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1. Úvod 

 

Predložená správa o vedeckovýskumnej činnosti Podnikovohospodárskej fakulty 

v Košiciach za rok 2014 bola vypracovaná v súlade s požiadavkami na spracovanie  správy 

o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2014. Z dôvodu dôkladnejšieho sa 

oboznámenia so situáciou v oblasti vedeckovýskumnej práce na PHF však boli do materiálu 

doplnené aj ďalšie údaje, ktoré poukazujú  na dynamiku jednotlivých aktivít v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím.  

 

Podnikovohospodárska fakulta  realizovala v uplynulom roku svoje aktivity vo 

všetkých kľúčových oblastiach v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja EU v Bratislave na 

obdobie rokov 2011 – 2015  s výhľadom do roku 2019 a v súlade s hlavnými úlohami PHF na 

rok 2014. Svoje úsilie koncentrovala  na rozvoj dosiahnutých pozitívnych výsledkov, 

hľadanie nových prístupov a riešení s cieľom zlepšiť pozíciu vysokoškolského vzdelávania na 

trhu.   Výrazný úspech sme zaznamenali v hodnotení PHF v rámci hodnotenia ARRA 2014. 

Úspešne sme  absolvovali postupnosť hodnotiaceho procesu v rámci komplexnej akreditácie. 

Intenzívne sa zapájame aj do  prípavy medzinárodnej akreditácie. Vedeckovýskumná činnosť 

fakulty je založená na poznaní, že kvalita vzdelávacích aktivít je úzko spojená 

s vedeckovýskumnou prácou učiteľov. Úroveň výskumu je jedným zo základných kritérií na 

akceptovanie PHF a zároveň je rovnako významným atribútom vo vzťahu ku tvorbe 

finančných zdrojov fakulty.  

 

 

1.1 Štruktúra tvorivých pracovníkov na PHF EU v Košiciach k 31.10. 2014 

 

Ako vyplýva z údajov uvedených v nasledujúcej tabuľke, štruktúra tvorivých pracovníkov  

bola na PHF EU v Košiciach k 31.10. 2014 nasledovná.  

 

 

Tabuľka č. 1 Štruktúra tvorivých pracovníkov na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach   
                      v roku 2014 (prepočítaný evidenčný stav k 31.10.2014)  

Katedra prof. 
mim. 

prof. 

hosť. 

prof. 
doc. 

OA 

s PhD. 

OA 

bez 

PhD. 

A Lektori 
Výsk. 

prac. 
Spolu 

Index 

2014/2013 

KM 2 
 

  2,80 6,99         11,79 0,80 

KOP 3 
 

  2,33 6,5         11,83 1,03 

KFRP   
 

  2 7,5 1       10,5 0,91 

KE   
 

  1  4,99         5,99 0,86 

KKM 1 
 

  2 7         10 0,91 

KIAJK   
 

    
 

2       2 0,50 

Spolu PHF 6 
 

0 10,13 32,97 3 0 0 0 52,11 0,87 

 
KM - Katedra manažmentu  

KOP – Katedra obchodného podnikania 

KFRP -  Katedra finančného riadenia podniku 

KE – Katedra ekonómie  

KKM  – Katedra kvantitatívnych metód 

KJaIK -  Katedra informačnej a jazykovej komunikácie 
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Počet pracovníkov oproti minulému roku poklesol o 7,66 prepočítaných pracovníkov. 

Súbežne sa vylepšila aj kvalifikačná štruktúra, keď počet OA bez PhD. klesol z počtu 4 na 3. 

V roku 2014  sa na PHF uskutočnili 2 habilitačné konania a boli začaté ďalšie dve habilitačné 

konania.V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zvýšený stav pracovníkov v kategórii 

docent o viac ako 5, čo prispelo k zlepšeniu kvalifikačnej štruktúry pracovníkov PHF. Snahou 

vedenia PHF je vytvárať podmienky pre kvalifikačný rast všetkých pracovníkov. 

 

 

2. Hodnotenie výskumu fakulty za rok 2014 

2.1. Hlavné dosiahnuté výsledky výskumu fakulty ako celku za rok 2014 

 

Do vedeckovýskumnej činnosti na PHF boli zapojení všetci  tvoriví pracovníci. Obsah 

výskumu  predstavoval zameranie v súlade so získanými projektmi jednotlivých katedier ako 

aj dlhodobým zámerom EU PHF v Košiciach.  

 

 Podnikovohospodárska fakulta v roku 2014  prostredníctvom svojich pracovníkov 

realizovala   riešenie 7 projektov  VEGA, jeden projekt APVV, jeden  projekt hospodárskej 

praxe, jeden projekt INTERREG, dva projekty mladých vedeckých pracovníkov a naši 

zástupcovia sa zúčastnili na riešení ako spoluriešitelia v piatich projektoch iných vysokých 

škôl. Prehľad riešených projektov je v tabuľke č. 3.1. Výstupom riešenia týchto projektov sú 

významné publikačné výstupy v karentovaných aj nekarentovaných zahraničných časopisoch. 

Vybrané priebežné výsledky sú publikované aj v rámci vystúpení na vedeckých konferenciách 

doma a v zahraničí. 

 

 

 

 

3. Finančné zdroje vedeckovýskumnej činnosti 

 

3.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje - Tabuľky: 3.1.1. – 3.1.5 

 

 

Tabuľka č. 3.1.1.: Štruktúra projektov v roku 2014 

 

Druh projektov 

NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ ÚMP ÚEaM 

NC

EG

Š 

Spolu 

Projekty EÚ (7.RP)                       

Projekty OP VaV a OP 

Vzdelávanie                       

Projekty APVV         1             

Projekty VEGA         7             

Projekty KEGA                       

Projekty hosp. praxe          1              

Projekty MVTS                       

Inštitucionálne projekty                       

Projekty mladých prac. do 30 r.          2             

Iné projekty*         6             
*INTERREG+ projekty riešený v rámci spolupráce s inými VŠ 
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Pri porovnávaní získaných prostriedkov na riešenie projektov sme v roku 2014  

v porovnaní rokom  2013  zaznamenali  pokles získaných finančných prostriedkov najmä 

v kategórií hospodárska prax a iné projekty. Naopak, projekty VEGA mali oproti 

predchádzajucemu roku navýšený objem financovania  o 46%. V tabuľke č. 3.1.2 je podrobne 

rozpísaný objem získaných finančných prostriedkov podľa jednotlivých typov projektov.   

 

Tabuľka č. 3.1.2.: Získané finančné prostriedky fakúlt EU v Bratislave v roku 2014 

Druh projektov 

Získané finančné prostriedky v r. 2014 (v Eur) 

NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ ÚMP 
ÚEa

M 

NCE

GŠ 

B

V 

K

V 

B

V 

K

V 

B

V 

K

V 

B

V 

K

V 
BV 

K

V 
BV 

K

V 

B

V 

K

V 

B

V 

K

V 

B

V 

K

V 

B

V 

K

V 

Projekty EÚ(7.RP)                                         

Projekty ŠPVaV 

a OP Vzdelávanie 

                                        

Projekty APVV                 18390                     

Projekty VEGA                 36618                     

Projekty KEGA                                       

Projekty  hosp. 

praxe  

                
8400 

                    

Projekty MVTS                                       

Inštitucionálne 

projekty 

                
  

                    

Projekty mladých  

prac. do 30 r.  

                
2211 

                    

Iné projekty*                 9952,64                     

SPOLU                 75571,64                      

* Interreg   9952,64 € 

 

 

Tabuľka č. 3.1.3.: Počet podaných a získaných projektov na EU v Bratislave v roku 

2014 

Typ projektov 

Počty projektov v roku 2012 

Počet podaných projektov Počet získaných projektov 1 

N
H

F
 

O
F

 

F
H

I 

F
P

M
 

P
H

F
 

F
M

V
 

F
A

J
 

Ú
E

a
M

 

N
C

E
G

Š
 

Ú
M

P
 

N
H

F
 

O
F

 

F
H

I 

F
P

M
 

P
H

F
 

F
M

V
 

F
A

J
 

Ú
E

a
M

 

N
C

E
G

Š
 

Ú
M

P
 

Projekty EÚ (7.RP) 
        3                   1           

Projekty ŠPVaV                                       

Projekty APVV  
        2                   (2)           

Projekty VEGA         6          (5)         

Projekty KEGA         2          (2)         

Projekty hosp. praxe  
                           

Projekty MVTS                            

Inštitucionálne 

projekty 

                           

Projekty mladých 

prac. do 30 r. 

         

4 

          

2 

        

Iné projekty*         1                   1           

SPOLU         18          4(9)         
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  Je potrebné zdôrazniť, že úspešnosť týkajúca sa schválených a financovaných nových 

projektov zo schémy VEGA, KEGA a MLADÁ VEDA  v roku 2014 nebola vyhovujúca. 

Z celkového počtu 6 podaných projektov VEGA bolo  zaradených do výberu na financovanie  

5 projektov a jeden projekt bol vyradený.  V roku 2014 boli podané dva projekty KEGA. 

