
 

Formulár na zverejnenie informácií o INAUGURAČNOM konaní podľa §76 Zákona 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

1. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora: 23. 8. 2021 

Údaje z profesijného životopisu uchádzača inauguračného konania v rozsahu 
a) Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Lucia BEDNÁROVÁ (rod. Liberková) 

b) Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické 

tituly, vedecké hodnosti: 
doc. Ing., PhD. 

c) Rok narodenia: 1980 

d) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 

a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

2008 vymenovanie za docenta, Prešovská univerzita v Prešove,  

Fakulta manažmentu, študijný odbor: Manažment  

2002 – 2006: vysokoškolské vzdelanie III. stupňa:  Technická univerzita v Košiciach, 
Strojnícka fakulta, odbor:   Environmentalistika   

1997 – 2002:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa:  Technická univerzita v Košiciach, 
Ekonomická fakulta, odbor:   Financie, bankovníctvo a investovanie 

Ďalšie vzdelávanie:  

2003 – 2004:   Pedagogické minimum pre stredné školy, Katedra inžinierskej 
pedagogiky,  Technická univerzita v Košiciach 

2005 – 2007:  Kurz vysokoškolskej pedagogiky podľa európskych štandardov IGIP na 
Katedre inžinierskej pedagogiky, Technická univerzita v Košiciach 

e) Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti  

      (rok, pracovisko, pozícia): 

2019 - trvá   docent, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov 
a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach 

2014 – 2019   docent, Podnikovohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v 
Bratislave 

2008 – 2014  docent, Fakulta manažmentu,  Prešovská univerzita v Prešove 

2009 – 2019  docent, Wydzial Zarandzania, Politechnika Rzeszowska Rzeszow 

2007 - 2008   odborný asistent, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v 
Prešove 

2005 - 2007   odborný asistent, Katedra environmentalistiky a riadenia procesov, 
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach 

f) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní (špecializácia):  

g) Údaje o publikačnej činnosti (sumár): Príloha č. 1  
h) Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu: Príloha č. 2  



 

i) Počet doktorandov, ktorým uchádzač je alebo bol školiteľom, s určením, 

koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili  

(počet doktorandov spolu / počet ukončených doktorandov): 

školených: 1  
ukončených: 2   

j) Zoznam podľa § 5 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 246/2019 Z. z. (zoznam 

najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, alebo umeleckých 

prác, učebníc, učebných textov, dokladov o umeleckých dielach alebo 

umeleckých výkonoch): 

Príloha č. 3 

2. Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom sa 

inauguračné konanie uskutočňuje: 
obchod a marketing (v odbore ekonómia a manažment) 

3. Téma inauguračnej prednášky: Benchmarking v procese environmentálneho marketingu 

4. Dátum, od ktorého je inauguračné konanie prerušené, a lehota, v ktorej 

majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

 

5. Oponenti:  

a) meno a priezvisko Beáta GAVUROVÁ 

b) akademický titul Ing., Ph.D. MBA 
c) vedecko-pedagogický titul prof.  
d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Fakulta managementu a ekonomiky,  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Marek VOCHOZKA 
b) akademický titul Ing., MBA, Ph.D., dr. h.c. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Oddělení analýz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Peter DRÁBIK 
b) akademický titul Ing., PhD., MSc.   
c) vedecko-pedagogický titul doc. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné  konanie ÁNO  NIE  



 

uskutočňuje 

g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

Členovia inauguračnej komisie: Predseda: 
a) meno a priezvisko Ferdinand DAŇO 
b) akademický titul Ing., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Michal CEHLÁR 
b) akademický titul Ing., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul Dr. h. c. prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko   
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Grzegorz OSTASZ 
b) akademický titul dr hab. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Technická univerzita v Rzeszowe, Poľsko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Šárka VILAMOVÁ 
b) akademický titul Ing., Ph.D. 
c) vedecko-pedagogický titul doc. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Fakulta materiálově-technologická,  VŠB- Technická univerzita  Ostrava, ČR 



 

 

f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

5.  Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť alebo neschváliť návrh 

na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania:  

NÁVRH SCHVÁLIŤ   
NÁVRH NESCHVÁLIŤ  

6.   Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa 

vypracúva, a lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 6 

ods. 2 vyhlášky č. 246/2019 Z. z. (Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej 

rady podmienky nespĺňa, vedecká rada ho neschváli a jej predseda písomne 

oznámi toto rozhodnutie s odôvodnením uchádzačovi do 30 dní od 

rozhodnutia príslušnej vedeckej rady. Lehotu na prípadné opätovné 

predloženie žiadostí určuje rokovací poriadok vedeckej rady vysokej školy): 

