
I. ÚVOD 

a) Profilácia fakulty a ciele výskumu v roku 2002 

 

 Vedecko-výskumná profilácia fakulty a konkrétne ciele v roku 2002 na PHF EU 

vychádzali z Koncepcie VVČ PHF EU  do roku 2003. Vedecko-výskumná činnosť bola 

orientovaná na ďalšie vedecké rozpracovanie aktuálnych otázok integrácie Slovenska do 

Európskej únie, stanovenie podmienok zvyšovania konkurenčnej schopnosti podnikov 

v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. Obsahové zameranie vedecko-výskumnej 

činnosti v roku 2002 zároveň vychádzalo zo študijného odboru „Ekonomika a manažment 

podniku“ a z odboru doktorandského štúdia „Odvetvové a prierezové ekonomiky“.  

Dlhodobým vedeckým cieľom je vypracovať návrhy a odporúčania pre slovenské podniky, 

formulovať a implementovať flexibilné stratégie zabezpečujúce rozvoj podniku pri rýchle 

sa meniacich vonkajších a vnútorných podmienkach. 

 

 Hlavné ťažisko riešenia vedecko-výskumných úloh je na katedrách. Základnými 

formami vedecko-výskumnej činnosti boli v roku 2002 grantové projekty VEGA, program 

medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a interné grantové úlohy. V roku 2002 

riešili učitelia celkovo 7 projektov VEGA z toho boli 3 projekty so začiatkom riešenia 

v roku 2002. Učitelia fakulty riešili zároveň 11 interných grantových úloh, jeden projekt 

v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. 

 

b) Zameranie výskumných projektov v nasledujúcom roku 

 

 V roku 2003 budú riešitelia  riešiť celkom 7 projektov VEGA z toho je 6 projektov 

pokračujúcich: 

 

1. VEGA č. 1/8277/01 – Doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD. Stratégia slovenských 

podnikov procese integrácie SR do EÚ 

     Cieľom projektu je analýza podmienok zvýšenia výkonnosti priemyselných podnikov 

v SR, zhodnotenie vývoja v oblasti aplikácie reinžinieringu a výskum využitia 

informačných systémov v slovenských podnikoch z hľadiska pripravenosti pre vstup 

do EÚ. 
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2. VEGA č. 1/8276/01 – Doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. Implementácia 

marketingových teórií v hospodárskej praxi 

V druhej etape riešenia sa riešiteľský kolektív sústredí na aplikáciu zistení z doterajších 

výskumov a analýz v hospodárskej praxi. Na tento účel využije tvorbu metodických 

materiálov a príručiek pre hospodársku prax. 

 

3. VEGA č. 1/8058/01 – Doc. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. Modelové prístupy 

v strategickom finančom plánovaní 

 Vedeckým cieľom druhej etapy riešenia bude overenie navrhovaného modelu 

strategického finančného plánovania v konkrétnych podmienkach výrobného podniku. 

 

4. VEGA č. 1/9218/02 – Doc. Ing. Alena Daňková, CSc. Podnik v procese štrukturálnych 

zmien 

 V druhej etape projektu bude riešiteľský kolektív analyzovať súčasnú situáciu malých 

a stredných podnikov v MR, ČR a Poľsku, formuluje hlavné parametre 

diferencovaného prístupu pri poskytovaní podnikateľských úverov a vypracuje 

metodiku pre účinnú aplikáciu systému riadenia podnikateľských rizík. 

 

5. VEGA č. 1/9228/02 – Prof. PhDr. Elvíra Dudinská, PhD. Marketingová pripravenosť 

slovenských podnikov v podmienkach vstupu SR do EÚ a globalizácie svetového trhu 

 V druhej etape, ktorá je syntetického charakteru pôjde o návrh modelu podnikového 

strategického marketingu v procese ekonomickej integrácie a vypracujú sa 

charakteristiky kvalitatívnych zmien marketingovej práce s dopadom na 

internacionalizáciu ekonomických procesov. Kompletizácia informácií sa uskutoční 

formou marketingového auditu. 

