníctvo v procese integrácie do Európskej 

menovej únie. 

f) výstupy konferencie:  

a. zborník abstraktov, odborné články v recenzovanom zborníku CD  

b. publikovanie vedeckých článkov vo vedeckých časopisoch „Podniková 

revue“ a „Acta Oeconomica Cassoviensia“ 

 

Zvlášť zasluhuje hodnotenie vedeckej úrovne spoločného plenárneho zasadnutia 

účastníkov konferencií  EKONOMIKA FIRIEM 2007 a SEMAFOR 2007, ktorého sa 

zúčastnili významní hostia: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor EU Bratislava; 

prof. Ing. Štefan Majtán, PhD., predseda odborovej komisie 3.3.16 Ekonomika 

a manaţment podniku a vedúci KPH, FPM EU Bratislava; Ing. Peter Ţiga, štátny tajomník 

Ministerstva hospodárstva SR; Ing. Vladimír Palša, štátny tajomník Ministerstva 

pôdohospodárstva SR; Ing. František Knapík, primátor mesta Košice; Mgr. Viliam 

Záhorčák, primátor mesta Michalovce; prof. Dr. Fedir Vashchuk, rektor ZŠU v Uţhorode, 

Ukrajina; prof. dr. Michalil Theil, Wirtschftsuniversität Viedeň; dipl. Ing. Alfred Schulze, 

Q-DAS GmbH   KG, Nemecko, ďalej sa zúčastnili zástupcovia  fakúlt Vysokej školy 

ekonomickej v Prahe; Masarykovej univerzity v Brne, Pardubickej univerzity, 

Západočeskej univerzity Cheb, Inštitútu Neftechim Moskva, Waršawskej politechniky, 

Akademii ekonomicznej Krakov, Rzeszovskej univerzity, Akademii morskej Sceczin, 

Univerzity v Oradei, EU v Bratislave, SPU Nitra, Ţilinskej univerzity, TU v Košiciach, 
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3. 

a) názov a typ konferencie:  „Mladá veda PHF v Košiciach EU v Bratislave“   

                                                       medzinárodná vedecká konferencia 

b) dátum konania:   21. 9. 2007 

c) organizujúci subjekt:   PHF EU v Košiciach 

d) účastníci a cieľové publikum:   

Dekan fakulty prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc., prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc. 

(moderátor), vedúca katedry účtovníctva a financií doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc., 

vedúca katedry ekonómie doc. Ing. Eva Kafková, PhD., učitelia PHF a zástupcovia 

z praxe. Vo vymedzenom čase  dostali priestor na vystúpenie všetci denní doktorandi 

a prihlásení  mladí vedci PHF. Vystúpenia všetkých účastníkov konferencie boli 

na úrovni moderných poznatkov. Osobitnú pozornosť zasluhuje záverečná prezentácia 

Ing. Zuzany Lejkovej, PhD. a Ing. Tomáša Výrosta, PhD., ktorí priblíţili  najnovšie 

výsledky vlastných vedeckých výskumov. 

e) obsahové zameranie: Medzinárodná vedecká konferencia bola organizovaná 

v rámci osláv jubilejného 15. výročia vzniku PHF EU v Bratislave so sídlom 

v Košiciach. Podujatie vytvorilo priestor pre diskusiu mladých vedcov k aktuálnym 

témam.  

f) výstupy konferencie:  zborník na CD 

 

4. 

a) názov a typ seminára: Špecializovaný seminár doktorandov a školiteľov 

k „Týţdňu vedy a techniky na Slovensku 2007 “ 

b) dátum konania:  12. 11. 2007 

c) organizujúci subjekt:  PHF EU v Košiciach 

d) účastníci a cieľové publikum: Účastníkmi podujatia boli doktorandi, školitelia 

a učitelia PHF EU v Košiciach 

e) obsahové zameranie: Prednáška dekana PHF EU na tému: 

Aktuálne problémy doktorandského štúdia na Slovensku a možnosti skvalitnenia 

vedeckej prípravy doktorandov na PHF. 

