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1. ÚVOD 

 

1.1 Profilácia výskumných pracovísk a ciele výskumu v r. 2005 

 

Ciele výskumu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU) v roku 2005 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  rozvoj vedného odboru 

3.3.16 – Ekonomika a manažment podniku.  Dôležitým východiskom pre splnenie 

náročných cieľov bolo prepojenie pedagogickej činnosti fakulty s vedou a výskumom, 

najmä z hľadiska  zapojenia študentov doktorandského štúdia do riešenia výskumných 

projektov VEGA a interných grantových úloh EU pre mladých vedcov.   

Vedeckovýskumná činnosť (VVČ) bola v roku 2005 v súlade s výskumným 

zameraním fakulty orientovaná na riešenie teoretických, metodologických a  aplikačných 

problémov ekonomiky a manažmentu podnikov v medzinárodnom prostredí. Z hľadiska  

vedeckej profilácie jednotlivých katedier výskumné projekty riešili úlohy najmä z oblasti 

finančného riadenia podnikov, riadenia kvality využitím matematicko-štatistických metód 

a počítačovej podpory, regionálnych foriem podpory MSP, aplikácií moderných 

manažérskych teórií v riadení podnikov so zameraním na strategický manažment, 

znalostný manažment a personálny manažment, na implementáciu marketingových teórií 

do hospodárskej praxe. Hlavným cieľom bolo prioritne orientovať vedeckovýskumnú 

činnosť na riešenie medzinárodných výskumných projektov a štátnych objednávok. 

 

1.2 Vyhodnotenie plnenia zámerov výskumu z roku 2005 

 

Do riešenia výskumných úloh v roku 2005 boli zapojení všetci učitelia a interní 

doktorandi PHF EU. Základnými formami vedeckovýskumnej činnosti boli grantové 

projekty VEGA, KEGA a interné grantové úlohy EU v Bratislave, pričom v porovnaní 

s rokom 2004 sa zvýšil celkový počet riešených výskumných úloh, najmä v kategórii 

projektov VEGA.   

V roku 2005 riešili učitelia celkovo 13 projektov VEGA, z toho 6 projektov 

v spolupráci s inými univerzitami,  v porovnaní s rokom 2004 počet projektov VEGA  sa 
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zvýšil o 6 projektov. Zároveň treba zdôrazniť, že v roku 2005 sa vypracovalo na fakulte 5 

nových projektov VEGA, z toho  Komisiou VEGA boli schválené 3 projekty so začiatkom 

riešenia v roku 2006.  

Učitelia našej fakulty sa podieľali na riešení 1 projektu KEGA. 

V roku 2005 sa na fakulte neriešil žiadny medzinárodný projekt. Na základe 

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-

technickej spolupráci učitelia PHF iniciatívne vypracovali a podali 6 návrhov na riešenie 

výskumných projektov medzi spolupracujúcimi univerzitami v Slovenskej a v Českej 

republike, uvedené návrhy neboli schválené. Okrem toho boli vypracované a podané dva 

návrhy projektov s Rakúskom a jeden projekt s Ukrajinou s negatívnymi výsledkami.  

Nebol schválený ani projekt spracovaný v rámci výzvy SOP ĽZ z Európskeho 

sociálneho fondu.  

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

vedeckí pracovníci. V roku 2005 bola podaná 1 nová žiadosť o interný grant bez nároku na 

finančné prostriedky a 2 nové projekty v kategórii interných grantov EU pre mladých 

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

rozvoja vedeckého potenciálu mladých vedeckých pracovníkov 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 v rámci 

Európskeho týždňa vedy tieto podujatia: Deň otvorených dverí,  sympózium 

s medzinárodnou účasťou „Veda, výskum, inovácie“ pod záštitou rektora Ekonomickej 

univerzity v Bratislave prof. Ing. Vojtecha Kollára, PhD.  a  workshopy v rámci 

jednotlivých katedier. Na sympóziu vystúpili okrem akademických funkcionárov aj 

zástupcovia podnikovej praxe spolupracujúcich s PHF. Sympózia sa zúčastnilo 35 

predstaviteľov domácich a zahraničných podnikov, 2 pracovníci Ministerstva hospodárstva 

SR, pedagógovia PHF a ďalších slovenských a zahraničných univerzít a viac ako 200 

študentov našej fakulty. V roku 2005 sa uskutočnilo 22 ďalších vedeckých podujatí, ktoré 

organizovali jednotlivé katedry PHF. (bližšie informácie: bod 3, s. 14) 

     Zámery PHF EU v oblasti publikačnej činnosti vychádzajú zo súčasných 

medzinárodných kritérií hodnotenia fakúlt a týkajú sa najmä publikácií v karentovaných 
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časopisoch. V tomto roku v karentovaných časopisoch učitelia našej fakulty publikovali 

celkom 4 články, z toho 1 článok bol publikovaný v zahraničnom karentovanom časopise 

Politická ekonómie a 3 články v domácom karentovanom časopise Ekonomický časopis.  

Počet vedeckých článkov publikovaných v karentovaných časopisoch v porovnaní 

s predchádzajúcom rokom sa znížil o 3 články (v roku  2004 učitelia a doktorandi fakulty 

zverejnili 7 článkov, z toho 2 články v zahraničných karentovaných časopisoch).   

Výsledky výskumov boli publikované v 7 vedeckých monografiách v domácich 

vydavateľstvách. V roku 2005 učitelia fakulty publikovali celkom 11 príspevkov 

v zahraničných vedeckých nekarentovaných časopisoch a  32 príspevkov 

v nekarentovaných domácich vedeckých časopisoch. Učitelia fakulty vydali v roku 2005 

celkom 4 tituly vysokoškolských skrípt. V odborných domácich časopisoch učitelia 

publikovali 44 príspevkov. V odborných zahraničných časopisoch publikovali 4 príspevky. 

V zborníkoch z konferencií bolo publikovaných 94 článkov. Podrobnejšie informácie 

o publikáciách učiteľov PHF sú rozpísané v tabuľke Štruktúra publikovaných prác 

a výstupov (pozri prílohu). 

Zahraniční autori citovali vo svojich prácach učiteľov PHF 9 krát. Domáci autori 

citovali vo svojich prácach 53 publikácií našich učiteľov.  

Štruktúra  vedeckovýskumných projektov  (orientácia na riešenie projektov 

VEGA), riešenie integrovaných výskumných projektov VEGA v súčinnosti s inými 

slovenskými univerzitami ako aj skúsenosti z prípravy 9 medzinárodných projektov v roku 

2005 vytvorili základné predpoklady na riešenie medzinárodných výskumných projektov 

v rámci Európskej únie. V súlade s hlavným cieľom vedeckovýskumnej činnosti PHF 

ktorým je prioritne orientovať vedeckovýskumnú činnosť na riešenie medzinárodných 

výskumných projektov a štátnych objednávok, nemožno považovať vyvíjané aktivity 

učiteľov  fakulty za uspokojivé. 