 

6. VEGA č. 1/9225/02 - Mgr. Ing. Renáta Vokorokosová, PhD. Príprava používateľov 

progresívnych platobných nástrojov ako predpoklad akcelerácie a zefektívnenia 

obchodnej činnosti vo väzbe na vstup SR do EÚ 

 V druhej etape riešenia uskutoční riešiteľský kolektív analýzu súčasných prístupov 

užívateľov elektronických platobných nástrojov na Slovensku a v zahraničí a stanoví 

požiadavky na prípravu užívateľov elektronického platobného styku na Slovensku. 
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7.  VEGA č. 1/0486/03 – Doc. RNDr. Michal Tkáč, CSc.  Ekonomické aspekty 

zlepšovania kvality 

 V roku 2003 začína prvá etapa riešenia projektu. Prínosom tohto projektu bude 

modifikácia moderných metód zlepšovania kvality na teoretickej báze takým 

spôsobom, aby boli okamžite použiteľné pre praktické potreby slovenských firiem. 

V prvej etape zároveň pôjde o prípravu podkladov pre vzdelávanie od úrovne tréningov 

na najnižšom stupni riadenia až po vzdelávanie vrcholového manažmentu. 

 V roku 2003 budú riešitelia pokračovať v riešení týchto interných grantových úloh:  

 

1. IG č. 0428/01 Stratégia finančného riadenia slovenských podnikov pri rozvíjaní 

ekonomickej dynamiky 

       Vedúci projektu:  Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

       Spoluriešitelia:  9 

 

2. IG č. 0432/01 Ekonomické aspekty riadenia kvality v integrovaných systémoch 

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

     Spoluriešitelia:  4 

  

3. IG č. 0431/01 Riadenie likvidity podniku pomocou tokových veličín 

    Vedúca projektu:  Ing. Jana Czillingová, CSc. 

     Spoluriešitelia:  6 

  

4. IG č. 300010/02 Manažment finančných tokov a financií v malých a stredných    

    podnikoch v SR 

   Vedúca projektu:  Ing. Anna Čepelová, PhD. 

    Spoluriešitelia:  4 

 

5. IG č. 300008/02 Vývoj manažérskeho účtovníctva – podpora  kvalifikovaného 

a kvalitného riadenia slovenských podnikov pred vstupom do európskeho priestoru 

     Vedúci projektu:  Ing. Juraj Neufeld, PhD. 

     Riešiteľov:   7 
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6.  IG č. 300011/02 Kombinatorické aspekty vyšetrovania konečných geometrických 

štruktúr 

     Vedúci projektu:  RNDr. Rastislav Jurga, PhD. 

      Spoluriešitelia:  2 

 

7. IG č. 300000/02 Formulovanie stratégie rozvoja podnikov v útlmovom odvetví pri 

vstupe  

   do EÚ 

   Vedúca projektu:  Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

    Spoluriešitelia:  3 

  

 V roku 2003 začína riešenie týchto interných grantových projektov: 

 

8. IG č. (nebolo zatiaľ pridelené) Aplikácia princípov e-learningu v podmienkach 

pedagogického procesu fakulty a overenie jeho efektivity 

     Vedúci projektu:   doc. PhDr. Margita Mesárošová, PhD. 

      Spoluriešitelia:  7 

 

9. IG č. (nebolo zatiaľ pridelené) Imidž poisťovne a postoje občanov a podnikateľských  

subjektov v poistnej ochrane. 

      Vedúci projektu:   Ing. Eva Kafková, PhD. 

      Spoluriešitelia: 5 

 

 

II. ORGANIZAČNÉ, PERSONÁLNE, MATERIÁLNO-TECHNICKÉ  

     A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE  VEDY A TECHNIKY 

 

 
 V roku 2002 nedošlo na PHF EU k žiadnym organizačným zmenám výskumu. 

Jednotlivé pracoviská spolupracovali v rámci riešenia vedecko-výskumných úloh s celým 

radom významným inštitúcií a podnikov z celého Slovenska. 