f) výstupy konferencie: Nové poznatky pre skvalitnenie dizertačných prác 

doktorandov, podpora na orientáciu v oblasti metód vedeckej práce a moţnostiach 

ich uplatnenia vo vedeckom výskume.  
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II. Katedrové vedecké podujatia 

 

1. 

a) názov a typ konferencia/workshop/seminár: Vedecký workshop k riešeniu 

projektu VEGA č. 1/3810/06 „Manaţment znalostí ako jeden z faktorov 

zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských podnikov na  jednotnom 

európskom trhu“ 

b) dátum konania: 18.12.2007 

c) organizujúci subjekt: Katedra manaţmentu 

d) účastníci a cieľové publikum: Riešitelia projektu a spolupracujúci členova Katedry 

manaţmentu a  pozvaní hostia z praxe.  

e) obsahové zameranie: Prezentácia výsledkov riešenia projektu VEGA 1/3810/06. 

Súčasťou workshopu boli aj prezentácie účastníkov z praxe zamerané na rôzne 

aspekty a skúsenosti z  týchto oblastí riadenia podnikov: vzdelávanie a  motivácia 

pracovníkov, získavanie a vyuţívanie informácií a poznatkov, budovanie vzťahov 

so zákazníkmi, efektívne vyuţitie informačných technológií a nových trendov 

v riadení, vyuţívanie manaţmentu znalostí 

f) výstupy z workshopu: zborník vedeckých príspevkov na CD-ROM 

 

 

2. 

 

a) názov a typ konferencie:  Finančné riadenie a výkonnosť podnikov – 

domáca vedecká konferencia 

b) dátum konania:   14. 9. 2007 

c) organizujúci subjekt:   Katedra účtovníctva a financií 

d) účastníci a cieľové publikum:  Členovia katedry účtovníctva a financií, 2 

členky z Katedry účtovníctva FHI EU Bratislava, 1 zástupca Katedry ekonómie 

z PHF EU Košice, 2 členky z Katedry manaţmentu PHF EU Košice, 1 členka 

Fakulty manaţmentu Prešovskej univerzity v Prešove a 7 zástupcovia Katedry 

financií EF TU Košice 

e) obsahové zameranie: Vytvoriť priestor na prezentáciu výsledkov 

vedeckovýskumnej činnosti učiteľov v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/2582/05 

Vývojové tendencie zdrojov financovania slovenských podnikov po vstupe do EÚ 
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na zhodnotenie súčasného stavu finančného riadenia podnikov, výkonnosť podniku, 

dane, účtovníctvo a harmonizáciu, oceňovanie majetku podnikov, medzinárodné 

účtovné štandardy a výmenu skúseností a názorov so zástupcami z iných vysokých 

škôl. 

f) výstupy konferencie: S hlavným    referátom   vystúpila    vedúca   katedry  doc. 

Ing.  Viktória   Bobáková,   CSc. Na katedrovej konferencii vystúpilo a výsledky 

svojej vedeckovýskumnej činnosti prezentovalo 11 členov katedry   a   4   členovia   

Katedry   financií   EF   TU   v  Košiciach  a   2   zástupkyne   z   FHI   EU 

Bratislava.  Všetky  vystúpenia  boli   publikované  v zborníku  z   domácej   

vedeckej  konferencie na CD.  

3. 

a) názov a typ konferencie:  medzinárodná vedecká konferencia k AV  

b) dátum konania:   5. – 7.12.2007 

c) organizujúci subjekt:   Katedra marketingu a obchodu  

d) účastníci a cieľové publikum:  domáci a zahraniční, teoretici – zameranie na 

energetické zdroje, obnoviteľné zdroje energie (OZE) – praktici OZE 

e) obsahové zameranie:   OZE 

f) výstupy konferencie:   vedecký zborník (v tlači), predpokladaný termín 

vydania január 2008. 

4. 