V rámci Mladej vedy zo štyroch podaných projektov uspeli dva projekty. Za úspech 

považujeme získanie projektu EU-H2020 (7.RP), v ktorom je hlavným koordinátorom 

Universidade de Coimbra v Portugalsku a V4, kde je hlavným koordinátorom Univerzita 

Palackého v Olomouci, Česká republika.  

 
 

Tabuľka č. 3.1.4.: Finančné prostriedky získané na projekty mladých vedeckých 

pracovníkov v rokoch 2013 - 2014 

Finančné prostriedky na projekty mladých vedeckých pracovníkov  

a študentov 3. stupňa štúdia v dennej forme (v Eur) 

  NHF OF FHI FPM PHF FMV SPOLU 

BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV 

Rok 2013                 3113           

Rok 2014                 2211           

 

 

Na projekty mladých vedeckých pracovníkov sme získali  2211 eur v roku 2014, čo je  

menej  o takmer 29 % oproti predchádzajúcemu roku. Záujmom PHF bude zvýšiť nielen 

angažovanosť v rámci podávania nových projektov mladých vedeckých pracovníkov, ale 

zvýšiť aj  ich úspešnosť pri získavaní finančných prostriedkov.  

 
 

 

Tabuľka č. 3.1.5.: Projekty riešené cez OP Výskum a vývoj v rokoch 2013 – 2014 

Projekty OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie 
Počet projektov 

Získané finančné 

prostriedky 

2013 2014 2013 2014 

Fakulta*     

SPOLU       

 

 

3.3 Celouniverzitné výskumné pracovniská – základné informácie o činnosti v roku 2014 

 

 ---- 

 

3.2 Informácie o projektoch podporovaných  

 

- z domácich grantových schém (9) 

 

Číslo projektu:  VEGA 1/0906/11 

Názov projektu: Spoločenská zodpovednosť firiem v kontexte strategického 

marketingového nástroja v uzavretom cykle potravinového reťazca 

Vedúci projektu: prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. 

Doba riešenia: 2011 - 2014 
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Číslo projektu:  VEGA 1/0519/12 

Názov projektu: Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť  

strategického riadenia v období dlhovej krízy 

Vedúci projektu: Ing. Marek Andrejkovič, PhD. (prof. Ing. Eva Kafková, PhD.) 

Doba riešenia: 2012 - 2015 

 

Číslo projektu:  VEGA 1/0393/12 

Názov projektu: Rýchlosť, volatilita a štrukturálne zlomy integrácie akciových trhov  

Vedúci projektu: doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. 

Spoluriešitelia: doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD., doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD., Ing. 

Andrea Zarembová, PhD. 

Doba riešenia: 2012 - 2014 

 

Číslo projektu:  VEGA 1/0328/13 

Názov projektu: Modelovanie kauzálnych vzťahov inovácií v malých a stredných 

podnikoch  

Vedúci projektu: doc. Ing. Martin Mizla, PhD. 

Doba riešenia: 2013 - 2015 

 

Číslo projektu:  VEGA 1/0292/13 

Názov projektu: Vývoj analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom 

priemysle a v krajinách EÚ  

Vedúci projektu: Ing. Branislav Lajoš, PhD. 

Doba riešenia: 2013 - 2015 

 

Číslo projektu:  VEGA 1/0562/14 

Názov projektu: Vplyv využívania Business Intelligence na výkonnosť podnikov 

Vedúci projektu: prof. Ing. Štefan Čarnický, PhD. 

Doba riešenia: 2014 - 2016 

 

Číslo projektu:  VEGA 1/0708/14 

Názov projektu: Udržateľný rozvoj vysokoškolského vzdelávania v manažérskych 

odboroch  

Vedúci projektu: prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

Doba riešenia: 2014 - 2016 

 

Číslo projektu: APVV 0666-11 

Názov projektu: Integrácia akciových trhov, poznatky z empirického výskumu 

Vedúci projektu: doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD.  

Doba riešenia: 2012-2014 

Číslo projektu: 4600005494 – projekt hospodárskej praxe 

Názov projektu: Experimentálne overenie možností rekultivácie odkaliska TPZ 

v SE - EVO Vojany 

Vedúci projektu: Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. 

Doba riešenia: 2010-2015 
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- projekty podporované z vnútornej grantovej schémy mladých vedeckých 

pracovníkov 

 

Číslo projektu:  MV I-14-115-00 

Názov projektu: Meranie efektívnosti produkčných jednotiek 

Vedúci projektu: Ing. Dana Pančúrová  

Doba riešenia: 2014 

 

Číslo projektu:  MV I-14-116-00 

Názov projektu: Zvyšovanie výkonnosti podnikov aplikáciou moderných metód 

a postupov umelej inteligencie 

Vedúci projektu: Ing. Stela Beslerová, PhD.  

Doba riešenia: 2014 

 

Projekty riešené v spolupráci – domáce granty (3) 

 

Číslo projektu: APVV-0032-11 

Názov projektu: Sociálne determinanty zdravia školákov 

Vedúci projektu: doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD. 

Spoluriešitelia: Ing. Lucia Bosáková, PhD. 

Doba riešenia: 2012 - 2015 

 

Číslo projektu: 3CE 278 P3 

Názov projektu: Central Europe Repair and RE-use Centres and Networks   

Vedúci projektu: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. , SjF STU v Bratislave  

Spoluriešitelia: Ing Jaroslav Dugas, PhD. 

Doba riešenia: 2011 - 2014 

 

Číslo projektu: 113101621 

Názov projektu: On-Line Learning Modules For Waste treatment, Waste disposal and 

Waste recycling   

Vedúci projektu: SjF STU v Bratislave, prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD 

Spoluriešitelia: Ing Jaroslav Dugas, PhD. 

Doba riešenia: 2011 - 2014 

 

-  zahraničných grantových schém (1) 

 

Číslo projektu:  1038R4 INTERREG IV C 

Názov projektu: Digital cooperatives 

Kontaktná osoba: Ing. Matej Hudák, PhD. 

Spoluriešitelia: Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., doc. JUDr. Ing. Aneta 

Bobenič Hintošová, PhD., Ing. Michal Tkáč, PhD. 

Doba riešenia: 2012-2014 

 

Projekt riešený v spolupráci – zahraničný grant (1) 

 

Číslo projektu: SOPHIE HEALTH-F3-2011-278173 

Názov projektu: Evaluating the impact of structural policies on health inequalities and 

 their social determinants and fostering change 

Vedúci projektu: dr. Carme Borell  
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Spoluriešiteľ: Ing. Lucia Bosáková, PhD. 

Doba riešenia: 2011 - 2015 

 

Uvedené projekty reflektujú na aktuálne problémy  hospodárskej praxe a vytvárajú 

priestor pre vedecký rast tvorivých pracovníkov fakulty. 

 

 

Tabuľka č. 3.2.1.: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2014 

Objem pridelených finančných prostriedkov predstavuje čiastku 67 171,64 Eur (tabuľka 

v prílohe) 

 

Tabuľka č. 3.2.2. : Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v 

roku 2014 

Na nevýskumné projekty boli pridelené finančné prostriedky vo výške 8400 € (tabuľka 

v prílohe) 

 

 

3.3 Celouniverzitné výskumné pracoviská  - základné informácie o činnosti v roku 2014 

 

 

3.4 Existujúce schémy na podporu VVČ a doktorandského štúdia na PHF 

 

 Problematike podpory vedeckovýskumnej činnosti sa venuje intenzívna pozornosť 

z radov riadiacich pracovníkov fakulty. Dekan PHF EU za spoluúčasti vedúcich katedier 

pravidelne hodnotí vedeckovýskumné výstupy pracovníkov katedier a prijíma opatrenia 

vedúce ku skvalitneniu publikačných výstupov. V oblasti doktorandského štúdia   

uskutočňujeme seminár doktorandov, na ktorom každý poslucháč prezentuje svoju prácu v 

 teoretickej, ale aj praktickej rovine. Hodnotiaca komisia pozostáva z dekana, prodekana pre 

VaV a z jednotlivých školiteľov. Posudzuje získané a prezentované podklady a následne 

usmerňuje ich ďalšie  vedeckovýskumné aktivity. Pre učiteľov organizuje  fakulta odborné 

semináre na podporu VVČ a doktorandského štúdia. Pravidelné pracovné stretnutia 

riešiteľských kolektívov vytvárajú podmienky pre výmenu dôležitých poznatkov  s ambíciou 

umiestňovať výstupy v databázach WoS, WoK, SCOPUS.   Vysokoškolskí učitelia za články 

publikované v karentovaných časopisoch boli finančne ohodnotení rektorom a dekanom 

fakulty.  Hodnotiaca činnosť v oblasti VVČ  sa prenáša aj na úroveň jednotlivých katedier. 

