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1. ÚVOD 

 

1.1 Profilácia výskumných pracovísk a ciele výskumu v r. 2006 

 

Ciele výskumu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU) v roku 2006 vychádzali z dokumentu 

„Hlavné smery a úlohy EU v Bratislave v oblasti vedy, výskumu a doktorandského štúdia 

a v oblasti zahraničných vzťahov“ a „Koncepcie rozvoja vedeckovýskumnej činnosti PHF 

EU“. Vedeckovýskumná profilácia fakulty bola zameraná na  ďalší rozvoj vedného odboru 

3.3.16 – Ekonomika a manaţment podniku.   

Vedeckovýskumná činnosť (VVČ) bola v roku 2006 v súlade s výskumným 

zameraním fakulty orientovaná na riešenie problémov konkurencieschopnosti ekonomiky 

a manaţmentu podnikov v podmienkach globalizácie. Z hľadiska  vedeckej profilácie 

jednotlivých katedier sa v rámci výskumných projektov riešili úlohy najmä z oblasti 

skúmania faktorov zvýšenia konkurencieschopnosti podnikov a určenia priorít rozvoja 

zdravého sofistikovaného finančného systému podniku, aplikácií moderných 

manaţérskych teórií v riadení podnikov so zameraním na strategický manaţment, 

znalostný manaţment a personálny manaţment, na implementáciu marketingových teórií 

do hospodárskej praxe za účelom rastu výnosov z vynakladaných zdrojov a na aplikáciu 

štatistických metód v manaţmente kvality. Zámerom PHF EU bolo prioritne orientovať 

vedeckovýskumnú činnosť na riešenie medzinárodných výskumných projektov  s cieľom  

aktívneho zapojenia sa fakulty do spoluvytvárania európskeho výskumného priestoru.  

 

1.2 Vyhodnotenie plnenia zámerov výskumu z roku 2006 

 

Do riešenia výskumných úloh v roku 2006 boli zapojení všetci učitelia, denní a 

externí doktorandi PHF EU. Základnými formami vedeckovýskumnej činnosti boli 

grantové projekty VEGA, medzinárodné projekty, interné grantové úlohy EU v Bratislave 

a projekty aplikovaného výskumu.  

V roku 2006 riešili učitelia celkovo 15 projektov VEGA, z toho 6 projektov 

v spolupráci s inými univerzitami,  v porovnaní s rokom 2005 počet projektov VEGA  sa 

zvýšil o 2 projekty riešené v rámci PHF EU. V roku 2006 sa vypracovali na fakulte 2 nové 
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projekty VEGA, z toho Komisiou VEGA bol schválený 1 projekt so začiatkom riešenia 

v roku 2007.  

Učitelia našej fakulty sa podieľali na riešení 1 projektu KEGA. 

V roku 2006 sa na fakulte začali riešiť 3 medzinárodné vedecké projekty, z toho 2 

projekty v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko a 1 projekt v rámci ASO. V roku 2006 zároveň 

boli spracované a podané  na schválenie ďalšie 3 medzinárodné vedecké projekty.  

  Učitelia fakulty riešili 7 interných grantových úloh EU, z toho 3 projekty riešili 

mladí vedeckí pracovníci. V roku 2006 v kategórii IG EU pre mladých vedcov boli podané 

4 nové projekty  na aktuálne témy: 

- Znalostný manažment ako predpoklad úspešného rozvoja slovenských podnikov, 

Modelovanie strategickej výkonnosti podnikov v podmienkach SR, 

- Súčasný vývoj energetickej náročnosti slovenskej ekonomiky a návrh opatrení 

v hospodárskej politike do budúcnosti, 

- EuroPedago-vzdelávanie vysokoškolských študentov o najnovších ekonomických 

aspektoch vstupu Slovenska do Európskej únie formou moderných simulačných hier.  

 

V tejto súvislosti treba veľmi pozitívne hodnotiť iniciatívu vedenia EU na podporu 

rozvoja vedeckého potenciálu mladých vedeckých pracovníkov touto novou formou 

interných grantov.  

Výsledky riešenia výskumných úloh učitelia a doktorandi prezentovali aktívnou 

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

Pozitívne treba hodnotiť aktivitu učiteľov pri organizovaní fakultných a katedrových 

vedeckých podujatí. Početné ohlasy zahraničných a domácich účastníkov potvrdili vysokú 

vedeckú a odbornú úroveň našich konferencií. PHF v tomto roku organizovala celkom 10 

vedeckých  podujatí (bliţšie informácie: bod 3). 

     Zámery PHF EU v oblasti publikačnej činnosti vychádzajú zo súčasných 

medzinárodných kritérií hodnotenia fakúlt a týkajú sa najmä publikácií v karentovaných 

časopisoch. V tomto roku v karentovaných časopisoch učitelia našej fakulty publikovali 

celkom 2 články.  Počet vedeckých článkov publikovaných v karentovaných časopisoch 

v porovnaní s predchádzajúcom rokom sa zníţil o 2 články (v roku 2005 učitelia 

a doktorandi fakulty zverejnili 4 články, z toho 1 článok v zahraničnom karentovanom 

časopise).   

Výsledky výskumov boli publikované v 3 vedeckých monografiách v domácich 

vydavateľstvách. V roku 2006 učitelia fakulty publikovali celkom 12 príspevkov 
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v zahraničných vedeckých nekarentovaných časopisoch a  35 príspevkov 

v nekarentovaných domácich vedeckých časopisoch. Učitelia fakulty vydali v roku 2006 

celkom 4 tituly vysokoškolských skrípt. V odborných domácich časopisoch učitelia 

publikovali 39 príspevkov. V odborných zahraničných časopisoch publikovali 3 príspevky. 

V zborníkoch zo zahraničných a domácich konferencií bolo publikovaných 63 článkov. 

Podrobnejšie informácie o publikáciách učiteľov PHF sú rozpísané v tabuľke Štruktúra 

publikovaných prác a výstupov (pozri prílohu 2). 

Je  známych  44 citácií učiteľov a doktorandov PHF, z toho 10 zahraničných. 

Štruktúra  vedeckovýskumných projektov (orientácia na riešenie medzinárodných 

projektov, riešenie integrovaných výskumných projektov VEGA v súčinnosti s inými 

slovenskými univerzitami) vytvorili základné predpoklady na podanie výskumných 

projektov v rámcových úloh Európskej únie.  

  Vedenie fakulty iniciovalo viaceré aktivity na podporu rozvoja výskumnej činnosti 

s akcentom na medzinárodné projekty: 

 vytvoril sa pracovný tím vybraných odborníkov, ktorí sledujú aktuálne výzvy, 

spolupracujú s koordinátormi na Slovensku a v zahraničí, za účelom posilniť 

informovanosť kolegov v oblasti moţností zapojenia sa do medzinárodných 

výskumných projektov, 

 uskutočňujú sa pravidelné pracovné zasadnutia členov tímu v prítomnosti  dekana 

fakulty, 

 zriadilo sa výskumné pracovisko,  

 na základe výzvy Ministerstva školstva SR sa aktualizoval aplikačný formulár 

výskumného profilu fakulty, ktorý je súčasťou databázy popredných pracovísk 

výskumu a vývoja v Slovenskej republike. 

 

1.3 Zameranie výskumných projektov v r. 2007 

 

Vedeckovýskumná činnosť na PHF sa bude orientovať na riešenie úloh cieleného   

výskumu a jeho prepojenie s pedagogickou činnosťou fakulty. Výskumné projekty 

v nasledujúcom roku budú zamerané na  riešenie problémov zabezpečenia dlhodobo 

udrţateľnej konkurencieschopnosti podnikov a ich účinnej adaptácie na nové globálne 

podmienky. Ide najmä  o  kvalitatívny posun v zapojení sa učiteľov a  študentov 

doktorandského štúdia do riešenia výskumných projektov  v spolupráci s fakultným 
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výskumným centrom a pokračovanie v dlhodobej tradícii vedeckej a odbornej činnosti 

študentov bakalárskeho a inţinierskeho štúdia.  

 

 

2. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

2.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 

 

Zahraničné granty a projekty MVTS 

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

Handel – Implementierung von Erfahrungen des Österreichischen Partners 

im Rahmen des neuerrichteten Studiengangs „Unternehmen im Handel“ 

 (Multidisciplinárny prístup k analýze činnosti v marketingovom obchode – 

Implementácia skúseností rakúskeho partnera v rámci novo vytvoreného 

študijného odboru „Obchodné podnikanie“) 

 

Predkladateľ:  doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. 

