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Príloha č. 1 
Údaje o publikačnej činnosti 

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

Vysokoškolské učebnice (počet/AH)  ACA, ACB  

Skriptá a učebné texty (počet/AH)     BCI BCI – 1/5 AH 

Vedecké monografie (počet/AH)       AAA, AAB AAB – 1/6,07 AH 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  ABC  

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  ABA  

Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch  ADC, ADD  ADC – 3  

Vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS   ADM, ADN  ADM – 6 

Vedecké práce a iné knižné publikácie 
ABD, ABB, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED 

ADF – 4; AEC – 2;  
AED – 3  

Odborné práce a iné knižné publikácie  
BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK, BDA, BDB, BDC, BDD, BDE, BDF, BDM, BDN, BEE, BEF, EAI, EAJ, EDI, EDJ, GHG 

BDF – 1;  
EDI – 1   

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 15 

-  zahraničné konferencie   AFA, AFC AFC – 6  

-  domáce konferencie        AFB, AFD AFD – 9 

 

Príloha č. 2 

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu 

 

Citácie a ohlasy (spolu) 54 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 
kódy: 1, 2 Kód 1 – 16 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch 
Kódy: 3, 4 

Kód 3 –  19 
Kód 4 – 18  

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách 
kódy: 5, 6 Kód 6 – 1 



 
Príloha č. 3 

Oponentské posudky: 
Meno a priezvisko oponenta záverečnej práce: prof. Ing. Saleh Mothana OBADI, PhD. 

Pracovná pozícia, adresa pracoviska oponenta habilitačnej práce: profesor a samostatný vedecký pracovník, Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, Bratislava 

 
OPONENTSKÝ POSUDOK  

     habilitačnej práce  

Meno a priezvisko uchádzača:                Ing. Dušan STEINHAUSER, PhD. 

Názov habilitačnej práce: Vplyv pandémie ochorenia Covid-19 na medzinárodný obchod, podnikanie a operačné riziko vo firmách 
 

OBSAHOVÁ STRÁNKA PRÁCE 

 

1. Cieľ práce a jeho naplnenie – aktuálnosť tematiky  

Posudzovaná habilitačná práca sa zaoberá vysoko aktuálnou problematikou. Autor práce venoval dostatočnú pozornosť analýze viacerých makroekonomických indikátorov 
ako je export a import ako aj miera rastu hrubého domáceho produktu, nezamestnanosti a miera zadlženia. Z pohľadu vývoja slovenskej ekonomiky , autor práce analyzoval 
mieru rastu výroby automobilov, ktorá podľa autora zásadne ovplyvňuje slovenské hospodárstvo a medzinárodný obchod. 

Treba však povedať, že zhodnotenie vplyvu pandémie Covid-19 na medzinárodný obchod, podnikanie a operačné riziko vo firmách vyžaduje komplexnejší a adresný prístup, 
aby sa dalo zhodnotiť vplyvu pandémie v spomínaných troch oblastiach. Okrem toho vyžaduje ex-post analýzy nielen v práci použitých makroekonomických indikátorov ale 
aj iných indikátorov, čo nie je doteraz možne pretože zatiaľ je nedostatok dáta, najmä keď chceme použiť ekonometrické analýzy. 

Hlavný cieľ monografie predstavuje kvantifikáciu vplyvu pandémie ochorenia Covid-19 na medzinárodný obchod a podnikanie v členských krajinách Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), vrátane zhodnotenia scenárov krízového riadenia spoločností v situácii obmedzenej mobility a ohrozenia nákazlivou chorobou. 
Autor stanovil tiež 7 parciálnych cieľov, ktoré by mali napomôcť k splneniu hlavného cieľa. Autor vedeckej práce však chcel priniesť aspoň parciálne odpovede na otázky 
rozsahu a škôd spôsobených pandémiou. Tieto škody sme sa pre zjednodušenie rozhodli kvantifikovať pomocou analógie predovšetkým vo forme miery rastu hrubého 
domáceho produktu. Pokúšali sme sa využiť aj ukazovateľ miery rastu exportu. Vychádzame z predpokladu, že v krajinách s vyššou prevalenciou ochorenia Covid-19 a s 
vyšším počtom zaznamenaných úmrtí na toto ochorenie boli vlády nútené zaviesť prísnejšie reštriktívne opatrenia zamerané hlavne na zníženie mobility obyvateľstva a 
takto sa ekonomika dostávala do hlbšej recesie Z výsledkov použitých metód a záverov možno povedať, že cieľ práce bol do veľkej miery splnený. 