Poslucháči doktorandského štúdia sa zapájajú do súťaže EDAMBA. Na   KKM boli  vydané  

2 zborníky z vedeckých konferencií realizovaných na katedre. Katedra Obchodného 

podnikania zorganizovala druhý ročník katedrovej konferencie, ktorá zaznamenala 

mimoriadne priaznivú odozvu nielen z  domácich, ale aj zahraničných pracovísk.   
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4. Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce 

 

Tabuľka č. 4.1 Vedecké podujatia organizované v roku 2014 

Názov podujatia 

Typ podujatia 

(konferencia, 

workshop, atď.) 

Fakult

a 

Organizátor: 

Fakulta/ 

Katedra 

Dátum 

konania 
Cieľová skupina 

V. Medzinárodná 

vedecká konferencia:“ 

Zlepšovanie procesov 

pomocou štatistických 

metód V.“  

konferencia  PHF 

PHF/Katedra 

kvantitatívnyc

h metód 

12. - 

13.3.2014 

vedeckí a 

pedagogickí 

pracovníci na 

univerzitách, VŠ, 

odborníci z praxe 

a študenti 

V. Medzinárodná 

vedecká konferencia: 

„ Trendy v aplikovaní 

štatistických metód 

pri zlepšovaní kvality 

V.“ 

konferencia  PHF 

PHF/Katedra 

kvantitatívnyc

h metód 

1.- 3.7.2014  

vedeckí a 

pedagogickí 

pracovníci na 

univerzitách, VŠ, 

odborníci z praxe 

a študenti 

Kvantitatívne metódy 

v praxi 
workshop PHF 

PHF/Katedra 

kvantitatívnyc

h metód 

11.11.2014 

vedeckí a 

pedagogickí 

pracovníci na 

univerzitách, VŠ, 

odborníci z praxe 

a študenti 

Marketing, 

manažment, obchod a 

sociálne aspekty 

podnikania - sekcia: 

Finančné riadenie 

podnikov 

medzinárodná 

vedecká 

konferencia - 

sekcia: Finančné 

riadenie 

podnikov 

PHF PHF/FRP 
23. - 24. 10. 

2014 

učitelia katedry, 

odborníci z 

praxe, tuzemskí a 

zahraniční hostia, 

študenti, 

doktorandi 

Financie, účtovníctvo, 

dane 2014 so 

zameraním na súčasné 

problémy 

vedecký seminár PHF PHF/FRP 11.11.2014 

členovia katedry 

FRP študenti  a 

doktorandi 

Integrácia akciových 

trhov: poznatky z 

empirického výskumu 

prednáška PHF 
KE, KFRP, 

KKM 
14.11.2014 

študenti, 

doktorandi, 

výskumní 

pracovníci 

Vplyv využívania 

nástrojov BI na 

výkonnosť podnikov 

medzinárodný 

vedecký 

workshop 

PHF 

EU 

Košice 

PHF/Katedra 

manažm. 
12.11.2014 

riešiteľský tím, 

odborná 

verejnosť, 

zahraniční a 

domáci odborníci 

Marketing 

manažment, obchod a 

sociálne aspekty 

podnikania 

medzinárodná 

konferencia 
PHF 

Katedra 

obchodného 

podnikania 

23.-

24.10.2014 

marketingoví  

a obchodní 

odborníci, ako aj 

odborníci 

sociálnych vied, 

učitelia , domáci 

a zahraniční 

hostia, študenti, 

doktorandi 
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Quo vadis? 

študentská súťaž 

3.ročník 

o najlepšieu 

študentskú esej           

PHF 

Katedra 

obchodného 

podnikania 

10.10.2014  študenti, učitelia 

Quo vadis? 

moderovaná 

prednáška/beseda 

spojená s 

workshopom 

PHF 

Katedra 

obchodného 

podnikania 

11. 11.2014 študenti, učitelia 

Udržateľný rozvoj 

vysokoškolského 

vzdelávania v 

manažérskych 

odboroch 

workshop PHF 

Katedra 

obchodného 

podnikania 

1.11.2014 

študenti, učitelia, 

doktorandi, 

výskumní 

pracovníci 

Postavenie Slovenska 

v medzinárodnom 

obchode  

prednáška PHF 

Katedra 

obchodného 

podnikania 

12. 11.2014 

študenti, učitelia, 

doktorandi, 

výskumní 

pracovníci  

Surovinovo-

energetická  

budúcnosť ľudstva – 

problém 

technický, filozofický 

alebo psychiatrický:?  

prednáška PHF 

Katedra 

obchodného 

podnikania 

12.11.2014 

študenti, učitelia, 

doktorandi, 

výskumní 

pracovníci 

Geografické 

informačné  

systémy a ich vplyv 

na rozvoj spoločnosti 

s ohľadom na 

medzinárodný obchod  

prednáška PHF 

Katedra 

obchodného 

podnikania 

12.11.2014 

študenti, učitelia, 

doktorandi, 

výskumní 

pracovníci   

Priestorová distribúcia 

OZE  

s ohľadom na 

energetickú 

bezpečnostnú situáciu 

štátu  

prednáška PHF 

Katedra 

obchodného 

podnikania 

12.11.2014 

študenti, učitelia, 

doktorandi, 

výskumní 

pracovníci 

GIS ako podpora  

hospodárskeho 

rozvoja regiónov  

prednáška PHF 

Katedra 

obchodného 

podnikania 

12.11.2014 

študenti, učitelia, 

doktorandi, 

výskumní 

pracovníci 

Spoločenská 

zodpovednosť firiem 

v kontexte 

strategického 

marketingového 

nástroja v uzavretom 

cykle potravinového 

reťazca 

worshop PHF 

Katedra 

obchodného 

podnikania 

12.11.2014 
riešitelia projektu 

VEGA 1/0906/11 

Festival vedy – 

Európska Noc 

výskumníkov 2014 

worshop PHF 

PHF/Katedra 

obchodného 

podnikania 

26.9.2014 

študenti 

základných a 

stredných škôl, 

široká verejnosť 

Účtovníctvo v praxi, 

IFRS, interné kotroly, 

výkazníctvo 

pozvaná odborná 

prednáška 

spoločnosti 

PHF 

Katedra 

finančného 

riadenia 

8.12.2014 

členovia katedry 

FRP študenti  a 

doktorandi 
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Holcim Business 

Services 

podniku 

 

 

Tabuľka č. 4.2. Vedecké časopisy vydávané PHF v roku 2014 

Názov časopisu 
Typ 

časopisu 

Periodicita 

vydávania 
Obsahové zameranie Jazyk ISSN 

  

Podniková revue 

 

  

vedecký 

 

  

2x ročne 

 

 Vedecký časopis je 

zameraný na rozvíjanie 

ekonomickej teórie, 

manažmentu, marketingu, 

financií a ich aplikácií v 

podnikovej praxi. Obsahuje 

vedecké state, príspevky do 

vedeckej diskusie, prehľady 

a názory odborníkov z praxe, 

konzultácie a recenzie. 

  

slovenský, 

český, 

anglický 

 

  

ISSN 1335-

9746 

 

 Acta Ooeconomica 

Cassoviensia 

 

 vedecký 

 

 2x ročne 

 

 Vedecký časopis je 

zameraný na rozvoj 

poznatkov z oblasti 

ekonomických teórií a ich 

aplikácie v praxi. Časopis 

pokrýva témy z oblasti 

ekonomiky, manažmentu, 

marketingu, financií, 

znalostnej ekonomiky atď. 

Zvlášť sa zameriava na 

príspevky týkajúce sa 

problematiky strednej a 

východnej Európy aj 

členských krajín EÚ. 

 anglický 

 

 ISSN 

1337-6020 

 

 Journal of 

Innovations and 

Applied Statistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vedecký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 x ročne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIAS je vedecký on-line 

časopis Katedry 

kvantitatívnch metód 

Podnikovohospodárskej 

fakulty so sídlom v 

Košiciach Ekonomickej 

univerzity v Bratislave 

publikovaný na 

adresehttp://jias.euke.sk/. 

Časopis vychádza 2x ročne a 

uverejnené príspevky sú 

recenzované nezávislými 

odborníkmi. V časopise je 

možné publikovať recenzie a 

ohlasy na vedecké a odborné 

publikácie, učebnice, 

monografie a iné odborné 

texty, ako aj správy a 

informácie o plánovaných 

alebo uskutočnených 

podujatiach. 

 slovenský, 

anglický 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN1338-

5224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
http://jias.euke.sk/
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Manažment v teórii 

a praxi 

 

 

 

 

 

 

 

  

odborný 

časopis 

publikovaný 

on-line 

 

 

 

 

 

  

4x ročne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zámerom vydavateľa 

časopisu je vytvoriť priestor 

pre autorov z vedecko-

výskumných a vzdelávacích 

inštitúcií, ako aj pre autorov 

z podnikovej praxe, ktorí sa 

chcú podeliť so svojimi 

výsledkami výskumov, 

skúsenosťami, postrehmi a 

prispieť k tvorbe nových 

poznatkov v oblasti riadenia 

podnikov. 