Doba riešenia:  2006 - 2007 

Spoluriešitelia: 2 

doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 

   Ing. Silvia Megyesiová 

 

Zameranie projektu: Východiskovou oblasťou, v ktorej je zabezpečená spoločná účasť 

pracovníkov obidvoch inštitúcií je riešenie problému Transformácie maloobchodných 

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

riešiteľským kolektívom priebeţne realizovaný výskum vývoja slovenského 

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

realizovať prezentáciu výsledkov výskumnej činnosti v oblasti maloobchodu slovenskými 

partnermi. 

 

Výstupy:  

2 vyţiadané prednášky, ktoré boli publikované v odbornej publikácii. 
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Pridelené finančné prostriedky: 2 924,60 EUR a 6 300 Sk (106 967,65 Sk) 

 

2. 55s1   Nutzung erneuerbarer Rohstoffe Chancen für benachteiligte  

   Regionen der  Bezirke Prešov und Košice 

(Obnoviteľné zdroje surovín – šanca pre znevýhodnené regióny 

Prešovského a Košického kraja) 

Predkladateľ:  doc. Ing. Matej Polák, PhD.    

Spoluriešitelia: prof. Dr. Jozef Hohenecker, Universität Boku Wien 

Doba riešenia:  2006 

 

Projekt bol zameraný na analýzu súčasného stavu a perspektívy rozvoja obnoviteľných 

zdrojov energie v Košickom a Prešovskom kraji. Riešenie projektu súvisí so sociálno-

ekonomickými aspektmi výroby a moţnosťami vyuţitia obnoviteľných zdrojov surovín 

a energie a ich vplyvom na zniţovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými regiónmi 

na Slovensku.  

 

Výstupy: 

1 zborník referátov z medzinárodného workshopu,  

 

Pridelené finančné prostriedky:  287 500 Sk + 400 EUR (13 732 Sk) 

      celkom Sk 301 232 

 

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

organizations 

 

  (Proces výberu ERP v stredných a veľkých podnikoch) 

Doba riešenia: 2006 

Predkladateľ:  Mgr. Ing. František Sudzina, PhD. 

 

Projekt je zameraný na oblasť výberu informačných systémov v Rakúsku, 

Slovinsku a na Slovensku.  

V rámci tohto vedeckého projektu bude realizovaný komparatívny výskum 

v podnikovej praxi zúčastnených krajín dotazníkovou formou. Dotazníky budú 

zaslané do náhodne vybraných podnikov, aby bol zachovaný predpoklad 
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nezávislého náhodného výberu a mohli byť na jeho spracovanie pouţité príslušné 

štatistické testy.  

Výsledkom výskumu je návrh kritérií výberu informačných systémov pre stredné a 

veľké podniky.  

 

Pridelené finančné prostriedky:  2520 EUR (86511,60 Sk) 

 

Projekty ŠPVaV 

Neboli 

 

Projekty VEGA (vedecké grantové projekty MŠ SR) 

 

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

po  vstupe do EÚ 

 

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

 Doba riešenia:     2005 – 2007 

 Spoluriešitelia:      9 

   doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

  Ing. Jana Czillingová, CSc. 

  Ing. Michal Stričík, PhD. 

  Ing. Jana Simonidesová, PhD. 

  Ing. Branislav Lajoš, PhD. 

  Ing. Viera Zoričáková 

  Ing. Jaroslava Hečková 

  Ing.Magdaléna Freňáková (Karchová) 

 

 Projekt je orientovaný na oblasť zdrojov financovania podnikov.  V roku 2006 bol 

vykonaný výskum zameraný na zistenie najpouţívanejších zdrojov financovania 

podnikov v SR. Výskum bol zameraný na nefinančné podniky. Skúmala sa dynamika 

tvorby vlastných zdrojov financovania, vývoj ziskovosti nefinančných podnikov, vývoj 

rentability vlastného imania, vývoj počtu emisií akcií a porovnával sa vývoj so 

situáciou v eurozóne. Ciele stanovené na tento rok boli splnené. 
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Výstupy: 

 1 vysokoškolská učebnica, 5 prác zverejnených na internete, 2 vedecké práce 

v zahraničných nekarentovaných časopisoch, 3 vedecké práce v domácich 

nekarentovaných časopisoch, 3 vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch. 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  83 tis. Sk 

                                                   

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

 

 Vedúca projektu:       Ing. Monika Bačová, PhD.   

 Doba riešenia:      2005 – 2007 

 Spoluriešitelia:      9 

   Ing. Rozália Pétrová, CSc. 

   Ing. Zuzana Bosáková, PhD. 

   Ing. Tomáš Výrost, PhD. 

   Ing. Michal Stričík, PhD. 

   Mgr. Zuzana Bričová 

   Ing. Branislav Kršák 

   Ing. Katarína Jasaňová 

   doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. 

   doc. Ing. Alena Daňková, CSc. 

 

 Projekt sa zameriava na ďalšie vedecké rozpracovanie niektorých problémov podpory 

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

v roku 2006 vypracovali a distribuovali dva dotazníky určené pre malé a stredné 

podniky a pre mestá a obce. Prvý dotazník bol zameraný na charakteristiku profilu 

organizácie, problémy financovania malých a stredných podnikov, analýzu nákladov 

v podnikoch, spoluprácu podnikov s vysokými školami, vyuţívanie platobného styku 

v podnikoch, analýzu inovačných aktivít podniku, problematiku podnikateľských 

plánov, vyuţívanie prostriedkov EÚ v rámci podpory rozvoja podnikov. Druhý určený 

pre mestá a obce bol zameraný na pohľad miest a obcí na súčasné problémy, s ktorými 
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sa stretávajú a na spôsoby ich riešenia. Výsledky analýzy budú porovnané 

s výsledkami vlastného prieskumu. 

 

Výstupy: 

1 príspevok v zahraničnom nekarentovanom časopise, 3 príspevky v domácich 

nekarentovaných časopisoch, 4 publikované príspevky na zahraničných konferenciách, 

2 publikované príspevky na domácich konferenciách  a 2 abstrakty príspevkov 

z domácich konferencií. 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  78 tis. Sk 

            

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

v krajinách V4 v rokoch 1995 – 2004 a tendencie rozvoja 

poistného trhu po vstupe do EÚ 

 

 Vedúca projektu:        Ing. Eva Kafková, PhD.   

 Doba riešenia:      2005 – 2007 

 Spoluriešitelia: 7 

   doc. Ing. Eva Ducháčková, PhD. 

   Ing. Darina Vološinová (Lissauerová) 

   Mgr. Katarína Radvanská 

   Mgr. Zuzana Bričová 

   Ing. Zuzana Bosáková, (Lejková) PhD. 

   Mgr. Anna Skarlat 

   Mgr. Edyta Czerwiec-Janus 

   Ing. Lucia Demjanová 

   Ing. Elena Šíra (Pekáriková) 

 

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

makroekonomických ukazovateľov v procese globalizácie finančných trhov, ktorých 

významnou súčasťou sú aj poistné trhy. V priebehu roka 2006 vyriešil kolektív úlohy 

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

Herfindhalov – Hirshmanov index koncentrácie poistných trhov, sklon k poisteniu 

v ţivotnom poistení, úlohy súvisiace s vplyvom makroekonomických ukazovateľov na 
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dynamiku rastu poisťovníctva vo V4, vrátane regresnej analýzy a kvantifikácie 

závislosti predpísaného poistného od hrubého domáceho produktu. 

 Z čiastkových cieľov boli všetky splnené, najmä: 

- výpočet základných ukazovateľ rozvoja poistného trhu, 

- analýza vývoja makroekonomických ukazovateľov, 

- výpočet Herfindhal – Hirschmanovho indexu za poistné trhy V4, 

- stanovenie trendov vybraných ukazovateľov, 

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

 

Výstupy: 

1 monografia, 1 skriptá, 2 články v nekarentovaných vedeckých časopisoch, 8 článkov 

v domácich odborných časopisoch, 9 prác v medzinárodných a domácich vedeckých 

zborníkoch, 1 recenzia zahraničných skrípt.  

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 63 tis. Sk 

 

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

slovenských univerzít ako predpoklad konkurencieschopnosti 

univerzitného vzdelávania v integrujúcej sa Európe 

 

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

 Doba riešenia:      2005 – 2007 

 Spoluriešitelia: 8 

   Ing. Silvia Megyesiová 

   doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 

   doc. Ing. Matej Polák, PhD. 

   Ing. Marián Rimarčík, PhD. 