  Aj keď k zlepšeniu situácie v oblasti riešenia medzinárodných projektov na fakulte 

boli podniknuté určité opatrenia: 

 bol vytvorený pracovný tím vybraných odborníkov, ktorí zastupujú jednotlivé katedry, 

za účelom posilniť informovanosť kolegov v oblasti možností zapojenia sa do 

medzinárodných výskumných projektov, 

 uskutočňujú sa pravidelné pracovné zasadnutia členov tímu v prítomnosti  pána 

dekana, 

 bolo zriadené výskumné pracovisko, na ktorom v súčasnosti pôsobia dvaja výskumníci, 
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 na základe výzvy Ministerstva školstva SR bol vyplnený aplikačný formulár 

výskumného profilu fakulty, ktorý je súčasťou vytvárajúcej sa databázy popredných 

pracovísk výskumu a vývoja v Slovenskej republike, 

ukázalo sa, že tieto sú nedostatočné pre úspešnejšie sa zapojenie fakulty do riešenia 

medzinárodných projektov. 

 

  

1.3 Zameranie výskumných projektov v r. 2006 

 

Vedeckovýskumná činnosť na PHF sa bude orientovať na riešenie úloh základného 

a aplikovaného  výskumu a jeho prepojenie s pedagogickou činnosťou fakulty. Výskumné 

projekty v nasledujúcom roku budú zamerané na  rozvojové správanie slovenských 

podnikov po vstupe do Európskej únie  riešením vybraných problémov z oblasti 

ekonomiky a manažmentu podniku. Ide najmä  o  kvalitatívny posun v zapojení sa učiteľov 

a  študentov doktorandského štúdia do riešenia výskumných projektov  v spolupráci 

s fakultným výskumným centrom a pokračovanie v dlhodobej tradícii vedeckej a odbornej 

činnosti študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.  

Hlavným cieľom je zefektívniť  aktivity učiteľov PHF zamerané na zapojenie sa 

do riešenia medzinárodných výskumných projektov v rámci Európskej únie. 

 

 

2. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

2.1 Štruktúra výskumných projektov a ich finančné zdroje 

 

Zahraničné granty a projekty MVTS 

    Neboli 

 

Projekty ŠPVaV 

Neboli 

 

Projekty VEGA (vedecké grantové projekty MŠ SR) 

 

1.  VEGA č. 1/0486/03         Ekonomické aspekty zlepšovania kvality 
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 Vedúci projektu:   prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.   

 Spoluriešitelia:  7 

Doba riešenia:  2003 - 2005 

 

Cieľom projektu bola tvorba modelov a systémov zlepšovania kvality 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.  

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  88 tis. Sk 

 

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

po  vstupe do EÚ 

 

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

 Spoluriešitelia:      6 

 Doba riešenia:     2005 – 2007 

 

 Cieľ projektu: Projekt je orientovaný na oblasť zdrojov financovania podnikov. 

Osobitná pozornosť sa bude venovať doteraz málo využívaným zdrojom financovania, 

možnostiam a obmedzeniam využívania týchto zdrojov s návrhom konkrétnych 

postupov. V prvej etape riešenia projektu sa realizoval výskum v hospodárskej praxi, 

zameraný na analýzu činiteľov, ktoré spôsobujú nízku úroveň tvorby zisku a nízku 

úroveň odpisov, ktoré sú rozhodujúcimi vlastnými zdrojmi.  Výskum bol orientovaný 

na výsledky z finančných operácií, prevádzkový výsledok hospodárenia, rentabilitu. 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  91 tis. Sk 

                                                  na kapitálové výdavky: 33 tis. Sk 

 

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

 

 Vedúca projektu:       Ing. Monika Bačová, PhD.   

 Spoluriešitelia:      8 
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 Doba riešenia:      2005 – 2007 

  

 Cieľ projektu: Projekt sa zameriava na ďalšie vedecké rozpracovanie niektorých 

problémov podpory regionálneho rozvoja s dôrazom na podporu malých a stredných 

podnikov. Vedeckým cieľom projektu je preskúmanie súčasného stavu malých a 

stredných podnikov na východnom Slovensku, preskúmanie súčasného stavu rozvoja 

podnikateľského prostredia východného Slovenska, analýza súčasného stavu, možností 

a podmienok prístupu malých a stredných podnikov ku prostriedkom štátnej pomoci,  

analýza pripravenosti jednotlivých subjektov na čerpanie finančnej pomoci zo 

štrukturálnych fondov EÚ, analýza finančných tokov štrukturálnych fondov a úloha 

bánk pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov, analýza finančných tokov pri 

štátnej podpore rozvoja malých a stredných podnikov a úloha bánk pri poskytovaní 

prostriedkov, vymedzenie konkrétnych problémov v oblasti podpory rozvoja regiónov. 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  63 tis. Sk 

           na kapitálové výdavky: 38 tis. Sk 

 

4.  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.   

 Spoluriešitelia:       7 

 Doba riešenia:      2005 – 2007 

 

 Cieľom 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. Súčasťou projektu bude aj analýza 

a komparácia koncentrácie poistného trhu a stanovenie trendov rozvoja poisťovníctva 

po integrácii do EÚ. 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 21 tis. Sk 

 

5. 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.   
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 Spoluriešitelia:       6 

 Doba riešenia:      2005 – 2007 

 Cieľom projektu je analyzovať uplatňovanie marketingovej filozofie a marketingového 

mixu na vybraných slovenských univerzitách z viacerých pohľadov: z hľadiska 

manažmentu univerzít a jej pracovníkov, z hľadiska študujúcich poslucháčov univerzít, 

z hľadiska domácich potenciálnych uchádzačov o štúdium na slovenských 

univerzitách, z hľadiska riešiteľov grantového projektu. Na základe realizovaných 

analýz skúmať jednotlivé predpoklady vytvárania konkurencieschopnosti vybraných 

slovenských univerzít z hľadiska ich aktívneho vzdelávacieho pôsobenia v integrujúcej 

sa Európe. 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:       47 tis. Sk 

                                                       na kapitálové výdavky: 36 tis. Sk 

 

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

podnikov zmenami organizačnej štruktúry 

 

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

 Spoluriešitelia:       4 

 Doba riešenia:      2005 – 2006 

  

 Cieľom projektu je vymedzenie pracovných pojmov (kultúra, organizácia, motivácia, 

vedenie, TQM, zmena) v ich vzájomnej súvislosti. Zistenie a analyzovanie odpadov 

kultúry organizácie a štýlov vedenia na konkurencieschopnosť organizácie a možnosti 

jej merania (ROA, ROE, ROI, EVA atď.) na základe teoretického skúmania 

problematiky. Stanovenie podrobnejších hypotéz pre terénny výskum. Stanovenie 

sledovaných ukazovateľov a výber metód ich získavania v terénnom výskume. 