 

  

slovenský, 

český, 

anglický 

 

 

 

 

 

 

  

ISSN 1336-

7137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Publikačné výstupy za rok 2014 

 

Publikačná činnosť tak v základnom, ako aj v aplikovanom výskume zohráva dôležitú úlohu 

v činnosti fakulty. Stretávame sa s  určitými problémami ako sú napríklad meniace sa 

štandardy hodnotenia publikačnej činnosti.  Pred dvoma rokmi boli najlepšie hodnotené 

karentované časopisy bez ohľadu na impakt faktor. Väčšina učiteľov aj doktorandov sa preto 

orientovala výlučne na časopisy CC, pretože to sa premietalo nielen do dotácií, ale bolo to aj 

determinujúcou zložkou kariérneho rastu. V súčasnosti sa do popredia dostáva hodnotenie IF, 

čo spôsobilo, že mnohé výstupy považované predtým za jedinečné sa pri tomto hodnotení 

javili ako druhoradé. Ďalším problémom boli kritériá v rámci dotácií, kde prevládala kvantita 

nad kvalitou. Jednoduchšie bolo získať prostriedky navýšením počtu publikačných výstupov 

v menej významných kategóriách. Tento problém sme identifikovali pri hodnotení CAF, kde 

sme boli upozornení hodnotiteľmi a acesormi, že nezávisle od toho ako prichádzajú dotácie sa 

máme orientovať na tie parametre merania výkonnosti výskumného procesu, ktoré sa 

používajú v európskom a svetovom meradle. Preto sme sa začali orientovať na kvalitu na úkor 

kvantity. V roku 2014 sme zaznamenali výrazný pokles publikačných výstupov v kategórii 

A1, A2 a C oproti predchádzajúcim rokom. Na druhej strane bol zvýšený počet publikácií 

v kategórii B, ktorá zahŕňa karentované a impaktované vedecké časopisy, čo je v súlade so 

stratégiou zvyšovania kvality publikačných výstupov na EU PHF. So zvyšujúcou sa kvalitou 

publikačných výstupov zaznamenávame zároveň aj zvyšovanie počtu ohlasov v publikáciách 

registrovaných v citačných indexoch WOS a databáze SCOPUS čo považujeme za priaznivý 

jav. 

Publikačné výstupy PHF sú po zohľadnení poklesu tvorivých pracovníkov oproti 

minulému obdobiu z hľadiska  kvantity  v podstatne  nižšom objeme, ale výrazne bola 

vylepšená  na druhej strane kvalita  výstupov.  V SEK máme zaevidovaných  za rok 2014  5 

karentovaných publikácií a 10 impaktovaných  časopisov. Výsledky dosiahnuté v roku 2014 

boli prezentované na  19 zahraničných konferenciách,  z ktorých predpokladáme  že bude viac 

ako 11 výstupov umiestnených v databázach WoK, resp. Scopus. Úplnú štruktúru 

publikačných výstupov dotvárajú aj publikácie, ktoré zatiaľ nie sú vykazované  SEK. 

V súčasnosti sú viaceré v štádiu  recenzného konania.  Predpokladáme preto, že počty 

publikačných výstupov sa ešte navýšia. 

 V  budúcnosti budeme nadalej klásť dôraz na zvyšovanie  kvality publikačných 

výstupov  v zmysle posilnenia publikácií v časopisoch evidovaných v databázach WoK, WoS, 

SCOPUS.  
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Prehľad výstupov publikačnej činnosti PHF uvádza tabuľka 4.3.1  až 4.3.3 

 

Tabuľka č. 4.3.1.: Súhrnný prehľad výstupov publikačnej činnosti fakúlt 

a celouniverzitných pracovísk Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014 vo 

vybraných kategóriách (PČ evidovaná k 31.12.2014) – SEK  

  
Štatistika záznamov podľa 

kategórií publikačnej činnosti 
EU NHF OF FHI FPM PHF FMV FAJ UMP ÚEM 

NC

EG

Š 

AAA 
Vedecké monografie vydané 

v v zahraničných vydavateľstvách 
          

 
          

AAB 
Vedecké monografie vydané v 

domácich vydavateľstvách 
          

 
          

ABA 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch 

charakteru vedeckej monografie 

vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

          
 

          

ABB 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch 

charakteru vedeckej monografie 

vydané v domácich 

vydavateľstvách 

          
 

          

ABC 

Kapitoly vo vedeckých 

monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 

          
 

          

ABD 

Kapitoly vo vedeckých 

monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách 

          
 

          

ACA 
Vysokoškolské učebnice vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 
          

 
          

ACB 
Vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách 
          

 
          

ACC 

Kapitoly vo VŠ učebniciach 

vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

          
 

          

ACD 

Kapitoly vo VŠ učebniciach 

vydané v domácich 

vydavateľstvách 

          
 

          

ADC 
Vedecké práce v zahraničných 

karentovaných časopisoch 
          

 
          

ADD 
Vedecké práce v domácich 

karentovaných časopisoch 
          

 
          

ADE 
Vedecké práce v zahraničných 

nekarentovaných časopisoch 
          

 
          

ADF 
Vedecké práce v domácich 

nekarentovaných časopisoch 
          

 
          

AEC 

Vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 

          
 

          

AED 

Vedecké práce v domácich 

recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 
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AEG 

Stručné oznámenia, abstrakty 

vedeckých prác v zahraničných 

karentovaných časopisoch 

          
 

          

AEH 

Stručné oznámenia, abstrakty 

vedeckých prác v domácich 

karentovaných časopisoch 

          
 

          

AFA 

Publikované pozvané príspevky na 

zahraničných vedeckých 

konferenciách 

          
 

          

AFB 

Publikované pozvané príspevky na 

domácich vedeckých 

konferenciách 

          
 

          

AFC 
Publikované príspevky na zahr. 

vedeckých konferenciách 
          

 
          

AFD 

Publikované príspevky na 

domácich vedeckých 

konferenciách 

          
 

          

AFE 
Abstrakty pozvaných príspevkov 

zo zahraničných konferencií 
          

 
          

AFF 
Abstrakty pozvaných príspevkov z 

domácich konferencií 
          

 
          

AFG 
Abstrakty príspevkov zo 

zahraničných konferencií 
          

 
          

AFH 

Abstrakty príspevkov z domácich 

konferencií 

 

          
 

          

AGJ 
Autorské osvedčenia, patenty, 

objavy 
          

 
          

BAA 
Odborné monografie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 
          

 
          

BAB 
Odborné monografie vydané v 

domácich vydavateľstvách 
          

 
          

BBA 

Kapitoly v odborných 

monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 

          
 

          

BBB 

Kapitoly v odborných 

monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách 

          
 

          

BCB 
Učebnice pre základné a stredné 

školy 
          

 
          

BCI Skriptá a učebné texty           
 

          

BCK 
Kapitoly v učebniciach a 

učebných textoch 
          

 
          

BDA 

Heslá v odborných 

terminologických slovníkoch a 

encyklopédiách vydaných v 

zahraničných vydavateľstvách 

          
 

          

BDB 

Heslá v odborných 

terminologických slovníkoch a 

encyklopédiách vydaných v 

domácich vydavateľstvách 

          
 

          

BDC 
Odborné práce v zahraničných 

karentovaných časopisoch 
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BDD 
Odborné práce v domácich 

karentovaných časopisoch 
          

 
          

BDE 
Odborné práce v nekarentovaných 

zahraničných časopisoch 
          

 
          

BDF 
Odborné práce v nekarentovaných 

domácich časopisoch 
          

 
          

BEC 
Odborné práce v recenzovaných 

zahraničných zborníkoch 
          

 
          

BED 
Odborné práce v recenzovaných 

domácich zborníkoch 
          

 
          

BFA 
Abstrakty odborných prác zo 

zahraničných podujatí 
          

 
          

BFB 
Abstrakty odborných prác v 

zborníkoch z domácich podujatí 
          

 
          

BGH Legislatívne dokumenty           
 

          

CAA 

Umelecké monografie, preklady, 

autorské katalógy vydané 

v zahraničných vydavateľstvách 

          
 

          

CAB 

Umelecké monografie, preklady, 

autorské katalógy vydané 

v domácich vydavateľstvách 

                      

CDC 

Umelecké práce a preklady v 

zahraničných karentovaných 

časopisoch 

                      

CDD 

Umelecké práce a preklady v 

domácich karentovaných 

časopisoch 

                      

CDE 

Umelecké práce a preklady v 

zahraničných nekarentovaných 

časopisoch 

                      

CDF 

Umelecké práce a preklady v 

domácich nekarentovaných 

časopisoch 

                      

EAI Prehľadové práce – knižné                       

EAJ 
Odborné preklady publikácií – 

knižné 
                      

FAI 
Redakčné a zostavovateľské práce 

knižného charakteru 
          

 
          

  SPOLU           
 

          

 

 

Tabuľka č. 4.3.2.: Výsledky publikačnej činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za 

obdobie 2011 až 2014 – SEK  

Počty publikácií EU v Bratislave podľa jednotlivých kategórií za roky 2011-2014 

Kategórie publikačnej činnosti 
Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013 