   PhDr. Darina Hornáčková 

   Ing. Jana Nimrichterová 

   Ing. PhDr. Alojz Meteňko 

   Ing. Tomáš Bačo 

 

 Zámerom projektu je analyzovať uplatňovanie marketingovej filozofie 

a marketingového mixu na vybraných slovenských univerzitách z viacerých pohľadov: 

z hľadiska manaţmentu univerzít a jej pracovníkov, z hľadiska študujúcich 
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poslucháčov univerzít, z hľadiska domácich potenciálnych uchádzačov o štúdium na 

slovenských univerzitách, z hľadiska riešiteľov grantového projektu. V roku 2006 sa 

zosumarizovali východzie predpoklady nutnosti zvyšovania konkurencieschopnosti 

univerzitného vzdelávania, uskutočnil sa pracovný seminár na výmenu skúseností 

z hľadiska moţného skvalitňovania univerzitného vzdelávania, vykonal sa test cenovej 

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

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

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

PHF v Košiciach.  

 

Výstupy:  

7 príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách, 3 vedecké práce 

v zahraničných nekarentovaných časopisoch, 2 vedecké práce v domácich 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 3 odborné práce 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:       60 tis. Sk 

 

 

 

5. VEGA č. 1/2556/05     Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských 

podnikov zmenami organizačnej štruktúry 

 

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

 Doba riešenia:      2005 – 2006 

 Spoluriešitelia: 8 

  PhDr. Alena Bašistová, PhD. 

  Ing. Cecília Olexová, PhD. 

  Ing. Mária Bosáková, PhD. 

  prof. Ing. Kristína Zgodavová, CSc. 

  Ing. Martina Hoľanová 

  Ing. Martin Vujčík 

  Ing. Anna Unoková 

  Ing. Monika Koreňová 
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 Zámerom projektu je vymedzenie pracovných pojmov (kultúra, organizácia, motivácia, 

vedenie, TQM, zmena) v ich vzájomnej súvislosti. V roku 2006 sa spracovali 

a vyhodnotili výsledky screeningu, verifikovali a doplnili údaje screeningu riadenými 

rozhovormi vo vybraných organizáciách, zhrnuli sa údaje terénneho výskumu 

s návrhom odporúčaní, rozdiskutovali sa prijaté odporúčania na vedeckom seminári za 

účasti pracovníkov z praxe. 

 

 Výstupy: 

 2 vedecké práce v domácom nekarentovanom časopise, 2 odborné práce v domácom 

 nekarentovanom časopise, 2 príspevky v zborníku z domácej konferencie, 1 kapitola 

 v zahraničnej monografii, 1 kapitola v domácej monografii, 1 vedecký článok domáci 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  62 tis. Sk 

 

6. VEGA č. 1/2572/05     Štrukturálna politika Slovenskej republiky po vstupe do 

Európskej únie 

 

 Vedúca projektu:        doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc.   

 Doba riešenia:      2005 – 2006 

 Spoluriešitelia: 8 

  doc. Ing. Martin Vološin, PhD. 

  Ing. Jozef Gajdoš 

  Ing. Rozália Pétrová, CSc. 

  Ing. Darina Vološinová (Lissauerová) 

  Ing. Silvia Megyesiová 

  Ing. Renáta Medzinová 

  PhDr. Eva Prividová 

  Ing. Peter Kočkin 

 

Zámerom projektu je analýza súčasného stavu teoretického rozpracovania 

rozhodovacích modelových prístupov v oblasti stratégie štrukturálneho rozvoja, 

analýza súčasných trendov štrukturálnej (priemyselnej) politiky v SR a krajinách EÚ, 

špecifikácia hlavných problémov spojených s formovaním a realizáciou štruktúrnych 
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zmien v ekonomike, vyjadrenie nákladových princípov a faktorov tvorby a realizácie 

modelu štrukturálnej adaptácie ekonomiky SR po vstupe do EÚ. 

  

 Výstupy: 

1 monografia, 8 príspevkov v domácich vedeckých časopisoch, 7 príspevkov 

v domácich odborných časopisoch, 9 príspevkov z domácich konferencií, 3 príspevky 

zo zahraničných konferencií, 1 príspevok v zahraničnom odbornom časopise. 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  80 tis. Sk 

 

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

potreby strategického riadenia 

 

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

 Doba riešenia:  2006 – 2008 

 Spoluriešitelia:  11 

     doc. Ing. Martin Vološin, PhD. 

     doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 

     doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

     doc. Ing. Ján Marušin, CSc. 

     Ing. Eva Gazdagová, PhD. 

     Ing. Milan Polončák, PhD. 

     Ing. Jana Simonidesová, PhD. 

     Ing. Lenka Dubovická 

     Ing. Jana Gallová 

     Ing. Matúš Hudák 

     Ing. Michaela Vasilová 

 

Vedecké ciele v roku 2006 sa týkali najmä:  zhodnotenia vývoja existujúcich modelov 

na hodnotenie výkonnosti podnikov z hľadiska poţadovaných informácií a metód 

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

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

meranie a analýzu finančnej výkonnosti podnikov vyuţitím vybraných metód 
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a modelov s ohľadom na špecifiká Slovenska (nerozvinutý finančný trh) a obmedzenia 

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

  

 Výstupy: 

1 vysokoškolská  učebnica, 1 kapitola vo vedeckej monografii vydaná v domácom 

vydavateľstve, 1 kapitola vo vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich 

vydavateľstvách, 5 prác zverejnených na internete,  2 vedecké práce v zahraničných 

nekarentovaných časopisoch, 5 odborných prác v domácich nekarentovaných 

časopisoch, 1 vedecká práca v domácom recenzovanom vedeckom zborníku, 1 

monografia, 2 publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách, 1 publikovaný príspevok na zahraničnej konferencii,  2 publikované 

príspevky na domácich konferenciách, 4 odborné práce v domácich nekarentovaných 

časopisoch, 2 odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch,  6 prác 

zverejnených na internete  

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  51 tis. Sk 

 

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

konkurencieschopnosti slovenských podnikov na jednotnom 

európskom trhu 

 

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

 Doba riešenia:  2006 – 2007 

 Spoluriešitelia:  3 

     Mgr. Ing. František Sudzina, PhD. 

     Ing. Peter Mesároš, PhD. 

     Ing. Michaela Toropilová, PhD. 

 

Výskumné úlohy projektu v roku 2006 boli spojené najmä s analýzou všeobecných 

teórií manaţmentu znalostí, postavenie a miesto manaţmentu znalostí v skupine 

manaţérskych disciplín a moţnosti jeho uplatnenia v prostredí znalostnej ekonomiky, 

teoretická analýza faktorov podmieňujúcich úspešnú implementáciu znalostného 

manaţmentu v slovenských podnikoch, hodnotenie pripravenosti a problémov 

slovenských podnikov pri zavádzaní koncepcie manaţmentu znalostí do hospodárskej 

praxe SR na základe sekundárneho a primárneho predvýskumu, analýza úloh 
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informačných systémov a informačných technológií pri implementácii a vyuţívaní 

koncepcie manaţmentu znalostí, skúmanie úlohy ľudského faktora v procese 

zavádzania a efektívneho fungovania znalostného manaţmentu, význam a úlohy 

znalostného manaţmentu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti slovenských podnikov 

na jednotnom európskom trhu. 

Výstupy: 

1 článok v domácom karentovanom časopise, 5 článkov nekarentovaných vedeckých 

 časopisoch domácich, 2 články v recenzovaných domácich odborných časopisoch, 6 

 prác v medzinárodných recenzovaných zborníkoch, 2 práce v zahraničných odborných 

 recenzovaných zborníkoch 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  83 tis. Sk 

 

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

malých a stredných podnikov Košického a Prešovského kraja 

v podmienkach jednotného trhu Európskej únie 

 

 Vedúci projektu:  Ing. Mária Andrejčíková, PhD. 

 Doba riešenia:  2006 - 2008 

 Spoluriešitelia:  8 

     Ing. Katarína Gofusová, PhD. 

     prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc. 

     PhDr. Alena Bašistová, PhD. 

     Ing. Cecília Olexová, PhD. 

     Ing. Daniela Urblíková, PhD. 

     Ing. Rastislav Ručinský, PhD. 

     Ing. Jozef Gajdoš 

     Ing. Slavomír Mrázko 

 

Zameranie projektu v roku 2006 bolo na základe analýzy sekundárnych informácií 

zhodnotiť súčasný stav obchodných a marketingových aktivít malých a stredných 

podnikov v danom regióne, analyzovať súčasný stav podnikateľského prostredia vo 

vymedzenom regióne a identifikácia kľúčových problémov vyskytujúcich sa v ich 

obchodnej a marketingovej činnosti na základe primárneho výskumu, identifikovať 

kľúčové charakteristiky regiónu a vplyv malých a stredných podnikov na daný región, 
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vytvoriť SWOT analýzu postavenia a rozvoja malých a stredných podnikov v danom 

regióne. 

