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1. ÚVOD 

 

1.1 Štruktúra tvorivých pracovníkov na fakulte k 31.10.2009 v členení: 

Katedra Prof. Mim. 

prof. 

Doc. OA 

s PhD. 

OA 

bez 

PhD. 

A Výsk. 

prac. 

Spolu Index  

2009/2008 

manažmentu 0 2 4 7 0 0 0 13 1,08 

marketingu a obchodu 1 1 1 22 1 0 0 26 2,60 

financií a účtovníctva 1 1 0 15 1 0 0 18 1,29 

ekonómie 0 0 2 6 0 0 0 8 1,14 

hospodárskej informatiky a 

matematiky 

1 0 0 4 4 0 0 9 1,00 

cudzích jazykov 0 0 0 0 4 0 0 4 1,00 

PHF 3 4 7 54 10 0 0 78 1,39 

 

 

1.2 Silné a slabé stránky výskumu na fakulte v roku 2009 

 

Silné stránky výskumu 

 Orientácia na medzinárodné projekty 

 Zapojenie doktorandov  do spolupráce s praxou 

 Organizovanie fakultných medzinárodných konferencií a aktívna účasť učiteľov 

a doktorandov na vedeckých podujatiach s cieľom prezentácie výsledkov výskumu 

a nadväzovania pracovných kontaktov 

 Mobility učiteľov a študentov  

 Implementácia programu Leonardo 

 Úsilie o prijatie projektov APVV 

 Intenzifikácia výskumu marketingu fakulty v oblasti vysokoškolského vzdelávania 

 

Slabé stránky výskumu 

 Limitované finančné zdroje na zabezpečenie rozvoja výskumného centra porovnateľného 

s európskymi univerzitami 

 Niţší počet  učiteľov  s vedecko-pedagogickými titulmi docent a profesor 

 Relatívne veľký počet domácich projektov s malou riešiteľskou kapacitou 
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 Nízka miera spolupráce katedier PHF EU so sesterskými katedrami v rámci EU pri riešení 

výskumných úloh a publikovaní vedeckých štúdií 

 Nedostatok prostriedkov na odmeňovanie za výborné výsledky riešenia domácich 

projektov 

 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). 

 

2. Hodnotenie výskumu fakulty za rok 2009 

2.1 Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu fakulty ako celku za rok 2009 

 

Učitelia a doktorandi fakulty intenzívne sledovali výzvy rôznych inštitúcií a uchádzali sa  

o získanie výskumných projektov z externých zdrojov. Za úspech fakulty povaţujeme získaný 

projekt APVV. Štruktúru získaných projektov uvádzame v tabuľke 4.1.1. Do 

vedeckovýskumnej činnosti boli zapojení aj doktorandi a študenti fakulty čo dokumentujú 

výsledky ŠVOČ a medzinárodnej doktorandskej konferencie EDAMBA. V oblasti 

publikačnej činnosti zaznamenala fakulta nárast publikácií v kvantite o 63 publikácií oproti 

minulému roku. 

 

2.2 Hodnotenie výsledkov výskumu podľa katedier za rok 2009 

 

Katedra ekonómie 

Názov a typ projektu: Štrukturálna politika Slovenskej republiky ako nástroj riešenia 

regionálnych disparít VEGA č. 1/0780/08 

Výsledky: Uvedený projekt nadväzuje na projekt VEGA č. 1/2572/05 s rokom ukončenia 

2006 a posúva riešenie do regionálnej sféry. Analyzované boli súčasné trendy štrukturálnej 

politiky v SR a EÚ. Na tomto základe boli špecifikované hlavné problémy spojené s 

formovaním a realizáciou štruktúrnych zmien v ekonomike s prihliadnutím na 

konkurencieschopnosť regiónov.  