Rozdiskutovanie teoretických záverov na vedeckom seminári za účasti pracovníkov 

z praxe. Určenie skúmanej vzorky a realizácie screeningu typov kultúr na vybranej 

vzorke. 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 48 tis. Sk 

 

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

Európskej únie 

 

 Vedúca projektu:        doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc.   
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 Spoluriešitelia:       8 

 Doba riešenia:      2005 – 2007 

Cieľom 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 zmien 

v ekonomike, vyjadrenie nákladových princípov a faktorov tvorby a realizácie modelu 

štrukturálnej adaptácie ekonomiky SR po vstupe do EÚ. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  21 tis. Sk 

                                                 na kapitálové výdavky: 33 tis. Sk 

 

 

Projekty VEGA riešené v spolupráci s partnerskými univerzitami: 

 

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

 

      Zodpov. riešiteľka:  prof. Lesáková, UMB Banská Bystrica 

      Spoluriešiteľka:   prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. 

      Doba riešenia:  2005 - 2007 

  

9. 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 

  

10.  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 

  

11.  VEGA č. 2640/05 Zlepšovanie systémových predpokladov na efektívnejšiu realizáciu  
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                                     výhod členstva SR v EÚ na podnikovej a regionálnej úrovni 

 

       Zodpov. riešiteľ:   doc. Ing. Igor Kosír, CSc. OF EU Bratislava 

      Spoluriešiteľka:   Ing. Mária Andrejčíková, PhD. 

 Doba riešenia: 2005 - 2007 

  

12. VEGA č. 1/1059/04 Modelovanie kognitívnych procesov v biologických a umelých  

                                     systémoch 

 

 Zodpov. riešiteľ:  Ing. Norbert Kopčo, PhD. TU FeaI Košice 

 Spoluriešiteľ: Ing. Mgr. František Sudzina, PhD. 

 Doba riešenia: 2004 - 2005 

  

13. 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: Ing. Mgr. František Sudzina, PhD. 

 Doba riešenia: 2005 – 2006 

  

 

Projekty KEGA  

 

1. 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 

 

    Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. CĎV Bratislava 

 Zástupca 2: doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD. (PHF EU) 

    Doba riešenia: 2003 - 2005 

 Pridelené finančné prostriedky: 19 tis. Sk 

 

Projekty hospodárskej praxe (št. obj.) 

Neboli 

 

Projekty MVTS (SR-ČR) 

Neboli 
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Inštitucionálne projekty 

 

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

                                    procesu fakulty a overenie jeho efektivity 

 

  Vedúca projektu:  Ing. Mária Andrejčíková, PhD. 

     Doba riešenia:       2003 - 2005 

Spoluriešitelia: 7 

 

     Cieľ projektu: Aplikácia e-learningu a overenie jeho efektivity v podmienkach 

pedagogického procesu fakulty.  

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  5 tis. Sk 

 

2. 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. 

      Spoluriešitelia:       15 

Doba riešenia:  2005 – 2006 

       

Cieľom projektu: Analyzovať uplatňovanie marketingového manažmentu 

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. 

 Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  10 tis. Sk 

 

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

  Vedúci projektu:  Ing. Juraj Neufeld, PhD. 

     Spoluriešitelia: 14 

     Doba riešenia:       2005 - 2007      

 

Cieľom projektu je docielenie zvýšenia úrovne finančného riadenia podnikov, ktoré 

zabezpečí v konečnom dôsledku dlhodobo udržateľný ekonomický rast, prepojenie 

pedagogického procesu s riešením najaktuálnejších problémov praxe.  
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Výstupy: 1 monografia, 1 odborná knižná publikácia, 2 články v nekarentovaných 

vedeckých časopisoch, 28 článkov v recenzovaných domácich odborných časopisoch, 

7 prác v medzinárodných recenzovaných zborníkoch, a 1 domáca recenzia. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  9 tis. Sk 

 

4. 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 

 

Cieľ 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 bežnej praxe prostredníctvom 

metódy Balanced Scorecard. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky:  7 tis. Sk 

 

MVP iné 

Neboli 

 

Projekty mladých pracovníkov do 35 rokov 

 

1. IG č. 2330252/04         Tendencie zmien ekonomiky a manažmentu slovenských podnikov  

                                         v období vstupu do EÚ 

 

    Vedúca projektu:  PhDr. Alena Bašistová, PhD. 

    Spoluriešitelia:  7 

  Doba riešenia: 2004 – 2005 

 

Cieľom projektu bolo rozanalyzovať a následne na to vyhodnotiť súčasný stav 

v slovenských podnikoch pred a po vstupe Slovenskej republiky do štruktúr Európskej 

únie. Zároveň sa sledoval priebeh a vplyv zmien na ekonomiku a riadenie skúmaných 

podnikov. 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 25 tis. 
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                                                   kapitálové výdavky: 57 tis. Sk 

 

2. IG č. 2330251/04     Riešenie vybraných problémov regionálnych foriem podpory   

                                     malých a stredných podnikov 

 

   Vedúca projektu:       Ing. Monika Bačová, PhD. 

   Spoluriešitelia:          7 

 Doba riešenia: 2004 – 2005 

 

   Cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu vybraných problémov regionálnych foriem 

podpory malých a stredných podnikov a analyzovať súčasný stav malých a stredných 

podnikov na východnom Slovensku a možnosti a podmienky prístupu malých a 

stredných podnikov ku kapitálu na začatie a rozvoj ich podnikateľských aktivít. 

Vymedzené boli aj konkrétne problémy v oblasti regionálnych foriem podpory malých a 

stredných podnikov. 

  Pridelené finančné prostriedky  na bežné výdavky:  18 tis. Sk  

                                                     na kapitálové výdavky:  40 tis. Sk  

 

3. 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) 

    Spoluriešitelia:    5 

  Doba riešenia:    2005 – 2006 

 

Cieľom projektu je na základe analýzy sekundárnych informácií (prieskumy a výskumy 

realizované na PHF EU) zhodnotiť súčasný stav využívania  metódy e-business 

v podnikoch Košického kraja, identifikovať hlavné problémové oblasti zavádzania 

a využívania metódy e-business v daných podnikoch (na základe primárneho výskumu) 

a navrhnúť riešenia problémových oblastí zavádzania a využívania metódy e-business 

v daných podnikoch. 

   Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky: 21 tis. Sk 
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Iné projekty 

5. RP 

NEXT – Study 

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

departement of safety engineering 

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

Spoluriešiteľ: Ing. Marián Rimarčík, PhD. (PHF EU) - aktívny člen vedeckého tímu, 

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

 

2.2 Motivačné aktivity 

 

 Na zabezpečenie kvality vedeckovýskumnej činnosti, konkrétne pri spracovaní 

medzinárodných výskumných projektov sa v rámci jednotlivých katedier poskytuje 

študijné voľno, resp. zníženie pedagogického úväzku.  

 

3. Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce 

3.1 Vedecké konferencie v r. 2005 

  

V roku 2005 sa na fakulte uskutočnilo celkom 25 vedeckých podujatí, z toho 3 

celofakultné  a 22 katedrových.      

 

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 2005 usporiadaním dvoch akcií: 1. Deň otvorených dverí, 2.  

Sympózium Veda, výskum, inovácie. 

 

1. 

Názov akcie: Európsky týždeň vedy (ETV)  

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 8. 11. 2005 

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

a financií, Katedra ekonómie, Katedra marketingu a obchodu, Katedra cudzích jazykov, 
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Katedra hospodárskej informatiky a informatiky, Študentský parlament PHF, Nadácia prof. 

Ing. Júliusa Pázmana, AIESEC. 

Cieľ: Predstaviť vedeckovýskumnú činnosť PHF EU formou prezentácií úspešných a pre 

verejnosť zaujímavých výsledkov riešenia výskumných projektov a prác ŠVOČ.  

Výsledky: Prezentácia výsledkov riešenia výskumu: 

 Projekt VEGA: Ekonomické aspekty zlepšovania kvality (prof. RNDr. Michal Tkáč, 

CSc., vedúci katedry hospodárskej informatiky a matematiky) 

 Projekt IG mladých vedeckých pracovníkov: Riešenie vybraných problémov 

regionálnych foriem podpory MSP (Ing. Monika Bačová, PhD., katedra ekonómie) 

 Víťazná práca z Medzinárodnej súťaže ŠVOČ za rok 2005: Imidž Podnikovo- 

hospodárskej fakulty  EU (Jana Jasovská - Zuzana Kimáková, študentky 4. ročníka 

PHF). 

 

2. 

Názov akcie:   Sympózium Veda, výskum, inovácie 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 10. 11. 2005 

 

Cieľ: Nadviazanie a  rozšírenie spolupráce EU v Bratislave s podnikovou praxou 

v záujme využitia potenciálu univerzity v oblasti výskumu. 

Výsledky: Sympózia sa zúčastnili orgány verejnej a štátnej správy, kooperujúce výrobné 

podniky, finančné inštitúcie, zástupcovia domácich a zahraničných partnerských univerzít, 

doktorandi a študenti fakulty. Bola uzavretá  rámcová dohoda o spolupráci v oblasti 

riešenia výskumných úloh so  spoločnosťou Lužické strojárne, a. s. v Želiezovciach, 

rámcové dohody s ďalšími podnikmi sú v štádiu jednania, resp. prípravy.  K prínosom 

sympózia patria najmä tieto výsledky: 

 prezentácia vedeckovýskumných zámerov univerzity a fakulty,  

 výmena najnovších poznatkov v oblasti vedy a výskumu so zameraním na inovácie 

a rozvoj podnikania,  

 získanie inovačných podnetov pre skvalitnenie práce vedeckovýskumných pracovníkov 

a odborníkov z praxe,  

 transfer získaných poznatkov do pedagogického procesu.  
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Európsky týždeň vedy na PHF za účelom rozšírenia spolupráce fakúlt Ekonomickej 

univerzity s podnikovou praxou v záujme využitia potenciálu univerzity v oblasti výskumu 

finišoval v nasledujúci deň šiestimi workshopmi:   

 

Wl Vonkajšie ekonomické prostredie podniku 

 koordinátor: katedra ekonómie 

W2  Finančné riadenie podniku v podmienkach Európskej únie 

 koordinátor: katedra účtovníctva a financií 

W3  Strategické plánovanie podniku a strategický controlling 

 koordinátor: katedra manažmentu 

W4  Obchod a marketing: súčasnosť a perspektívy 

 koordinátor: katedra marketingu 

W5  Štatistické a informatické nástroje zlepšovania výkonnosti podnikov 

koordinátor: katedra hospodárskej informatiky a matematiky 

W6  Možnosti zvyšovania jazykovej kompetencie manažérov 

 koordinátor: katedra cudzích jazykov 

 

Práca vo workshopoch sa v priebehu rokovania vyznačovala vysokou vedeckou 

a odbornou úrovňou. Domáci a zahraniční účastníci vo svojich referátoch prezentovali 

a konfrontovali získané a najmä nové poznatky z predmetných oblastí, čo v konečnom 

dôsledku vyústilo do konkrétnych podnetov pre určenie smerov v ďalšom výskume, 

identifikácii oblastí spolupráce s hospodárskou praxou a inými vysokými školami ako aj 

podpísaním rámcových zmlúv. 

Na záver vedeckí garanti workshopov: prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.,  mim. prof. 

Ing. Martin Vološin, PhD., doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.,  doc. Ing. Vladimír Gazda, 

PhD., doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD., a Mgr. Katarína Radvanská jednoznačne 

konštatovali, že toto vedecké podujatie splnilo stanovené ciele a prispelo k propagácii 

vedeckých poznatkov z oblasti podnikovej ekonomiky, financií, manažmentu, marketingu,  

matematiko-štatistického modelovania podnikových procesov a ich riadenia, ako aj 

nezastupiteľnej jazykovej podpory manažérskej komunikácie v podmienkach Európskej 

únie.   

Z medzinárodného sympózia bude vydaný recenzovaný zborník príspevkov na CD, 

súčasťou zborníka budú aj podrobné zápisy z workshopov, ktoré vypracovali vedúci 

príslušných katedier: prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.,  doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.,  

doc. Ing. Anna Čepelová, PhD., doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD., Ing. Eva Kafková, 

PhD., a Mgr. Katarína Radvanská. 
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3. 

Názov akcie:    Seminár  vedeckých školiteľov a doktorandov 

Miesto konania:     PHF v Košiciach  

Dátum konania:    30. 9. 2005 

 

Organizátor akcie: Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium 

Cieľ: Oboznámiť  školiteľov a doktorandov s výsledkami za akademický rok 2004/2005 

a novými úlohami v akademickom roku 2005/2006 pre skvalitnenie doktorandského štúdia 

(DŠ). Informovať o novo akreditovanom študijnom odbore a programe v treťom stupni 

vysokoškolského štúdia 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Poukázať na potrebu a 

možnosti prehĺbenia spolupráce školiteľov a doktorandov vo vedeckovýskumnej činnosti. 