 

 Výstupy: 

1 monografia, 1 príspevok v zahraničnom nekarentovanom časopise, 1 prispevok 

v domácom nekarentovanom časopise, 1 príspevok v domácom recenzovanom 

zborníku. 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  75 tis. Sk 

 

Projekty VEGA riešené v spolupráci s partnerskými univerzitami: 

 

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

 

      Zodpov. riešiteľka:  prof. Lesáková, UMB Banská Bystrica 

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

      Doba riešenia:  2005 - 2007 

  

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

                                       podnikov 

 

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

         Spoluriešitelia:   doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

             doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

  Doba riešenia:  2005 - 2007 

  

12.  VEGA č. 1/2597/05 Výskum princípov a koncepcií rozvoja e-manažmentu organizácií  

                                        budúcnosti 

 

 Zodpov. riešiteľka: doc. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. TU Košice 

 Spoluriešiteľka: doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 

 Doba riešenia: 2005 – 2007 

  

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

                                     výhod členstva SR v EÚ na podnikovej a regionálnej úrovni 
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       Zodpov. riešiteľ:   doc. Ing. Igor Kosír, CSc. OF EU Bratislava 

      Spoluriešiteľka:   Ing. Mária Andrejčíková, PhD. 

 Doba riešenia: 2005 – 2007 

 

14. VEGA č. 1/1224/04 Tvorba, zavádzanie a prevádzka integrovaných manažérskych   

                                       systémov v malých a stredných priemyselných podnikoch 

 

 Zodpov.riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Modrák, CSc. TU FVT Prešov 

 Spolurieštieľ: Mgr. Ing. František Sudzina, PhD. 

 Doba riešenia: 2005 – 2006 

 

15. VEGA č. 1/3129/06    Formálne modely motivované potreba sémantického web-u 

 a ich experimentálne overenie 

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

     informatiky Košice 

 Spoluriešiteľ:  Mgr. Ing. František Sudzina, PhD. 

 Doba riešenia:  2006 - 2008 

 

Projekty KEGA  

 

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

                                   manažérstva  kvality 

 

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

                                               Trnavská  univerzita) 

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

Doba riešenia:   2006 – 2008 

 

Pridelené finančné prostriedky:    25 tis. Sk 

 

Projekty aplikovaného výskumu 

 

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

v podnikateľskej sfére a samospráve v podmienkach Košického 

a Prešovského samosprávneho kraja 
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Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Matej Polák, PhD. 

Spoluriešitelia:  6 

  prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. 

  doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc. 

  doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 

  Ing. Jana Czillingová, CSc. 

  Ing. Daniela Urblíková, PhD. 

  Ing. Babula Mendelová 

Doba riešenia:  2006 – 2008 

 

Projekt je zameraný na vyuţitie obnoviteľných zdrojov energie v ekonomicky 

znevýhodnených regiónoch. V rámci prvej etapy bola  v spolupráci s Výskumným ústavom 

pôdoznalectva a ochrany pôdy vykonaná  pasportizácia pôdy v Prešovskom a Košickom 

kraji v súlade s členením pôdy podľa kritérií Európskej Únie. So spoluriešiteľskou 

organizáciou PD Kapušany bol pripravený návrh projektu Výskumno-vývojového 

a informačného centra pre vyuţitie obnoviteľných zdrojov energie vo Východoslovenskom 

regióne. Toto centrum by malo slúţiť na prenos informácií a na vzdelávanie a školenie 

odborníkov z oblasti vyuţitia obnoviteľných zdrojov energie a na školenie a vzdelávanie 

mládeţe, študentov a pedagógov. 

 

Výstupy: 

1 príspevok vo vedeckom domácom časopise a 9 príspevkov v zborníku z domácej 

konferencie. 

 

Pridelené finančné prostriedky:   1 000 tis. Sk 

 

Projekty hospodárskej praxe (št. obj.) 

 

Výskumná úloha PHF EU č. 10/2006   Organizačné štruktúry a reinžiniering v odvetví  

priemyslu na východnom Slovensku 

                                                                 (spracovaná na základe objednávky z praxe) 

 

Vedúci projektu:  doc. Ing. Pavel Vavrinčík, CSc. 

Spoluriešitelia: 4 

doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 
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   Ing. Magdaléna Karchová 

   Ing. Michaela Vasilová 

   Ing. Iveta Wienerová 

Doba riešenia:  2006 

 

Vedeckým cieľom projektu bolo stanovenie podmienok adaptability ako dôleţitého faktora 

zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov na východnom Slovensku. V súlade s týmto 

cieľom bol výskum orientovaný na skúmanie podmienok a hľadanie nových prístupov 

k inovačnej aktivite, procesnej štruktúre a reinţinieringu. Výsledkom riešenia parciálneho 

problému sú konkrétne odporúčania pre prax. 

 

Výstupy: 

4 články v nekarentovaných vedeckých časopisoch domácich 

 

Pridelené finančné prostriedky:  50 tis. Sk 

 

Projekty MVTS (SR-ČR) 

Neboli 

 

Inštitucionálne projekty 

 

1. IG č. 300013/05   Implementácia marketingovo-manažérskych teórií do činností  

    Ekonomickej univerzity Bratislava Podnikovohospodárskej fakulty  

    v Košiciach, ako predpoklad konkurencieschopnosti univerzitného  

    vzdelávania v regióne 

     

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

Doba riešenia: 2005 – 2006 

Spoluriešitelia:        15 

       Ing. Mária Andrejčíková, PhD. 

 doc. Ing.Viktória Bobáková, CSc. 

 Mgr. Zuzana Bričová 

 doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD. 

 Ing. Lenka Dubovická 

 doc. PhDr. Eleonóra Dzuriková, CSc. 
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 Ing. Jozef Gajdoš 

 doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD. 

 PhDr. Darina Hornáčková 

 Mgr. Silvia Kokošková 

 Ing. Silvia Megyesiová 

 Mgr. Ing. Anton Meteňko 

 doc. Ing. Matej Polák, PhD. 

 Ing. Marián Rimarčík, PhD. 

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

    

Cieľom projektu je analyzovať uplatňovanie marketingového manaţmentu 

a marketingového mixu na PHF. Na základe realizovaných analýz skúmať jednotlivé 

predpoklady vytvárania konkurencieschopnosti Ekonomickej univerzity z hľadiska jej 

aktívneho vzdelávacieho pôsobenia v integrujúcej sa Európe. 

  

 Výstupy: 

6 príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách, 4 vedecké práce 

v zahraničných nekarentovaných časopisoch, 6 vedeckých prác v domácich 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 3 odborné práce 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky  na rok 2006:  12 tis. Sk 

                                                       na kapitálové výdavky:     30 tis. Sk 

  

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

 

  Vedúci projektu:  Ing. Juraj Neufeld, PhD. 

     Doba riešenia:       2005 - 2007      

Spoluriešitelia: 14 

   doc. Ing. Ľudmila Lacová, CSc. 

   doc. Ing. Ján Marušin, CSc. 

   Ing. Jana Czillingová, CSc. 

   Ing. Milan Polončák, CSc. 

   Ing. Albína Kostková 

   Ing. Svetlana Mačejová 
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   Ing. Viera Zoričáková 

   Ing. Jaroslava Hečková 

   Ing. Jana Gallová 

   RNDr. Vladimír Munka 

   RNDr. Rastislav Jurga, CSc. 

   Ing. Boţena Šrameková 

   Ing. Jozefína Hvastová, PhD. 

   Ing. Jozef Škultéty, PhD. 

 

Cieľom projektu je návrh moţností zvýšenia úrovne finančného riadenia podnikov, 

ktoré zabezpečí v konečnom dôsledku dlhodobo udrţateľný ekonomický rast, 

prepojenie pedagogického procesu s riešením najaktuálnejších problémov praxe.  

 

Výstupy:  

4 vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, 1 odborná kniţná práca v  

domácich vydavateľstvách, 1 skriptá a učebné texty, 4 kapitoly vo vysokoškolských 

učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách, 2 vedecké práce v zahraničných 

nekarentovaných časopisoch, 1 odborná práca v domácich nekarentovaných 

časopisoch, 1 vedecká práca v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách, 4 vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách, 6 odborných prác v domácich nekarentovaných časopisoch, 5 prác 

zverejnených na internete, 1 recenzia v časopisoch a zborníkoch 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky  na rok 2006:   11  tis. Sk 

                                                        na kapitálové výdavky:       30 tis. Sk 

 

3. IG č. 300015/05     Implementácia stratégie v podnikovej sfére prostredníctvom metódy  

Balanced Scorecard 

 

    Vedúca projektu: doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. 