 

a) názov a typ konferencie:  VEGA 1/3811/06 – domáci vedecký workshop 

b) dátum konania:   29. 11. 2007 

c) organizujúci subjekt:   Katedra marketingu a obchodu  

d) účastníci a cieľové publikum: domáci a zahraniční, účastníci projektu 

e) obsahové zameranie:    

vybrané firmy košického a prešovského kraja  

výstupy konferencie:   vedecký zborník, zborník výstupov ISBN 978-80-

225-2475-9 zborník výstupov za projektu VEGA 1/3811/06 Analýza a rozvoj 

obchodných a marketingových aktivít malých a stredných podnikov Košického 

a Prešovského kraja v podmienkach jednotného trhu EÚ. 
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4.2 Vydávanie vedeckých časopisov 

 

a) názov a typ časopisu:  Podniková revue – vedecký časopis 

b) periodicita vydávania:  dvakrát ročne 

c) vychádza od roku:  2002 

d) obsahové zameranie:  Vedecký časopis je zameraný na rozvíjanie 

ekonomickej teórie, manaţmentu, marketingu, financií a ich aplikácií v podnikovej 

praxe. Obsahuje vedecké state, príspevky do vedeckej diskusie, prehľady a názory 

odborníkov z praxe, konzultácie a recenzie 

 

 

a) názov a typ časopisu:  Acta Oeconomica Cassoviensia vedecký časopis 

b) periodicita vydávania:  dvakrát ročne 

c) vychádza od roku:  1997 

d) obsahové zameranie:  Vedecký časopis nadväzuje na 10-ročnú  tradíciu 

vydávania vedeckého zborníka Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej 

univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, cieľom ktorého bolo sprístupniť 

širšej verejnosti vybrané otázky transformujúcej sa ekonomiky a ekonomickej 

teórie, ako aj výsledky vedecko-výskumnej činnosti domácich a zahraničných 

autorov. Vedecký časopis sa zameriava najmä na rozvíjanie ekonomických teórií 

a ich aplikácie v podnikovej praxi, pričom pokrýva široké spektrum problematiky 

vedomostnej spoločnosti, regionálneho rozvoja, inovácií a obnoviteľných zdrojov 

energií. Časopis obsahuje vedecké state, príspevky do diskusie, prehľady a názory 

odborníkov z praxe, konzultácie z oblasti ekonomických vedných disciplín 

a aplikovaného ekonomického výskumu. Všetky príspevky sú recenzované 

nezávislým odborníkom. 

 

4.3 Produktivita publikačnej činnosti 

  

Produktivita publikačnej činnosti za PHF:  

Vzorec na výpočet:  

počet publikácií za sledované obdobie/ (počet učiteľov + počet denných doktorandov ) 

Produktivita publikačnej činnosti za PHF v roku 2007: 0,62 

49/(57 + 21) = 0,62 



 43 

Pre porovnanie: 

Produktivita publikačnej činnosti za PHF v roku 2006: 2,37 

183/(56 +21) = 2,37 

 

4.4 Oceňovanie najlepších publikovaných výstupov 

 

V roku 2007 publikačné výstupy učiteľov PHF EU dostali Cenu Ekonomickej 

univerzity za rok 2006  v kategórii: 

 

A: Vysokoškolské učebnice:                                                        

     (ACA, ACB) 

  prof. Ing. Anna ŠLOSÁROVÁ, PhD., 

Mgr. Ing. Renáta FEKETEOVÁ, 

     Ing. Renáta SZÁSZOVÁ, PhD., 

     Ing. Jozef ŠKULTÉTY, PhD. 

„Analýza účtovnej závierky“ 

Vydavateľstvo IURA EDITION, edícia EKONÓMIA, Bratislava  2006. 

 

 

D3: Domáce vedec. a odbor. state v zborníkoch                          

     (AED, AEF, BED, DEF) 

  

doc. Ing. Vanda LIESKOVSKÁ, PhD. 

doc. Ing. Vladimír GAZDA, PhD.  

„Entscheidungskriterien bei der Auswahl der Einkaufsstätte im Einzelhandel – Eine 

Studie zum  Käuferverhalten in der Ostslowakei“  

WU Competence day 2006: Innovationen in Marketing und Handel, Wien 2006 
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5. Vedecká výchova doktorandov a kvalifikačný rast 

 

     5.1. Na PHF EU v Košiciach sú akreditované 2  odbory z toho jeden vedný odbor 

a jeden študijný odbor: 

 

 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky,  

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. 