SCHVÁLENIE NÁVRHU   Príloha č. 5 
______________________________________________________________ 
 
NESCHVÁLENIE NÁVRHU    
Odôvodnenie: 
Lehota na opätovné predloženie: 

7.   Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na 

vymenovanie profesora: Príloha č. 6   

8.   Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania:  

9.   Ďalšie údaje o priebehu inauguračného konania:  



 

Príloha č. 1 
Údaje o publikačnej činnosti :  

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

Vysokoškolské učebnice (počet/AH)  ACA, ACB 
ACA – 1/4,03 AH 
 ACB – 2/6,92 AH 

Skriptá a učebné texty (počet/AH)  BCI BCI – 2/9,67 AH 

Vedecké monografie (počet/AH)   AAA, AAB 
AAA – 2/9,27 AH 

AAB – 2/10,25 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 – 10  

Vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS    ADM, ADN  
ADM – 8 
ADN – 2   

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

ABD – 1;  ADE – 26;  
ADF – 23;  AEC – 5;  

AED – 4  

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 

BAB – 1; BDE – 1;  
BEE – 1; BEF – 2; 

GHG - 1 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 56 

-  zahraničné konferencie   AFA, AFC AFC – 27 

-  domáce konferencie        AFB, AFD AFD – 29 

Príloha č. 2 
Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu :  

Citácie a ohlasy (spolu) 160 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS                        kódy: 1, 2 Kód 1 – 47 
Kód 2 –   6  

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch                                                                                       Kódy: 3, 4 Kód 3 – 41 
   Kód 4 – 66  

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách                                                                                                                                                         kódy: 5, 6  



 

  
 
Príloha č. 3 
Zoznam podľa § 5 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 246/2019 Z. z. (zoznam najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, alebo umeleckých prác, učebníc, učebných 
textov, dokladov o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch): 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAA01    DANESHJO, Naqibullah [5,50 AH] - REPKOVÁ ŠTOFKOVÁ, Katarína [3,70 AH] - BEDNÁROVÁ, Lucia [3,70 AH] - DANISHJOO, Mirwais [0,80 AH]. Marketing and 

management information system and research system. Reviewers: Mohamad Alaa Eddin Al Ali ... [et al.]. 1st ed. San Antonio : FedEX Office Print & Ship Center, 

2016. 288 s. [13,70 AH]. VEGA 1/0733/15, VEGA 1/0696/16. ISBN 978-0-692-73444-5. 

AAA02  BEDNÁROVÁ, Lucia (70% 5,565 AH) - MICHALKOVÁ, Silvia (30%). Vybrané aspekty verejného obstarávania. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava - 2021. - 159 s. [print]. - ISBN 978-80-248-4522-7. 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB01     BEDNÁROVÁ, Lucia. Benchmarking v malých a stredných podnikoch. Recenzenti Milan Majerník, Andrej Šutaj- Eštok. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v 
Prešove,  Fakulta manažmentu, 2010. - 98 s. [4,50 AH]. - ISBN 978-80-555-0264-9. 

AAB02     BEDNÁROVÁ, Lucia.  Ekonomická efektívnosť environmentálneho manažérstva :   environmentálne účtovníctvo- 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta 
manažmentu, 2008. - 118 s. [5,75 AH].  - ISBN 978-80-8068-733-5. 

 
 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ACA01    BEDNÁROVÁ, Lucia [4,03 AH] - PACANA, Andrzej [1,34 AH] - ZATWARNICKA-MADURA, Beata [1,34 AH]. Wybrane zagadnienia zarządzania. Opiniodawcy: Andrzej 

Gazda, Igor Liberko. 1. vyd. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015. 141 s. [6,71 AH]. ISBN 978-83-7934-060-6. 

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 



 

ACB01   BEDNÁROVÁ, Lucia – ALI TAHA, Viktória – SIRKOVÁ, Michaela. Interkulturálny manažment a podniková kultúra ; Recenzenti Juraj Tej, Renáta Turisová. - 2. 

preprac. vyd. - Prešov : Bookman, 2012. - 181 s. - ISBN 978-80-89568-56-7 

ACB02     BEDNÁROVÁ, Lucia – CHOVANCOVÁ, Jana – SIRKOVÁ, Michaela. Medzinárodný manažment . Recenzenti Milan Majerník, Peter Adamišin. - 3. preprac. vyd. - 
Prešov:   Bookman, 2012. - 159 s. - ISBN 978-80-89568-55-0. 
 