 

 V rámci VVČ získali učitelia fakulty finančné prostriedky, ktoré použili hlavne na 

zaplatenie vložného na konferencie, cestové, nákup literatúry, a nákup výpočtovej 

techniky. Riešitelia projektov VEGA získali v roku 2002 celkovo 163 120,- Sk. Tieto 
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prostriedky využili riešitelia iba na krytie bežných výdavkov. V tomto roku neboli na 

projekty VEGA pridelené kapitálové prostriedky.   

 

Na interné grantové úlohy bolo pridelených celkom  247 100 Sk. Na kapitálové 

výdavky sa použilo 130 000,- Sk a na bežné výdavky 117 100 Sk. Na projekt v rámci 

SAIA bol pridelené finančné prostriedky  vo výške 3507,66 EUR. Na projekt VTS boli 

pridelené finančné prostriedky vo výške 6 600, Sk. 

 

Z riešenia projektov VEGA a interných grantových úloh okrem pridelených zdrojov 

nezískala fakulta žiadne ďalšie finančné zdroje..  

 

 

III. PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV PRI RIEŠENÍ VÝSKUMNÝCH  

       PROJEKTOV 
 

 

a) projekty interného grantového systému EU 
 

V roku 2002 sa riešili tieto interné grantové úlohy: 

 

1. IG č. 0425/00 Inovácia obsahu a metód výučby cudzích jazykov na PHF EU v Košiciach 

   Vedúca projektu:  PhDr. Kornélia Blašková, CSc. 

    Spoluriešitelia:  8 

V roku 2002 sa riešenie projektu orientovalo na výber a prípravu relevantných 

východiskových textov pre výučbu v základnom kurze odbornej francúzštiny 

s ekonomickým zameraním, zohľadnenie interkultúrneho aspektu cudzojazyčnej 

komunikácie a prípravu výukových programov s aplikáciou audiovizuálnej a počítačovej 

techniky. 

 Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované  v 3 učebných textoch, v 7 

nekarnetovaných časopisoch a v 17 zborníkoch z medzinárodných vedeckých 

konferencií. 
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2. IG č. 0427/01 Počítačová podpora hodnotenia podnikateľského rizika 

    Vedúci projektu:  Doc. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. 

    Spoluriešitelia:  2 

     Konkrétnym zámerom projektu na rok 2002 bolo zvládnutie vybraného softvérového    

     produktu a možností jeho praktických aplikácií pri kvantifikácii podnikateľského rizika    

     a návrh postupu hodnotenia podnikateľského rizika s využitím vybraného softvéru. 

 Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované v 1 vedeckej monografii, 1 

vysokoškolskej učebnici,  1 vysokoškolských skriptách,  3 nekarentovaných časopisoch 

domácich,  11 zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

 

3. IG č. 0428/01 Stratégia finančného riadenia slovenských podnikov pri rozvíjaní  

ekonomickej dynamiky 

      Vedúci projektu:  Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

       Spoluriešitelia:  9 

V roku 2002 sa projekt orientoval na komplexné posúdenie všetkých činiteľov, ktoré 

ovplyvňujú finančnú situáciu podnikov, analýzu nákladov na odpisovanie investičného 

majetku a zhodnotenie účinkov daňovej politiky na finančné hospodárenie podniku. 

 Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované v 1 vedeckej monografii,  1 

vedeckom časopise zahraničnom,  3 domácich vedeckých časopisoch,  5 odborných 

časopisoch a  11 zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

 

4. IG č. 0429/01 Interakcia IS/ITaTQM pri realizácii zmien v podnikoch 

    Vedúci projektu:  Doc. Ing. Martin Mizla, CSc. 

     Spoluriešitelia:  4 

 Vedeckým cieľom druhej etapy projektu riešenej v roku 2002 bol prieskum 

v podnikoch v oblasti zmien a interakcie formou dotazníkov predovšetkým 

jednotlivých vrstiev, funkcií a tokov podľa navrhnutého multidimenzionálneho modelu 

organizácie. 

         Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované v 5 zborníkoch 

z medzinárodných vedeckých konferencií. 