 

5.2 Organizácia doktorandského štúdia 

 

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť doktoranda na samostatnú tvorivú 

vedeckovýskumnú prácu získaním ucelených teoretických  vedomostí a zvládnutie metód 

vedeckej práce.  Štúdium sa uskutočňuje na základe študijného plánu, ktorý na návrh 

školiteľa schvaľuje vedúci školiaceho pracoviska. Študijný plán doktoranda obsahuje 

sústavu povinných a voliteľných predmetov. Štúdium sa uskutočňuje vo forme prednášok, 

seminárov, konzultácií a kolokvií. Splnenie študijného plánu sa preukazuje získaním 

zápočtov a vykonaním dizertačnej skúšky. 

Doktorandské štúdium sa na fakulte realizuje v 2 častiach: 

a) Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä zo špecializovaných prednášok, 

seminárov a individuálneho štúdia literatúry potrebných z hľadiska zamerania 

dizertačnej práce. Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa a ukončuje sa 

dizertačnou skúškou. 

b) Vedecká časť štúdia je zameraná na riešenie úloh v súlade s témou  dizertačnej práce 

podľa vopred vytýčených cieľov. Súčasťou vedeckej časti DŠ je aj aktívna účasť na 

vedeckých konferenciách, seminároch a iných vedeckých a odborných podujatiach 

súvisiacich s témou dizertačnej práce. 

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 3 roky a v externej forme 5 rokov. 

Vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce  sa  doktorandské  štúdium  

končí. Absolventom doktorandského štúdia fakulta udeľuje akademický titul „philosophiae 

doctor“, (v skratke „PhD.“). 

V roku 2007 úspešne ukončili doktorandské štúdium vo vednom odbore Odvetvové 

a prierezové ekonomiky 6 doktorandi. Vedecko-akademický titul „PhD“. získali:   
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denní doktorandi: 

1. Ing. Jaroslava Hečková, PhD. 

2. Ing. Lenka Dubovická, PhD. 

3. Ing. Jana Gallová, PhD. 

externí doktorandi: 

1. Ing. Ľubomír Karas, PhD. 

2. Ing. Branislav Kršák, PhD. 

3. Ing. Eva Výrostová, PhD. 

 

V akademickom roku 2007/2008 nastúpilo na štúdium vo vednom odbore 3.3.16 

Ekonomika a manažment podniku celkom 11  doktorandov, 8 v dennej forme a 3 v externej 

forme doktorandského štúdia, z toho 1 po schválení prešla do 3 ročníka externého 

doktorandského štúdia 

 

5.3. Sústava nových študijných odborov doktorandského štúdia na PHF  

       EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 

 

Od roku 2005 sa na PHF EU realizuje nový študijný odbor 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku. Doktorandi študijného odboru Ekonomika a manažment podniku 

počas štúdia získavajú  hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manaţmentu s dôrazom 

na oblasť, ktorá je daná témou dizertačnej práce. Absolvent študijného odboru Ekonomika 

a manažment podniku si osvojí zásady a metódy vedeckej práce, schopnosť aplikovať 

teoretické poznatky v praxi, schopnosť prezentovať výsledky svojej práce v cudzom 

jazyku. 

 

5.3 Program EDAMBA  

 

Na konferencii EDAMBA doktorandky PHF Košice úspešne prezentovali vedecko-

výskumnú činnosť s nasledovným výsledkom: 

 

V sekcii Manažment boli ocenené: 

 

Ing. Zora Šafranová: „Postavenie a význam inovácií v stratégii organizácie“ – cena 

rektora EU 

Ing. Katarína Kicáková: „Axiomaticky návrh systému merania výkonnosti oddelenia 

predaja“ – 1. miesto  
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V sekcii Finančníctvo, Poisťovníctvo a Bankovníctvo boli ocenené:  

 

Ing. Jana Gallová: „Aplikácia ukazovateľa ekonomická pridaná hodnota v podmienkach 

SR“  

Ing. Magdaléna Freňáková: „Rizikový a rozvojový kapitál v krajinách strednej 

a východnej Európy v rokoch 2003 – 2005“ 

 