Rok 

2014 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej 

monografie 
        

Vedecké monografie (AAA, AAB) 
    

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie (ABA, ABB)     



16 

 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 
    

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 
    

Odborné knižné práce (BAA, BAB) 
    

Učebnice pre základné a stredné školy (BCB) 
    

Skriptá a učebné texty (BCI) 
    

Prehľadové knižné práce (EAI) 
    

Umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, 

CAB)     

Odborné preklady knižných publikácií (EAJ) 
    

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, resp. zborníky (FAI)     

Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých 

časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy     

Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 
    

Stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných 

časopisoch (AEG, AEH)     

Odborné články v karentovaných časopisoch (BDC, BDD) 
    

Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela 

v karentovaných časopisoch (CDC, CDD)     

Autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ) 
    

Skupina C- Ostatné recenzované publikácie 
    

Kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) 
    

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD) 
    

Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF) 
    

Vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách 

(AEC, AED)     

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, 

AFB, AFC, AFD)     

Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, 

AFG, AFH)     

Kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB) 
    

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK) 
    

Heslá v odborných terminologických slovníkoch 

a encyklopédiách vydaných v domácich a zahraničných 

vydavateľstvách (BDA, BDB) 
    

Odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF) 
    

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 

(BEC, BED)     

Abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí 

(BFA, BFB)     

Legislatívne dokumenty (BGH) 
    

Umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela 

v nekarentovaných časopisoch (CDE, CDF)     

Sumár za EU v Bratislave (skupiny A1+A2+B+C) 
    

Ostatné kategórie 
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Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých 

zborníkoch (AEE)     

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých 

zborníkoch (AEF)     

Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií (AFK) 
    

Postery v zborníkoch z domácich konferencií (AFL) 
    

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (AGI) 
    

Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch 

(BEE)     

Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (BEF) 
    

Štandardy, normy (BGG) 
    

Kvalifikačné práce dizertačné, habilitačné (DAI) 
    

Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI) 
    

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 

(EDJ)     

Výskumné štúdie a priebežné správy (GAI) 
    

Práce zverejnené na internete (GHG) 
    

Rôzne publikácie a dokumenty (GII) 
    

Celkový sumár za EU v Bratislave (skupiny 

A1+A2+B+C+ostatné kategórie)     

 

 

Tabuľka 4.3.3.: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2014 a porovnanie s rokom 

2013 - SEK 

 

V roku 2014 

Kategória 

fakulta 

AAA, 

AAB, 

 ABA, 

ABB 

ACA, 

ACB, 

BAA, 

BAB, 

BCB, 

BCI, 

EAI, 

CAA, 

CAB, 

EAJ 

FAI 
ADC, 

BDC 

ADD, 

BDD 

CDC, 

CDD 
Ostatné Spolu 

NHF               0 

OF               0 

FHI               0 

FPM               0 

FMV               0 

FAJ               0 

PHF 
       

 ÚEaM               0 

NCEGŠ               0 

SEK               0 

Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 
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V roku 2013 

Kategória 

fakulta 

AAA, 

AAB, 

 ABA, 

ABB 

ACA, 

ACB, 

BAA, 

BAB, 

BCB, 

BCI, 

EAI, 

CAA, 

CAB, 

EAJ 

FAI 
ADC, 

BDC 

ADD, 

BDD 

CDC, 

CDD 
Ostatné Spolu 

NHF               0 

OF               0 

FHI               0 

FPM               0 

FMV               0 

FAJ               0 

PHF 
       

0 

ÚEaM               0 

NCEGŠ               0 

SEK               0 

Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

5. Vedecká výchova študentov 3. stupňa – zhodnotenie vedeckej výchovy na PHF 

tabuľky 5.1.-5.16 

 

Aj keď vedecká výchova bola zabezpečovaná na vysokej úrovni, čo sa odrazilo 

v kvalite dizertačných prác, považujeme za potrebné posilniť význam systematického 

zabezpečovania najnovších poznatkov z oblasti metodológie vedy. Alternatívu riešenia by 

sme videli v zabezpečení osobnej  účasti renomovaných odborníkov vo vyučovacom procese 

tretieho stupňa prostredníctvom tzv. blokových prednášok. Z hľadiska zvýšenia úrovne 

podkladov slúžiacich pre dizertačné práce organizujeme pravidelné vedecké stretnutia 

doktorandov, na ktorých  tlmočia poslucháči doktorandského štúdia za účasti komisie svoje 

napredovanie vo vedeckovýskumných aktivitách.  Na druhej strane sú individuálne 

usmerňovaní v smerovaní ďalšej vedeckovýskumnej práce. Školitelia zintenzívňujú dohľad 

nad svojimi doktorandmi a orientujú výskumné aktivity tak, aby dochádzalo k prepájaniu 

vzájomných poznatkov. Každoročne sa poslucháči zúčastňujú konferencie EDAMBA.  

 

 

Tabuľka č. 5.1. : Akreditované študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia na 

fakulte k 31.12.2014 

Akreditované študijné odbory Akreditované študijné programy 

Číslo 

odboru 
Názov Názov 

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku  Ekonomika a manažment podniku  
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Tabuľka č. 5.2. : Zoznam akreditovaných študijných programov 3. stupňa štúdia 

ponúkaných k 1.9.2014 

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

  

 

PH 

 

 

 

 Ekonomika 

a manažment podniku 

 Ekonomika 

a manažment 

podniku 

 Denná 

 

 

 

 

 

Externá 

 

 

 

 

 

 AJ, NJ, RJ, ŠJ, 

FJ 

 

 

 

 

 

AJ, NJ, RJ, ŠJ, 

FJ 

 

 

 PhD. 

 

 

 

 

 

 

PhD. 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 5.3. : Zoznam akreditovaných študijných programov 3. stupňa štúdia - 

pozastavenie práva, odňatie práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 

31.12.2014 

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný program 
Forma Jazyky 

Skratka  

titulu 

Dátum  

pozastavenia 

  3.             

  3.             

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva 

Fakulta Stupeň 
Študijný 

odbor 
Študijný program 

Forma Jazyky 

Skratka  

titulu 

Dátum  

pozastavenia 

  3.             

 

 

Tabuľka č. 5.4.: Prijímacie konanie na študijné programy na 3. stupni štúdia v roku 

2014 

Podskupina 

študijných odborov - 

ekonómia a 

manažment 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášo

k 

Účasť Prijatie Zápis 
Prihlášky

/ plán 

Prijatie

/                

účasť 

Zápis/            

prijati

e 

Zápis

/                  

plán            

Denná forma 10 9 8 8 7 0,9 1,0 0,9 0,7 

Externá forma 5 6 5 1 4 3,0 0,2 4,0 0,8 

Spolu 15 15 13 9 11 1,0 0,7 1,2 0,7 

 

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

Podskupina študijných 

odborov 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

ekonómia a manažment 12 11 11 10 80,0 84,6 122,2 90,9 

Spolu 12 11 11 10 80,0 84,6 122,2 90,9 
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Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí 

Podskupina študijných 

odborov 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

ekonómia a manažment         0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tabuľka č. 5.5. : Počet študentov 3. stupňa štúdia vysokej školy k 31.10.2014 

Fakulta Stupeň štúdia 
Denná forma Externá forma 

SPOLU 
Občania SR Cudzinci Občania SR Cudzinci 

NHF 
      

OF 
 

          

FHI 
 

          

FPM 
 

          

PHF 3. 21 0 13 1 35 

FMV 
 

          

SPOLU 
 

          

 

 

Tabuľka č. 5.6. : Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave  

za roky 2012 – 2014 

Rok 

Študenti 3. stupňa štúdia (zo 

SR) 

Študenti 3. stupňa štúdia 

(zahraniční) Absolventi 3. stupňa 

štúdia spolu 
Interní Externí Interní Externí 

Rok 2014 21 13 0 1 5 

Rok 2013 21 11 0 1 15 

Rok 2012 29 11 0 1 8 

 

Tabuľka č. 5.7. : Vývoj počtu študentov 3. stupňa štúdia na fakulte (stav k 31.10.2014) 

Forma štúdia / Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Denná forma štúdia 28 25 29 29 21 21 

Externá forma štúdia 18 15 9 12 12 14 

SPOLU 46 40 38 41 33 35 

 

 

Tabuľka č. 5.8 Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na fakultách EU v Bratislave 

k 31.12.2014 

k 

31.12.2014 

Študenti 3. stupňa 

štúdia zo SR 

Zahraniční 

študenti 3. stupňa 

štúdia 

Absolventi 3. stupňa 

štúdia za rok 2014 

% absolventov 

na celkovom 

počte študentov 

3. stupňa štúdia 
Interní Externí Interní Externí Interní Externí 

NHF               

OF               

FHI               
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FPM               

PHF 21 13 0 1 4 1 14,2 

FMV 
       

SPOLU               

 

 

 

Tabuľka č. 5.9  Štruktúra študentov 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave v roku 2014 