 

Názov a typ projektu: Úloha a postavenie univerzít pri budovaní  regionálnych sietí ako 

predpokladu regionálneho rozvoja – VEGA č. 1/4639/07, (Spolupráca UPJŠ, Fakulta verejnej 

správy Košice) 
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Názov a typ projektu: Vývojové trendy v poistnom krytí ţivotných a neţivotných rizík – 

VEGA č. 1/4639/07, (Spolupráca NHF EU Bratislava) 

 

Katedra marketingu a obchodu 

Názov a typ projektu: Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom 

manaţmente - VEGA 1/0493/08 

Výsledky: Podnikateľské subjekty pri vytváraní marketingového mixu musia zohľadniť 

skutočnosť, pre akú cieľovú skupinu marketingový mix pripravujú.  Študenti pri výbere 

vysokej školy sú do značnej miery ovplyvnení náročnosťou štúdia, bez ohľadu na jeho 

potenciálny prínos. V prípade obstarávania verejných statkov sa tento vplyv prejavuje najmä 

tým, ţe prispievatelia na spoločný statok majú tendenciu vyuţívať free ride, na úkor ostatných 

a to obzvlášť ak s ich príspevkom je spojené riziko straty.  Uvedené zistenia, ku ktorým sa 

dospelo v rámci uskutočnenia jednotlivých experimentov dokazujú, ţe v súčasnej dobe 

vyuţitie aparátu experimentálnej mikroekonómie má stále väčšie moţnosti vyuţitia, a preto 

by ich mal vyuţívať aj marketingový manaţment, ktorý môţe adekvátne na základe týchto 

výsledkov prispôsobiť svoju marketingovú stratégiu vybraného subjektu a to bez ohľadu na 

to, či ide o ziskový alebo neziskový sektor. 

 

Názov a typ projektu:  Výskumno-výstavné a informačné centrum bioenergie - 

AV4/0046/07 

Výsledky: Bola ukončená a spustená do prevádzky a slávnostne zahájená činnosť výskumno-

výstavného a informačného centra bioenergie. V rámci uvedeného boli dané do činnosti: 

- kogeneračná jednotka ako súčasť bioplynovej stanice, ktorá v súčasnosti poskytuje 

inštalovaný výkon 130 kW hodín elektrickej energie a cca 150 kW hodín tepla. 

- fotovoltaika na výrobu elektrickej energie zo slnečnej energie 

- zariadenie na ohrev vody  slnečné kolektory s kompletným meracím a monitorovacím 

zariadením.  

- dve PC učebne jedna pre 42 poslucháčov s PC vybavením a druhá pre 20 poslucháčov 

-  seminárna miestnosť s CD monitorom a serverom pre komunikáciu s jednotlivými 

nosičmi energie. 

 

Názov a typ projektu: ENER SUPPLY - Energy efficiency and renewables  – supporting 

policies in local level for energy SEE/A/037/2.4/X, operačný program juhovýchodná Európa, 

program Európska teritoriálne spolupráca 
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Výsledky:  

- mapovanie územia Košického a Prešovského kraja (celého Slovenska) z pohľadu 

rozvoja vyuţívania OZE za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti, bilancie a 

podpory cieľov a uplatňovania regionálnych a národných  energetických politík, 

- zhromaţďovanie existujúcich dát, údajov a nových informácií pre spracovanie štúdií 

uskutočniteľností efektívneho vyuţívania OZE, 

- úzka spolupráca so zástupcami regionálnych a národných autorít – podporovanie 

cieľov regionálnych a národných energetických politík, posilňovanie ich uplatňovania,  

informovanie o výsledkoch projektu, presadzovanie cieľov a výsledkov vyplývajúcich 

z riešenia projektu do legislatívy, 

- spracovávanie štúdií uskutočniteľnosti efektívneho vyuţívania OZE ako vstupné údaje 

pre potenciálnych investorov pre všetkých 11 krajín zapojených do projektu. 

 

Názov a typ projektu: Improve regional policies for bio-energy and territorial development – 

projekt Interreg IV BIO-EN-AREA 

Výsledky:  Projekt sa začal riešiť v novembri 2009. Výsledky zatiaľ nie sú. 

