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I. ÚVOD 

 

a) Profilácia fakulty a ciele výskumu v roku 2003 

Vedeckovýskumná profilácia fakulty a konkrétne ciele výskumu v roku 2003 na 

Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity (PHF EU) vychádzali 

z Koncepcie rozvoja vedeckovýskumnej činnosti PHF EU. Vedeckovýskumná činnosť 

(VVČ) bola orientovaná na ďalšie vedecké rozpracovanie vybraných problémov z oblasti 

podnikovej ekonomiky v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie. Obsahové 

zameranie vedeckovýskumnej činnosti v  roku  2003  vychádzalo  zo  študijného  odboru 

62 848 – Ekonomika a manažment podniku a  z vedného odboru doktorandského štúdia: 

62-03-9 – Odvetvové a prierezové ekonomiky. 

Ciele výskumu v uplynulom roku boli spojené s vypracovaním konkrétnych 

návrhov a odporúčaní pre ďalší rozvoj teórií manažmentu a marketingu a možností ich 

aplikácií pre zabezpečenie fungovania slovenských podnikov v globálnom ekonomickom 

prostredí. 

 

b) Vyhodnotenie plnenia zámerov výskumu z uplynulého roka 

Do riešenia výskumných úloh v roku 2003 boli zapojení všetci učitelia a interní 

doktorandi PHF EU. Základnými formami vedeckovýskumnej činnosti boli grantové 

projekty VEGA, KEGA, interné grantové úlohy a tiež medzinárodné projekty. V roku 

2003 riešili učitelia celkovo 7 projektov VEGA, z toho 6 projektov pokračujúcich a 1 

projekt so začiatkom riešenia v roku 2003. Učitelia fakulty riešili zároveň 9 interných 

grantových úloh. Učitelia našej fakulty sa podieľali na riešení dvoch projektov KEGA. 

Učitelia a doktorandi PHF boli spoluriešiteľmi v 4 medzinárodných projektoch: MVTS 

(ČR-SR), SAIA v rámci medzinárodného programu Akcia Rakúsko-SR, Grant 

Ministerstva vedy Chorvátska, Univerzita v Rijeke a jeden interný doktorand participoval 

na riešení projektu v 5. rámcovom programe.  

 V porovnaní s rokom 2002 sa zvýšil celkový počet riešených výskumných úloh. Ide 

najmä o dva nové projekty KEGA a o dva nové medzinárodné projekty. Počet riešených 

úloh VEGA sa nezmenil a počet riešených interných grantových úloh sa znížil o 2 

projekty. V roku 2003 bolo do riešenia projektov VEGA zapojených 78 % učiteľov (v roku 

2002 tento podiel predstavoval 68 %). 

Výsledky z riešenia výskumných úloh učitelia prezentovali aktívnou účasťou na 

viacerých vedeckých fórach doma a v zahraničí. Pozitívne treba hodnotiť aktivitu učiteľov 
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pri organizovaní fakultných konferencií. Početné ohlasy zahraničných a domácich 

účastníkov potvrdili vysokú vedeckú a odbornú úroveň našich konferencií. V roku 2003 sa 

na fakulte uskutočnili štyri vedecké podujatia: 9. medzinárodná konferencia PHF EU 

Ekonomika firiem, medzinárodný teoreticko-praktický seminár PHF EU, medzinárodný 

seminár v rámci riešenia projektu SAIA a konferencia KHIaM. 

Výsledky výskumov boli publikované v 4 vedeckých monografiách v domácich 

vydavateľstvách a v 3 zahraničných monografiách ako samostatné kapitoly. Tu treba 

poukázať na rast počtu príspevkov publikovaných v karentovaných časopisoch: celkový 

počet 7 článkov, z toho 1 článok v zahraničnom karentovanom časopise (v roku 2002 boli 

publikované 4 práce v domácom karentovanom časopise). V roku 2003 publikovali učitelia 

fakulty celkom 7 príspevkov v zahraničných vedeckých nekarentovaných časopisoch a 33 

príspevkov v nekarentovaných domácich vedeckých časopisoch. V odborných domácich 

časopisoch učitelia publikovali 52 príspevkov a v odborných zahraničných časopisoch 

publikovali 7 príspevkov. V zborníkoch z konferencií bolo publikovaných 97 článkov. 