 

5. IG č. 0432/01 Ekonomické aspekty riadenia kvality v integrovaných systémoch 

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

     Spoluriešitelia:  4 
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Riešenie úloh projektu bolo v roku 2002 orientované na prípravu postupov 

a aktualizáciu metód v zmysle novelizácie normy ISO 9000-2000, VDA6.1 a QS9000 

a riešenie aktuálnych problémov v rámci predmetnej problematiky vo výrobnej praxi. 

  Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované v 4 vedeckých časopisoch,  11 

domácich zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

  

6    IG. č. 0430/01 Manažment inovačného procesu vo firmách 

      Vedúci projektu:  Ing. Pavel Vavrinčík, CSc. 

      Spoluriešitelia:  3 

 Druhá etapa riešenia projektu bola zameraná na racionalizáciu a zintenzívnenie 

inovačného procesu v priemyselných podnikoch – námety týkajúce sa podnikovej 

stratégie a inovačnej stratégie ako jej súčasti, formovanie celkovej proinovačnej 

stratégie organizačnej štruktúry podnikov, manažmentu vývoja nových výrobkov 

a financovania inovácií. 

          Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované v 1 vedeckej monografii, 2 

učebných textoch  1 domácom karentovanom časopise  5 domácich nekarentovaných 

časopisoch a  5 zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

 

7.   IG č. 0431/01 Riadenie likvidity podniku pomocou tokových veličín 

      Vedúca projektu:  Ing. Jana Czillingová, CSc. 

       Spoluriešitelia:  6 

 Cieľom druhej etapy riešenia projektu bolo vypracovanie prehľadu finančných tokov 

vo vybraných podnikoch a využitie cash flow v podobe ukazovateľov 

          Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované v 1 vysokoškolských 

skriptách,  7 odborných časopisoch a  4 zborníkoch z medzinárodných vedeckých 

konferencií. 

 

8. IG č. 300010/02 Manažment finančných tokov a financií v malých a stredných 

podnikoch  v SR 

     Vedúca projektu:  Ing. Anna Čepelová, PhD. 

     Spoluriešitelia:  4 

 V prvom roku riešenia interného grantu sa riešiteľský kolektív orientoval v prvom rade 

na prípravu a spracovanie dotazníka a na osobný monitoring podnikov. Druhým 

čiastkovým vedeckým cieľom bola príprava a zhodnotenie súčasných možností 
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získania a podmienok čerpania finančných prostriedkov z domácich a zahraničných 

zdrojov prostredníctvom predvstupových projektov. 

          Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované v 2 domácich vedeckých 

nekarentovaných časopisoch, a  13 zborníkoch z medzinárodných vedeckých 

konferencií. 

 

9.  IG č. 300008/02 Vývoj manažérskeho účtovníctva – podpora  kvalifikovaného 

a kvalitného riadenia slovenských podnikov pred vstupom do európskeho priestoru 

     Vedúci projektu:  Ing. Juraj Neufeld, PhD. 

     Riešiteľov:  7 

Prvá etapa výskumnej úlohy bola zameraná na štúdium stavu riešenia danej 

problematiky doma i v zahraničí a na zistenie možných smerov rozvoja teoretických 

poznatkov a vytypovanie oblastí riešenia pre podnikovú prax. 

  Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované v 6 odborných časopisoch a 4 

zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

 

10.IG č. 300011/02 Kombinatorické aspekty vyšetrovania konečných geometrických 

štruktúr 

      Vedúci projektu:     RNDr. Rastislav Jurga, PhD. 

      Spoluriešitelia:    2 

 Vedeckým cieľom projektu v prvom roku riešenia bolo štúdium konečných 

komutatívnych algebraických štruktúr nepárnej charakteristiky. Boli dosiahnuté 

pôvodné vedecké výsledky týkajúce sa štruktúry špeciálnych lokálnych okruhov. 

         Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované v 1 zborníku vedeckých prác. 