2.  Vhodnosť použitých metód, metodológia  

Autor habilitačnej práce k splneniu hlavného cieľa použil štatistické metódy indukcie, dedukcie a ekonometrické modely, ktoré  skvalitnili celkovú metodologickú stránku 
práce. Použité modely v tejto práci majú určitú limitáciu, čo však nemožno vylúčiť v každom modeli. Sám autor s podobnou limitáciou stretol pri aplikácii jednotlivých 
metód, čo pozitívne hodnotím. 

Pozitívne hodnotím aj to, že autor tiež pre účely naplnenia hlavného cieľa stanovil 7 hypotéz, ktoré boli potvrdené s limitáciami a odporúčaniami pre prípadnú revíziu a 
aktualizáciu vzťahov s určitým dlhším časovým odstupom a s kompletnejšou databázou 3. hypotézy. 



 

3. Zhodnotenie poznatkovej bázy  

Posudzovaná monografia (habilitačná práca) je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 40 grafov a obrázkov a 25 tabuliek. Teoretické vedomosti autora je možne posúdiť z  
obsahu prvej a druhej kapitoly. Na prvej kapitole autor zosumarizoval závery viacerých odborníkov, ktorý sa zaoberali touto problematikou v súvislosti s viacerými 
makroekonomickými ukazovateľmi od vzniku spomínanej pandémie COVID -19. Škoda, že autor neuviedol štúdie, ktoré sa zaoberali ekonomickým vplyvom ochorenia SARS, 
ktoré sa objavilo v rokoch 2002-2004. Tie by mohli obohatiť teoretickú časť práce a možno by sa zmenili aj metódy práce. 

V 2. Kapitole sa autor sústredil na Kvantifikáciu vplyvu pandémie ochorenia Covid-19. Štatisticky poukázal na vývoj niektorých makroekonomických ukazovateľov počas 
pandémie a v časti 2.7 autor zosumarizoval výsledky použitých metód. 

Je vidieť v spomínaných kapitolách, že autor profesionálne využil literatúry v danej oblasti a kvalitné zosumarizoval výsledky aj z aplikovaných ekonometrických a 
štatistických metód. Niektoré otázky ostávajú otvorené a uvedené výsledky vyžadujú ďalšie skúmanie resp. pokračovanie v skúmaní s oveľa kompletnejšími databázami. 

Napriek tomu autor preukázal dostatočnú fundovanosť a odbornosť v danej problematike. 

4. Prínos habilitačnej práce – výsledky  

Prínos habilitačnej práce vidím nielen v kvalitnom sumarizovaní výsledkov vydedukovaných zo štatistických metód a ekonometrických modelov ale aj vo formulovaní 
záverov a odporúčaní, ktoré možno použiť základ ďalšieho skúmania tejto problematiky v SR. 

5. Aplikačné prínosy pre prax 

Výsledky práce možno použiť pre hospodársku prax ( nielen pre decíznú sféru ale aj pre podnikateľskú verejnosť) ale aj pre pedagogický proces. 

 

FORMÁLNA STRÁNKA PRÁCE 
 

6. Formálne náležitosti práce a úprava  

Formálna stránka práce je spracovaná na dobrej úrovni. Najviditeľnejšou chybou je neproporcionálne rozdelenie kapitol. 
V práci možno nájsť niekoľko formálnych nedostatkov, čo ale neznehodnocujú obsah práce. Tie drobné nedostatky možno nájsť v texte ale najmä v prevzatých grafoch či 
obrázkoch atď. 

 

OTÁZKY K OBHAJOBE HABILITAČNEJ PRÁCE 
 

6. Otázky a námety do rozpravy  

1. V ktorých oblastiach resp. skúmaných ukazovateľoch vidíte zreteľnejší vplyv pandémie? 
2. Ak by ste robili komparáciu v ktorých krajinách sa potvrdili vaše hypotézy? 
3. V tretej kapitole monografie sa venujete Penetrácie informačných a komunikačných technológií v krajinách OECD ako mitigačného nástroja operačného rizika. Aký 

prínos podľa Vás prináša spomínaná kapitola ku hlavnej problematike práce? 

 



 

ZÁVER 
 

8. Záverečné hodnotenie 

Práca zodpovedá požiadavkám kladeným na habilitačné práce a preto odporúčam prácu k obhajobe. Po úspešnom obhájení habilitačnej práce navrhujem udeliť Ing. 
Dušanovi Steinhauserovi, PhD. vedecko-pedagogický titul „docent" pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing. 