Práce učiteľov PHF v uplynulom roku citovalo v zahraničí 12 autorov. Domáci autori 

citovali vo svojich prácach 81 publikácií našich učiteľov. 

 Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že PHF EU z hľadiska zamerania 

vedeckovýskumnej činnosti a štruktúry výstupov splnila stanovené ciele a má všetky 

predpoklady na riešenie integrovaných a komplexných výskumných projektov. 

 

c) Zameranie výskumných projektov v nasledujúcom roku 

 Výskumné projekty v nasledujúcom roku budú zamerané na skúmanie teoretických, 

metodologických a aplikačných aspektov ekonomiky a manažmentu podnikov 

v medzinárodnom prostredí a riešenie vybraných problémov regionálnych foriem podpory 

malých a stredných podnikov. Hlavné rozvojové aktivity budú zamerané na riešenie 

medzinárodných projektov podporovaných najmä Európskou úniou. 
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II. Organizačné, personálne, materiálno-technické a finančné  

     zabezpečenie vedy a techniky 

 

a) Situácia na fakulte v uplynulom roku 

V roku 2003 nedošlo na PHF EU k žiadnym organizačným zmenám vo výskume. 

Hlavné ťažisko riešenia vedeckovýskumných úloh je na katedrách. Riešiteľské teamy našej 

fakulty v rámci riešenia vedeckovýskumných úloh spolupracovali so zahraničnými a 

domácimi univerzitami a inštitúciami: Technická univerzita v Ilmenau (Nemecko), 

University of Wuppertal (Nemecko), Vysoká škola ekonomická v Prahe (ČR), Akademia 

ekonomiczna v Krakowe (Poľsko), Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská 

fakulta v Karvinej (ČR), Universität für Bodenkultur Wien, Institutes für Agrarökonomik 

(Rakúsko), Masarykova univerzita v Brne (ČR), Užhorodsky štátny inštitút informatiky, 

ekonomiky a práva (Ukrajina), Medzinárodná univerzita Stepana Demjančuka v Rivne 

(Ukrajina), Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, UPJŠ 

v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 

v Nitre, Združenie pre rozvoj regiónu horný Zemplín, Mestský úrad Snina. 

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 2003 celkovo 214 tis. Sk. Tieto prostriedky boli 

poskytnuté MŠ iba na krytie bežných výdavkov. V tomto roku neboli na projekty VEGA 

pridelené žiadne kapitálové prostriedky. Na riešenie projektov KEGA boli pridelené 

finančné prostriedky vo výške 15 tis. Sk. Na interné grantové úlohy bolo pridelených 

celkom 51 tis. Sk na bežné výdavky. Na projekt v rámci SAIA boli pridelené finančné 

prostriedky vo výške 217 320,- Sk. Na projekt MVTS boli pridelené finančné prostriedky 

vo výške 25 tis. Sk. 

 

b) Finančný efekt vyplývajúci zo spolupráce s praxou: 

- sponzorský príspevok na konferenciu Ekonomika firiem 2003 (18. – 19.9. 2003, Snina): 

VSS, a.s., Košice (ubytovanie), Termostav-Mráz, a.s., Košice (kompletná doprava 

účastníkov konferencie), 

- v rámci Spolupráce s Východoslovenskými energetickými závodmi, a. s., Košice bola 

uzatvorená zmluva VHČ na vypracovanie štúdie „Štúdia analýzy spokojnosti zákazníka 

s poskytovanými službami VSE, a.s., Košice“: 80 000,- Sk. 

Okrem uvedených prostriedkov nezískala fakulta žiadne ďalšie finančné zdroje.  
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III. Prezentácia výsledkov pri riešení výskumných projektov 

 

A. Výstupy z riešenia výskumných projektov 

 

a) Projekty medzinárodnej vedeckej a technickej spolupráce (medzinárodné granty) 

 

1. Projekt MVTS č. 118/084: Vývoj malých a stredných podnikov v ČR a SR 

   doc. Ing. Alena Daňková, CSc. – zodpovedná riešiteľka za PHF EU 

Na riešení tohto projektu participuje OPF v Karvinej, EF UMB v Banskej Bystrici.  

Výstupy: medzinárodná vedecká monografia na CD: Vývoj MSP v ČR a na Slovensku. 