Riadok Ukazovateľ 
Celkový 

počet 

1. Zaradení v 3. stupni štúdia spolu 34 

2. 

z toho (z r. 1) 

pre potrebu škol. pracoviska 7 

3. pre iné pracoviská 4 

4. v dennej forme 7 

5. v externej forme 4 

6. Novoprijatí na 3. stupeň štúdia 11 

7. 

z toho (z r. 6) 

pre potrebu škol. pracoviska 7 

8. pre iné pracoviská 4 

9. denní študenti  7 

10. externí študenti  4 

11. štud. 3. stupňa z prac. škol. pracoviska 7 

12. V roku 2012 štúdium 3. stupňa ukončili 5 

13. z toho (z r. 12) 
v plánovanom termíne 5 

v novourčenom termíne 0 

14. Počet zrušených štud. 3. stupňa 0 

15. Počet zahraničných študentov 3. stupňa 1 

16. z toho (z r. 15) počet "vládnych štipendistov" 0 

17. z toho (z r. 15) 
počet študentov 3. stupňa študujúcich na 

vlastné náklady 
1 

Pozn.: v riadku 1. a 6. nie sú zahrnutí zahraniční občania 

 

 

 

Tabuľka č. 5.10 Podiel riadne skončených štúdií na 3. stupni štúdia na celkovom počte 

začatých štúdií na 3. stupni štúdia v danom akademickom roku k 31.12.2014 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina 

študijných 

odborov 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 

štúdia 
2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/20011 2009/2010 2008/2009 

 Ekonomika 

a manažment 

podniku 

3. 

 

denná  

 0/6 0,11 0,38 1,00 0,82 0,60 

  Ekonomika 

a manažment 

podniku 

 

3. 

 

 

externá  

 0/3 0/4 0/3 0/0 0/2 0,25 



22 

 

Tabuľka č. 5.11 Absolventi 3. stupňa štúdia vrátane zahraničných absolventov  

na PHF EU za rok 2014 

Študijný odbor 3. stupňa štúdia 

(aj číslo odboru) 

Počet absolventov 

Z toho počet 

zahraničných 

absolventov 

Interní Externí Interní Externí 

 Ekonomika a manažment 

podniku 3.3.16 
4 1 0 0 

SPOLU 4 1 0 0 

 

 

Tabuľka č. 5.12 Počet interných a externých školiteľov na fakulte pre študijné 

programy za rok 2014 

Študijný odbor/študijný 

program 3. stupňa štúdia 

Počet interných školiteľov Počet externých školiteľov 

Docenti Profesori Docenti Profesori 

 Ekonomika a manažment 

podniku/ Ekonomika 

a manažment podniku 

8 6 0 2 

 

 

Tabuľka č. 5.13 Miera zaťaženia školiteľov na 3. stupni štúdia v roku 2014 

Indikátor   

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2014 21 

Počet externých študentov 3. stupňa štúdia k 31.12.2014 14 

Počet školiteľov na fakulte 16 

Počet denných študentov 3. stupňa štúdia /školiteľ 1,31 

Počet denných a externých študentov 3. stupňa štúdia 

/školiteľ 
2,18 

 

 

 

Tabuľka č. 5.14 Informácie o dizertačných prácach predložených na obhajobu na 

fakulte v roku 2014 

Typ práce 

Počet 

predložených 

záverečných 

prác 

Počet 

obhájených 

Fyzický 

počet 

školiteľov 

záverečných 

prác 

Fyzický 

počet 

školiteľov 

záverečných 

prác bez 

PhD. 

Fyzický počet 

školiteľov 

záverečných 

prác 

(odborníci 

z praxe) 

Dizertačná 5 5 5 0 0 
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Tabuľka č. 5.15 Publikačné výstupy študentov 3. stupňa štúdia fakulty za rok 2014 

Typ publikácie 

Študenti 3. 

stupňa štúdia v 

dennej forme 

štúdia 

Študenti 3. 

stupňa štúdia v 

externej forme 

štúdia 

Monografie, učebnice, vysokoškolské učebné texty 
  

Publikované state v karentovaných časopisoch 
  

Pulikované state vo vedeckých časopisoch vo WoK 
  

Pulikované state v ostatných vedeckých časopisoch 

(domáce/zahraničné) 
8/4 4/0 

Publikované state v odborných časopisoch 

(domáce/zahraničné) 
0/1 

 

Publikované ríspevky v zborníkoch z konferencií (v 

zahraničí) 
11 3 

Publikované príspevky v zborníkoch z konferencií (domáce) 27 5 

SPOLU 46/5 4/8 

 

 

Tabuľka č. 5.16 Počet študentov 3. stupňa štúdia fakulty uhrádzajúcich školné 

(akademický rok 2013/2014) 

Forma 

štúdia 

Stupeň 

štúdia 

Počet 

študentov, 

ktorým 

vznikla v ak. 

roku 

2013/2014 

povinnosť 

uhradiť 

školné 

Z toho počet študentov  Počty študentov 

Počet 

žiadostí 

o zníženie 

školného 

Počet žiadostí 

o odpustenie 

školného 

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť 

školné v 

externej 

forme 

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť 

školné za 

prekročenie 

štandardnej 

dĺžky štúdia 

cudzincov, 

ktorí 

uhrádzajú 

školné 

ktorým bolo 

školné 

odpustené 

ktorým bolo 

školné 

znížené 

Denná 

forma 
3. 0 0 2 0 2 0 0 2 

Externá 

forma 
3. 12 10 2 1 1 1 1 1 

SPOLU 3. 12 10 4 1 3 1 1 3 

 

 

Tabuľka č. 5.17 Počet absolventov 3. stupňa štúdia, ktorí riadne skončili štúdium 

v akademickom roku 2013/2014 

Fakulta 
Stupeň 

štúdia 

Denná forma Externá forma 

SPOLU Občania 

SR 
Cudzinci 

Občania 

SR 
Cudzinci 

NHF 3.           

OF 3.           

FHI 3.           

FPM 3. 4 0 1 0 5 

PHF 3. 
     

FMV 3.           

SPOLU 3.           
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6. Kvalifikačný rast, habilitačné a inauguračné konanie na fakulte – zhodnotenie 

    tabuľky 6.1.-6.4. 

 

 V roku 2014 sa na fakulte neuskutočnilo vymenúvacie konanie.  Úspešne ukončili 

habilitačné konania 2 uchádzači Ing. Tomáš Výrost, PhD. a Ing. Silvia Megyesiová, PhD. 

V roku 2014 podali žiadosti o habilitačné konanie 2 uchádzači Ing. Michal Stričík, PhD. 

a Ing. Eva Manová, PhD. Habilitačné konania uvedených uchádzačov sa uskutočnia dňa 

30.1.2015. 
 

 

Tabuľka č. 6.1 : Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 

2014 

P.č. Meno a priezvisko 
Študijný 

odbor 

Vek 

v čase 

schválen

ia 

návrhu 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

schválenia 

návrhu vo 

VR fakulty 

Dátum 

predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

        

        

 

Vymenúvacie konanie Počet 
V tom počet žiadostí 

mimo vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2014 

 

  

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2014 

 

  

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2014 

 

  

Počet inak skončených konaní:     

zamietnutie     

stiahnutie     

iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

 

Celkový počet predložených návrhov 

Priemerný vek 

uchádzačov 

  
 
 

 

Tabuľka č. 6.2: Zoznam udelených vedecko-pedagogických titulov docent za rok 2014 

P.č. 
Meno 

a priezvisko 

Študijný 

odbor 

Vek 

v čase 

schvále

nia 

návrhu 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

schválenia 

návrhu vo 

VR fakulty 

Dátum 

udelenia 

titulu 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

1. 
Ing. Tomáš 

Výrost, PhD. 

Ekonomika 

a 

manažment 

podniku 

36 8.7.2013 7.4.2014 1.5.2014 áno 

2. 

Ing. Silvia 

Megyersiová, 

PhD. 

Ekonomika 

a 

manažment 

podniku 

45 2.4.2014 21.11.2014 1.1.2015 áno 
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Habilitačné konanie Počet 
V tom počet žiadostí 

mimo vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2014     

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2014 2   

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2014 2   

Počet inak skončených konaní:     

zamietnutie     

stiahnutie     

iné (smrť, odňatie práva a pod.)     
 

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek 

2  40,5 

 

 

Tabuľka č. 6.3. : Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 

na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2014 

Fakulta Odbor 

 Podnikovohospodárska  Ekonomika a manažment podniku 

 

Tabuľka č. 6.4. : Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie 

na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti priznaného 

práva k 31.12.2014 

 

Pozastavené práva 

Fakulta Odbor 

Dátum 

pozastavenia 

      

 

Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva 

Fakulta Odbor 

Dátum odňatia  

alebo skončenia 

platnosti 

      
 

 

 

7. Čestný titul Dr. h. c. EU v Bratislave navrhnutý fakultou  

 

Tabuľka č. 7.1. : Udelený čestný titul Dr. h. c. Ekonomickej univerzity v Bratislave 

v roku 2014    

P.č. Meno a priezvisko Dátum udelenia Stručná charakteristika 

1.       