    Doba riešenia: 2005 – 2006 

    Spoluriešitelia: 5 

    Mgr. Ing. Aneta Bobenič-Hintošová, PhD. 

    Ing. Lenka Dubovická 
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    Ing. Michal Stričík, PhD. 

    Ing. Dušan Jeleň 

    Martin Faltus 

 

Cieľom projektu je na základe informačnej teoretickej bázy z oblasti strategického 

riadenia zhodnotiť úroveň implementácie stratégie v slovenských podnikoch. Následne 

na to navrhnúť zefektívnenie postupu implementácie do beţnej praxe prostredníctvom 

metódy Balanced Scorecard. 

 

Výstupy: 

1 monografia, 2 učebné texty, 2 články v nekarentovaných vedeckých časopisoch, 6 

prác v medzinárodných recenzovaných zborníkoch a 1 domáca recenzia. 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky  na rok 2006:    11 tis. Sk 

                                                              

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

makroekonomických štrukturálnych zmien po vstupe SR do EÚ 

  

 Vedúca projektu: Ing. Eva Gazdagová, PhD. 

 Doba riešenia: 2006 – 2007 

 Spoluriešitelia: 8 

    doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. 

    Ing. Jana Simonidesová, PhD. 

    Ing. Milan Polončák, PhD. 

    Ing. Svetlana Mačejová 

    Ing. Viera Zoričáková 

    Ing. Albína Kostková 

    Ing. Boţena Šrámeková 

    Ing. Magdaléna Karchová 

 

Projekt je zameraný na oblasť lízingového financovania dlhodobého majetku. Riešením 

výskumného projektu v roku 2006 sa docieli najmä zlepšenie informovanosti v oblasti 

vyuţívania finančného lízingu nehnuteľností, čo v konečnom dôsledku ovplyvní 
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efektívnosť podnikových činností a tým aj naplnenie cieľa podniku a ekonomického 

rastu. 

 

 Výstupy: 

1 vysokoškolská  učebnica, 2 kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané 

v domácich vydavateľstvách, 2 vedecké práce v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch, 1 odborná práca v domácich nekarentovaných časopisoch, 1 príspevok na 

zahraničnej konferencii,  1 príspevok na domácej konferencii, 7 prác zverejnených na 

internete,  

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:     11 tis. Sk 

 

MVP iné 

Neboli 

 

Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov 

 

1. IG č. 2330254/05      Implementácia e-business ako strategického prístupu k podnikaniu  

                                       v podmienkach globalizácie v podnikoch Košického kraja 

 

    Vedúci projektu:    Ing. Rastislav Ručinský, PhD. (Ing. Martin Beca, PhD.) 

(zmena zodpovedného riešiteľa z dôvodu rozviazania pracovného 

pomeru u Ing. Becu) 

    Doba riešenia:    2005 – 2006 

  Spoluriešitelia:    5 

   Ing. Katarína Gofusová, PhD. 

   Ing. Martin Beca, PhD. 

   Ing. Peter Mesároš, PhD. 

   Ing. Slavomír Mrázko 

   Ing. Radovan Sušila 

 

Cieľom projektu bolo na základe analýzy sekundárnych informácií (prieskumy 

a výskumy realizované na PHF EU) zhodnotiť súčasný stav vyuţívania  metódy e-

business v podnikoch Košického kraja, identifikovať hlavné problémové oblasti 

zavádzania a vyuţívania metódy e-business v daných podnikoch (na základe primárneho 
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výskumu) a navrhnúť riešenia problémových oblastí zavádzania a vyuţívania metódy e-

business v daných podnikoch. 

  

Výstupy: 

1 monografia, 3 odborné články v odborných domácich časopisoch, 8 príspevkov 

v zborníkoch z konferencií, 8 vyţiadaných prednášok 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  12 tis. Sk 

 

2.  IG č. 2330255/06  Tvorba systému hodnotenia kvality výstupov vedy a výskumu v SR 

  

 Vedúci projektu: Ing. Marián Rimarčík, PhD. 

 Doba riešenia:  2006  

 Spoluriešitelia: 5 

  Ing. Michaela Vasilová 

  Ing. Matúš Hudák 

  Ing. Jana Gallová 

  Ing. Magdaléna Karchová 

  Ing. Jaroslava Hečková 

 

Cieľom projektu bolo vypracovanie návrhu systému hodnotenia kvality výstupov vedy 

a výskumu, analýza súčasnej situácie v oblasti vedy a výskumu v SR, analýza 

hodnotenia kvality výstupov, analýza systémov hodnotenia kvality výstupov, 

identifikácia najlepšieho riešenia systému hodnotenia kvality výstupov, adaptácia 

vybraných prvkov najlepšieho riešenia systému hodnotenia kvality výstupov vedy 

a výskumu. 

 

Výstupy: 

1 príspevok vo vedeckom domácom nekarentovanom časopise, 1 príspevok 

v domácom recenzovanom vedeckom zborníku, 1 príspevok v domácom 

nerecenzovanom zborníku. 

 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:   7 tis. Sk 

                                                       na kapitálové výdavky:            30 tis. Sk 
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3.  IG č. 2330256/06   Nové trendy riadenia ľudských  

zdrojov v znalostnej spoločnosti 

 

 Vedúci projektu: Ing. Cecília Olexová, PhD. 

 Doba riešenia: 2006 

 Spoluriešitelia: 5 

  PhDr. Alena Bašistová, PhD. 

  Ing. Mgr. František Sudzina, PhD. 

  Ing. Mgr. Aneta Bobenič-Hintošová, PhD. 

  Ing. Michaela Toropilová, PhD. 

  Ing. Lucia Demjanová 

 

Cieľom projektu bolo vyšpecifikovať a následne podrobiť charakteristike nové trendy 

v oblasti riadenia ľudských zdrojov v znalostnej spoločnosti a navrhnúť implementáciu 

aktuálnych trendov do praxe riadenia ľudských zdrojov v slovenských podnikoch. 

 

Výstupy: 

1 vedecká práca v zahraničnom nekarentovanom časopise, 2 vedecké práce v domácich 

nekarentovaných časopisoch, 5 publikovaných pozvaných príspevkov na domácich 

vedeckých konferenciách, 1 publikovaný príspevok na domácej vedeckej konferencii, 2 

odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 

Pridelené finančné prostriedky:    10 tis. Sk 

  

 

Iné projekty 

Neboli 

 

2.2 Motivačné aktivity 

 

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

výsledkov VVČ a stanovené zodpovedajúce finančné odmeny.   
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3. Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce 

 

3.1 Vedecké konferencie v r. 2006 

  

V roku 2006 sa na fakulte uskutočnilo celkom 10 ohlásených vedeckých podujatí. 

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

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

mala aktívnejšie podieľať na organizovaní fakultných podujatí.  

 

I. Fakultné vedecké podujatia 

 

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom 

v Košiciach sa tento rok v súlade s výzvou Ministerstva školstva aktívne zapojila do 

Týždňa vedy na Slovensku 2006.  

 

1. 

Názov akcie:   Deň otvorených dverí 

Miesto konania:  PHF EU Košice 

Dátum konania:  21. 11. 2006 

Participácia:   Vedenie PHF, oddelenie VaDŠ, Katedra manažmentu, Katedra  

ekonómie   

 

Cieľ: Upriamiť pozornosť na mladú generáciu ako hlavný pilier jej prosperity, na 

vzbudenie záujmu mladých ľudí o vedeckú kariéru a zlepšenie spoločenského postavenia 

vedy a výskumu ako aj vedeckých a výskumných pracovníkov, predstaviť 

vedeckovýskumnú činnosť PHF EU formou prezentácií úspešných a pre verejnosť 

zaujímavých výsledkov riešenia výskumných projektov a prác ŠVOČ.  

 

Výsledky: Prezentácia výsledkov riešenia výskumu: 

 Vedecko-výskumná činnosť na PHF EU: Veda, výskum a hodnotenie kvality univerzít 

v SR a EÚ  (Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. prodekanka PHF EU) 

 Študentské mobility: Európske programy v oblasti výskumu a vzdelávania (Ing. Mária 

Andrejčíková, PhD.) 
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 Projekt VEGA: Podpora rozvoja MSP vo Východoslovenskom regióne (Ing. Mgr. 

Monika Bačová, PhD. – vedúca projektu) 

 Prezentácia najlepšej doktorandskej dizertačnej práce riešených v akademickom roku 

2005/2006: Možnosti využitia progresívnych nástrojov v MIS podniku (Ing. Peter 

Mesároš, PhD., katedra manaţmentu) 

 Víťazná práca súťaţe ŠVOČ, cena Literárneho fondu SR za rok 2006: Návrh systému 

BSC pre Podnikovohospodársku fakultu  (Jana Jasovská, študentka 5. ročníka PHF). 