ACB03     BEDNÁROVÁ, Lucia – GAZDA, Andrzej – PACANA, Andrzej.. [et al.] ;  Riadenie kvality. Recenzenti Igor Liberko, Adriana Csikósová. - 1. vyd. - Prešov : Bookman, 
2012. - 192 s. - ISBN 978-8089568-15-4  
 

ACB04    BEDNÁROVÁ, Lucia – CHOVANCOVÁ, Jana – DUBRAVSKÁ,  Mariana. Medzinárodný manažment. Recenzenti Milan Majerník, Peter Adamišin - 2. preprac. vyd. 
Prešov :  Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, 2010. - 142 s. - ISBN 978-80- 555-0273-1 
 

ACB05 BEDNÁROVÁ, Lucia – ALI TAHA, Viktória. Interkulturálny manažment a podniková kultúra. Recenzenti Juraj Tej, Peter Adamišin. Prešov : Fakulta 

manažmentu,Prešovská univerzita v Prešove, 2010. - 150 s. - ISBN 978-80-555-0262-5 

 

ACB06 BEDNÁROVÁ, Lucia – BUJŇÁKOVÁ,  Mariana - CHOVANCOVÁ, Jana. Medzinárodný manažment. Recenzenti Igor Liberko, Juraj Tej. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove,  Fakulta manažmentu, 2009. 150 s. ISBN 978-80-555-0067-6. 

 
 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADC01    PACANA, Andrzej - BEDNÁROVÁ, Lucia - LIBERKO, Igor - WOŹNY, Artur. Effect of selected production factors of the stretch film on its extensibility. In Przemysł 

chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2014, tom 93, nr. 7, s. 1139-1140. 

ADC02     PACANA, Andrzej - BEDNÁROVÁ, Lucia - PACANA, Jacek - LIBERKO, Igor - WOŹNY, Artur - MALINDŽÁK, Dušan. Effect of selected factors of the production process 

of stretch film for its resistance to puncture. Preliminary communication. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2014, 

tom 93, nr. 12, s. 2263-2264. 

ADC03    PACANA, Andrzej - PACANA, Jacek - BEDNÁROVÁ, Lucia - LIBERKO, Igor - LEW, Grzegorz. Wpływ niektórych parametrów procesu produkcji folii opakowaniowej 

na jej odporność na przebicie. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2015, tom 94, nr. 5, s. 764-766. 

ADC04    PACANA, Andrzej - SIWIEC, Dominika - BEDNÁROVÁ, Lucia - HAJDUOVÁ, Zuzana. The Selected Methods of Quality Management Used for the Evaluation of Label 

Printing. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2019, vol. 98, no. 1, pp. 110-112. 

ADC05 SIWIEC, Dominika - BEDNÁROVÁ, Lucia - PACANA, Andrzej - ZAWADA, Marcin - RUSKO, Miroslav. Decision support in the selection of fluorescent penetrants for 
industrial non-destructive testing.In: Przemysł Chemiczny . - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, vol.98, č. 10, 2019, s. 1594-1596  



 

 
ADC06 SIWIEC, Dominika - BEDNÁROVÁ, Lucia - PACANA, Andrzej. Metoda doboru penetrantów dla przemysłowych badań In: Przemysł Chemiczny . - Warsaw : 

Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, vol. 99, č. 5, 2020, s. 771-773.  ISSN 0033-2496 

ADC07 PACANA, Andrzej - SIWIEC, Dominika - BEDNÁROVÁ, Lucia Method of Choice: A Fluorescent Penetrant Taking into Account Sustainability Criteria. In: 

Sustainability. - Basel (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 14 2020, s. 1-21.ISSN 2071-1050  

ADC08 CZERWIŃSKA, Karolina - BEDNÁROVÁ, Lucia - PACANA, Andrzej - KAWALEC, Malgorzata. Diagnosing the surface quality of an aluminum piston after phosphating 

treatment. In: Przemysł Chemiczny - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, vol. 99, č. 10 (2020), s. 1538-1540. - ISSN 0033-2496   

ADC09 HAJDUOVÁ, Zuzana - SMOLAG, Klaudia - SZAJT, Marek - BEDNÁROVÁ, Lucia. Digital Competences of Polish and Slovak Students-Comparative Analysis in the Light 

of Empirical Research. In: Sustainability. - Bazilej (Švajčiarsko): Multidisciplinary Digital Publishing Institute, vol. 12, č. 18, 2020, s. [1-11] . - ISSN 2071-1050  

ADC10 PACANA, Andrzej - SIWIEC, Dominika - BEDNÁROVÁ, Lucia. Pro-quality method of choice the chemical products, In: Przemysł Chemiczny - Warsaw : 

Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, vol. 100, č. 4, 2021, s. 378-381. - ISSN 0033-2496  

 ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

ADM01    LIBERKO, Igor - BEDNÁROVÁ, Lucia - HAJDUOVÁ, Zuzana - CHOVANCOVÁ, Jana. Possibilities to optimize the logistics chain in the manufacturing plant. - 

Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Polish Journal of Management Studie. - Czestochowa : Faculty of Management, Czestochowa University 

of Technology. ISSN 2081-7452, 2015, vol. 12, no. 2, pp. 103-113. 

