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1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.12.2012 
2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Miroslav Šipikal 
a) Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické  
    tituly, vedecké hodnosti: 

Mgr., PhD. 

b) Rok narodenia: 1976 
c) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 
    a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

PhD.  (1999-2004) 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Téma: priame zahraničné investície a regionálny rozvoj 
Katedra verejnej správy a reg. rozvoja , NHF 
učebný odbor Ekonomická teória 
 
Mgr. (1994-1999) 
Fakulta managementu Univerzity Komenského 
Odbor: Európska únia 
Téma: Financovanie regionálnej politiky EÚ 
 
Stáže a študijné pobyty:  
Belgicko (Európska únia), USA (regionálny rozvoj), Francúzsko (priemyselné a 
technologické parky), Švajčiarsko (zahraničné investície), Veľká Británia (regionálny 
rozvoj), Nórsko (sociálna politika), Španielsko (e-learning), 

d) Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti (rok,  
    pracovisko, pozícia): 

Priebeh zamestnaní 
12/2005 – doteraz 
odborný asistent 
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 
Národohospodárska fakulta  EU v Bratislave 
 
2/2002 - doteraz 
Business Innovation Centre (BIC) Banská Bystrica 
konateľ   
Príprava žiadostí o grant z fondov Európskej únie, podpora rozvoja začínajúcich 
podnikateľov, vzdelávacie aktivity, podpora inovácií 
 
2/2002 – 12/2002 
TDI Ireland 
Expert pre zahraničné investície 



 

Príprava národnej stratégie, spracovanie analýz (priemyselné parky, elektrotechnický 
sektor, investičné stimuly), príprava tendrovej dokumentácie, príprava grantovej 
schémy, príprava národnej stratégie 
 
10/2001 – 2/2002,  
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Bratislava 
Generálny riaditeľ 
 
10/1999 – 10/2001, Divízia regiónov (od 1/2000 jej riaditeľ) 
Vedenie organizácie, rokovania s investormi, príprava legislatívnych noriem, 
komunikácia s regionálnymi inštitúciami, príprava investičných lokalít pre 
investorov, rokovania s investormi, podpora budovania priemyselných parkov 
 
Priebeh pedagogickej činnosti 
2005 – doteraz 
odborný asistent 
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja 
Národohospodárska fakulta  EU v Bratislave 
 
Predmety: 
Regionálna politika, regionálna ekonomika a politika (2005 - 2010) 
Tvorba projektov a programov   (2008 –doteraz) 
Metódy a techniky regionálnej analýzy (2008 –doteraz) 
Regionálne podnikateľské prostredie (2009 – doteraz) 

e) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní  (špecializácia): Regionálny rozvoj, regionálna politika 
f) Údaje o publikačnej činnosti (uveďte sumár): Príloha č. 1  
h) Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu: Príloha č. 2  
i) Počet doktorandov, ktorým je uchádzač alebo bol školiteľom 
    s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne   
    skončili (počet doktorandov spolu / počet ukončených doktorandov): 

 

j) Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje: 3.3.3 Ekonomická teória 
h) Téma habilitačnej práce: Efektívnosť regionálnej politiky EÚ 
3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehotu, v ktorej 
    majú byť odstránené nedostatky žiadosti (prosíme o okamžité zaslanie 
    informácií v prípade prerušenia vymenúvacieho konania): 

- 

4. Oponenti habilitačnej práce: 
a) meno a priezvisko 
b) akademický titul 
c) vedecko-pedagogický titul 

 
Pavol Korec 
RNDr., CSc. 
prof. 



 

d) umelecko-pedagogický titul 
e) pracovisko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 
 
a) meno a priezvisko 
b) akademický titul 
c) vedecko-pedagogický titul 
d) umelecko-pedagogický titul 
e) pracovisko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

 
a) meno a priezvisko 
b) akademický titul 
c) vedecko-pedagogický titul 
d) umelecko-pedagogický titul 
e) pracovisko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

 
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 
ÁNO   NIE  
 
Alžbeta Ivaničková 
RNDr., CSc.  
doc. 
 
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 
ÁNO   NIE  
 
Jan Sucháček 
Ing., PhD. 
doc. 
 
Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava 
ÁNO   NIE  
 

Členovia habilitačnej komisie: 
a) meno a priezvisko, 
b) akademický titul 
c) vedecko-pedagogický titul 
d) umelecko-pedagogický titul 
e) pracovisko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

 
a) meno a priezvisko, 
b) akademický titul 
c) vedecko-pedagogický titul 
d) umelecko-pedagogický titul 
e) pracovisko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 
 
a) meno a priezvisko, 
b) akademický titul 
c) vedecko-pedagogický titul 
d) umelecko-pedagogický titul 
e) pracovisko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

 
Milan Buček 
Ing., DrSc. 
prof. 
 
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 
ÁNO   NIE  
 
Juraj Nemec 
Ing., CSc.  
prof. 
 