 

II. Katedrové vedecké podujatia 

 

2. 

Názov akcie: Slovenská ekonomika - mýty a fakty o realite - SEMAFOR 2006 

(medzinárodná vedecká konferencia) 

 

Miesto konania:  Tatranské Zruby  

Dátum konania:  20. - 22. 09. 2006  

Participujúce katedry:  Katedra ekonómie, Katedra hospodárskej informatiky 

 

Cieľ Prezentovať súčasný stav a tendencie vývoja slovenskej ekonomiky po vstupe do 

Európskej únie a to na základe širokej názorovej platformy odborníkov z praxe, vedy 

a akademickej obce a vytvoriť tým priestor na odbornú prezentáciu, diskusiu ako 

i konfrontáciu názorov domácich i zahraničných účastníkov konferencie. 

 

Výsledky: Účastníci konferencie mali moţnosť počas plenárneho zasadnutia ako i počas 

práce v jednotlivých sekciách prezentovať svoje príspevky a názory na vývoj a stav 

ekonomiky Slovenska z rôznych pohľadov. Kvôli rôznorodosti príspevkov a odborníkov 

z praxe ako i z akademickej obce boli vytvorené tri sekcie: 

Sekcia Ekonómia a ekonomika (garanti: doc. Farkašovská, doc. Gazda) bola venovaná 

hlavne makroekonomickému a mikroekonomickému prostrediu Slovenska, jeho postaveniu 

v rámci krajín EÚ, moţnostiam ďalšieho rozvoja i vďaka čerpaniu prostriedkov z fondov 

EÚ. 

Sekcia Aktuálne problémy hospodárskej praxe (garanti: prof. Tkáč, doc. Bobáková) sa 

venovala hlavne dopadom vstupu Slovenska do EÚ,  a to hlavne z hľadiska podnikovej 

sféry. 
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Sekcia Poisťovníctvo a bankovníctvo (garanti: prof. Majtánová, Ing. Kafková) sa 

venovala pôsobeniu poisťovní a bánk, nový formám podnikania, novým produktom v 

rámci tohto finančného odvetvia. 

 

3.  

Názov akcie:   Ekonomika a manažment podniku  

  (vedecký seminár) 

 

Miesto konania:  PHF EU Košice 

Dátum konania:  18. 5. 2006  

Participujúce katedry: Katedra účtovníctva a financií 

 

Cieľ: Vytvoriť priestor na prezentáciu  výsledkov vedeckovýskumnej činnosti učiteľov 

v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/2582/05 Vývojové tendencie zdrojov financovania 

slovenských podnikov po vstupe do EÚ, na zhodnotenie súčasného stavu finančného 

riadenia podnikov a výmenu skúseností a názorov so zástupcami hospodárskej praxe. 

 

Výsledky: Katedrovej konferencie sa zúčastnili v sekcii „Zdroje financovania podnikov po 

vstupe SR do EÚ“ všetci členovia Katedry účtovníctva a financií, zástupcovia Katedry 

financií EF TU, pracovníci Daňového riaditeľstva v Košiciach a zástupcovia 10 podnikov 

so sídlom v Košiciach. S hlavným referátom vystúpila doc. Ing. Ľudmila Lacová, CSc. 

Celkovo na katedrovej konferencii vystúpilo a výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 

prezentovalo 8 členov katedry a 2 členovia Katedry financií EF TU v Košiciach a 3 

zástupcovia hospodárskej praxe. Všetky vystúpenia boli publikované v internom časopise 

PHF EU „Manaţment v teórii a praxi“. 

 

4. 

Názov akcie:  Trendy obchodných, marketingových a manažérskych aktivít 

v podmienkach jednotného trhu EÚ – nové trendy riadenia 

ľudských zdrojov v znalostnej spoločnosti (vedecký workshop) 

   

Miesto konania:  PHF EU Košice 

Dátum konania:  22.11.2006 

Participujúce katedry: Katedra manažmentu, Katedra marketingu a obchodu 
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Cieľ: Odborná vedecká diskusia medzi účastníkmi vedeckovýskumného projektu VEGA č. 

1/3811/06 Analýza a rozvoj obchodných a marketingových aktivít malých a stredných 

podnikov Košického a Prešovského kraja v podmienkach jednotného trhu Európskej únie, 

interného grantu EU Mladá veda č. 2330256/06 Nové trendy riadenia ľudských zdrojov 

v znalostnej spoločnosti, medzi predstaviteľmi podnikateľskej firemnej sféry a študentmi 

EU PHF Košice. 

 

Výsledky: Riešitelia vedeckovýskumných projektov prezentovali výsledky uskutočnených 

výskumov a spolu s ostatnými účastníkmi workshopu diskutovali o novom ekonomickom 

environmente súvisiacom s rozšíreným priestorom pôsobenia podnikateľských subjektov 

v rámci jednotného trhu Európskej únie. 

 

5. 

Názov akcie:    Manažment   znalostí ako jeden z faktorov zvyšovania 

konkurencieschopnosti slovenských podnikov na jednotnom 

európskom trhu (vedecký workshop) 

 

Miesto konania:  Bardejov, Hotel ARTIN 

Dátum konania:  14.- 15. 12. 2006 

Particupujúca katedra: Katedra manažmentu 

 

Cieľ: Prezentácia čiastkových výsledkov riešenia projektu VEGA 1/3810/06 Manažment 

znalostí ako jeden z faktorov zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských podnikov na 

jednotnom európskom trhu v roku 2006 účastníkom z podnikovej praxe za účelom získania 

spätnej väzby, dôleţitých názorov a pripomienok, ktoré budú nápomocné pri ďalšej 

špecifikácii úloh projektu VEGA v roku 2007. Súčasťou workshopu boli aj prezentácie 

účastníkov z praxe zamerané na rôzne aspekty a skúsenosti z týchto oblastí riadenia 

podnikov: vzdelávanie a motivácia pracovníkov, získavanie a vyuţívanie informácií 

a poznatkov, budovanie vzťahov so zákazníkmi, efektívne vyuţitie informačných 

technológií a nových trendov v riadení, vyuţívanie manaţmentu znalostí a pod. 

 

Výsledky: Vedecký workshop zameraný na odbornú diskusiu s účastníkmi praxe priniesol 

nasledujúce výsledky, uvedené v bodoch: 
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- Prezentácia riešiteľov projektu – predstavenie projektu zástupcom praxe (Tatrabanka, 

a.s., VSS, a.s., Terramark, s.r.o., V.O.D.S., a.s., TTC Telecom, s.r.o., S.P.Q.R., s.r.o., 

VÚSI, s.r.o.) 

- Odborná diskusia o problematike riešenia projektu – riadenie znalostí 

- Prezentácia názorov a skúseností s manaţmentom znalostí odborníkov z praxe 

- Diskusia o moţnej spolupráci v oblasti aplikácie výstupov projektu VEGA 

- Dohoda o budúcej spolupráci s praxou – výskum a podpora projektov. 

 

6. 

 

Názov akcie:  Teória hier (odborný seminár) 

Miesto konania:  Košice, PHF EU KE 

Dátum konania:  7.9.2006 

Participujúca katedra:  Katedra ekonómie 

 

Cieľ: Oboznámiť účastníkov seminára s problematikou Teórie hier. 

 

Výsledky: Seminára sa zúčastnili učitelia, doktorandi a študenti denného štúdia. Spoločne 

bola prečítaná a prekonzultovaná kniha Štefana Peška Teória hier. Výsledkom seminára 

bolo napísanie článku účastníkmi seminára, ktorý bol publikovaný v zborníku z 

medzinárodnej vedeckej konferencii SEMAFOR’06. 

 

7. 

Názov akcie:  Implementácia marketingovo-manažérskych teórií do činnosti 

Ekonomickej univerzity Bratislava, Podnikovohospodárskej 

fakulty v Košiciach ako predpoklad konkurencieschopnoti 

univerzitného vzdelávania v regióne (vedecký workshop) 

 

Miesto konania:   Košice, EU PHF 

Dátum konania:   1.2.2006 

Participujúca katedra: Katedra marketingu a obchodu 

 

Cieľ:  Prezentovať aktuálne odborné problémy, ktoré boli rozpracované jednotlivými 

členmi KMaO v rámci ich vedeckého rastu. Workshop vytvoril priestor pre širšiu diskusiu 

chápania špecifických problémov hospodárskej praxe. 
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Výsledky: Výsledkom pracovného stretnutia bolo vytvorenie priestoru na rozličné chápanie 

dôrazu na výskum v podnikovohospodárskej praxi. Prezentované boli rôzne funkčné 

zamerania.  