Pridelené finančné prostriedky: 25 tis. Sk 

 

2. Projekt č. 43sl – Akcia Rakúsko – Slovensko: Entwicklungsmöglichkeiten  

    in ökonomisch benachteiligten Regionen mit nicht zerstörten Natur und mit Rücksicht  

    auf ökologischen Risiken (Možnosti rozvoja v ekonomicky nevýhodných regiónoch  

    s nenarušenou prírodou a s prihliadnutím na ekologické riziká). 

   doc. Ing. Matej Polák, PhD. –  zodpovedný riešiteľ za SR 

Projekt bol zameraný na hľadanie nových podnikateľských možností v čase štrukturálnych 

zmien v ekonomicky slabších regiónoch s nenarušenou prírodou, ako aj prispôsobovanie 

štrukturálnych zmien a rozvoja spoločnosti potrebám znevýhodnených regiónov na vstup 

do EÚ. 

Výstupy: medzinárodný teoreticko-praktický seminár, prípadové štúdie. 

Pridelené finančné prostriedky: 217 320,- Sk 

 

b) Projekty VEGA (vedecké grantové projekty MŠ SR) 

 

1. VEGA č. 1/8058/01 Modelové prístupy v strategickom finančnom plánovaní 

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

    Spoluriešitelia: 4 

Výsledkom riešenia projektu je analýza súčasného stavu teoretického rozpracovania    

modelových prístupov vo finančnom plánovaní a komplexný návrh modelového riešenia 

strategického finančného plánovania. 
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Výstupy: 2 vedecké monografie, 2 články v domácom karentovanom časopise, celý rad 

vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a publikácie o výsledkoch 

riešenia projektu v zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 19 tis. Sk 

 

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

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

     Spoluriešitelia: 8 

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. 

Výstupy: výsledky riešenia boli prezentované na medzinárodnej vedeckej konferencii 

vystúpeniami domácich riešiteľov i partnerov zo spolupracujúcich univerzít a boli 

publikované v zahraničných nekarentovaných vedeckých časopisoch, domácich 

nekarentovaných časopisoch a zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 69 tis. Sk 

 

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

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

    Spoluriešitelia: 11 

Výstupy: výsledkom projektu je analýza a stanovenie podmienok zvyšovania adaptability 

a konkurencieschopnoti podnikov SR v procese integrácie do EÚ. Výsledky sú 

prezentované v 1 vedeckej monografii, v 1 karentovanom časopise, vo vedeckých 

domácich a zahraničných časopisoch a v zborníkoch z vedeckých konferencií. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 28 tis. Sk 

 

4. 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 vo vybraných malých a stredných 

podnikov v krajinách euroregiónu v procese integrácie do EÚ.  

Výstupy: výsledky boli publikované v domácich nekarentovaných vedeckých časopisoch a 

zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 22 tis. Sk 
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5. 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:  doc. Mgr. Ing. Renáta Vokorokosová, PhD. 

     Spoluriešitelia:  3 

Projekt je zameraný na zvýšenie využívania bezhotovostného platobného styku na 

Slovensku.  

Výstupy: výsledky boli publikované v 1 zahraničnom karentovanom časopise a v 1 

domácom karentovanom časopise, niekoľko prác v zahraničných vedeckých 

nekarentovaných časopisoch, domácich vedeckých nekarentovaných časopisoch a 

zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 8 tis. Sk  

 

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: 9 

Cieľom projektu je rozpracovať rámcovú koncepciu teórie medzinárodného marketingu 

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

marketingových techník a metód v rozhodovacom procese, organizovaní marketingu a 

formách komunikácie so zahraničným zákazníkom. 

Výstupy: výsledky boli publikované v zahraničných a domácich vedeckých 

nekarentovaných časopisoch a v zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 37 tis. Sk 

 

7. VEGA č. 1/0486/03 Ekonomické aspekty zlepšovania kvality 

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

 Spoluriešitelia:  7 

Cieľom riešenia projektu je tvorba modelov a systémov zlepšovania na ekonomickej báze 

aplikovateľných v súčasných podmienkach slovenských výrobných a služby 

zabezpečujúcich podnikov. Riešiteľský kolektív má široko rozvinutú efektívnu 

medzinárodnú spoluprácu (spoločné publikovanie, organizovanie spoločných vedeckých 

podujatí a výmenných pobytov) s Technickou univerzitou v Ilmenau, Freibergu 

a v Drážďanoch v Nemecku, v Poznani v Poľsku, ako aj s expertmi z praxe hlavne 

z Nemecka a ČR.  
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Výstupy z riešenia úlohy sú najmä v podobe článkov z medzinárodných konferencií. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 31 tis. Sk 