 

11. IG č. 300000/02 Formulovanie stratégie rozvoja podnikov v útlmovom odvetví pri 

vstupe do EÚ 

      Vedúca projektu:  Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

      Spoluriešitelia:  3 

 V prvom roku riešenia výskumnej úlohy sa riešiteľský kolektív sústredil na zber, 

analýzu a triedenie teoretických materiálov k riešeniu problematiky a komparáciou 

údajov zostavil východiskovú bázu pre následnú analýzu údajov, ktorá sa uskutoční 

v roku 2003. Súčasne bolo úsilie kolektívu sústredené na kvalitné zostavenie a overenie 
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pološtruktúrovaného dotazníka ako jednej z metód pre uskutočnenie budúceho 

prieskumu. 

          Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované v 1 vedeckej monografii,  1 

domácom nekarentovanom časopise,  2 zborníkoch z medzinárodných vedeckých 

konferencií. 

 

b) projekty VEGA 

 

1. VEGA č. 1/8277/01 Stratégie slovenských podnikov v procese integrácie SR do EÚ 

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

     Spoluriešitelia: 11 

Cieľom projektu v druhej etape bolo stanovenie podmienok zvyšovania adaptability 

a konkurencieschopnosti podnikov SR v procese integrácie do Európskej únie. Druhá 

etapa bola zameraná na formulovanie konkrétnych návrhov a metodických odporúčaní 

pre podniky v konkrétnych oblastiach. 

   Výsledky riešenia boli publikované v 2  monografiách, 1 kapitole v zahraničnej 

monografii, 1 skriptách, 10 príspevkoch vo vedeckých časopisoch, 1 príspevku 

v domácom karentovanom časopise,  15 príspevkoch v zborníkoch z medzinárodných 

vedeckých konferencií. 

 

2. VEGA č. 1/8276/01 Implementácia marketingových teórií v hospodárskej praxi 

     Vedúci projektu:  Doc. PhDr. Margita Mésárošová, CSc. 

      Spoluriešitelia: 10 

 Cieľom projektu bolo zhodnotenie a selekcia vhodných teoretických východísk pre 

tvorbu optimálnej marketingovej stratégie a nástrojov marketingového mixu 

s prihliadnutím na slovenské osobitosti a pripravovaný vstup do Európskej únie. 

 V máji 2002 zorganizoval riešiteľský kolektív medzinárodný vedecký seminár. 

Program seminára pozostával z 22 vystúpení domácich riešiteľov i partnerov zo 

spolupracujúcich univerzít. Referáty boli publikované v zborníku v podobe CD-ROMu.  

         Výsledky boli publikované v 1 vysokoškolskej učebnici,  v 2 zahraničných 

nekarentovaných vedeckých časopisoch,  3 domácich nekarentovaných časopisoch,   9 

zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 
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3. VEGA č. 1/8058/01 Modelové prístupy v strategickom finančnom plánovaní 

     Vedúci projektu:  Doc. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. 

     Spoluriešitelia: 4 

Projekt bol zameraný na ďalšie vedecké rozpracovanie problematiky strategického 

manažmentu s dôrazom na strategické finančné plánovanie. Dôraz bol kladený na 

stanovenie základných princípov tvorby a aplikácie modelu strategického finančného 

plánovania. 

         Výsledky boli publikované v 1 vysokoškolskej učebnici,  1 domácom 

karentovanom časopise,  2 vedeckých monografiách, 1 skriptách,  1 zahraničnom 

nekarentovanom časopise, 2 domácich nekarentovaných časopisoch, 5 odborných 

časopisoch, 14 príspevkoch v zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

 

4. VEGA č. 1/8208/20 Kvantitatívne orientované metódy manažérskeho rozhodovania    

v podnikovom manažmente 

       Vedúci projektu:  Doc. Ing. Martin Vološin, PhD. 

       Spoluriešitelia: 9 

       Cieľom prvej etapy riešenia bola analýza súčasného stavu teoretického rozpracovania   

       danej problematiky a trendov v oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a systémov na    

       podporu rozhodovania v praxi vyspelých krajín. 

 Výsledky riešenia projektu boli publikované v 1 monografii, 1 kapitole v 

zahraničnej    

  vedeckej monografii,  5 domácich nekarentovaných časopisoch,  4 odborných    

časopisoch,  7 zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

 

5. VEGA č. 1/9218/02 Podnik v procese štrukturálnych zmien 

     Vedúci projektu:  Doc. Ing. Alena Daňková, CSc. 