 

Názov a typ projektu: Systémový prístup k racionalizácii pracovných procesov vo 

výrobných podnikoch – VEGA č. 1/0052/08, (Spolupráca TU, Strojnícka fakulta Košice) 

 

Názov a typ projektu: Identifikácia stavu a potreby zavádzania manaţmentu znalostí vo 

verejnej správe Slovenskej republiky v kontexte spoločných cieľov a výziev Európskej únie – 

VEGA č. 1/0127/08, (Spolupráca UPJŠ, Fakulta verejnej správy Košice) 

 

Názov a typ projektu: Úloha a postavenie univerzít pri budovaní  regionálnych sietí ako 

predpokladu regionálneho rozvoja – VEGA č. 1/4639/07, (Spolupráca UPJŠ, Fakulta verejnej 

správy Košice) 

 

Názov a typ projektu: Organizácia zaloţená na vedomostiach v období globalizácie a 

internacionalizácie – medzinárodný výskumný projekt EEIG-EU/P-Kr/09.05/07 grantová 

agentúra European Economic Interest Grouping Brussels (Spolupráca Katolícka univerzita 

Ruţomberok, Pedagogická fakulta Poprad) 
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Katedra financií a účtovníctva 

Názov a typ projektu: Financovanie a podpora inovačného rozvoja malých a stredných 

podnikov  v SR a vo vybraných krajinách EÚ  - VEGA č. 1/0667/08 

Výsledky: Prínosom riešenia tohto projektu je podrobný popis postupnosti krokov pri 

uchádzaní sa o investíciu rizikového a rozvojového kapitálu malým a stredným podnikom 

v podmienkach Slovenskej republiky.  Riešiteľský kolektív vykonal analýzu aktivít na trhu 

rizikového a rozvojového kapitálu v SR na základe ročeniek Európskej asociácie rizikového 

kapitálu. 

 

Názov a typ projektu: Implementácia medzinárodných účtovných štandardov a  jej  dopad 

na  daň  z príjmov - VEGA č. 1/0656/08 

Výsledky: Riešiteľský kolektív sa zameral na zmapovanie tých rozdielov medzi IFRS 

a slovenskou úpravou, s ktorými sa účtovné jednotky najčastejšie stretávajú. Prínosom je 

spracovanie porovnávacej štúdie vybraných medzinárodných štandardov so slovenskou 

úpravou. 

 

Názov a typ projektu: Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na 

vyuţívanie rôznych foriem rizikového a  rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy 

JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku) - projekt mladých vedeckých 

pracovníkov č. 2330257 

Výsledky: V rámci projektu bola pozornosť venovaná najmä skúmaniu vyuţívania rôznych 

foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementácii iniciatívy JEREMIE 

v podmienkach podnikov na východnom Slovensku.  

 

Katedra manažmentu 

Názov a typ projektu: Úspešnosť koncentrácií a ich vzťah ku konkurenčnej schopnosti 

slovenskej ekonomiky na úrovni odvetví - VEGA č. 1/0149/08 

Výsledky: V rámci projektu bola uskutočnená obsahová analýza základného pojmového 

aparátu pričom moţno konštatovať, ţe napriek relatívne striktnej právnej úprave sú základné 

pojmy ako akvizícia alebo fúzia v ekonomickej praxi pouţívané značne vágne. Kľúčovou 

v rámci riešenia projektu sa stala identifikácia existencie a sily vzťahov medzi charakterom 

trhovej štruktúry analyzovaných odvetví z hľadiska ich koncentrácie meranej prostredníctvom 

Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu a konkurencieschopnosťou týchto odvetví 

hodnotenou na základe indexu RCA. Napriek nejednoznačnosti výsledkov bol preukázaný 
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slabý vzťah medzi zvyšujúcou sa úrovňou koncentrácie odvetvia a rastom jeho 

konkurencieschopnosti.   V rámci riešenia projektu bol dňa 29.10.2009 uskutočnený vedecký 

workshop, ktorý slúţil na prezentáciu dosiahnutých vedeckých výsledkov a ďalšiu vedeckú 

diskusiu s kolegami z iných univerzít a praxe.  

 

Názov a typ projektu:  Podniková kultúra slovenských podnikov v európskom 

komunikačnom priestore - projekt mladých  vedeckých pracovníkov č. 2330256/09 

Výsledky: Výskum podnikovej kultúry v slovenských podnikoch a i ch porovnanie so stavom 

podnikovej kultúry v európskom komunikačnom priestore.  