 

c) Vedecko-technické grantové projekty: neboli 

d) Rozvojové projekty (IT): neboli 

 

e) Vedecké projekty KEGA  

 

1. G 41 Web generátor simulačných hier a rolí manažéra kvality 

    zástupca 1: doc. Ing. Martin Mizla, PhD. 

    pracovisko: PHF EU  - 3/106203 

    výška pridelenej dotácie na rok 2003: 9 tis. Sk 

 

2. G 42 Tvorba študijného programu pre študijný odbor 3.3.15 Manažment pre 1. a 2.   

    stupeň vysokoškolského štúdia určeného absolventom vysokých škôl neekonomického   

    smeru 

    zástupca 2: doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD. 

    pracovisko: PHF EU  - 3/106203 

    výška pridelenej dotácie na rok 2003: 6 tis. Sk 

 

f) Projekty interného grantového systému EU (inštitucionálne projekty) 

 

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

ekonomickej dynamiky 

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

      Spoluriešitelia:  9 

Cieľovou orientáciou výskumnej úlohy bolo porovnanie teoretických poznatkov z oblasti 

tvorby finančnej a kapitálovej štruktúry podnikov s praxou. Konkrétnym výstupom bola 

monografia vo vydavateľstve Ekonóm: Controlling – novodobý systém riadenia podniku, 

články vo vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch z konferencií. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 9 tis. Sk 

 

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

     Vedúci projektu:  prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. 
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     Spoluriešitelia:  4 

Vedecké ciele projektu: Vývoj nových postupov vhodných na aplikáciu v praxi 

v predmetnej problematike, zmena noriem a technických dokumentácií v praxi, články 

v odborných časopisoch, príprava postupov v zmysle novelizácie normy ISO 9000-2000, 

VDA 6.1 QS 9000, meranie spokojnosti zákazníka a jeho požiadaviek pomocou 

kvantitatívnych metód. 

Najdôležitejšie výstupy: konferencia KHIaM, PHF EU Herľany 1. – 3. 10. 2003. Aktívna 

účasť a príspevky na štyroch medzinárodných vedeckých konferenciách.  

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 6 tis. Sk 

  

3. IG č. 300006/01 Riadenie likvidity podniku pomocou tokových veličín 

      Vedúca projektu:  Ing. Jana Czillingová, CSc. 

      Spoluriešitelia:  6 

Cieľom riešenia projektu bolo vypracovanie prehľadu finančných tokov vo vybraných 

podnikoch. 

Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované vo vysokoškolských skriptách, 

odborných časopisoch a v zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 7 tis. Sk 

 

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

vstupe do EÚ 

      Vedúca projektu:  Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

      Spoluriešitelia:  3 

Vedeckým cieľom projektu je na základe teoretickej bázy z oblasti strategického 

manažmentu, ako aj konkrétnej informačnej bázy získanej v kooperácii s podnikmi, 

vypracovať východiská formulovania stratégie malých a stredných stavebných podnikov. 

Jedným z výsledkov riešenia je vytvorenie informačnej bázy z odbornej literatúry, z 

materiálov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, ako aj zo samotného prieskumu, 

čo tvorí cenný balík údajov pre podnikateľskú stavebnú verejnosť a pre jej orientáciu v 

zložitom podnikateľskom prostredí. Výstupom z riešenia danej úlohy sú prípadové štúdie 

pre pedagogický proces na fakulte a vedecké state v časopisoch. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 7 tis. Sk 
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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 

Výskumná úloha je zameraná na riešenie problematiky vývoja manažérskeho    

účtovníctva. Výsledky riešenia boli publikované v odborných časopisoch a v zborníkoch 

z medzinárodných vedeckých konferencií. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 2 tis. Sk 

 

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

podnikoch v SR 

     Vedúca projektu:  doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

     Spoluriešitelia:  4 

Cieľom projektu je analýza opodstatnenosti využívania existujúcich finančných tokov pre  

malých a stredných podnikateľov a popis využitia dnes existujúcich domácich zdrojov 

financovania sektoru malého a stredného podnikania. Hlavným výsledkom riešenia je: 

vypracovaná charakteristika existujúcich podporných projektov EÚ pre MSP a databáza 

MSP, ktoré sa zúčastnili analýzy. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 7 tis. Sk 

      

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

štruktúr 

      Vedúci projektu:     RNDr. Rastislav Jurga, PhD. 