 

5.4 Habilitačné a inauguračné konania:  

Nebolo vyuţité právo PHF   

 

5.5 Čestné vedecké hodnosti dr.h.c   

Neboli udelené 

 

5.6 Čestné tituly  „profesor emeritus“ 

Neboli navrhnuté 

 

5.7.ŠVOČ na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 

 

Dňa 24.4.2007 sa uskutočnila 11. fakultná konferencia ŠVOČ: Súťaţ prebiehala v 2 

sekciách, celkovo bolo prezentovaných 13 prác 23 študentov PHF. 

a) Výsledky v rámci sekcií sú nasledovné 

sekcia 1: Ekonomika a financie podniku 

Počet prác: 6 

Počet súťaţiacich: 11 

 

Víťazi 11. fakultnej konferencie ŠVOČ 

1. Martin Kračinovský: Zhodnotenie finančnej situácie Všeobecnej úverovej banky, a.s. 

(vedúca práce  doc. Ing. Eva Kafková, PhD.) 

2. Ján Marciňák – Lucia Poľakovská: Podnikateľský plán (vedúci práce  Ing. Michal 

Stričík, PhD.) 

3. Ján Bobák – Igor Hudák: Harmonizácia spotrebných daní (vedúca práce Ing. Jana 

Simonidesová, PhD.) 

 

sekcia 2: Manaţment a marketing 

Počet prác: 7 
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Počet súťaţiacich: 11 

Víťazi 11. fakultnej konferencie ŠVOČ 

1. Viktória Šušňáková – Monika Hudáková: Nástroje motivácie zamestnancov 

v Slovak Telekom, a.s. (vedúca práce Ing. Cecília Olexová, PhD.) 

2. Veronika Jesenská:  Návrh marketingového komunikačného mixu internentovej 

stránky INFONET (vedúci práce Ing. Pavel Ţiaran) 

3. Katarína Zajacová: Návrhy zlepšenia CR v regióne Liptov prostredníctvom 

marketingových aktivít (vedúca práce Ing. Lenka Pčolinská) 

 

b) Cenu rektora získali  13. júna 2007 študentky Viktória Šušňáková – Monmika 

Hudáková s prácou: Nástroje motivácie zamestnancov v Slovak Telekom, a.s. (vedúca 

práce Ing. Cecília Olexová, PhD.) 

 

c) Titul Študentská osobnosť Slovenska za šk. r. 2006/2007 

 

JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL – SLOVAKIA (JCI) – Svetová federácia 

mladých lídrov udelila titul „ŠTUDENTSKÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKA za šk. r. 

2006/2007“ (za mimoriadne výsledky v študijnej ako aj vedecko-výskumnej oblasti) udelil  

1. miesto v kategórii Ekonómia  

 Ing. Jane Jasovskej, doktorandke v dennej forme štúdia PHF EU, dňa 14.11.2007. 

Projekt bol realizovaný záštitou prezidenta SR – J. E. Ivana Gašparoviča  s podporou 

Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. 

 

d)  Mladá Veda – uskutočnená v dňoch 21.11. – 23.11.2007 v Račkovej doline pod 

záštitou SPU Nitra. PHF prezentovali 2 doktorandky s príspevkami:  

Demjanová, L.: Strategic scanning and its application in human ressource management in 

enterprise (Systém strategického pozorovania a jeho aplikácia pri riadení ľudských zdrojov 

v podniku) 

Freňáková, M.: Some reasons of insufficient innovation activities of the slovak 

enterprises (Niektoré príčiny nedostatočných inovačných aktivít slovenských podnikov) 
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ZÁVER 

 

Hlavné ťaţisko riešenia vedeckovýskumných úloh našej fakulty v roku 2007 

zostalo na katedrách v spolupráci s fakultným výskumným centrom. Riešiteľské tímy PHF 

EU v rámci riešenia vedeckovýskumných úloh spolupracovali s domácimi a zahraničnými 

univerzitami ako aj s podnikmi a inštitúciami. 