Výsledky: Priebeh DŠ je v súlade so zásadami DŠ na EU, ktoré boli schválené na VR EU 

v Bratislave. V súlade s harmonogramom sa uskutočnili konzultácie semináre  a kolokviá 

zo všetkých predmetov. V plánovaných termínoch sa uskutočnili dizertačné skúšky, 

obhajoby doktoranských dizertačných prác a prijímacie konania na DŠ. Na seminári boli 

prejednané povinnosti doktorandov a úlohy vedeckých školiteľov za účelom ďalšieho 

zefektívnenia DŠ a vedeckovýskumnej práce na fakulte. 

 

II. Katedrové vedecké podujatia 

 

a) Katedra účtovníctva a financií (celkom 2 podujatia) 

1. 

Názov akcie: Finančné riadenie podniku v podmienkach EÚ  

 (W2 – workshop v rámci sympózia Veda, výskum, inovácie) 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 11. 11. 2005 

Cieľ: Vypracovanie ekonomických  a   finančných    analýz   na  základe dodaných údajov 

a údajov zverejnených v  Obchodnom vestníku vrátane porovnania podniku s  

 konkurenciou. Poradenstvo v  oblasti manažmentu rizika  –  vypracovanie  komplexných 

analýz rizika  podnikateľských  projektov využitím metód expertného hodnotenia,  analýzy 

citlivosti, pravdepodobnostných a  rozhodovacích   stromov, rozhodovacích  matíc a Monte 

Carlo   simulácie. Odhady  kurzového rizika metódou Value-at-Risk. Poradenstvo  v  

 oblasti  účtovníctva,  daní  a   lízingu. Poradenstvo  v  oblasti   kalkulácií   a   rozpočtov. 
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Výsledky: Stretnutie so zástupcami z hospodárskej praxe a nadviazanie spolupráce pri   

uplatňovaní najvhodnejších   stimulov   podnikateľskej   činnosti,   realizovať  stanovené  

ciele  podnikovej  praxe    vhodne   zvolenými   postupmi   a    pomáhať   podnikateľskej   

sfére   pri   realizovaní   strategických cieľov podniku. 

 

2. 

Názov akcie: Finančné riadenie podniku v podmienkach EÚ  

Miesto konania: PHF EU Košice  

Dátum konania: 9. 12. 2005 

Cieľ: Analýza   navrhovaných   teoretických   východísk   riešenia    výskumného    

projektu,  návrh postupov a metód riešenia a príprava analýzy a  upresnenie   cieľov   

riešenia   v   roku   2006.  Cieľom je analyzovať vplyvy pôsobiace na dosiahnutie tohto 

cieľa, poukázať  na  nepriaznivé   tendencie   a   ich    príčiny    a   navrhnúť  riešenia, ktoré 

je možné v súčasnom období využiť na  dosiahnutie základného finančného cieľa podniku.  

Výsledky: Hľadať,   nachádzať   a   uplatňovať    najvhodnejšie    stimuly  podnikateľskej   

činnosti, realizovať    ciele    podnikového    snaženia    vhodne    zvoleným    stimulačným   

systémom a napomáhať podnikateľskej činnosti dosiahnuť vytýčený cieľ. 

 

b)Katedra manažmentu (celkom 4 podujatia) 

 

1. 

Názov akcie: Nové trendy v podnikovom manažmente  

Miesto konania: Košické Hámre 

Dátum konania: 13. – 14. 9. 2005 

Cieľ: Prezentácia poznatkov a výsledkov výskumnej činnosti pedagogických a vedeckých 

pracovníkov, ale aj manažérov v oblasti riadenia podnikov, s dôrazom na riešenie 

problémov, ktoré vznikli v súvislosti so vstupom SR do EÚ.  

Výsledky: Publikovanie správ, článkov v spoločnom zborníku.  

 

2. 

Názov akcie: Strategické plánovanie podniku a strategický controlling 

 (W3 - workshop v rámci sympózia Veda, výskum, inovácie) 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 11.11.2005 
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Cieľ: Prezentácia VVČ Katedry manažmentu a jednotlivých výskumných projektov. 

Výsledky: Hľadať spoločný fundament pre ďalšiu výskumnú činnosť katedry  v domácich 

ako aj v medzinárodných projektoch. 

 

3. 

Názov akcie: Smerovanie VVČ na katedre manažmentu  

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 13. 4. 2005 

Cieľ: Prezentácia zamerania jednotlivých členov katedry v oblasti vedy a výskumu.  

Výsledky: Ujasnenie smerovania výskumnej činnosti v súčasnosti a budúcnosti.  

 

4. 

Názov: Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských podnikov zmenami   

             organizačných kultúr 

 

Miesto konania: PHF EU Košice  

Dátum konania: 1. 12. 2005 

Cieľ: Prezentácia čiastkových výskumov jednotlivých riešiteľov projektu VEGA.  

Výsledky: Pokračovanie v riešení projektu s dôrazom na zvýšenie publikačnej činnosti 

a prezentácií výsledkov výskumu.  

 

c) Katedra ekonómie (celkom 11 podujatí) 

 

1. 

Názov akcie: Vonkajšie ekonomické prostredie podniku 

(W1 - workshop v rámci sympózia Veda, výskum, inovácie) 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 11. 11. 2005  

Cieľ: Oboznámenie účastníkov s činnosťou a profilom katedry. Súčasťou stretnutia bolo 

vyhodnotenie čiastkových výsledkov riešených výskumných projektov. 

Výsledky: Vytvorili sa predpoklady pre prehĺbenie kontaktov teórie s praxou. 

 

2. 

Názov akcie: Pracovné stretnutie k mladej vede 

Miesto konania: PHF EU Košice 
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Dátum konania: 10. 2. 2005  

Participujúca katedra: Katedra manažmentu, Katedra účtovníctva a financií, Katedra 

hospodárskej informatiky a matematiky PHF so sídlom v Košiciach 

Cieľ: Príprava dotazníkov 

Výsledky: Riešiteľský kolektív vyšpecifikoval dotazníky. 

 

3. 

Názov akcie: Vývoj a komparácia makroekonomických ukazovateľov v SR a ČR 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 22. 4. 2005 

Participujúca katedra: PHF EU Košice, Katedra cudzích jazykov  

Cieľ: Vypracovanie a zhodnotenie vývoja vybraných makroekonomických ukazovateľov 

na Slovensku a v ČR. Výpočet trhovej koncentrácie na základe Herfindal-Hirshmanovho 

modelu. 

Výsledky: Stretnutie so zástupcami z hospodárskej praxe, prezentácia dosiahnutých 

výsledkov a doplnenie úloh o vyžiadané ukazovatele. 

 

4. 

 

Názov akcie: Seminár k VEGE č. 1/2553/05 Riešenie niektorých problémov podpory  

                       rozvoja regiónov 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 29. 4. 2005  

Participujúca katedra: PHF EU Košice, Katedra cudzích jazykov, EF TU v Košiciach, 

UMB v Banskej Bystrici 

Cieľ: Spracovanie metodiky riešenia projektu. 