 
Dátum: 8. 6. 2021 
           podpis oponenta: prof. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. 
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Pracovná pozícia, adresa pracoviska oponenta habilitačnej práce: HUSPOL, s.r.o. súkromná vysoká škola, Osvobození 699, 686 04 KUNOVICE, Česká republika 
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     habilitačnej práce  

Meno a priezvisko uchádzača:                Ing. Dušan STEINHAUSER, PhD. 

Názov habilitačnej práce: Vplyv pandémie ochorenia Covid-19 na medzinárodný obchod, podnikanie a operačné riziko vo firmách 
 

OBSAHOVÁ STRÁNKA PRÁCE 

 

1. Cieľ práce a jeho naplnenie – aktuálnosť tematiky  

Hlavným cieľom habilitačnej práce bola kvantifikácia vplyvu pandémie ochorenia Covid - 19 na medzinárodný obchod a podnikanie v členských krajinách Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj /OECD/, vrátane zhodnotenia scenárov krízového riadenia spoločnosti v situácii obmedzenej mobility a ohrozenia nákazlivou chorobou. 
Boli použité kvantitatívne metódy vedeckej práce, predovšetkým deskriptívna, korelačná a multiregresná analýza, vrátane jej grafické varianty. Autor habilitačnej práce si 
stanovil 7 hypotéz, ale potvrdil aj s limitáciami a odporúčaniami pre prípadnú revíziu vzťahov s určitým dlhším časovým odstupom a s kompletnejšou databázou iba 3 
hypotézy. 

Vytýčený cieľ, ktorý je v súčasnom období pandémie Covid - 19 veľmi aktuálny, bol v celej šírke splnený. Jednotlivé kapitoly práce sú vyvážené a logicky na seba nadväzujú. 
Navrhované závery sú podložené výpočtami, ktoré vychádzajú z konkrétnej situácie v jednotlivých krajinách OECD, so zvláštnym akcentom na Slovenskú a Českú republiky. 

2.  Vhodnosť použitých metód, metodológia  

Práca analyzuje údaje o pandémii Covid -19 v krajinách OECD, ktoré sú známe zo svetovej zdravotníckej organizácie a z riadiacich orgánov OECD. Použité kvantitatívne 
metódy vedeckej práce, hlavne deskriptívnej, korelačnej a multiregresnej analýzy s využitím ich grafických výstupov, prehľadne prináša čitateľovi práce súčasný stav 
prebiehajúcej pandémie Covid - 19 v krajinách OECD s akcentom na Slovensko a Česko. 

Považujem za správne vybratie a použitie metód, dobrú identifikáciu pojmov a ich vysvetlenie pre ďalšie používanie. Autor práce často narazil na nejednotnosť zberu 

údajov o pandémii Covid - 19 v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie i v jednotlivých krajinách, členoch OECD. Snažil sa zjednotiť tieto údaje tak, aby mali potrebnú 

vypovedaciu schopnosť a boli použiteľné pre argumentáciu jednotlivých záverov a hypotéz. Konštatujem, že sa mu to úspešne podarilo. Miestami však bolo možné 

kritickejšie skonštatovať tieto nedostatky, najmä v Slovenskej republike a navrhnúť spôsoby ich odstránenia. 

3. Zhodnotenie poznatkovej bázy  

Predkladateľ habilitačnej práce spracoval poznatkovú bázu za pandémiu Covid - 19 v jednotlivých krajinách, členoch OECD, v určitom časovom období, hlavne v prvej a 
druhej etape pandémie. V súčasnosti sa rysuje už aj tretia fáza pandémie Covid - 19. Vírus mutuje dnes už do 4. fázy - indickej, ktorá je agresívnejšia /dvojnásobne/ a 
napáda aj ľudí, ktorí su už zaočkovaní schválenými vakcínami proti víru Covid - 19. Preto odporúčam autorovi habilitačnej práce naďalej sledovať a hodnotiť poznatkovú 
bázu pandémie Covid - 19 apo ich spracovaní a vyhodnotení poskytnúť svoje závery nielen Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale aj riadiacim orgánom vlády Slovenskej 
republiky, ktoré sa zaoberajú eliminovaním dopadov pandémie Covid - 19 na zdravie ľudí a na ekonomiku Slovenskej republiky. Výsledky stáleho zhodnocovania 
poznatkovej bázy sústavne publikovať v odborných časopisoch, ktoré sa zaoberajú pandémiou Covid - 19. 