Podnikovohospodárska fakulta EU podporuje a rozvíja kontakty s podobnými 

pracoviskami v zahraničí, a to tak na úrovni fakulty, ako aj na úrovni jednotlivých katedier 

a učiteľov. Priestor pre medzinárodnú spoluprácu otvára pre fakultu celý rad zmlúv, ktoré 

s Ekonomickou univerzitou podpísali zahraničné univerzity (napríklad Wirtschafts 

universität Wien, Martin Luther Universität Halle-Wittenber, Kepler Universität Linz ai.). 

Okrem týchto moţností udrţuje Podnikovohospodárska fakulta viacročnú spoluprácu so: 

 

- zahraničnými univerzitami:  

Vysoká škola ekonomická v Prahe (ČR), Akademia ekonomiczna v Krakowe (Poľsko), 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinej Slezskej univerzity v Opavě (ČR), Technická 

univerzita v Liberci (ČR), Ekonomicko-správní fakulta Masarykovej univerzity v Brne 

(ČR), Zakarpatská štátna univerzita Uţhorod (Ukrajina), Technical university Ilmenau 

(Nemecko), Faculty of Economics University of Miskolc (Miskolc, Maďarsko), 

Wirtschaftuniversität Viedeň (Rakúsko), University of Maribor (Slovinsko), Univerzita vo 

Wuppertali (Nemecko).  

 

- domácimi univerzitami: 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, UPJŠ v Košiciach, Fakulta 

ekonomiky a manaţmentu SPU v Nitre, Fakulta riadenia a informatiky Ţilinskej univerzity 

v Ţiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ekonomická fakulta, 

Technická univerzita v Košiciach, Lesnícka fakulta a Drevárska fakulta TU vo Zvolene, 

Stavebná fakulta STU v Bratislave. 

 

- inštitúciami: 

US Steel, s. r. o., Košice, BIC Group s.r.o. v Bratislave, Finesoft s. r. o.  Košice, Q-DAS 

GmbH   KG, Nemecko, Termostav Mráz, a.s., Štatistický úrad Košice, Košice, Zdruţenie 

pre rozvoj regiónu horný Zemplín, Chemkostav, a. s., Michalovce, VSE, a.s., Košice, SEZ, 
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s.r.o., Krompachy, UND-03, a. s., Košice, Lentimex, a. s. Košice, CASSOVIA BIC, s.r.o., 

Košice, ACASE, a.s. Košice,  IQ Servis, a.s., Košice, SGS Slovakia, s.r.o. Košice, Robert 

Bosch, s.r.o., České Budějovice, AXYZ, a.s. Martin, PD Kapušany pri Prešove, Slovenská 

energetická agentúra Košice,  QEL, a.s. Bardejov, Ústav geotechniky SAV Košice, 

Mestský úrad v Snine, BSH, s.r.o. Michalovce. 

 

V nadväznosti na Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave 

v roku 2008 vytyčujeme v oblasti vedeckovýskumnej činnosti (VVČ) na PHF EU 

v Bratislave so sídlom v Košiciach tieto hlavné úlohy: 

 

hlavné zámery v oblasti vedeckovýskumnej činnosti na rok 2008 

 prioritne  orientovať VVČ na zahraničné granty, najmä projekty 7. Rámcového 

programu EÚ,  

 zvýšiť  publikačnú výkonnosť fakulty a zlepšiť štruktúru výstupov,  

 pravidelne organizovať vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou za účelom 

prezentácie a komparácie dosahovaných výsledkov výskumu  ako aj ďalšieho rozvoja 

spolupráce v oblasti riešenia projektov podporovaných Európskou úniou. 

 

hlavné zámery v oblasti doktorandského štúdia 

 presadzovať moderné metódy štúdia porovnateľné s  európskymi univerzitami,    

 podporovať výskumné mobility doktorandov a  zahraničné výskumné pobyty post 

doktorandov s cieľom spolupráce na projektoch 7. RP,   

 uskutočniť inováciu študijných programov v spolupráci s odborovými komisiami. 

 

Košice 28. januára 2008 

 

 

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana VARCHOLOVÁ, CSc. 

                 prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 

 