      Spoluriešitelia:  5 

 Cieľom projektu bolo rozpracovanie koncepcie rozvoja malých a stredných podnikov 

v Karpatskom regióne, ktorý v procese integrácie do EÚ bude zohľadňovať všetky 

legislatívno-ekonomické normy s cieľom efektívnej transformácie. 

           Výsledky boli publikované v 3 domácich nekarentovaných časopisoch,  6 

domácich odborných časopisoch a  10 zborníkoch z medzinárodných vedeckých 

konferencií. 
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6. VEGA č. 1/9228/02 Marketingová pripravenosť slovenských podnikov v podmienkach 

vstupu SR do EÚ a globalizácie svetového trhu 

      Vedúci projektu:  Prof. PhDr. Elvíra Dudinská, PhD. 

       Spoluriešitelia: 3 

 Projekt mal za cieľ rozpracovať rámcovú koncepciu teórie medzinárodného marketingu 

pre podnikateľské subjekty v podmienkach integrácie SR. Koncepcia je založená na 

vývoji marketingových techník a metód, rozhodovacom procese, organizovaní 

marketingu a formách komunikácie so zahraničným zákazníkom. 

   Výsledky boli publikované v 2 vysokoškolských skriptách,  5 domácich 

nekarentovaných časopisoch,  1 domácom karentovanom časopise,  3 odborných 

časopisoch a 6 zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

 

7. VEGA č. 1/9225/02   Príprava používateľov progresívnych platobných nástrojov ako 

predpoklad akcelerácie a zefektívnenia obchodnej činnosti vo väzbe na vstup SR do EÚ 

     Vedúci projektu:  Mgr. Ing. Renáta Vokorokosová, PhD. 

      Spoluriešitelia:  3 

 Projekt je zameraný na zvýšenie využívania bezhotovostného platobného styku na 

Slovensku. Prvá etapa bola orientovaná na analýzu a komparáciu súčasného stavu 

hotovostného a bezhotovostného platobného styku v SR a v krajinách EÚ.  

            Výsledky boli publikované v 1 vedeckej monografii,  1 vysokoškolských 

skriptách,  2 karentovaných časopisoch, 2 zahraničných nekarentovaných časopisoch, 

 6 domácich nekarentovaných časopisoch,  4 zborníkoch z medzinárodných vedeckých 

konferencií. 

  

 

c) vedecko-technické grantové projekty 

 

Na základe dohody medzi vládou SR a ČR o vedecko-technickej spolupráci 

schválilo MŠ SR projekt „Vývoj malých a stredných podnikov v ČR a SR“ pod číslom 

118/084. Na riešení tohto projektu participuje OPF v Karvinej, EF UMB v Banskej 

Bystrici a PHF EU. Zodpovednou riešiteľkou za PHF EU je Doc. Ing. Alena Daňková, 

CSc. 
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d) projekty medzinárodnej vedeckej a technickej spolupráce  

    (medzinárodné granty) 
 

 

 Riadiace grémium programu Akcia Rakúsko-Slovensko spolupráca vo vede 

a vzdelávaní SAIA schválilo na 39. zasadnutí projekt „Strategische Allianzen Zwischen 

Landwirtschaft, Industie und Tourismus am Beispiel Österreichs“ pod číslom 39s10. 

Vedúci projektu bol Doc. Ing. Matej Polák, PhD. V rámci tohto programu sa uskutočnila 

exkurzia 30 študentov PHF a vybraných odborníkov z praxe. Exkurzia spojená 

s workshopmi bola zameraná na regionálne manažmenty Dolného Rakúska. Program bol 

zameraný na manažment oblastí zaoberajúcej sa pestovaním spracovaním, predajom vína 

a iných produktov. 

 

e)  ostatné vedecké projekty 

 

Okrem uvedených projektov učitelia fakulty neriešili žiadne iné projekty. 