 

Autor habilitačnej práce preukázal, že má vynikajúce teoretické znalosti danej problematiky, vie kriticky zhodnotiť poskytnuté údaje o pandémii Covid - 19 a dať praktické 
odporúčania na zmenšenie dopadov pandémie na ekonomiku Slovenskej republiky. 

4. Prínos habilitačnej práce – výsledky  

Autor habilitačnej práce veľmi podrobne a správne analyzoval získané poznatky o pandémii Covid - 19. Preukázal a vyargumentoval svoje závery a dopady pandémie Covid - 

19 na makroekonomické ukazovatele krajín OECD, so zvláštnym zreteľom na makroekonomické ukazovatele Slovenskej a Českej repub liky. Jeho argumenty o vplyve 

pandémie na export a import v Slovenskej republike i v ďalších krajinách OECD sú správne a podložené prehľadnými grafmi a ďalšími výsledkami analýz. Za správne 

považujem aj autorovo hodnotenie obmedzenia mobility pracovných síl, ľudí a prijatie tvrdých opatrení tzv. uzatvorenia ekonomík. 

Autor práce sa okrajovo dotkol aj niektorých psychoanalytických aspektov pandémie Covid - 19, ako je rôzny prístup starších a mladých ľudí k jednotlivým problémom, k 
vakcinácii, k práci z domu a podobne. V tejto oblasti je množstvo zatiaľ nevyjasnených problémov, ako je vplyv pandémie na vzťahy medzi ľuďmi, na vzťahy v rodinách, na 
úroveň vzdelávania a podobne. 

Z predloženej práce, ktorá sa zaoberá vymedzenými ekonomickými dopadmi pandémie Covid - 19 vidieť, že v budúcnosti bude potrebné analyzovať túto problematiku oveľa 
širšie a komplexnejšie. 

5. Aplikačné prínosy pre prax 

Predložená habilitačná práca je prínosom nielen pre skvalitnenie pedagogického procesu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale najmä v krízovom 
riadení ekonomiky podnikov i celej Slovenskej republiky. Zobecnené a publikované poznatky sú podľa mojej mienky využiteľné aj v ďalších krajinách OECD. 

Preto odporúčam poskytnúť výsledky práce najmä Pandemickej komisii, ktorá pracuje pri Vláde SR, Ministerstvu zdravotníctva SR a Ministerstvu financií SR, Závery práce je 
potrebné publikovať v odborných časopisoch a sústavne viesť polemiku s občanmi na zvýšenie vakcinácie občanov. Súčasný stav vakcinácie obyvateľstva na Slovensku je 
veľmi nízky /26 - 28 %/, čo sa negatívne prejaví najmä v tretej vlne pandémie Covid – 19. 

 

FORMÁLNA STRÁNKA PRÁCE 
 

6. Formálne náležitosti práce a úprava  

Predložená habilitačná práca je spracovaná na vysokej odbornej, grafickej i estetickej úrovni. Zvolený štýl práce vedie k tomu, že sa habilitačná práca číta ľahko, predkladané 
argumenty sú vysoko odborne vyargumentované a svedčia o dobrých teoretických i praktických vedomostiach autora práce. Práca je napísaná na dobrej gramatickej úrovni. 

 

OTÁZKY K OBHAJOBE HABILITAČNEJ PRÁCE 
 

7. Otázky a námety do rozpravy  

1. Preočkovanie obyvateľstva v niektorých regiónoch je veľmi nízke /26 - 28 %/. Čo by ste navrhoval na zlepšenie situácie v očkovaní najmä rómskeho obyvateľstva? 
2. Predpokladáte, že v tretej vlne pandémie Covid - 19 bude musieť dôjsť opäť k vypnutiu slovenskej ekonomiky? Aké by to malo dopady na makroekonomické 

ukazovatele Slovenska? 



 

3. Ako sa dá vysporiadať s problémami, ktoré nastali vo vzdelávaní mládeže na všetkých úrovniach? 

 

ZÁVER 
 

8. Záverečné hodnotenie 

Predložená habilitačná práca Ing. Dušana Steinhausera, PhD., spracovaná na tému "Vplyv pandémie ochorenia Covid - 19 na medzinárodný obchod, podnikanie a operačné 
riziko vo firmách" zodpovedá požiadavkám kladeným na habilitačné práce, a preto prácu odporúčam k obhajobe. Po úspešnom obhájení habilitačnej práce navrhujem 
menovanému udeliť vedecko-pedagogický titul „docent" pre odbor habilitačného konania obchodu marketing. 