ADM02    ZIMON, Dominik - GAJEWSKA, Teresa - BEDNÁROVÁ, Lucia. An Influence of quality management system for improvement of logistics distribution. - Registrovaný: 

Scopus. In Quality – Access to Success. - Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. ISSN 2668-4861, 2016, vol. 17, no. 155, pp. 60-67. 

ADM03    PACANA, Andrzej - CZERWINSKA, K - BEDNÁROVÁ, Lucia. Discrepancies Analysis of Casts of Diesel Engine Piston. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: 

Scopus. In Metalurgija. - Zagreb : Croatian Metallurgical Society. ISSN 1334-2576, 2018, vol. 57, no. 4, pp. 324-326. 

ADM04    BEDNÁROVÁ, Lucia - CHOVANCOVÁ, Jana - PACANA, Andrzej - ULEWICZ, Robert. The Analysis of Success Factors in Terms of Adaptation of Expatriates to Work in 

International Organizations. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Management Studie. - Czestochowa : Faculty of 

Management, Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452, 2018, vol. 17, no. 1, pp. 59-66. VEGA 1/0251/17. 

ADM05    LUMNITZER, Ervin - HRICOVÁ, Beata - BEDNÁROVÁ, Lucia - PACANA, Andrzej. Development of Materials Obtained from Recycled Cars and Their Subsequent Use 

in Noise Reduction. - Registrovaný: Web of Science. In Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology. - London : SAGE Publications. ISSN 1478-2413, 

2018, vol. 34, no. 4, pp. 221-229. APVV 0432-12. 



 

ADM06 PACANA, Andrzej - BEDNÁROVÁ, Lucia - CZERWIŃSKA, Karolina. Comprehensive Improvement of the surface quality of the diesel engine piston. In Metalurgija. –  
 Záhreb (Chorvátsko): Hrvatsko metalurško društvo Roč. 58, č. 3-4 (2019), s. 329-332  
 ISSN 0543-5846. 
 
ADM07 PACANA, Andrzej - BEDNÁROVÁ, Lucia - CZERWIŃSKA, Karolina  - DŽUKOVÁ, Jana. Qualitative aspects of rationalisation of company management. In AD ALTA : 

journal of interdisciplinary research: recenzovaný medziodborový vědecký časopis. - Hradec Králové (Česko): Magnanimitas akademické sdružení Roč. 10, č. 1 

(2020), s. 210-213 [print, online]. - ISSN 1804-7890  

ADM08 BEDNÁROVÁ, Lucia - ŠIMKOVÁ, Zuzana - PAVOLOVÁ, Henrieta. Internal benchmarking in Slovak SME: A Case Study. In Polish Journal of Management Studies = 
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Príloha č. 4 

Oponentské posudky 
 
prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., Ústav znalectví a oceňovaní, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoviciach    

 
 

OPONENTNÍ POSUDEK V RÁMCI JMENOVACÍHO PROFESORSKÉHO ŘÍZENÍ V OBORU HABILITAČNÍHO A INAUGURAČNÍHO ŘÍZENÍ OBCHOD A MARKETING 
 
Na základe rozhodnutí Vedecké rady Obchodnej fakulty Ekonomické univerzity v Bratislave mi byl v rámci jmenovacího profesorského řízení v oboru habilitačního a 
inauguračního řízení v oboru Obchod a marketing předložen k posouzení inaugurační spis paní doc. Ing. Lucie Bednárové, PhD. 
Již v úvodu svého posudku si dovolím konstatovat, že inaugurantka je z pohledu zaměřené své pedagogické a výzkumné činnosti bezesporu zajímavou osobností. Snaží se 
vše chápat komplexně v širších souvislostech. Interdisciplinární přístup jí múze někdo vyčítat. My bychom jej však měli brát jako výhodu, která se v dnešní dobé příliš 
neobjevuje. 
V souvislosti s předloženým inauguračním spisem při respektovaní zásad zpracování spisu mohu prohlásit, že z hlediska struktury spisu i jeho obsahového zaměření byly 
naplněny všechny požadované náležitosti a zásady pro jeho zpracování. 
 