      Spoluriešitelia:    2 

Projekt je zameraný na problematiku komutatívnych algebraických štruktúr nepárnej 

charakteristiky. Boli dosiahnuté pôvodné vedecké výsledky týkajúce sa štruktúry 

špeciálnych lokálnych okruhov. 

Výsledky riešenia grantovej úlohy boli publikované v zborníku vedeckých prác. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 2 tis. Sk 

 

8. IG č. 300012/03 Aplikácia princípov e-learningu v podmienkach pedagogického 

procesu fakulty a overenie jeho efektivity 

 Vedúca projektu:  doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. 

    Spoluriešitelia: 7 
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Riešiteľský team sa zameral na analýzu súčasného stavu teoretického poznania a 

experimentálneho bádania v oblasti implementácie e-learningu v podmienkach 

vysokoškolského vzdelávania so zameraním na súčasný stav jeho využívania vo svete a u 

nás. V prvom roku riešenia vedecký team riešil problémy získavania študijných 

materiálov, ktoré pomôžu jednotlivým členom pri tvorbe konkrétnych výučbových  

programov. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 6 tis. Sk 

 

9. IG č. 300013/03 Imidž poisťovne a postoje občanov a podnikateľských subjektov   

     v poistnej ochrane  

     Vedúca projektu:  Ing. Eva Kafková, PhD. 

     Spoluriešitelia: 5 

Hlavným vedeckým cieľom projektu je prispieť k obohateniu teórie a praxe o nové 

poznatky vplyvu postoja občanov a podnikateľských subjektov na poistnú ochranu. 

Dôležitými výsledkami z riešenia výskumnej úlohy sú komplexné spracovanie vplyvu 

makroekonomických ukazovateľov na rozvoj poisťovníctva, návrh na konkrétnu 

modifikáciu komunikačnej kultúry obchodných pracovníkov komerčných poisťovní, 

transfér získaných poznatkov do pedagogického procesu, najmä v predmetoch marketing, 

poisťovníctvo, financie a mena. Konkrétnym výsledkom sú vysokoškolské skriptá 

Kafková, E. a kolektív: Poisťovníctvo (v tlači) a články v odborných časopisoch. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 5 tis. Sk 

 

g) 5. RP 

NEXT – Study 

Department of safety engineering, NEXT- Study Group, University of Wuppertal 

department of safety engineering 

Zodpovedný riešiteľ: H. M. Hasselhorn, MD, PhD., prof. B. H. Müller  

Doba riešenia: 2003 – 2005. 

Ing. Marián Rimarčík, interný doktorand PHF EU, 3. ročník DŠ, aktívny člen vedeckého 

tímu, poradca v oblasti štatistických metód, rieši úlohy štatistickej analýzy údajov. 

Konkrétne výstupy: aktívna účasť na workshope v Krakowe, spoluautor kapitoly 

v zahraničnej vedeckej monografii. 
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h) Ostatné vedecké projekty 

grant No. 0081001: Strategic and Operational Management of Enterprises. Ministry of 

Science, Republic of Croatia, (2003-2005). Medzinárodný projekt Ministerstva vedy, 

Chorvátsko. 

Vedúci projektu: Prof. Neda Vitezič, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita v Rijeke,   

                            Chorvátsko. 

Spoluriešiteľ:     doc. Ing. Martin Vološin, PhD., PHF EU Košice 

 

B. Oceňovanie najlepších publikovaných výstupov 

 

Učitelia PHF získali v roku 2003 ceny Ekonomickej univerzity v Bratislave za 

najlepšie výstupy publikované v roku 2002 v týchto kategóriách: 

 

D2: Domáce vedecké a odborné state – seriál článkov 

Ing. Eva KAFKOVÁ, PhD.  9 000,- Sk 

„Rozvoj poistného trhu na Slovensku v rokoch 1993 – 2000“ 

BIATEC – č. 3, roč. 10, r.2002, s. 13-15 

BIATEC – č. 4, roč. 10, r.2002, s. 27-28 

  

D3: Domáce vedecké a odborné state v zborníkoch 

doc. Ing. Štefan ČARNICKÝ, PhD.  7 000,- Sk 

doc. Ing. Mojmír KOKLES, PhD. 