 
Dátum: 20. 6. 2021 
           podpis oponenta: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 
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OBSAHOVÁ STRÁNKA PRÁCE 

 

1. Cieľ práce a jeho naplnenie – aktuálnosť tematiky  

Predložená habilitačná práca sa zaoberá jednou z najaktuálnejších tém súčasného hospodárskeho života ekonomík ovplyvneného dôsledkami pandémie. Autor práce sa 
precízne venoval vybraným fragmentom vplyvu pandémie na medzinárodný obchod a čiastočne aj operačné riziko vo firmách, čo bolo aj hlavným cieľom práce z pohľadu jej 
negatívnych externalít na podnikanie a predovšetkým výkon ekonomík štátov OECD porovnávaním rastu, resp. poklesu ich HDP.  K naplneniu hlavného cieľa autor definoval 
7 hypotéz, ktoré potvrdil limitáciami a odporúčaniami pre revíziu v budúcnosti, najmä z dôvodu volatility posudzovaných parametrov z dôvodu pokračovania ďalších 
scenárov vývoja pandémie a jej konzekvencií na reálnu ekonomiku vo vybraných krajinách. Autor v práci vychádzal z predpokladu, že krajiny s extrémne vysokým stupňom 
infiltrácie Covid-19 medzi obyvateľstvom a vyššou úrovňou reštrikcií mobility ľudí  generovali v porovnaní s predchádzajúcimi časovými obdobiami výrazne väčší prepad 
ekonomík ako krajiny s miernejšou mierou nakazenia touto chorobou a miernejšou úrovňou vládnych opatrení v rámci lockdownu. Cieľ práce bol v podstatnej časti splnený, 
napriek tomu, že spektrum autorom posudzovaných parametrov bol značne obmedzený. 

2.  Vhodnosť použitých metód, metodológia  

Autor v obsahu habilitačnej práce efektívne využil široké spektrum štatistických metód indukcie, dedukcie, korelačnej, deskriptívnej a multiregresnej analýzy s 
relevantnou grafickou a výpočtovou interpretáciou a výsledkami analýzy pre erudované posúdenie danej problematiky.  Vzhľadom na neustály vývoj nových, 
agresívnejších mutácií  Covid-19 a nimi ovplyvňovaných predikcií parametrov vývoja dotknutých ekonomík autor logicky predpokladá revíziu spracovaných údajov a ich 
aktualizáciu z časovým odstupom  predovšetkým v nadväznosti na databázu údajov použitých v rámci vyhodnotenia 3. hypotézy. 

3. Zhodnotenie poznatkovej bázy  

Predložená habilitačná práca vo forme vedeckej monografie je rozdelená do troch kapitol, pričom prvá z nich predstavuje research širokého spektra renomovaných autorov 
s akcentom na makroekonomické ukazovatele a ich výklad aplikovateľný aj na dnešnú situáciu vývoja ekonomík (v našom prípade väčšiny ekonomík OECD) poznačených 
pandémiou. Za maximálne vhodnú môžeme označiť integráciu posudzovaných konzekvencií pandémie do inštitucionálnej ekonomickej teórie a teórie transakčných 
nákladov. 

V prípade zhodnotenia komparatívneho  vývoja akciových trhov pred, počas a po utlmení  prvej a druhej vlny pandémie autor uvádza nízku úroveň depreciácie  kótovaných 
akcií v podmienkach SR. Okrem dôvodov uvádzaných autorom to môže byť tiež odrazom extrémne vysokej koncentrácie vlastníckej štruktúry slovenských spoločností  
determinovaný v uplynulých dvoch dekádach aj početným aktivitami  majoritných vlastníkov vytesnením minoritných akcionárov (Squeeze out) a prílišnou koncentráciou a 
preferenciami  obyvateľstva na investovanie  do akcií prostredníctvom podielových fondov zameraných na konzervatívny profil retailových klientov. 



 

4. Aplikačné prínosy pre prax 

Výsledky habilitačnej práce  sú vzhľadom na rozsah, formu a vypovedaciu schopnosť spracovaných údajov, výpočtov a spracovania  analýz vhodnou východiskovým 
poznatkovým a odborným fundamentom pre decíznu sféru, pedagogický proces ako aj spoločenskú prax. Predložené dielo je využiteľné pre vypracovanie záverečných prác 
na 2. aj 3. stupni vysokoškolského štúdia ako aj základom pre spracovanie komplexného diela týkajúceho sa konzekvencií Covid-19. V tejto súvislosti by bolo zaujímavé 
posúdenie vplyvu pandémie na produktivitu práce a pridanú hodnotu, najmä  pokiaľ ide o negatívne zníženie efektov vyplývajúcich z úspor z rozsahu a vývoja  celkových 
pracovných nákladov podnikateľských subjektov. V širších súvislostiach by mohlo ísť aj o skúmanie vplyvu inštitucionálnej podpory v čase pandémie na vybrané cieľové 
skupiny v ekonomikách a odraz týchto nákladov na verejné dlhy v posudzovaných krajinách. 