Ekonomická fakulta, UMB Banská Bystrica 
ÁNO   NIE  
 
Jozef Búšik 
Ing., CSc.  
 
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
ÁNO   NIE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
5. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť, alebo neudeliť      
    uchádzačovi titul docent v odbore, spolu s oponentskými posudkami: SCHVÁLENÉ       NESCHVÁLENÉ  

6. Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak 
sa vypracúva a lehota na prípadne opätovné predloženie žiadosti 
podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 6/2005 Z. z. (Ak uchádzač podľa 
rozhodnutia vedeckej rady podmienky nespĺňa, vedecká rada titul 
docent neudelí a jej predseda písomne oznámi toto rozhodnutie 
s odôvodnením uchádzačovi do 30 dní od rozhodnutia príslušnej 
vedeckej rady. Lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadostí 
o získanie titulu docent určuje rokovací poriadok vedeckej rady. Táto 
lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky): 

- 

7.   Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá 
  o žiadosti rozhodovala: Príloha č. 3  

8.   Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: Vymenovanie za docenta v študijnom odbore 3.3.3 Ekonomická teória s účinnosťou 
od 1.4.2013. 

9.   Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania: - 



 

 
Príloha č. 1 
Údaje o publikačnej činnosti 

Kategórie publikačnej činnosti 
 

Počet  

Vysokoškolské učebnice (počet/AH)  ACA, ACB ‐

Skriptá a učebné texty (počet/AH) BCI  4/15,84

Vedecké monografie (počet/AH) AAA, AAB  3/11,01

Pôvodné vedecké práce vo vedeckých časopisoch  karentovaných doma a v zahraničí  ADC, ADD 1

Pôvodné vedecké práce vo vedeckých časopisoch  nekarentovaných doma a v zahraničí ADE, ADF  6

Pôvodné vedecké práce vo vedeckých zborníkoch recenzovaných a zborníkoch charakteru vedeckej monografie AEC, 
AED, ABA, ABB 

4 

Pôvodné vedecké práce v odborných. časopisoch, v nerecenzovaných vedeckých zborníkoch nekonferenčných

ABC , ABD, ACC, ACD, BDC, BDD, BDE, BDF,  AEE, AEF 
8 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu)  20

‐  zahraničné konferencie AFA, AFC, BEC, BEE 8

‐  domáce konferencie  AFB, AFD, BED, BEF  12

Odborné práce a iné knižné publikácie BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK, 
BDA, BDB,BFA,BFB, BGG, BGH, EAI,EAJ,   EDI,  GHG, GII 

11 

 

 
 



 

Príloha č. 2 
Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu 
Citácie a ohlasy (spolu) 58

‐  citácie v zahraničných publikáciách 

   kódy: 1, 3 
21 

‐  citácie v domácich publikáciách 

    kódy: 2, 4 
33 

‐  iné ohlasy a odkazy v domácich a zahraničných 

   publikáciách 

    kódy: 5, 6 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 3 
Prezenčná lista zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala: 
 

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady NHF EU v Bratislave              
zo dňa 28.02.2013 

prof. Ing. Ján Lisý, PhD., predseda VR NHF  prítomný  

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.  prítomný  

prof. Ing. Milan Buček, DrSc.  prítomný  

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.  prítomná 

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.   prítomný  

prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.  prítomný  

prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.  prítomná 

prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.  prítomná 

prof. Ing. Anežka Jankovská, CSc.  prítomná 

univ. prof. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik  prítomný  

prof. Ing. Anna Majtánová, PhD.  prítomná 

prof. Ing. Eva Muchová, PhD.  prítomná 

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.  prítomná 



 

prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.  prítomná 

prof. Ing. Peter Staněk, CSc.  prítomný  

prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.  prítomný  

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.  prítomný  

prof. Ing. Elena Žárska, CSc.  ospravedlnená 

doc. PhDr. Mária Antalová, PhD.  prítomná 

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.  prítomný  

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., hosťujúci profesor  ospravedlnený 

doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.  prítomný  

doc. Ing. Vladimír Mikulec, CSc.  ospravedlnený 

doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.  prítomný 

doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.  prítomná 

doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD.  prítomná 

doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.  ospravedlnený 

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.  ospravedlnený 

doc. RNDr. Milan Šimek, PhD.  prítomný  

Ing. Jozef Búšik, CSc.  prítomný  



 

Ing. Elena Kohútiková, CSc.  prítomná 

Ing. Marcel Novák, PhD.  prítomný  

Ing. Ján Artur Oberhauser, CSc.  prítomný  

Ing. Jana Péliová, PhD.   prítomná 

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.  prítomná 

Ing. Pavol Skalák, PhD.  prítomný  

Ing. Ján Šaulič, CSc.   prítomný  

JUDr. Jozefína Žáková   ospravedlnená 

 

 