 

Názov a typ projektu: Modelovanie informačných väzieb inteligentných konštrukčných 

prvkov pre plánovanie a oceňovanie v stavebníctve - VEGA č. 1/0295/09 

Výsledky: V prvej etape (rok 2009), v zmysle uvedených čiastkových cieľov, bola vykonaná 

dôkladná teoretická príprava na riešenie projektu. Tá zahŕňala nielen analýzu súčasného stavu 

riešenia problematiky na Slovensku, ale aj oboznámenie sa s podobnými riešeniami v 

zahraničí formou účasti na zahraničných odborných a vedeckých seminároch a konferenciách. 

Na základe dôkladnej prípravy bola spresnená metodológia riešenia projektu. Následne bol 

uskutočnený výskum sekundárnych údajov, ktorý nám poskytol moţnosť prípravy na hlavný 

výskum plánovaný v druhej etape riešenia prostredníctvom dotazníka. (Spolupráca s TU, 

Stavebná fakulta Košice). 

 

Názov a typ projektu:  Identifikácia stavu a potreby zavádzania manaţmentu znalostí vo 

verejnej správe SR v kontexte spoločných cieľov a výziev EU - VEGA č. 1/0127/08 

(Spolupráca s UPJŠ Košice) 

 

Názov a typ projektu: Potenciál mladých ľudí v podnikateľskom prostredí na Slovensku 

i v širšom európskom regióne a moţnosti jeho vyuţitia VEGA č.1/0795/08 (Spolupráca UMB 

Banská Bystrica) 

 

Katedra cudzích jazykov 

Katedra cudzích jazykov nemala v roku 2009 samostatné výskumné úlohy. Členovia katedry 

sa podieľali na výskumných úlohách iných pracovísk. 

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$Label1','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$Label1','')


8 

 

Katedra hospodárskej informatiky a matematiky 

Názov a typ projektu: Centrum hospodárskej a informačnej spolupráce  SUSPP-0012-09 

APVV 

Výsledky: Budú naplnené na základe deklarovaného poslania zadefinovaného v projekte. Ich 

naplnenie predpokladáme v časovom horizonte doby riešenia projektu. 

 

3 Zameranie výskumu na rok 2010 

3.1 Obsahové zameranie výskumu fakulty na rok 2010 

 

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“. Oblasti spolupráce a riešenia vedeckovýskumných úloh vyplývajú 

z profilu fakulty a z jej akreditovaných odborov 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky, 

3.3.16 Ekonomika a manaţment podniku na 3. stupni štúdia, z odboru 3.3.16 Ekonomika 

a manaţment podniku na 1. a 2. stupni štúdia a z odboru 3.3.9 Obchodné podnikanie na 1. 

stupni štúdia. Vedeckovýskumná činnosť sa zameria najmä na tieto oblasti: 

- finančné riadenie podniku 

- strategický manaţment podniku 

- riadenie ľudských zdrojov 

- moderné metódy riadenia 

- kvantitatívne metódy riadenia kvality 

- implementáciu marketingových teórií do hospodárskej praxe 

- manaţment znalostí 

- vyuţitie obnoviteľných zdrojov energie 

- logistické procesy a medzinárodné podnikanie 

 

3.2 Obsahové zameranie výskumu podľa katedier v roku 2010 

 

Katedra ekonómie 

V roku 2010 bude Katedra ekonómie naďalej venovať pozornosť: 

- problematike regionálnych disparít a moţnostiam ich riešenia prostredníctvom 

štrukturálnej  politiky 

- vybraným otázkam v oblasti rozvoja regiónov 
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- otázke financovania a podpory malých a stredných podnikov s dôrazom na financovanie 

a podporu ich inovačných aktivít 

- analýze trendov v oblasti poisťovníctva 

 

Katedra marketingu a obchodu 

Výskum  katedry  je prioritne zameraný na podporu skvalitňovania študijného odboru 

Obchodné podnikanie, a to prostredníctvom prioritnej orientácie na  energetickú efektívnosť a 

vývoj energetickej náročnosti na Slovensku so zameraním na obnoviteľné zdroje energií a ich 

efektívne vyuţívanie,  na obchodnú a marketingovú pripravenosť  slovenských  podnikov v  

podmienkach  jednotného  trhu  Európskej  únie s dôrazom na regionálne špecifikácie. 

