
 

 

Didaktický manuál výučbovej prípadovej štúdie 

TEACHING NOTE  

 

1. Základné údaje o prípadovej štúdii/prípade 
Názov výučbovej prípadovej štúdie (názov prípadu) Inovácie pod vplyvom CSR v medzinárodnom 

podnikaní 
Spracovateľ prípadovej 
štúdie 

Meno a priezvisko Doc. Ing. Sonja Supeková, Ph.D. 

 Organizácia PVŠ Bratislava 
2. Synopsia výučbovej prípadovej štúdie 

Prípadová štúdia sa zaoberá spoločnosťou EUROPACK, ktorá je slovenským výrobcom plastových obalov na vajíčka 
a je významným subjektom na európskom trhu. V súčasnej dobe je spoločnosť najmodernejším závodom na 
spracovanie recyklovateľného papiera a výroby papierových obalov na vajíčka nielen na Slovensku ale aj v celej 
Európe. Uvádza trhové, legislatívne, medzinárodné, ale vývojové špecifiká podnikania v tejto oblasti. Hlavným 
zdrojom informácií pre tvorbu výučbovej prípadovej štúdie bol rozhovor s vedením spoločnosti a výskumná 
prípadová štúdia tejto spoločnosti. Prípadová štúdia sa člení do štyroch základných častí, ktorými sú predstavenie 
firmy, prístup k príležitostiam, zavedenie nových a inovatívnych produktov a pôsobenie na medzinárodných trhoch 
a dopad covidu-19. Tieto časti predstavujú aj hlavné odborné zameranie prípadovej štúdie. Každá časť je zakončená 
otázkami na vypracovanie a diskusiu. 

3. Kľúčové slová 

EUROPACK, obaly na vajíčka, recyklovaný plast, efektuálny prístup, kauzálny prístup, špecifické inovácie 

4. Cieľové skupiny 
Prípadovú štúdiu je možné využiť vo vysokoškolskom študijných programoch najmä na magisterskom stupni štúdia. 
Vhodným študijným programom na využitie prípadovej štúdie je program podnikania a manažment, Medzinárodný 
obchod popr. programy blízke. Medzi konkrétne predmety, v ktorých je možné prípadovú štúdiu aplikovať, je možné 
uviesť Marketing a marketingové komunikácie, Podnikanie a podnik či Inovačné podnikanie. Je vhodné, ak študenti 
riešiaci prípadovú štúdiu už majú základné znalosti o podnikaní, trhových príležitostiach a inováciách. 

5. Výukové ciele, kľúčové problémy a otázky 
Študenti sa pri práci s výukovou prípadovou štúdiou zoznámia so špecifikami podnikania v danej oblasti. Hlavným 
výukovým cieľom prípadovej štúdie je na konkrétnom príklade aplikovať znalosti podnikania, trhových príležitostí a 
inovácií. Medzi ďalšie výukové ciele patrí rozvinúť schopnosť kritického a interdisciplinárneho myslenia, podporiť 
argumentačné a komunikačné zručnosti a schopnosť prezentovať a obhájiť svoje stanoviská. Medzi kľúčové otázky, 
ktoré sa študentom predkladajú na riešenie, patrí zhodnotenie toho, ako spoločnosť pristupuje k príležitostiam a 
inováciám, a formulovanie návrhov príležitostí a inovácií, na ktoré by sa mohla spoločnosť zamerať. Ďalšou kľúčovou 
otázkou je, ako by spoločnosť mohla posilniť svoje medzinárodné pôsobenie. 

6. Učebná stratégia 
Pre aplikáciu prípadovej štúdie sa javí ako vhodné sa javia diskusné skupiny a diskusie. Študenti najprv individuálne 
čítajú prípadovú štúdiu, analyzujú ju a vytvárajú s k nej poznámky. Následne sú rozdelení do čiastkových skupín, v 
ich rámci diskutujú zistenia z individuálnej prípravy štúdie a následne riešia identifikované problémy av štúdii 
naformulované otázky. Následne prostredníctvom svojich zástupcov jednotlivé skupiny prezentujú svoje riešenia a 
prebieha diskusia a komparácia medzi skupinami. Je vhodné prezentovať a diskutovať riešenie prípadovej štúdie 
etapovito v rámci jej jednotlivých častí. 