Výsledky: Riešitelia sa dohodli na postupe a metódach riešenia projektu.  

 

5. 

Názov akcie: Pracovné stretnutie k mladej vede 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 19. 5. 2005  

Participujúca katedra: Katedra manažmentu, Katedra účtovníctva a financií, Katedra 

hospodárskej informatiky a matematiky PHF so sídlom v Košiciach 

Cieľ: Príprava a distribúcia dotazníkov.  
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Výsledky: Riešiteľský kolektív schválil záverečnú verziu dotazníkov.  

 

6. 

Názov akcie: Možnosti aplikácie štatistických metód pri riešení ekonomických úloh 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 16. 9. 2005  

Participujúca katedra: Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita, Prešov 

Cieľ: Oboznámenie účastníkov s modernými štatistickými metódami pri riešení 

ekonomických úloh vyplývajúcich z troch projektov VEGA. 

Výsledky: Aplikácia prezentovaných metód v jednotlivých typoch vedeckovýskumných 

projektov. 

 

7. 

Názov akcie: Seminár k VEGE č. 1/2553/05 Riešenie niektorých problémov podpory  

                      rozvoja regiónov 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 27. 9. 2005  

Participujúca katedra: Katedra jazykov PHF so sídlom v Košiciach, EF TU v Košiciach, 

UMB v Banskej Bystrici 

Cieľ: Hodnotenie súčasného stavu riešenej problematiky. 

Výsledky: Riešitelia analyzovali súčasný stav riešenia problematiky na východnom 

Slovensku. 

 

8. 

Názov akcie: Vývoj komerčného poisťovníctva v rokoch 1995 – 2004 a tendencie jeho 

rozvoja po vstupe do EÚ 

Miesto konania: Krakow Akademia Ekonomiczna, Katedra ekonómie PHF EU Košice  

Dátum konania: 28. 9. a 1. 10. 2005 

Participujúca katedra: Katedra bankovníctva a poisťovníctva, Fakulta financií, VŠE Praha 

a Katedra poisťovníctva Akademia Ekonomiczna Krakow 

Cieľ: Získavať, identifikovať a spracovávať prvotné údaje o predmetnej oblasti – 

poisťovníctva s cieľom formulácie a popisu najdôležitejších faktorov vplývajúcich na 

rozvoj komerčného poisťovníctva. Pripraviť stretnutie so zástupcami praxe na prezentáciu 
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získaných výsledkov. Okrem publikácie v odborných a vedeckých časopisoch pripraviť 

adekvátny materiál o význame, úlohách a funkciách poistenia aj pre širokú verejnosť. 

Výsledky: Zhodnotenie a komparácia vývoja poisťovníctva na Slovensku, v Čechách 

a Poľsku.  

 

9. 

Názov akcie: Pracovné stretnutie k mladej vede 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 20. 9. 2005  

Participujúca katedra:  Katedra manažmentu, Katedra účtovníctva a financií, Katedra 

hospodárskej informatiky a matematiky PHF so sídlom v Košiciach 

Cieľ: Distribúcia dotazníkov. 

Výsledky: Riešiteľský kolektív rozhodol o spôsobe distribúcie a zbere dotazníkov. 

 

10. 

Názov akcie: Pracovné stretnutie k riešeniu projektu 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 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 30. 11. 2005  

Participujúca katedra:  PHF EU Košice, Katedra cudzích jazykov 

Cieľ: Vyhodnotenie aplikácie matematicko-štatistických metód použitých 

v predchádzajúcich čiastkových výstupoch, diskusia a výber ďalších metód riešenia 

(viacnásobná regresná analýza a vhodné trendové funkcie) a návrh postupov riešení na rok 

2006.  

Výsledky: Oboznámenie talentovaných študentov s metodikou riešenia, interpretácia 

dosiahnutých výsledkov a komunikácia so zástupcami vybraných komerčných poisťovní.  

 

11. 

Názov akcie:  Záverečná obhajoba IG EU v Bratislave – Projektu mladých   

vedeckých pracovníkov 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 14. 12. 2005  
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Participujúca katedra: Katedra manažmentu, Katedra účtovníctva a financií, Katedra 

hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU Košice 

Cieľ: Zhodnotenie 2-ročnej práce. 

Výsledky: Oponentská rada konštatovala, že ciele projektu boli splnené. 

 

d) Katedra marketingu a obchodu (celkom 3 podujatia) 

 

1. 

Názov akcie:  Obchod a marketing – súčasnosť a perspektívy  

            (W4 - workshop v rámci sympózia Veda, výskum, inovácie) 

Miesto konania:  PHF EU Košice 

Dátum konania:  11. 11. 2005 

Cieľ:  Výmena skúseností z oblasti marketingovej prezentácie a nadviazanie spolupráce 

s katedrami rovnakého alebo podobného zamerania na slovenských a českých univerzitách. 

Prezentácia výstupov výskumných úloh. Výmena informácií s odborníkmi z praxe.     

Výsledky: Prezentácia výstupov výskumu katedry a nadviazanie spolupráce so zástupcami 

univerzít a praxe – účastníkmi workshopu. 

 

2. 

Názov akcie:  Priebežné hodnotenia úloh IG EU 

Miesto konania:  EU PHF Košice 

Dátum konania:  11. 11. 2005 

Cieľ:  Predstaviť riešenú problematiku prostredníctvom čiastkových výstupov vo väzbe na 

konkrétne projekty. Na základe rozpravy získať ďalšie námety a odporúčania pre 

skvalitnenie výstupov.    

Výsledky: Prezentácia šiestich príspevkov v rámci riešenia IG EU 300013/05  pre roky 

2005-2006: „ Implementácia marketingovo-manažérskych teórií do činností Ekonomickej 

univerzity Bratislava, Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach ako  

predpoklad konkurencieschopnosti univerzitného vzdelávania v regióne“.   

 

3. 

Názov akcie: Pracovný seminár pracovníkov katedry 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 7. 12. 2005 
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Cieľ: Prezentácia čiastkových výsledkov v rámci vedeckovýskumnej práce pracovníkov 

katedry, oboznámenie s ďalším smerovaním vedeckovýskumných aktivít. 

Výsledky: V rámci seminára patrila najväčšia pozornosť práci Ing. Mrázka, interného 

doktoranda KMaO, ktorý prezentoval najnovšie výsledky svojej doktorandskej práce 

„Stratégia malých a stredných podnikov po vstupe Slovenska do EÚ v regióne Košice-

Miškolc“. Okrem toho všetci členovia informovali o svojich prebiehajúcich, ale aj 

plánovaných aktivitách týkajúcich sa vedeckovýskumnej práce.  

 

e) Katedra hospodárskej informatiky a matematiky (celkom 1 podujatie) 

 

1. 