 

 

IV. VEDECKÁ VÝCHOVA 

 V roku 2002  učiteľ fakulty získal vedeckú hodnosť docenta Doc. Ing. Martin 

Mizla, CSc. vo vednom odbore: Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní. Vedeckú 

hodnosť PhD. získali: Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. – vedný odbor: 62-90-9 Podnikový 

manažment,  Ing. Eva Kafková, PhD.: vedný odbor: poisťovníctvo 

Podnikovohospodárska fakulta získala v roku 1999 právo vychovávať doktorandov 

vo vednom odbore 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky v špecializácii 

„Ekonomika obchodu a priemyslu“.  

 

V roku  2002 študovalo na PHF 46 doktorandov, z toho 12 doktorandov študovalo 

v dennej forme a 34 v externej forme. Jeden externý doktorand je cudzí štátny príslušník. 

 

Dňa 28.6.2002 sa uskutočnilo prijímacie konanie na doktorandské štúdium. 

Prijímacieho konania sa zúčastnilo 16 uchádzačov. Vedomosti uchádzačov posudzovali 

dve odborné komisie a 3 komisie hodnotili úroveň jazykových znalostí uchádzačov. Na 
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základe výsledkov prijímacieho konania boli na dennú formu štúdia prijatí 3 doktorandi a 7 

doktorandi boli prijatí na externú formu štúdia.  

 

V uplynulom roku sa dvoch termínoch uskutočnili dizertačné skúšky, ktorých sa 

zúčastnilo 7 doktorandov. Doktorandi preukázali na skúškach veľmi dobré znalosti 

a komisia ohodnotila ich vedomosti ako výborné. 

 

V roku 2002 absolvovali doktorandi kolokviá z predmetu makroekonómia, 

mikroekonómia, odvetvové ekonomiky a metódy vedeckej práce. Úspešnosť doktorandov 

na jednotlivých kolokviách je veľmi vysoká. 

 

Výsledky ročného hodnotenia doktorandov svedčia o tom, že doktorandi si plnia 

svoje povinnosti v súlade s individuálnym plánom doktoranda. Z celkového počtu 46 

doktorandov 1 doktorand zanechal štúdium a 2 boli vylúčení zo štúdia z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti. 

 

 Doktorandi aktívne vystupujú na medzinárodných vedeckých konferenciách, ako 

o tom svedčí zoznam publikačnej činnosti. 

 

 V roku 2002 získala fakulta právo habilitácie docentov a inaugurácie profesorov 

v odbore: „Ekonomika a manažment podniku“. V súčasnom období dve učiteľky fakulty 

predložili habilitačné práce a začalo habilitačné konanie.  

 

 Vedenie PHF venuje systematickú pozornosť organizovaniu ŠVOČ. Rada ŠVOČ 

v spolupráci s vedením fakulty a Nadáciou prof. Pázmana zorganizovala dňa 15.4. 2002 6. 

ročník fakultného kola ŠVOČ, ktorého sa po uskutočnení katedrových kôl, zúčastnilo 40 

študentov s 23 prácami. Súťažné práce boli zaradené do 3 sekcií: sekcia marketing, sekcia 

manažment, sekcia ekonómia. Víťazi fakultného kola ŠVOČ sa zúčastnili dňa 11.6.2002 

celouniverzitného kola ŠVOČ na EU v Bratislave. Naši študenti obsadili 4. a 5. miesto 

z celkového počtu 19 prác. Víťazné práce fakultného kola ŠVOČ sa zúčastnili dňa 

25.10.2002 aj medzinárodného kola ŠVOČ v Nových Zámkoch. Študenti našej fakulty 

obsadili 1. miesto v sekcii marketing a 1. miesto v medzinárodnej sekcii. Aj tieto výsledky 

sú dôkazom systematickej pozornosti venovanej práci so študentmi. 
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 Podnikovohospodárska fakulta si v tomto roku pripomenula 10. výročie svojho 

založenia. Jednou zo sprievodných akcií osláv tohto výročia bola „8. medzinárodná 

vedecká konferencia Ekonomika firiem 2002“. Už tradičné vedecké podujatie sa konalo 

v dňoch 11. – 12. 9. 2002 v priestoroch PHF v Košiciach. Medzinárodnej vedeckej 

konferencie sa zúčastnilo 144 účastníkov, z toho 87 zo Slovenska, 30 z Česka, 19 z Poľska, 