Výskum katedry v roku 2010 sa ďalej zameria na navrhnutie nových ekonomických cieľov a 

indikátorov kvality ţivota potrebných pre vytvorenie nového, všeobecne platného modelu 

hodnotenia kvality ţivota (blahobytu) a trvalo udrţateľného  rozvoja na území Slovenskej 

republiky. Naplneniu cieľov projektu predchádza výskum kvality ţivota obyvateľstva SR v 

jednotlivých vybraných regiónoch na základe primárnych informácií získaných dotazníkovým 

prieskumom a štúdiom dostupnej domácej a zahraničnej literatúry súvisiacej s riešenou 

problematikou. 

 

Katedra financií a účtovníctva 

Pokračovať v riešení aktuálnych výskumných projektov katedry   (v súčasnosti 2 projekty 

VEGA), usilovať sa o získanie nových výskumných projektov podporovaných Ekonomickou 

univerzitou a MŠ SR, ako aj projektov 7. rámcového programu a projektov zo štrukturálnych 

fondov EÚ. 

Skvalitniť    publikačnú činnosť   a  zamerať sa na publikovanie pôvodných vedeckých prác   

hlavne   v   karentovaných   časopisoch,   vedeckých   monografií  a participovať na 

kapitolách vo vysokoškolských učebniciach. Zapojiť doktorandov do vedeckovýskumných 

aktivít katedry. Zorganizovať   vedecké    semináre    venované   vedeckovýskumnej  činnosti   

katedry v súlade s plánom významných podujatí PHF. Snaţiť sa o rovnomernosť publikačnej 

činnosti jednotlivých učiteľov katedry. 

 

Katedra manažmentu 

Ťaţiskové oblasti katedrového výskumu budú v roku 2010 orientované najmä na aktuálne 

problémy manaţmentu podnikov, vzdelávacích inštitúcií a organizácii verejnej správy  

v prostredí vedomostnej spoločnosti. Vedeckovýskumné zameranie katedry reflektuje 
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konkrétne obsahové zameranie projektov v roku 2010, ako i vedeckovýskumné  ambície  

pedagógov Katedry manaţmentu, ktoré môţeme kategorizovať do  nasledujúcich oblastí: 

 konkurenčná schopnosť a výkonnosť organizácií zaloţená na znalostiach a inováciách,  

 riadenie ľudských zdrojov vo vedomostnej spoločnosti,  

 inovatívne formy vzdelávania, 

 kľúčové kompetencie študentov, 

 podniková kultúra v európskom komunikačnom priestore, 

 stratégie podnikov v kontexte globalizácie a hospodárskej krízy, 

 informačno-komunikačné technológie v riadení organizácií a vo vzdelávacom procese, 

 manaţment znalostí a organizačné učenie a pod., 

 strategického manaţmentu, personálneho manaţmentu, informačného a znalostného 

manaţmentu, projektového manaţmentu, manaţmentu kvality, komunikácie, podnikovej 

kultúry, talent manaţmentu. 

 

Katedra cudzích jazykov 

Spolupráca s ostatnými katedrami pri tvorbe projektov PHF, preklady pre potreby fakulty 

v rámci konferencií a ostatných činností fakulty, úspešné ukončenie výskumných úloh členov 

katedry podieľajúcich na riešení projektov v spolupráci s inými katedrami. 

 

Katedra hospodárskej informatiky a matematiky 

Výskum sa bude v roku 2010 zameriavať na oblasti aplikovanej matematiky a štatistiky 

s dôrazom na oblasť ekonomiky v čase hospodárskej krízy. Práve prebiehajúca hospodárska 

kríza podnecuje k vzniku nových kvantitatívnych ukazovateľov. Tejto oblasti sa vybraní 

členovia katedry budú venovať v rámci projektu VEGA č. 1/0339/10 - Ekonomický rast a 

jeho limitujúce faktory. Okrem uvedeného sa zamestnanci budú zaoberať vyuţívaním 

matematických modelov v podnikovej sfére s dôrazom na ľudské zdroje. Na uvedenej 

problematike predpokladáme spoluúčasť odborníkov z iných pracovísk (PrF UPJŠ, FEI TU, 

LF TU). Cieľom výskumu bude tieţ oblasť finančného investovania a aplikácie modelov pre 

prax. V oblasti didaktiky štatistiky a matematiky budeme pokračovať v spolupráci s PrF UPJŠ 

v Košiciach. Počas roka 2010 sa na uvedenú problematiku zrealizuje experiment na 

potvrdenie skúmaných hypotéz. 