Názov akcie: Štatistické a informačné nástroje na zlepšovanie  

                                               výkonnosti podniku 

                          (W5 - workshop v rámci sympózia Veda, výskum, inovácie) 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 11. 11. 2005 

Cieľ: Oboznámiť účastníkov s činnosťou katedry, diskutovať so zástupcami pozvaných 

firiem o možnostiach nadviazania spolupráce katedry s ich firmami za účelom uzavretia 

predbežnej zmluvy o spolupráci. 

Výsledky: Predbežná zmluva o spolupráci medzi PHF EU a firmou Robert Bosch, s.r.o., 

České Budějovice. Prísľub členky Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 

členom KHIaM k zorganizovaniu stretnutia SŠDS na pôde KS ŠÚ SR v Košiciach. 

 

f) Katedra cudzích jazykov (celkom 1 podujatie) 

 

Názov akcie:  Zvyšovanie jazykovej kompetencie manažérov  

(W6 – workshop v rámci sympózia Veda, výskum, inovácie) 

Miesto konania: PHF EU Košice 

Dátum konania: 11. 11. 2005 

Participujúca katedra: Ústav jazykov EU Bratislava, Oddelenie jazykov Univerzity 

veterinárneho lekárstva Košice, Katedra jazykov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice 

Cieľ: Informácie o zavedení nových študijných odborov a predmetov, obsahovej prestavbe 

výučby cudzích jazykov na EU, UVL a UPJŠ, o zmenách evalvácie jazykovej kompetencie 

podľa Spoločného európskeho rámca, informácie z výskumu odbornej terminológie. 
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Výsledky: Priebežné hodnotenie nového obsahu výučby a skúsenosti s novým kreditovým 

systémom na rôznych vysokých školách, zmena obsahu skúšok a zavedenie nového 

hodnotenia jazykovej kompetencie študentov podľa nových noriem; prezentácia výsledkov 

výskumu odbornej ekonomickej terminológie, zohľadnenie požiadaviek praxe v obsahu 

výučby cudzích jazykov na PHF. 

 

3.2 Vydávanie vedeckých časopisov 

V roku 2005 boli vydané dva vedecké časopisy: 

 Acta Oeconomica Cassoviensia č. 9  

 Podniková revue  č. 7 

V Acta Oeconomica Cassoviensia č. 9 bolo uverejnených celkom 26 príspevkov, z toho 3 

príspevky učiteľov zo zahraničných vysokých škôl, zo sesterských fakúlt EU bolo 8 

príspevkov, z iných vysokých škôl boli 2 príspevky a 1 príspevok externej doktorandky 

PHF pôsobiacej v zahraničí, 12 príspevkov učiteľov a doktorandov denného štúdia PHF.  

 

3.3 Produktivita publikačnej činnosti 

  

 Produktivitu publikačnej činnosti na fakulte a v rámci jednotlivých katedier 

vyjadrujeme pomocou vzťahov: 

1. celkový počet publikácií za fakultu / počet učiteľov na fakulte
 

2. celkový počet publikácií za katedru / počet učiteľov na katedre 

 

Produktivita publikačnej činnosti za PHF
*
: 2,97 (208/70) 

 

Produktivita publikačnej činnosti za jednotlivé katedry
** 

je nasledovná: 

Katedra hospodárskej informatiky a matematiky: 2,44 (22/9) 

Katedra marketingu: 2,7     (27/10) 

Katedra manažmentu: 4,7     (75/16)  

Katedra účtovníctva a financií: 6,1    (68/11)  

Katedra cudzích jazykov: 1     (6/6) 

Katedra ekonómie: 4      (24/6) 

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

učiteľov sú započítané aj doktorandi denného štúdia 

 ** - výsledky boli dodané vedúcimi katedier 
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3.4 Oceňovanie najlepších publikovaných výstupov 

 

V roku 2005 publikačné výstupy učiteľov PHF EU nedostali žiadne významné ocenenia.  

 

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 

zápočtov 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 potrebných z hľadiska zamerania 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. 

Vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce  sa  doktorandské  štúdium  

končí. Absolventom doktorandského štúdia fakulta udeľuje akademický titul „philosophiae 

doctor“, (v skratke „PhD.“). 

V roku 2005 úspešne ukončili doktorandské štúdium vo vednom odbore Odvetvové 

a prierezové ekonomiky 5 doktorandi. Vedecko-akademický titul „PhD“. získali:   
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denní doktorandi: 

1. Ing. Zuzana Bosáková, PhD. 

2. Ing. Mgr. Aneta Hintošová, PhD. 

externí doktorandi: 

1. Ing. Tomáš Výrost, PhD. 

2. Ing. Silvia Žigová, PhD. 

3. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD. 

 

V akademickom roku 2005/2006 nastúpilo na štúdium vo vednom odbore 3.3.16 

Ekonomika a manažment podniku celkom  16 doktorandov, z toho 6 v dennej forme a 10 

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  hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu 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  

 

Programu EDAMBA v roku 2005 sa doktorandi PHF nezúčastnili, treba však 

uviesť, že 7 doktorandov denného štúdia a 2 mladí vedeckí pracovníci sa aktívne zúčastnili 

doktorandskej konferencie Mladá veda 2005 – Račkova dolina (1. – 2. 12. 2005).  

Ocenené boli 4 práce mladých vedcov našej fakulty: 

- sekcia Ekonomika   1. miesto Ing. Zuzana Bosáková, PhD. 

- sekcia Manažment    1. miesto  Ing. Mgr. Aneta Hintošová 

     2. miesto Ing. Michaela Toropilová 

- sekcia Financie a účtovníctvo 1. miesto Ing. Jaroslava Hečková 
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4.5 Habilitačné a inauguračné konania 

 

V roku 2005 sa na fakulte uskutočnili 2 habilitácie: 

 doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.  (habilitačná prednáška 15. 3. 2005) 

 doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.  (habilitačná prednáška 22. 3. 2005) 

 Vedecká rada PHF EU tajným hlasovaním odporučila rektorovi Ekonomickej 

univerzity v Bratislave menovať doc. Ing. Vladimíra Gazdu, PhD. a doc. Ing. Bohuslavu 

Mihalčovú, PhD. za docentov.  Menovanie sa uskutočnilo na zasadnutí Vedeckej rady 

Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 22. 10. 2005. 

 

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

Neboli 

 

4.7 ŠVOČ na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 

 

Dňa 26. 4. 2005 sa uskutočnila 9. fakultná konferencia ŠVOČ. Súťaž prebiehala  

v 3 sekciách, celkovo bolo prezentovaných 30 prác 53 študentov PHF. 