 

8. 

Názov akcie:  Obnoviteľné zdroje surovín a energie – šanca pre znevýhodnené 

regióny (medzinárodný workshop) 

 

Miesto konania:  Bardejovské kúpele 

Dátum konania:  19. – 21. 10. 2006  

Participujúca katedra: Katedra marketingu a obchodu 

 

Cieľ:  Podpora rozvoja a výroby obnoviteľných zdrojov a ich vyuţitie na výrobu energie 

v Košickom a Prešovskom kraji, výmena teoretických a praktických poznatkov 

v porovnaní krajín Rakúsko a Slovensko. 

 

Výsledky: Workshopu sa zúčastnilo 63 účastníkov, z toho boli 2 účastníci z Rakúska a 61 

zo Slovenska. Na akcii sa podieľali 4 zástupcovia z oblasti výskumu, 2 zástupcovia 

ministerstiev. Program bol rozdelený do troch dní. Okrem pedagógov boli prizvaní aj 

poslucháči inţinierskeho a doktorandského štúdia.  Program ukončil  prípadovou štúdiou a 

exkurziou v PD Kapušany. Z podujatia bol vydaný zborník referátov z medzinárodného 

workshopu „Obnoviteľné zdroje surovín a energie – šanca pre znevýhodnené regióny“, 

Bardejovské Kúpele 19.-21.10.2006 

 

9. 

Názov akcie: Obnoviteľné zdroje surovín – šanca pre znevýhodnené regióny 

(medzinárodný workshop) 

 

Miesto konania:  Vojenská zotavovňa Šírava  

Dátum konania:  9. – 11. 11. 2006 

Participujúca katedra: Katedra marketingu a obchodu  

 

Cieľ: Návrh pilotného projektu výstavno-výskumného a vzdelávacieho centra v PD 

Kapušany. Projekt sa uchádza o pridelenie grantu v rámci 7RP. 
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Výsledky: Zborník referátov z medzinárodného workshopu „Obnoviteľné zdroje surovín – 

šanca pre znevýhodnené regióny“  

 

10. 

Názov akcie: Analýza a rozvoj obchodných a marketingových aktivít malých 

a stredných podnikov Košického a Prešovského kraja 

v podmienkach jednotného trhu Európskej únie (vedecký 

workshop) 

 

Miesto konania:            Košice, EU PHF  

Dátum konania:    22.11.2006  

Participujúca katedra: Katedra marketingu a obchodu 

 

Cieľ: Prezentovať čiastkové výstupy z riešenia projektu VEGA1/3811/06 Analýza a rozvoj 

obchodných a marketingových aktivít malých a stredných podnikov košického 

a prešovského kraja v podmienkach jednotného trhu Európskej únie. 

 

Výsledky: Workshop bol príleţitosťou pre prezentovanie čiastkových výstupov riešiteľov 

grantového projektu, ale aj iných záujemcov, ktorých problematika súvisí do istej miery so 

zameraním projektu. V rámci workshopu odznelo 20 vystúpení. Príspevky budú 

publikované na elektronickom nosiči vo forme CD.  

 

 

3.2 Vydávanie vedeckých časopisov 

V roku 2006 boli vydané dva vedecké časopisy: 

 Acta Oeconomica Cassoviensia č. 10  

 Podniková revue  č. 9 

 

V Acta Oeconomica Cassoviensia č. 10 bolo uverejnených celkom 27 príspevkov, z toho 3 

príspevky učiteľov zo zahraničných vysokých škôl, zo sesterských fakúlt EU boli 4 

príspevky, z iných vysokých škôl boli 3 príspevky a 2 príspevky externých doktorandov 

PHF, 15 príspevkov učiteľov a doktorandov denného štúdia PHF.  
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V Podnikovej revue č. 9 bolo uverejnených 10 príspevkov, z toho 1 príspevok z praxe 

(guvernér Národnej banky Slovenska), 1 príspevok z inej vysokej školy a 8 príspevkov 

učiteľov a doktorandov denného štúdia PHF. 

 

3.3 Produktivita publikačnej činnosti 

  

Produktivita publikačnej činnosti za PHF
*
: 2,28 publikovaných výstupov na jedného 

pedagogického pracovníka   

* - do celkového počtu  publikácií boli započítané  aj publikácie doktorandov denného štúdia, do počtu 

učiteľov sú započítané aj doktorandi denného štúdia 

 

3.4 Oceňovanie najlepších publikovaných výstupov 

 

V roku 2006 publikačné výstupy učiteľov PHF EU dostali Cenu Ekonomickej 

univerzity za rok 2005  v kategórii: 

 

 D2: Domáce vedec. a odbor. state – seriál článkov    

KAFKOVÁ, E, VOLOŠINOVÁ, D., BOSÁKOVÁ, Z: „Vývoj rozhodujúcich 

makroekonomických ukazovateľov a komerčného  poisťovníctva  v krajinách V4 

v rokoch 1995-2004 - 1. časť - Slovenská republika“  Biatec, č. 8/2005, s. 17-19.  

   

„Vývoj rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov a komerčného poisťov-

níctva   v krajinách V4 v rokoch 1995-2004 - 2. časť - Slovenská republika“  

 Biatec, č. 9/2005, s. 15-19.   

  

„Vývoj rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov a komerčného 

 poisťovníctva v krajinách V4 v rokoch 1995-2004 - Maďarská republika“  

 Biatec, č. 12/2005, s. 22-25.  

   

KAFKOVÁ, E., VOLOŠINOVÁ, D., DUCHÁČKOVÁ, E.:„Vývoj rozhodujúcich 

makroekonomických ukazovateľov a komerčného poisťovníctva  v krajinách V4 

v rokoch 1995-2004 - Česká republika“  Biatec, č. 11/2005, s. 18-21. 
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4. Vedecká výchova doktorandov a kvalifikačný rast 

     4.1. Akreditované vedné odbory: 

 

 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky,  

 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. 

 

4.2 Organizácia doktorandského štúdia 

 

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť doktoranda na samostatnú tvorivú 

vedeckovýskumnú prácu získaním ucelených teoretických  vedomostí a zvládnutie metód 

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

školiteľa schvaľuje vedúci školiaceho pracoviska. Študijný plán doktoranda obsahuje 

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

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

potrebného počtu kreditov a vykonaním dizertačnej skúšky. 

Doktorandské štúdium sa na fakulte realizuje v 2 častiach: 

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

seminárov a individuálneho štúdia literatúry v súlade so zameraním dizertačnej práce. 

Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa a ukončuje sa dizertačnou skúškou. 

 

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

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

vedeckých konferenciách, seminároch a iných vedeckých a odborných podujatiach 

súvisiacich s témou dizertačnej práce. 

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

Doktorandské  štúdium  končí obhajobou dizertačnej práce. Absolventom doktorandského 

štúdia fakulta udeľuje akademický titul „philosophiae doctor“, (v skratke „PhD.“). 

V roku 2006 úspešne ukončili doktorandské štúdium vo vednom odbore Odvetvové 

a prierezové ekonomiky 8 doktorandi. Vedecko-akademický titul „PhD“. získali:   

 

denní doktorandi: 

1. Ing. Peter  Mesároš, PhD. 

2. Ing. Michaela Toropilová, PhD. 

3. Ing. Branislav Lajoš, PhD. 
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4. Ing. Marián Zahoranský, PhD. 

 

externí doktorandi: 

1. Ing. Jana Simonidesová, PhD. 

2. Ľuboslava Novotná, PhD. 

3. Ing. Jozefína Hvastová, PhD. 

4. Ing. Lýdia Fečová, PhD. 

 

 V akademickom roku 2006/2007 nastúpilo na štúdium vo vednom odbore 3.3.16 

Ekonomika a manažment podniku celkom  21 doktorandov, z toho 12 v dennej forme a 9 

v externej forme doktorandského štúdia. 

 

4.3. Sústava nových študijných odborov doktorandského štúdia na PHF EU  

        v Bratislave so sídlom v Košiciach 

 

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

a manažment podniku. Doktorandi študijného odboru Ekonomika a manažment podniku 

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

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

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

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

jazyku. 

   

4.4 Program EDAMBA  

 

Na medzinárodnej konferencii EDAMBA  v Nových Zámkoch (21.4.2006) sa v roku 

2006 zúčastnili doktorandi a mladí vedeckí pracovníci aj z našej fakulty, pričom tri práce 

dostali významné ocenenia v dvoch sekciách: 

 

- sekcia Manažment    

1. miesto Ing. Michaela Toropilová, PhD. 