7 z Ukrajiny a 1 z Talianska. Rokovanie konferencie prebiehalo v rámci plenárneho 

zasadnutia, na ktorom odzneli 4 významné referáty. Referáty predniesol: dekan PHF EU 

prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc., prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. z OPF 

v Karvinej, prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc. z PF UMB v Banskej Bystrici 

a viceprezident pre ľudské zdroje USS Steel, s.r.o. Ing. Martin Pitorák. Konferencia 

pokračovala rokovaním v 4 sekciách: Teória a prax marketingu, Manažment podniku 

a riadenie ľudských zdrojov, Ekonomická teória a prax a Financie, účtovníctvo a dane. 

 

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bola prezentácia najnovších 

teoretických a praktických poznatkov z oblasti teórie a praxe marketingu a manažmentu 

v prístupovom procese do EÚ. Stretli sa významní odborníci z vysokých škôl 

i hospodárskej praxe, aby si vymenili najnovšie poznatky a oboznámili sa s výsledkami 

svojej vedecko-výskumnej činnosti. Konferencia bola príležitosťou prezentovať výsledky 

VVČ učiteľov fakulty, ktoré dosiahli pri riešení projektov VEGA a interných grantových 

úloh. Bola vhodnou príležitosťou na výmenu skúseností, nových poznatkov s odborníkmi 

zo slovenských i zahraničných vysokých škôl a s odborníkmi z praxe. 

 

 Príspevky všetkých účastníkov konferencie boli publikované v recenzovanom 

zborníku Ekonomika firiem 2002.  

 

 Katedra marketingu zorganizovala medzinárodný vedecký seminár 

„Implementácia marketingových teórií do hospodárskej praxe Slovenskej republiky, 

Českej republiky  a Poľskej republiky. Publikačným výstupom z uvedeného seminára je 

zborník, ktorý vyšiel v podobe CD ROM-u. 

 

 Podnikovohospodárska fakulta vydala v tomto roku „6. číslo zborníka vedeckých 

prác ACTA OECONOMICA CASSOVIENSIA“. Zborník obsahuje 29 vedeckých 

príspevkov, z toho 6 zo zahraničia, 5 príspevkov autorov zo slovenských vysokých škôl 
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a 18 príspevkov učiteľov PHF. Príspevky v tomto zborníku sú recenzované a majú 

charakter vedeckých príspevkov.  

 

 Pri príležitosti osláv 10. výročia založenia PHF vydala fakulta nulté číslo 

vedeckého časopisu Podniková revue. Vydávanie časopisu rediguje medzinárodná 

redakčná rada. Vydávanie časopisu bolo schválené Ministerstvom kultúry SR pod číslom 

2711/2002. Časopisu bolo pridelené ISSN1335-9746. Tento 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. 

 

 

V. ZÁVER  

 

Štruktúra projektov VEGA, interných grantových úloh i medzinárodných projektov 

zodpovedala odbornej profilácii a vedecko-výskumnému zameraniu. Na každej katedre sa 

rieši 1 projekt VEGA a aspoň 1 interný grant. Do riešenia úloh VVČ sú zapojení všetci 

učitelia fakulty, všetky katedry. Aj v ďalšom období bude potrebné dôsledne orientovať 

vedeckovýskumnú činnosť a zameranie doktorandských dizertačných prác tak, aby boli 

v súlade s vedeckou profiláciou fakulty. 

 

 V roku 2003 bude potrebné: 

 naďalej skvalitňovať publikačnú činnosť, 

 zvýšiť počet príspevkov publikovaných v karentovaných časopisoch, 

 stabilizovať počet monografií, 

 zvýšiť počet učebníc, 

 zvýšiť počet pôvodných vedeckých prác, 

 pripraviť do tlače dve čísla vedeckého časopisu Podniková revue, 

 zorganizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu Ekonomika firiem.  

 

Spracovala: Ing. V.Bobáková, CSc. 

                    prodekanka pre vedu 

                    a doktorandské štúdium 