„Postup pri výbere manažérskeho informačného systému pre riadenie podniku“ 

Acta Oeconomica Cassoviensia N
o
6 Košice 2002, s. 29-38 

 

C. Vedecké konferencie (4) 

 

1. Medzinárodný teoreticko-praktický seminár PHF EU v Zamutove, 22. – 23.5.2003, 

Rozvoj a podpora podnikateľských aktivít v málo rozvinutých regiónoch krajín 

strednej a východnej Európy. 

Na seminári sa zúčastnilo 25 zástupcov vysokých škôl zo Slovenska, ČR a Ukrajiny   

a 10 zástupcov z praxe. Účastníkmi boli aj doktorandi z SR a ČR. 
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2. 9. Medzinárodná konferencia Ekonomika firiem 2003 organizovaná PHF EU 

v Košiciach, 18. 9. – 19. 9. 2003, Snina.  

Na konferencii sa zúčastnilo 95 účastníkov, z toho 31 z ČR, 7 z Poľska a 7 

z Ukrajiny. Z medzinárodnej konferencie bol vydaný dvojdielny zborník. 

 

3. Konferencia KHIaM, PHF EU v Košiciach, 1. – 3. 10. 2003, Herľany. Výstupom je 

zborník Štatisticko-ekonomické nástroje a zlepšovanie kvality. 

 

4. Medzinárodný teoreticko-praktický seminár s prípadovými štúdiami na tému: 

Možnosti rozvoja v ekonomicky nevýhodných regiónoch s nenarušenou prírodou 

a s prihliadnutím na ekologické riziká organizovaná PHF EU v Košiciach, 29. – 31. 

10. 2003, Snina. 

Súčasťou seminára bola prezentácia prípadových štúdií na príklade regiónu Horný 

Zemplín, autori ktorých demonštrovali možnosti využitia existujúcich rozvojových 

potenciálov s využitím skúseností okolitých regiónov v Rakúsku. 

 

D. Vydávanie vedeckých časopisov (2) 

- V roku 2003 bolo vydané ďalšie číslo vedeckého časopisu PHF EU Košice: ACTA 

OECONOMICA CASSOVIENSIA, č. 7. 

- V roku 2003 bol vydaný vedecký časopis PHF EU Košice: Podniková revue, č. 3-4 

 

IV. Vedecká výchova na fakulta 

 

a) Akreditované vedné odbory 

Na PHF sa realizuje doktorandské štúdium vo vednom odbore 62-03-9: Odvetvové 

a prierezové ekonomiky v špecializácii: Ekonomika obchodu a priemyslu. 

 

b) v roku 2003 neboli na fakulte otvorené žiadne nové študijné odbory 

 

c) Organizácia doktorandského štúdia je v plnom súlade so zásadami SOK. 

Pre skvalitnenie doktorandského štúdia fakulta zorganizovala seminár pre vedeckých 

školiteľov a doktorandov, na ktorom boli zhodnotené výsledky a stanovené ciele pre ďalší 

rozvoj doktorandského štúdia na fakulte. 
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d) Zapojenosť doktorandov na konferenciách a súťažiach EDAMBA:  

 

Konferencie 

-    na medzinárodnej konferencii PHF EU Ekonomika firiem 2003 (18.-19.9.2003, Snina)    

     sa zúčastnilo 8 denných doktorandov a 17 externých doktorandov, 

- na seminári v rámci akcie Rakúsko-SR (29.-31.10.2003, Snina) sa aktívne zúčastnili 4 

doktorandi, 

- na  teoreticko-praktickom seminári PHF EU (22.- 23. 5. 2003, Zamutov) sa aktívne 

zúčastnili 4 doktorandi, 

- na konferencii KHIaM, PHF EU (1. – 3. 10. 2003, Herľany) sa zúčastnili 3 externí 

doktorandi, 

- na III. medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov na Fakulte hospodárskej 

informatiky EU v Bratislave (23. 5. 2003, Bratislava) sa zúčastnili 3 doktorandi,  

- na 5. medzinárodnej vedeckej konferencii mladých vedeckých pracovníkov 

a doktorandov „Mladá veda 2003“ (2. – 3. 10. 2003, Hriňová) sa zúčastnili 3 denní a 2 

externí doktorandi, 

- na medzinárodnom Workshope v rámci riešenia 5. RP (14. –17.5. 2003, Krakow) sa 

zúčastnil 1 denný doktorand. 