 

8. Čestné tituly „profesor emeritus“ na EU v Bratislave navrhnuté fakultou 

 

Tabuľka č. 8.1. : Udelený čestný titul "profesor emeritus" na EU v Bratislave na návrh 

fakulty v roku 2014 

P.č. Meno a priezvisko Fakulta Dátum schválenia vo VR EU v Bratislave 

1.       
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9. ŠVOČ na fakulte – zhodnotenie  

 

 Cieľom pre budúce obdobie bude posilniť záujem študentov, ale aj pedagogických 

pracovníkov. Osobná zainteresovanosť a systematická práca tvorivých pedagogických 

pracovníkov a poslucháčov sa odrazí v kvalite predložených prác, ale aj vo zvýšenom počte 

predložených prác  prihlásených do súťaže ŠVOČ.   

 

Tabuľka č. 9.1. : Prehľad ocenených na fakultnom kole ŠVOČ v roku 2014 

Umiestnenie 
Stupeň 

štúdia 
Meno a priezvisko Fakulta 

Študijný 

program 
Ročník Názov práce Vedúci práce 

1. 1. Anna Opinová PHF OP 3. 

Guerilla 

marketing a jeho 

uplatnenie pre 

kaderníctvo 

STAR 

Ing. Jana 

Naščáková, 

PhD. 

3. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Tatiana Murániová 

 

 

 

 

PHF 

 

 

 

 

PEM 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Využitie 

modelov 

predikčnej 

analýzy a ich 

aplikovanie v 

podmienkach 

konkrétnych 

podnikov 

Ing. Stela 

Beslerová, 

PhD. 

 

 

Umiestnenie 
Stupeň 

štúdia 
Meno a priezvisko Fakulta 

Študijný 

program 
Ročník Názov práce Vedúci práce 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Martin Dluhoš 

 

 

 

 

 

 

 

PHF 

 

 

 

 

 

 

 

FRP 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Pôda a pozemky 

na Slovensku-

analýza ceny 

výrobného 

faktora ako 

hlavného 

determinantu 

jeho atraktivity v 

európskom 

kontexte 

doc. RNDr. 

Zuzana 

Hajduová, 

PhD. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

10. Medzinárodné výskumné aktivity PHF  

 členovia redakčných rád časopisov v zahraničí 

 

Pardubice, Česká republika 

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Tkáč, CSc. – člen redakčnej rady medzinárodného 

vedeckého časopisu znalostí spoločnosti /Journal of Knowledge Society 

 

prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. – členka redakčnej rady časopisu  Marketing 

science & inspirations I 

 

Budapest, Maďarsko 

Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD. – členka redačnej rady časopisu Controller Info 
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 členovia komisií a združení  

 

Brussel, Belgicko 

prof. Ing. Bohuslava Mihalčová – European Federation of National Engineering 

Asociatios 

 

Ing. Lucia Bosáková, PhD. 

členka konzorcia projektu SOPHIE 7RP 

 

Ing. Lucia Bosáková, PhD. 

členka medzinárodnej vedecko-výskumnej siete HBSC (Health Behaviour in Schooll-

aged children), ako i siete CoHeReNt (Community and Health Research Network). 

 

 

 projekty – medzinárodná spolupráca 

 

Ornskoldsvik Švédsko, stretnutie partnerov k projektu E-COOP-Interreg 

Ing. Michal Tkáč, PhD. 

Ing. Matej Hudák, PhD. 

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

doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. 

Warszawa,Poľsko stretnutie partnerov k projektu E-COOP-Interreg 

Ing. Michal Tkáč, PhD. 

Ing. Matej Hudák, PhD. 

 

Cambridge, Anglicko stretnutie partnerov k projektu E-COOP-Interreg 

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

doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. 

doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD. 

Ing. Michal Tkáč, PhD. 

Ing. Matej Hudák, PhD. 

 

Brno, Česká republika stretnutie k projektu Horizon 2020 

Ing. Lucia Bosáková, PhD. 

 

Melbourne Austrália, výskumné projekty a granty 

doc. Ing. Martin Mizla, PhD. 

 

Groningen, Holandsko, stretnutie k projektom 

Ing. Lucia Bosáková, PhD. 

 

Bologna, Taliansko, stretnutie k projektu INTERREG 

Ing. Michal Tkáč, PhD. 

 

Okrem realizácie medzinárodných projektov intenzívne rozvíjame spoluprácu s 

Francúzskym  veľvyslanectvom v SR a v Rakúsku s oddeleniami pre vedu a výskum, 

prostredníctvom ktorých sa usilujeme o začlenie do konzorcií v rámci programu 

Horizont 2020. Úspešne spolupracujeme prostredníctvom Ing. Bosákovej, PhD. 

s Medical Faculty Uniuversity of Groningen v Holandsku, s Fakultou telesné kultury 

Univerzity Palackého v Olomouci. 
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 účasť na konferenciách 

 

Alma-ata, Kazachtan 

Ing. Martin Bosák, PhD. 

 

Brno, Česká republika 

Ing. Michaela Bruothová, PhD. 

Ing. Stela Beslerová, PhD. 

Ing. Jana Dzuričková 

 

Prato, Taliansko 

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. 

 

Budapest, Maďarsko 

doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. 

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. 

doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD. 

 

Tarnobrzeg, Poľsko 

prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 

 

Olomouc, Česká republika 

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. 

doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD. 

 

Poděbrady, Česká republika 

Ing. Matej Hudák, PhD. 

 

Ostrava, Česká republika 

Ing. Marek Andrejkovič, PhD. 

 

Praha Česká republika 

doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. 

prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD 

doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD. 

Ing. Marek Andrejkovič, PhD. 

Ing. Roman Lacko 

 

Krakow, Poľsko 

doc. Ing. Martin Mizla, PhD. 
 

Glasgow, Anglicko 

Ing. Lucia Bosáková, PhD. 

 

 

Účasť na  učiteľských mobilitách  

 

Praha, Česká republika - ERASMUS 

Ing. Michal Stričík, PhD. 
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 Czestochowa, Poľko - ERASMUS 

 doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. 

 Ing. Pavol Andrejovský, PhD. 

 

 Varna, Bulharsko – ERASMUS 

 Ing. Martin Bosák, PhD. 

Ing. Alexander Tarča, PhD. 

 

 České Budějovice, Česká republika – ERASMUS 

 prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

 

 Rijeka, Chorvátsko – ERASMUS 

Ing. Jana Naščáková, PhD. 

 

Prednáška 

 Groningen, Holandsko 

Ing. Lucia Bosáková, PhD. 

 

Vyžiadané prednášky 

    Ing. Lucia Bosáková 

    Olomouc, Česká republika,Univerzita Palackého 

 

 prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií  na tému  ,,Vedenie ľudí a motivácia v manažmente“ – podujatie     

ktoré je sprievodnou akciou TvaT 

 

       prof. Ing. M. Pružinský, CSc. 

         Vyžiadaná prednáška na tému: ,,Európska Integračná teória“ na Krakowskej akademii    

         Andrzeja Frycza Modrzewskiego  

 

Účasť na zasadnutiach Vedeckej rady 

doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. 

Politechnika Rzeszowska, Poľsko 

 

Stretnutie k ISO 

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

        Viedeň, Austrian Standards Institute, Rakúsko 

 

 

11. Uskutočnené rozvojové aktivity na podporu vedy a výskumu a doktorandského 

štúdia na fakulte v roku 2014  

 

Z dôvodu potreby permanentného skvalitňovania publikačných výstupov kladie 

vedenie PHF dôraz na priebežnú a intenzívnu vedeckú a publikačnú činnosť.Každý tvorivý 

pracovník obdržal vlastný plán publikačnej činnosti, ktorý sa následne vyhodnocuje v rámci 

atestácie učiteľov.  Okrem toho sme organizovali rozvojové aktivity na podporu vedy  aj 

priamo na jednotlivých katedrách. Cieľovou skupinou iniciatív na podporu vedy a výskumu 

bola široká verejnosť bez ohľadu na vek, ktorú  organizuje Slovenská organizácia pre 
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výskumné a vývojové aktivity – SOVVA, Slovenská akadémia vied – SAV, EurActiv 

a Centrum vedecko-technických informácií. 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave,  PHF v Košiciach využila  túto príležitosť na 

propagáciu svojich aktivít ako i samotnej organizácie.  Projekt Festival vedy – Noc 

výskumníkov má celoeurópsky charakter a 26.9.2014 sa konal už desiaty ročník. Slovensko sa 

do tejto iniciatívy zapojilo po ôsmykrát (štvrtýkrát aj na PHFv Košiciach). Poslaním projektu 

bolo ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia s výnimočným povolaním. Touto formou sa 

približuje pracovná náplň vedcov širokej verejnosti a predovšetkým deťom. Noc 

výskumníkov 2014 v Košiciach sa konala 26.9. v OC Optima v čase od 09:00-21:00. 