7. Otázky a úlohy (otázky na diskusiu pre študentov riešiaci prípad) 
Otázky na diskusiu:  
• Pokúste sa zhodnotiť medzinárodné aktivity spoločnosti EUROPACK a formy vstupu na zahraničné trhy.  



 
• V čom vidíte výnimočnosť podniku v podmienkach SR?  
• Ako by ste charakterizovali prístup k príležitostiam skúmanej firmy?  
• Vysvetlite dopady celosvetovej pandémie COVID-19 na podnikanie v tomto odvetví.  
• V ktorých hlavných oblastiach firma uplatňuje CSR a ako? • Definujte smerovanie podniku v najbližšom období.  
• Ako by charakterizovali inovatívny prístup firmy napriek portfóliu s veľmi obmedzeným množstvom produktov. 

8. Referencie, multimédia 

Video Pallettizzatore ABB Sacchi / Palletizer ABB Bags, www.youtube.com/watch?v=euaR1z_PFWk 
Popis materiálu Odkaz 
Výroční správa EUROPACK 
a.s. za rok 2018 
 

Výroční správa EUROPACK a.s. za rok 2018. Získáno 20. 02. 2022 
https://www.orsr.sk/zbl.asp?ID=1023&SID=7 

Výroční správa EUROPACK 
a.s. za rok 2019 
 

Výroční správa EUROPACK a.s. za rok 2019. Získáno 20. 02. 2022 
https://www.orsr.sk/zbl.asp?ID=1023&SID=7 

Výroční správa EUROPACK 
a.s. za rok 2020 
 

Výroční správa EUROPACK a.s. za rok 2020. Získáno 20. 02. 2022 
https://www.orsr.sk/zbl.asp?ID=1023&SID=7 

EUROPACK offer clear 
plastic egg packing 

EUROPACK offer clear plastic egg packing . Získáno 20. 02. 2022. 
https://europack.sk/new_en/?menu=products#content_top 

Prezentace společnosti, 
webové stránky 

www.europack.sk 
 

Finanční ukazatele společnosti www.finstat.sk 
Výzkumná případová studie 
společnosti EUROPACK 

Supeková, S. (2021). Výzkumná případová studie: EUROPACK. 

Certifikace společnosti Certifikace společnosti. Získáno 20.02.2022 
https://europack.sk/new_sk/?menu=company&podmenu=certificates#content_top 

  
9. Skúsenosť s používaním prípadu 

Výučbová prípadová štúdia vo výučbe študentov prezenčného magisterského štúdia v LS 2021/2022 v rámci 
výučby Paneurópskej vysokej škola, Bratislava, Slovensko v stupni štúdia II. St. Ing. A to u študentov dennej (33) aj 
prezenčnej formy (20) Prípadová štúdia bola riešená v rámci jednotlivých častí, kedy sa študenti najskôr oboznámili 
s textom, pripravili si odpovede na otázky a následne boli prostredníctvom riadenej skupinovej diskusie odpovede 
a pripomienky študentov prezentované a diskutované. Vzhľadom na dĺžku výučbovej prípadovej štúdie sa jej 
riešenie po jednotlivých častiach javilo ako vhodné. V prípade niektorých termínov bolo vhodné uviesť študentom 
ich terminologické upresnenie (napr. kauzálny a efektuálny prístup). Na spracovanie výukovej prípadovej štúdie je 
vhodné vyčleniť časovú dotáciu v rozsahu cca 4 až 5 vyučovacích hodín. Potrebná časová dotácia sa však môže líšiť 
v závislosti na šírke, hĺbke a forme riadenia skupinovej diskusie. 

10. Iné (poznámky autora, ďalšie oznámenia a pokyny) 
Obmedzením pre využitie výukové prípadové štúdie môže byť úroveň a profilácia znalostí ich riešiteľov. Toto 
obmedzenie je možné preklenúť vysvetlením potrebných termínov a súvislostí (pozri bod 9.). 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Mareše (2016) 

 