 

a) Výsledky v rámci sekcií sú nasledovné: 

 

sekcia 1: Účtovníctvo a manažment 

Počet prác: 10 

Počet súťažiacich: 15 

 

Víťazi  9. fakultnej konferencie ŠVOČ 

1. Marek Andrejkovič, Maroš Čunta: Dopady zmien daní z príjmov na fyzické osoby a 

právnické osoby v SR (vedúca práce: Ing. Jana Simonidesová). 

2. Lucia Perunová, Jana Pavelčáková: Motivácia a zamestnanecké výhody (vedúca 

práce: Ing. Cecília Olexová, PhD.). 

3. Tomáš Gešovský: Mapovanie podnikateľského prostredia (vedúca práce: doc. Ing. 

Bohuslava Mihalčová, PhD.). 

 

sekcia 2:  Ekonómia: 

Počet prác: 10 

Počet súťažiacich: 15 
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Víťazi  9. fakultnej konferencie  

1. Martin Teringa: Modely oceňovania opcií  (vedúci práce doc. Ing. Vladimír 

Gazda, PhD.). 

2. Jana Jurková, Lucia Kráľová, Ivana Laudová, Miroslava Stanislavová: 

Možnosti získavania podnikateľských úverov (vedúca práce: Ing. Eva Kafková, 

PhD.). 

3. Libuša Horinková, Lenka Novotná: Finančná analýza poisťovne ALLIANZ vo 

vybraných krajinách (vedúca práce: Ing. Eva Kafková, PhD.). 

 

sekcia 3: Marketing 

Počet prác: 10 

Počet súťažiacich: 23 

 

Víťazi  9. fakultnej konferencie  

1. Jana Jasovská, Zuzana Kimáková: Imidž PHF (vedúci práce: doc. Ing. František 

Gurský, CSc.). 

2. Radomíra Rejdová, Tatiana Šantová: Fragmenty imidžu PHF (vedúci práce: doc. 

Ing. František Gurský, CSc.). 

3. Roman Toma: Súčasnosť a perspektívy rozvoja automobilového priemyslu v SR  

(vedúci práce: prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc.). 

 

b) Cena rektora  

Dňa 28.4.2005 sa uskutočnila súťaž  víťazných prác ŠVOČ o cenu rektora. 

Vystúpenia študentov hodnotila porota, ktorej členmi boli profesori PHF. Zvíťazila práca: 

Jany Jasovskej, Zuzany Kimákovej: Imidž PHF (vedúci práce: doc. Ing. F. Gurský, 

CSc.). 

 

c) Víťazi medzinárodnej konferencie ŠVOČ 

V roku 2005 študenti PHF dosiahli výborné výsledky na medzinárodnej konferencii 

ŠVOČ na  Trenčianskej univerzite – tri prvé miesta a jedno tretie miesto: 

 1. miesto – Sekcia: Hospodárska politika      

   (Marek Andrejkovič, Maroš Čunta) 

 1. miesto – Sekcia: Podniková ekonomika 

   (Martin Teringa) 
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1. miesto – Sekcia: Marketing a manažment      

(Jana Jasovská, Zuzana Kimáková) 

3. miesto – Sekcia: Služby a cestovný ruch  

  (Libuša Horinková, Lenka Novotná) 

 

d) Cena literárneho fondu 

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho 

fondu na svojom zasadnutí 12. 9. 2005 udelil prémiu za najlepšiu prácu týmto študentom: 

Marek Andrejkovič, Maroš Čunta: Dopady zmien daní z príjmov na fyzické osoby a 

právnické osoby v SR  (vedúca práce: Ing. Jana Simonidesová, Katedra účtovníctva 

a financií) 

 

5. ZÁVER 

 

V roku 2005 hlavné ťažisko 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), Provozně ekonomická fakulta Českej zemědelskej univerzity v Prahe (ČR), 

Užhorodský štátny inštitút informatiky, ekonomiky a práva v Užhorode (Ukrajina), 

Medzinárodná univerzita Stepana Demjančuka v Rivne (Ukrajina), Technical university 

Ilmenau (Nemecko), Faculty of Economics University of Miskolc (Miskolc, Maďarsko). 

 

- domácimi univerzitami: 

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

ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity 

v Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Technická univerzita 

v Košiciach. 
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- inštitúciami: 

Mestský úrad v Snine, Chemkostav, a. s., Michalovce, Združenie pre rozvoj regiónu horný 

Zemplín, US Steel, s. r. o., Košice, Termostav Mráz, a.s., Košice, Chemkostav, a. s., 

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

Štatistický úrad Košice, UND-03, a. s., Košice, Lentimex, a. s. Košice, CASSOVIA BIC, 

s.r.o., Košice, 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, Lužické strojárne, a.s. Želiezovce, 

Robert Bosch, s.r.o., České Budějovice, AXYZ, a.s. Martin. 

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 2005 celkovo 519  Sk. Tieto prostriedky boli 

poskytnuté MŠ SR.  Na krytie bežných výdavkov 379 tis. Sk a na kapitálové výdavky 140 

tis. Sk.. Na riešenie projektov KEGA boli pridelené finančné prostriedky vo výške   19 tis. 

Sk. Na interné grantové úlohy bolo pridelených celkom   85 tis. Sk na bežné výdavky 31 

tis. Sk a na kapitálové výdavky 54 tis. Sk. Na interné grantové úlohy pre mladých vedcov 

bolo pridelených spolu  161 tis. Sk na bežné výdavky  64 tis. Sk a 97 tis. Sk na kapitálové 

výdavky. 

 

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 EU v Bratislave so sídlom v Košiciach tieto 

hlavné úlohy: 

 

a) Hlavné zámery v oblasti vedeckovýskumnej činnosti 

 prioritne  orientovať VVČ na riešenie medzinárodných výskumných projektov,  

 skvalitniť spoluprácu s podnikovou sférou v oblasti riešenia spoločných projektov 

aplikačného výskumu, 

 výraznejšie podporovať vytváranie a rozširovanie sietí partnerov vo výskume na 

dotváranie spoločného Európskeho výskumného priestoru, 

 skvalitniť publikačnú činnosť formou zabezpečenia publikovania výsledkov VVČ 

najmä v zahraničných karentovaných časopisoch a vedeckých monografiách,  

 pravidelne organizovať vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou za účelom 

prezentácie výsledkov výskumu a moderných prístupov v pedagogickom procese. 
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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 aktivity doktorandov pri riešení výskumných úloh vysielaním na 

zahraničné študijné pobyty,   

 skvalitniť obsah a formy prípravy doktorandov v úzkej spolupráci so spoločnými 

odborovými komisiami v rámci doktorandského štúdia v odbore: Odvetvové a 

prierezové ekonomiky a novo akreditovaného študijného odboru: Ekonomika 

a manažment podniku. 

  

Košice 17. januára 2006 

 

     prof. Ing. Tatiana VARCHOLOVÁ, CSc. 

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium 