 

Program EDAMBA 

Na medzinárodnej vedeckej konferencii mladých vedeckých pracovníkov a 

doktorandov EDAMBA 2003 (11.4.2004, OF EU, Nové Zámky) sa aktívne zúčastnili 4 

doktorandi: 

- Ing. Martin Beca a Ing. Zuzana Bosáková – denní doktorandi, 

       - Mgr. Ján Závada a Ing. Dagmar Amrichová – externí doktorandi. 

1. miesto v sekcii Ekonomika získala Ing. Zuzana Bosáková, PHF EU Košice. 

 

Počty doktorandov 

Celkový počet doktorandov:   46 

Počet novoprijatých:      7 

Počet vylúčených:     1 

Počet vyradených:     3 

Počet ukončených PhD.:               5 
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V roku 2003  získali vedecko-akademický titul PhD.: 

1. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD. 

2. Ing. Katarína Gofusová, PhD. 

3. PhDr. Alena Bašistová, PhD. 

4. Ing. František Sudzina, PhD. 

5. Ing. Daniela Urblíková, PhD. 

  

e) Habilitácie a inaugurácie: 

V roku 2003 sa uskutočnilo 5 habilitačných konaní: 

1. doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. – PHF EU Košice 

2. doc. Ing. Mgr. Renáta Vokorokosová, PhD. – PHF EU Košice 

3. doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. – PHF EU Košice 

4. doc. Ing. Pavel Vavrinčík, CSc. – FPM EU Bratislava 

5. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. – PHF EU Košice (habilitácia sa uskutočnila 

v mesiaci december 2003, je schválená VR PHF EU v Košiciach, 18.12.2003) 

 

 Na PHF EU neprebehli žiadne inaugurácie. 

 

f) Čestné vedecké hodnosti: neboli udelené 

 

g) ŠVOČ na EU 

V roku 2003 sa uskutočnilo už 7. fakultné kolo ŠVOČ. Do súťaže sa zapojilo 34 

študentov s 19 prácami. Práce boli zadelené do dvoch sekcií: Ekonómia a Manažment, 

Podnikateľský plán. 

 

Víťazi 7. fakultného kola ŠVOČ:  

Sekcia: Ekonómia 

1. miesto: Júlia Krajňáková, Andrea Palgutová, Robert Thiry   

názov práce: Poistenie podnikateľov a ich postoj k poistnej ochrane 

vedúca práce: Ing. Eva Kafková, PhD. 

2. miesto: Tomáš Mosný, Eva Mičaninová, Otto Öhlschläger, Alžbeta Kabátová 

názov práce: Otvorené podielové fondy 

vedúca práce: Ing. Eva Kafková, PhD. 

3. miesto: Elena Pekáriková, Magdaléna Karchová 
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názov práce: Finančná analýza koncernu Allianz vo vybraných krajinách 

vedúca práce: Ing. Eva Kafková, PhD. 

Sekcia: Manažment, Podnikateľský plán 

1. miesto: Katarína Kicáková, Zuzana Kačkošová, Anna Mikulová  

názov práce: Business plán spoločnosti Comp savior 

vedúci práce: Ing. Cyril Závadský 

2. miesto: Radovan Dzurčanin, Zuzana Horváthová 

názov práce: Marketingový plán pre firmu vyrábajúcu detský výukový software 

vedúci práce: doc. Ing. Matej Polák, PhD. 

3. miesto: Ladislav Csengeri, Jaroslava Vagaská  

názov práce: Kritériá pre hodnotenie úspešnosti podnikania 

vedúca práce: Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

 

 Víťazi fakultného kola sa dňa 29.4.2003 zúčastnili medzinárodného kola ŠVOČ 

v Trenčíne na Fakulte ekonomicko-sociálnych vzťahov Trenčianskej univerzity. Naši 

študenti sa umiestnili takto: 

1. miesto: Júlia Krajňáková, Andrea Palgutová, Robert Thiry 

názov práce: Poistenie podnikateľov a ich postoj k poistnej ochrane 

vedúca práce: Ing. Eva Kafková, PhD. 

2. miesto: Radovan Dzurčanin, Zuzana Horváthová 

názov práce: Marketingový plán pre firmu vyrábajúcu detský výukový software 

      vedúci práce: doc. Ing. Matej Polák, PhD. 