  3. miesto Ing. Michaela Vasiľová 

- sekcia Marketing     

   1. miesto  Ing. Tomáš Bača 
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4.7 ŠVOČ na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 

 

Dňa 25.4.2006 sa uskutočnila 10. fakultná konferencia ŠVOČ. Súťaţ prebiehala 

v dvoch sekciách a celkovo bolo prezentovaných  20 prác 34 študentov PHF. 

 

a) Priebeh a výsledky 

sekcia 1: Ekonomika a financie podniku 

Počet prác: 10 

Počet súťaţiacich: 17 

 

Víťazi 10. fakultnej konferencie ŠVOČ 

 

1. Martin Teringa: Využitie neurónových sietí pri predikcii výmenného kurzu SKK/EUR 

(vedúci práce Ing. Tomáš Výrost, PhD.). 

2. Anna Fečíková: Daňové úniky ako globálna hra (vedúca práce Ing. Viera 

Zoričáková). 

3. Marek Andrejkovič – Maroš Čunta: Dopady zmien minimálnej mzdy na ekonomické    

subjekty a štátny rozpočet (vedúca práce Ing. Jana Simonidesová,PhD.). 

 

sekcia 2:  Manažment a marketing 

Počet prác: 10 

Počet súťaţiacich: 17 

 

Víťazi 10. fakultnej konferencie ŠVOČ 

 

1. Jana Jasovská: Návrh systému Balanced Scorecard pre PHF (vedúca práce doc. Ing. 

Bohuslava Mihalčová, PhD.) 

2. Marek Andrejkovič – Maroš Čunta: Automatizácia jednoduchého účtovníctva pre 

malých živnostníkov prostredníctvom MMSoft+ (vedúci práce Ing. Mgr. František 

Sudzina, PhD.) 

3. Monika Hudáková – Viktória Šušňáková: Financovanie podniku RABBIT FARM 

s.r.o. (vedúca práce Ing. Darina Vološinová) 
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b) Cena rektora (14.6.2006)  

Martin Teringa: Využitie neurónových sietí pri predikcii výmenného kurzu SKK/EUR 

(vedúci práce Ing. Tomáš Výrost, PhD.) 

 

c) Víťazi medzinárodnej konferencie ŠVOČ 

 

V roku 2006 študenti PHF dosiahli výborné výsledky na medzinárodnej konferencii 

ŠVOČ na Trenčianskej univerzite (4.5.2006) – dve prvé miesta a tri druhé miesta: 

1. miesto:  Jana Jasovská 

  Sekcia: Marketing 

 

1. miesto:   Marek Andrejkovič, Maroš Čunta 

          Sekcia: Podniková ekonomika 

 

2. miesto:   Monika Hudáková, Viktória Šušňáková 

                   Sekcia: Podniková ekonomika 

      

2. miesto:   Anna Fečíková 

         Sekcia: Verejná správa       

      
2. miesto: Martin Teringa 

               Sekcia: Hospodárska politika 

   

 

d) Cena literárneho fondu 

 

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho 

fondu na svojom zasadnutí 21.9.2006  udelil prémiu za najlepšiu prácu študentke PHF Jane 

Jasovskej: Návrh systému Balanced Scorecard pre PHF (vedúca práce doc. Ing. Bohuslava 

Mihalčová, PhD., Katedra manaţmentu). 

 

4.5 Habilitačné a inauguračné konania 

 

V roku 2006 sa na fakulte neuskutočnilo habilitačné a inauguračné konanie. Dňom 

1.1.2005 zaniklo právo vysokých škôl uskutočňovať habilitačné, resp. inauguračné 

konanie. PHF nanovo poţiadala Akreditačnú komisiu vlády o priznanie práva konať 

habilitačné a inauguračné konania. Uvedené právo bolo priznané PHF EU dňa 27. 10. 2006 

bez obmedzenia. 
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4.6 Čestné vedecké hodnosti dr. h. c. na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 

 

       Čestná vedecká hodnosť dr. h. c. bola udelená prof. Ing. Tatiane Varcholovej, CSc.  

Zakarpatskou štátnou univerzitou v Uţhorode dňa 25. 4. 2006. 

 

 

5. ZÁVER 

 

V roku 2006 hlavné ťaţisko riešenia vedeckovýskumných úloh našej fakulty 

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

v rámci riešenia vedeckovýskumných úloh spolupracovali s týmito  

 

- zahraničnými univerzitami:  

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

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

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

(ČR), Zakarpatská štátna univerzita Uţhorod (Ukrajina), Medzinárodná univerzita Stepana 

Demjančuka v Rivne (Ukrajina), Technical university Ilmenau (Nemecko), Faculty of 

Economics University of Miskolc (Miskolc, Maďarsko), Wirtschaftuniversität Viedeň 

(Rakúsko), University of Maribor (Slovinsko), Univerzita vo Wuppertali (Nemecko).  

 

- domácimi univerzitami: 

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

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

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

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

Stavebná fakulta STU v Bratislave. 

 

- inštitúciami: 

US Steel, s. r. o., Košice, Termostav Mráz, a.s., Štatistický úrad Košice, Košice, 

Chemkostav, a. s., Michalovce, Zdruţenie pre rozvoj regiónu horný Zemplín, Chemkostav, 

a. s., Michalovce, VSE, a.s., Košice, SEZ, s.r.o., Krompachy, Ruská obchodná komora 

Košice, UND-03, a. s., Košice, Lentimex, a. s. Košice, CASSOVIA BIC, s.r.o., Košice, 
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ACASE, a.s. Košice, SWAM, spol. s.r.o. Košice, IQ Servis, a.s., Košice, Lentimex, s.r.o., 

Košice, SGS Slovakia, s.r.o. Košice, Robert Bosch, s.r.o., České Budějovice, AXYZ, a.s. 

Martin, PD Kapušany pri Prešove, Slovenská energetická agentúra Košice,  QEL, a.s. 

Bardejov, Ústav geotechniky SAV Košice, Mestský úrad v Snine, BSH, s.r.o. Michalovce. 

 

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

zaplatenie vloţného na konferencie, cestové, nákup literatúry a nákup výpočtovej techniky.  

 

Riešitelia projektov VEGA získali v roku 2006 celkovo 635 tis. Sk.  

 

Na riešenie projektov KEGA boli pridelené finančné prostriedky vo výške   25 tis. Sk.  

 

Na riešenie úloh IG EU bolo pridelených celkom  114 tis. Sk  

(na beţné výdavky   54 tis. Sk a na kapitálové výdavky 60 tis. Sk).  

 

Na riešenie IG EU pre mladých vedcov bolo pridelených spolu  59 tis. Sk 

(na beţné výdavky  29 tis. Sk a 30 tis. Sk na kapitálové výdavky).  

 

Na projekt AV  bolo pridelených spolu  1 000 tis. Sk.  

 

Na projekty hospodárskej praxe bolo pridelených 50 tis. Sk. 

 

Na projekty medzinárodnej spolupráce v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko bolo 

pridelených celkom  293 800 Sk + 400 EUR, t. j. v prepočte 13 732 Sk spolu  307 532 Sk 

 

Na medzinárodný projekt ASO (Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu na 

Slovensku) 2520 EUR, t. j. prepočte 86 511,60 Sk. 

 

V nadväznosti na Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave 

v roku 2007 vytyčujeme v oblasti vedeckovýskumnej činnosti (VVČ) na PHF EU 

v Bratislave so sídlom v Košiciach tieto hlavné úlohy: 

 

a) Hlavné zámery v oblasti vedeckovýskumnej činnosti 

 prioritne  orientovať VVČ na medzinárodné výskumné projekty,  
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 skvalitniť spoluprácu s podnikovou sférou v oblasti riešenia spoločných projektov 

aplikovaného výskumu v rámci štátnej podpory prostredníctvom APVV, 

 skvalitniť publikačnú činnosť formou zabezpečenia publikovania výsledkov VVČ 

najmä v domácich a  zahraničných karentovaných časopisoch,  

 pravidelne organizovať vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou za účelom 

prezentácie a komparácie dosahovaných výsledkov výskumu  ako aj ďalšieho rozvoja 

spolupráce v oblasti riešenia projektov podporovaných Európskou úniou. 

 

b) Hlavné zámery v oblasti doktorandského štúdia 

 výraznejšie presadzovať moderné metódy štúdia na základe oboznámenia sa a 

osvojenia si prístupov aplikovaných v doktorandskom štúdiu na európskych 

univerzitách,    

 podporovať výskumné mobility doktorandov a  zahraničné študijné pobyty,   

 neustále aktualizovať obsah a formy prípravy doktorandov v súlade s  vývojom 

nových poznatkov a v úzkej spolupráci s odborovými komisiami. 

  

Košice 10. januára 2007 

 

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

    prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 