 

4. Finančné zdroje vedeckovýskumnej činnosti 

4.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 
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     (tabuľky 4.1.1. -4.1.7.) 

 

4.2 Motivačné aktivity na podporu výskumu 

      (rektorát) 

5. Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce 

 

5.1 Vedecké konferencie v r. 2009 

 

1. 

a) Názov a typ:   Týţdeň vedy a techniky na Slovensku 

b) Dátum konania:  3.11.2009 

c) Organizujúci subjekt:  fakulta 

 

2. 

a) Názov a typ: Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike - medzinárodná  

                        vedecká konferencia  

b) Dátum konania: 14.10.2009 

c) Organizujúci subjekt:  Katedra financií a účtovníctva 

 

3. 

a) Názov a typ:  Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na vyuţívanie  

rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy 

JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku – vedecký seminár 

b) Dátum konania:  11. 12. 2009 

c) Organizujúci subjekt: Katedra financií a účtovníctva 

 

4. 

a) Názov a typ: Application of Management Theories in Practice – medzinárodná 

vedecká konferencia 

b) Dátum konania: 29.5.2009 

c) Organizujúci subjekt: Katedra manaţmentu 

 

5. 
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a) Názov a typ: Úspešnosť koncentrácií  a ich vzťah ku konkurenčnej schopnosti 

slovenskej ekonomiky na úrovni odvetví – vedecký workshop zahraničný 

b) Dátum konania: 29.10.2009 

c) Organizujúci subjekt: Katedra manaţmentu 

 

6. 

a) Názov a typ: Výskumno-vývojové centrum bioenergie v Kapušanoch - medzinárodná 

vedecká konferencia Obnoviteľné nosiče energie – východisko z ekonomickej krízy 

vidieka a regiónov 

b) Dátum konania: 1. – 3.4.2009  

c) Organizujúci subjekt: Katedra marketingu a obchodu 

 

7. 

a) Názov a typ: Inovatívne technológie pre efektívne vyuţitie biomasy v energetike, 

medzinárodná vedecká konferencia Zemplínska Šírava, Kapušany pri Prešove -

medzinárodná vedecká konferencia 

b) Dátum konania: 18. – 20. november 2009 

c) Organizujúci subjekt: Katedra marketingu a obchodu 

 

 

5.2 Vydávanie vedeckých časopisov 

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

b) periodicita vydávania:  dvakrát ročne 

c) obsahové zameranie: Rozvíjanie ekonomickej teórie, manaţmentu, marketingu, 

financií a ich aplikácií v podnikovej praxi. 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) obsahové zameranie:   Rozvíjanie ekonomických teórií a ich aplikácie 

v podnikovej praxi. Časopis obsahuje vedecké štúdie, prehľadové štúdie, príspevky do 

diskusie, prehľady a názory odborníkov z praxe z oblasti ekonomických vedných 

disciplín a aplikovaného ekonomického výskumu. Príspevky sú recenzované. 

Vychádza v anglickom jazyku 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$DataListSk$ctl01$BtnVyber','')
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5.3 Publikačné výstupy výskumu za rok 2009 

AAA 1 

AAB 6 

ABC 1 

ACB 7 

ADD 1 

ADE 9 

ADF 41 

AEC 3 

AED 3 

AFB 1 

AFC 31 

AFD 119 

AFG 3 

BAB 1 

BCI 9 

BDF 17 

BED 8 

FAI 6 

Spolu 267 

 

6. Vedecká výchova študentov 3. stupňa a kvalifikačný rast 

     (tabuľka č. 6.1.-6.9) 

 

7. Habilitačné a inauguračné konania  

V roku 2009 sa uskutočnilo na fakulte jedno habilitačné a jedno inauguračné konanie. 

- Ing. Peter Mesároš, PhD. 

- doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

 

8. Čestný titul  Dr. h. c  EU v Bratislave 

       (rektorát) 

 

9. Čestné tituly  „profesor emeritus“ na EU v Bratislave 

       (rektorát) 
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10.  ŠVOČ na fakulte 

 

Dňa 20.4.2009 sa uskutočnila 13. fakultná konferencia ŠVOČ. Súťaţ prebiehala v jednej 

sekcii, celkovo bolo  prezentovaných  9 prác so 14 študentmi PHF EU. Výsledky v rámci 

sekcie sú nasledovné: 

Sekcia:  Ekonomika a manažment podniku 

Počet prác: 9 

Počet súťaţiacich: 14 

 

Víťazi 13. Fakultnej konferencie ŠVOČ 

1. Katarína Zajacová – Peter Radáči: Potenciál talent manaţmentov v podmienkach PHF EU 

2. Jana Bahnová: Analýza vybraných aspektov konkurencieshopnosti SR 

3. Drahomíra Kočišová: Hodnotenie zamestnancov 

 

Dňa 19.11.2009 sa 4 študenti zúčastnili medzinárodného kola ŠVOČ na Trenčianskej 

univerzite, Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Súťaţ prebiehala vo viacerých sekciách.  

V sekcii: Ľudské zdroje a personálny manaţment     

1. miesto: Katarína Zajacová a Peter Radači  

     Práca: Manažment talentov na PHF EU v Košiciach 

 

Dňa 8. - 9. 10.2009 EDAMBA – Mojmírovce. Zúčastnili sa 3 študenti s 3 prácami. 

1. miesto:  Mgr. Jana Slaninková  

Práca: Kríza v medzinárodnej kamiónovej doprave 

 

 

11 Záver 

 

Hlavné ťaţisko riešenia vedeckovýskumných úloh našej fakulty v roku 2009 zostalo 

na katedrách. Riešiteľské tímy PHF EU v rámci riešenia vedeckovýskumných úloh 

spolupracovali s domácimi a zahraničnými univerzitami, ako aj s podnikateľskými subjektmi 

a inštitúciami. 
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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, Johanes Kepler Universität Linz ai.). 

Okrem týchto moţností udrţuje Podnikovohospodárska fakulta viacročnú spoluprácu so: 

 

zahraničnými univerzitami:  

Jihočeská univerzita České Budějovice (ČR), Politechnika Czestochowska  (Poľsko), Vysoká 

škola automobilového průmyslu Mladá Boleslav , Vysoká škola ekonomická v Prahe (ČR), 

Akademia ekonomiczna v Krakowe, Univerzita v Rzeszowe (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), Faculty of Economics University of 

Miskolc (Miskolc, Maďarsko), Wirtschaftuniversität Viedeň (Rakúsko).  

 

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, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta STU 

v Bratislave, FM PU v Prešove. 

 S vybranými  zahraničnými i domácimi univerzitami spolupracujeme najmä v publikačnej 

oblasti a projektoch typu VEGA. 

 

inštitúciami: 

US Steel, s. r. o., Košice, BIC Group s.r.o. v Bratislave, Finesoft s. r. o.  Košice, Termostav 

Mráz, a.s., Štatistický úrad Košice, Košice, Zdruţenie pre rozvoj regiónu horný Zemplín, 

Chemkostav, a. s., Michalovce, VSE, a.s., Košice, ACASE, a.s. Košice, Tatra banka a.s. 

Bratislava, Novitech a.s., Ministerstvo hospodárstva a pod. 

 

V nadväznosti na Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 

2010 vytyčujeme v oblasti vedeckovýskumnej činnosti (VVČ) na PHF EU v Bratislave so 

sídlom v Košiciach tieto hlavné úlohy: 
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hlavné zámery v oblasti vedeckovýskumnej činnosti na rok 2010 

 prioritne  orientovať VVČ na zahraničné projekty, 

 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, 

 zvýšiť počet podujatí v rámci Týţdňa vedy a techniky, 

 aplikovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti v praxi podnikateľských subjektov 

a inštitúcií. 

 

hlavné zámery v oblasti doktorandského štúdia 

 presadzovať moderné metódy štúdia porovnateľné s  európskymi univerzitami,    

 podporovať výskumné mobility doktorandov a  zahraničné výskumné pobyty, 

 zvýšiť kvalitu a kvantitu výstupov doktorandov. 

 

 

Košice 20. januára 2010 

      doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

            prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 