Podujatie bolo úspešné, nakoľko sa do pripravených aktivít zapojilo veľké množstvo ľudí 

a celkovo bola účasť väčšia ako minulý rok. V dopoludňajších hodinách to boli organizované 

skupiny žiakov základných a stredných škôl z Košického kraja a popoludní široká verejnosť, 

hlavne rodičia s deťmi. Vzhľadom na veľký záujem o stánok Podnikovohospodárskej 

fakulty, veľkú účasť v pripravených aktivitách pre verejnosť a relatívne bezproblémovú 

organizáciu, je možné hodnotiť participáciu fakulty na tomto podujatí v roku 2014 ako veľmi 

úspešnú.  

V rámci rozvojových aktivít na podporu vedy a výskumu sú permanentne 

prehodnocované plány publikačnej činnosti s reálne dosiahnutými výsledkami za každú 

z katedier. Školitelia dohliadajú na publikačné výstupy doktorandov, ktorých zároveň 

usmerňujú z hľadiska skvalitňovania ich publikačných výstupov.  Budujú sa intenzívne 

prepojenia medzi pracovníkmi   jednotlivých katedier za účelom vytvárania 

interdisciplinárnych vedeckých tímov.    

 

 V roku 2014 bola zahájená príprava medzinárodnej vedeckej konferencie „Technické 

vedy a výrobný manažment, ktorej cieľovou skupinou je okrem pracovníkov PHF aj široký 

okruh akademických pracovníkov, výskumných pracovníkov univerzít a vysokých škôl 

a odborníkov technikov, výrobných manažérov Európskej hospodárskej praxe. Plánovaná 

akcia je pod gesciou prof. h. c. prof. Ing. Milana Majerníka, PhD. predsedu medzinárodného 

vedeckého výboru konferencie 

 

12. SWOT analýza VVČ fakulty (stav k 31.12.2014) 

(tabuľka v prílohe) 

 

 

13. Zameranie výskumu fakulty na rok 2015 

 

13.1 Obsahové zameranie výskumu fakulty na rok 2015 

 

Vedeckovýskumná činnosť na PHF EU bude nadväzovať na úlohy deklarované v 

„Dlhodobom zámere rozvoja Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity so 

sídlom v Košiciach vo funkčnom období 2011 – 2015 s výhľadom do roku 2019“. 

Prioritne sa budeme orientovať na realizáciu projektu EURÓPA 2020 v kooperácii 

s ČR, SRN a Poľskom, na zahraničné projekty, ako aj na pravidelné organizovanie vedeckých 

podujatí s medzinárodnou účasťou za účelom prezentácie a komparácie dosahovaných 

výsledkov výskumu. V rámci zefektívnenia publikačnej činnosti sa fakulta zameria na 

zlepšenie jej ukazovateľov v kategórii A. V snahe dosiahnuť kvalitu vzdelávania na 3. stupni 

štúdia bude fakulta naďalej podporovať výskumné mobility doktorandov, moderné metódy 

štúdia ako aj kvalitu a kvantitu ich výstupov. Posilní sa význam priebežného hodnotenia 

publikačných výstupov všetkých pedagogických pracovníkov. Sústredí sa pozornosť na 
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skvalitnenie publikačných výstupov doktorandov pod vedením ich školiteľov v prepojení na 

výstupy súvisiace s riešením  realizovaných grantových projektov. 

 

Zameranie výskumu sa kontinuálne bude prenášať aj na jednotlivé katedry. 

 

Katedra kvantitatívnych metód 

Výskum na katedre zameriame na skúmanie konvergencie medzi výnosmi krajín strednej a 

východnej Európy s výnosmi na rozvinutých  akciových   trhoch  Európy, determinanty 

konvergencie akciových výnosov rozvíjajúcich sa trhov s rozvinutými trhmi, odhadovanie 

a výskum  časovo-variantných  grafových štruktúr medzi akciovými trhmi vytvorených  za 

pomoci korelačnej analýzy medzi výnosmi akciových trhov. Výskum na katedre ďalej 

zamieranie na aplikáciu kvantitatívnych metód v praxi, na základe týchto výsledkov budeme 

schopní publikovať hodnotné vedecké články v renomovaných časopisoch. Katedra usporiada 

v roku 2015 dva workshopy s daným zameraním. 

 

Katedra manažmentu 

Medzi prioritné oblasti výskumu, na ktoré sa chce Katedra manažmentu orientovať v roku 

2015, patria: 

- ekonomicko-environmentálna štúdia a experimentálne overenie možností rekultivácie 

odkaliska troskopopolovej zmesi v SE-EVO Vojany, 

- modelovanie kauzálnych vzťahov inovácií v malých a stredných podnikoch, 

- vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov, 

- diverzifikácia ekonomicko-manažérsky zameraných študijných programov na 

slovenských univerzitách na problematiku riešenia programu HORIZONT 2020. 

 

Katedra obchodného podnikania 

- Prioritou v oblasti vedy a výskumu bude podávanie projektov podporovaných z domácich 

grantových schém (VEGA, KEGA, APVV).   

- Okrem toho je nutné zapojiť katedru do projektov 8. RP EÚ. Spomedzi ďalších projektov 

pôjde o projekty APVV typu bilaterálnej spolupráce. 

- Katedra musí reagovať na súčasné ekonomické a sociálno-psychologické vplyvy 

subjektov v nadväznosti na pokračujúcu sociálnu a hospodársku situáciu ovplyvnenú 

demografickými, ekonomickými a medzinárodnými a z toho plynúcimi interkultúrnymi 

procesmi. 

- Ďalej je potrebné zamerať sa na skvalitnenie výstupov publikačnej aktivity vedecko-

pedagogických pracovníkov v zmysle Internej smernice č.2/2013 „Konkretizácia 

pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov 

EU v Bratislave“  v kategóriách A1 zahraničné a domáce vedecké monografie, A2 

zahraničné a domáce vysokoškolské učebnice a v kategórii B publikácie v karentovaných 

časopisoch a v časopisoch registrovaných v databázach WOS, SCOPUS. 

- V súvislosti so zlepšovaním spomínaných výstupov, musia členovia katedry nadväzovať 

aj osobné kontakty s inými univerzitami a hospodárskou praxou. Preto bolo cieľom členov 

katedry aj v roku 2014 opäť organizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu. 

 

Katedra finančného riadenia podniku 

V roku 2015 sa katedra FRP bude podieľať na projekte VEGA č. 1/0402/15 s názvom 

“Insolvencia podnikov v SR: konkurzy, reštrukturalizácie a predikcia finančnej tiesne“. Je to 

projekt podaný katedrou ekonómie, kde vedúcim projektu je doc. Ing.  Eduard Baumöhl, PhD. 

a spoluriešiteľmi sú 6 členovia katedry FRP. Obdobie riešenia projektu je na roky 2015-2017. 

Cieľmi projektu bude: preskúmať, či existuje závislosť medzi hrubým výťažkom 
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v konkurznom konaní a mierou uspokojenia konkurzných veriteľov, preskúmať efektívnosť 

reštrukturalizačných konaní a výkonnosť správcov konkurzu a reštrukturalizácie, navrhnúť 

postupy účtovania účtovných jednotiek v konkurze. Ťažiskovou úlohou pri riešení projektu 

VEGA 01/0292/13 bude aplikovať získané teoretické poznatky na dáta s cieľom prezentovať 

vplyv rôznorodých faktorov na finančnú výkonnosť podnikov v slovenskom priemysle. 

Výsledky tohto skúmania budú prezentované čiastkovo      na jednotlivých konferenciách a vo 

vhodných vedeckých časopisoch. Hlavným výsledkom vedeckého skúmania bude vedecká 

monografia, v ktorej budú v komplexnosti prezentované výsledky skúmania členov projektu. 

 

 

Katedra ekonómie 

- Naďalej zapájať doktorandov do riešenia výskumných úloh katedry, vytvárať 

predpoklady a sledovať publikačné výstupy doktorandov a ich prezentovanie na 

vedeckých konferenciách. 

- Okrem doriešenia rozpracovaných úloh na katedre (projekty VEGA) venovať pozornosť 

aj spolupráci s inými katedrami EU, resp. podieľať sa na projektoch iných katedier 

a univerzít. 

- Pravidelne publikovať dosiahnuté výsledky vedecko-výskumnej činnosti, vyvinúť úsilie 

na ich uverejnenie vo vedeckých a karentovaných časopisoch. 

- Naďalej sa aktívne zúčastňovať na domácich i zahraničných odborných a vedeckých 

konferenciách a tým aj vytvárať podmienky na spoluprácu. 

- Využívať vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť učiteľov katedry na prípravu aj 

vlastnej študijnej literatúry. 

 

Okrem iného bude potrebné zabezpečiť aj modernizáciu výučby jazykov technickými 

prostriedkami a zlepšovať metodiku výučby cudzích jazykov. 

 

 

 

Košice 23. 1. 2015 

 

 

              prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. 

       prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 