 

FORMÁLNA STRÁNKA PRÁCE 
 

5. Formálne náležitosti práce a úprava  

Formálna stránka habilitačnej práce vo forme vedeckej monografie je spracovaná na vysokej úrovni, vrátane citácií, usporiadania grafov a obrázkov, ich výkladu a 
prehľadnej štruktúry predloženého diela. Drobné diskrepancie možno označiť ako formálne chyby v písaní, ktoré nemajú vplyv na  vypovedaciu schopnosť a kvalitu 
spracovaného obsahu habilitačnej práce. 

 

OTÁZKY K OBHAJOBE HABILITAČNEJ PRÁCE 
 

6. Otázky a námety do rozpravy  

1. Ktoré krajiny v rámci OECD boli v rámci 1 a 2. vlny pandémie poznamenané dôsledkami pandémie najmenej a čo mohlo byť príčinou? 
2. Prečo sa dôsledky pandémie prejavili extrémne vysokým exponenciálnym rastom cien medzinárodnej dopravy po oživení ekonomík po utlmení 2. vlny pandémie? 
3. Aké riziká hrozia ekonomikám a medzinárodnému obchodu v prípade pokračovania snáh centrálnych bánk v expanzívnej monetárnej politike, najmä ak dôjde k 

vyhroteniu zdravotnej situácie v rámci 3. vlny pandémie determinovanej agresívnymi formami mutácií? 

 

ZÁVER 
 

7. Záverečné hodnotenie 

Predložená habilitačná práce vo forme vedeckej monografie s názvom“ Vplyv pandémie ochorenia Covid- 19 na medzinárodný obchod, podnikanie a operačné riziko vo 
firmách“  zodpovedá požiadavkám kladeným na habilitačné práce. Z uvedeného dôvodu odporúčam prácu k obhajobe a po úspešnom obhájení habilitačnej práce 
navrhujem udeliť Ing. Dušanovi Steinhauserovi, PhD. vedecko- pedagogický titul „docent.“ 

 
Dátum: 23. 7. 2021 
           podpis oponenta: doc. Ing. Ľuboš Pavelka., PhD. 
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1.  DRÁBIK Peter, Ing., PhD.- predseda prítomný 

2.  BUGÁR Štefan, PhDr., PhD., MBA prítomný 

3.  DAŇO Ferdinand, prof. Ing., PhD. prítomný 

4.  FRANCOVÁ  Zuzana, Ing., PhD. prítomná 

5.  HANULÁKOVÁ Eva, prof. Ing., PhD. prítomná 

6.  JAROSSOVÁ Malgorzata A., doc. Dr. Ing. prítomná 

7.  KAŠŤÁKOVÁ Elena, doc. Mgr., PhD. prítomná 

8.  KITTOVÁ Zuzana, prof. Ing., PhD., M.B.L.- HSG prítomná 

9.  KONŠTIAK Pavol, doc. Ing., PhD. ospravedlnený 

10.  KRIŠTOFÍK Peter, doc. Ing., PhD. ospravedlnený 

11.  KRNÁČOVÁ Paulína, Ing., PhD. prítomná 

12.  KUBIČKOVÁ Viera, doc. Ing., PhD. prítomná 

13.  LELLÁK Branislav, Bc. ospravedlnený 

14.  NOVACKÁ Ľudmila, prof. JUDr., PhD. prítomná 

15.  NOVÝ Ivan, prof. Ing., CSc. ospravedlnený 

16.  ORGONÁŠ Jozef, Ing., PhD. prítomný 

17.  PUŠKÁROVÁ Paula, doc. Ing., DiS. art., PhD. prítomná 

18.  REHÁK Róbert, Ing., PhD. prítomný 

19.  ROZIN Alexander, Ing., PhD. prítomný 

20.  TAUŠER Josef, doc. Ing., Ph.D. prítomný 

21.  VÝROST Tomáš, doc. Ing., PhD. ospravedlnený 