Celouniverzitné kolo ŠVOČ sa uskutočnilo dňa 29.5.2003  na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave. Umiestnenie našich študentov bolo nasledovné: 

3. miesto: Elena Pekáriková, Magdaléna Karchová 

názov práce: Finančná analýza koncernu Allianz vo vybraných krajinách 

vedúca práce: Ing. Eva Kafková, PhD. 

4. miesto: Júlia Krajňáková, Andrea Palgutová, Robert Thiry   

názov práce: Poistenie podnikateľov a ich postoj k poistnej ochrane 

vedúca práce: Ing. Eva Kafková, PhD. 

Medzinárodné kolo ŠVOČ sa uskutočnilo dňa 21.11.2003 na pracovisku OF EU 

v Nových Zámkoch. Umiestnenie našich študentov bolo nasledovné: 

1. miesto: Elena Pekáriková, Magdaléna Karchová 

názov práce: Finančná analýza koncernu Allianz vo vybraných krajinách 
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vedúca práce: Ing. Eva Kafková, PhD. 

4. miesto: Katarína Kicáková, Zuzana Kačkošová, Anna Mikulová  

názov práce: Business plán spoločnosti Comp savior 

vedúci práce: Ing. Cyril Závadský 

 

V. Záver 

a) Rozvojové zámery v oblasti VVČ 

V nadväznosti na Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave vo 

funkčnom období 2003 – 2007 s výhľadom do roku 2010 vytyčujeme v oblasti 

vedeckovýskumnej činnosti (VVČ) na PHF tieto hlavné úlohy: 

 výraznejšie orientovať VVČ na riešenie medzinárodných projektov spoločného 

európskeho výskumu, 

 vedecké zameranie projektov VEGA a inštitucionálnych grantových úloh zosúladiť 

s navrhnutými témami výskumu PHF: 

o teoretické, metodologické a aplikačné aspekty ekonomiky a manažmentu 

podnikov v medzinárodnom prostredí, 

o riešenie vybraných problémov regionálnych foriem podpory MSP, 

 skvalitniť publikačnú činnosť formou zabezpečenia publikovania výsledkov VVČ 

najmä v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch, 

 pravidelne organizovať vedeckovýskumné konferencie s medzinárodnou účasťou za 

účelom prezentácie výsledkov výskumu, 

 zabezpečiť otvorenie fakultného výskumného centra. 

 

b) Hlavné zámery v oblasti doktorandského štúdia: 

Postupne presadzovať osvedčené postupy a praktiky európskych univerzít 

v doktorandskom štúdiu, zdokonaliť zapojenie študentov doktorandského štúdia 

a študentov inžinierskeho štúdia do vedeckovýskumnej činnosti PHF, podporovať aktivity 

doktorandov ich účasťou na riešení výskumných úloh, vysielaním na zahraničné študijné 

pobyty a účasťou na medzinárodnom programe EDAMBA, vyhľadávať vedecké talenty 

z radov študentov každoročným organizovaním súťaže ŠVOČ. Skvalitniť obsah a formy 

prípravy doktorandov v úzkej spolupráci so spoločnými odborovými komisiami: 

 v rámci existujúceho doktorandského štúdia v odbore: Odvetvové a prierezové 

ekonomiky, 
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  vytvoriť všetky predpoklady pre otvorenie nového odboru doktorandského štúdia 

v súlade so študijným odborom inžinierskeho štúdia: Ekonomika a manažment podniku,  

 témy doktorandských prác zosúladiť s pripravovanými výskumnými projektmi 

s dôrazom na aktuálne vedeckovýskumné zameranie fakulty. 

 

c) Požiadavky na vedenie EU 

V súvislosti s plnením stanovených cieľov vo výskumnej činnosti a usmerňovaním 

rozvojových aktivít na riešenie medzinárodných projektov hlavné problémy sú najmä 

v nedostatočnom personálnom zabezpečení VVČ na PHF, pretože fakulta má len jedno 

funkčné miesto vedeckého pracovníka. Našim zámerom je vybudovať funkčné vedecké 

centrum, v ktorom by mal pracovať minimálne trojčlenný tím kvalifikovaných 

výskumných pracovníkov. Z toho sa odvíjajú ďalšie požiadavky týkajúce sa adekvátneho 

personálneho, materiálno-technického a finančného zabezpečenia VVČ na fakulte.  

 

 

Košice 21. januára 2004 

 

 

doc. Ing. Tatiana VARCHOLOVÁ, CSc. 

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 