Hodnocený aspekt Hodnocení 

Pedagogická činnost Doc. Ing. Lucia Bednářová, PhD. zahájila svou pedagogickou činnost na Fakultě strojní Technické univerzity v Košicích. V letech 2002 - 2007 

se věnovala předmětům Environmentalistika a Právní aspekty v životním prostředí. Dále pak pokračovala ve své akademické dráze na 

Fakultě managementu Prešovské univerzity v Prešově. Zde působila v letech 2007 až 2014. Uplatnila se v předmětech  jako   Mezinárodní   

management,   Interkulturní management a podniková kultura, Kompetence a role manažera v organizaci, Manažerské rozhodování, 

Business, management a organizace, Tvůrčí metody řízení a manažerské hry a další. Od roku 2014 do roku 2019 působila inaugurantka na 

Podnikohospodářské fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě se sídlem v Košicích. Zde nesla odpovědnost za předměty jako např. 

Světová ekonomika, Ekonomika a management využívání obnovitelných zdrojů energie, Marketing, či Hospodářská politika. Od roku 2019 

do současnosti působí na Fakultě BERG Technické univerzity v Košicích, kde přednáší v předmětech Management podniku, Řízení a  rozvoj 

lidských zdrojů a Strategický management a rozhodování. Doc. Bednářová se během své kariéry aktivně podílela na přípravě výukových 

textů. Vykazuje 7 vysokoškolských učebnic, především pak   z oblasti   managementu   (Řízení   kvality,   Mezinárodní management, 

Interkulturní management a podniková kultura, Mezinárodní management a další). 

 
 



 

Hodnocený aspekt Hodnocení 

Pedagogická činnost Inaugurantka vedla na svých pracovištích téměř 80 úspěšně obhájených    diplomových    prací.    Jejich    seznam    uvádí v inauguračním 

spisu. Zároveň se aktivně účastnila práce komisí pro státní závěrečné zkoušky při obhajobách kvalifikačních prací. Pro dokreslení 

pedagogické činnosti inaugurantky pak musím doplnit, že úspěšně vedla dva doktorandy, kteří obhájili své doktorské studium v letech 2019 

a 2020. 

V inauguračním řízení pak nemůžeme zapomenout na zahraniční působení kandidátky. To hodnotím jako adekvátní ve stávající fázi profesní 

kariéry paní doc. Bednářové. Tuto aktivitu zaměřila především na Polsko a Českou republiku. 

Sama inaugurantka zdůrazňuje skutečnost, že její zaměření v pedagogické činnosti a vlastně i v činnosti publikační považuje za 

interdisciplinární. S jejím pohledem, a vlastně záměrem se lze ztotožnit. Osobně takový přístup považuji za zajímavý a v mnoha  ohledech za 

přínosný. V současnosti můžeme říct, že většina akademických a vědeckých pracovníků se velmi úzce specializuje v pedagogické a 

výzkumné kariéře. Je to určitě možnost, jak dosáhnout ve svém oboru mistrovství. Díky tomu však mnohdy ustupují do pozadí mezioborové 

souvislosti. Interdisciplinární přístup však takovéto mezioborové souvislosti odkrývá, a proto jsou odborníci, jako je paní inaugurantka, na 

univerzitách velmi potřební.. 

Publikační činnost Publikační činnost doc. Ing. Lucie Bednářové, PhD. naplňuje kritéria stanovené pro inaugurační řízení v daném oboru na Ekonomické 

univerzitě v Bratislavě. V několika parametrech je i významně   překračuje,   zejména   pak   články   v časopisech indexovaných ve Web of 

Science a Scopus, příspěvky publikované ve sbornících. Zajímavý je pak i ohlas na publikační činnost inaugurantky, kdy kritéria žádají celkem 

30 citací. Doc. Bednářová vykazuje celkem 160 citací, z toho 53 v SCI. Je však patrné pohledem do databáze WoS, že další citace přicházejí. 

V době psaní posudku mohu potvrdit 75 citací v SCI bez samocitací. Publikační činnost inaugurantky  se  opět vyznačuje  interdisciplinárním 

přístupem, a to jak na úrovni celého předloženého portfolia publikací, tak na úrovni jednotlivých článků. V každém případě se však doc. 

Bednářová nevzdaluje svému zaměření, které je determinováno výukou a zaměřením vyučovaných předmětů. Lze shrnout, že publikační 

činnost doc. Bednářové odpovídá kritériím inauguračního řízení. Věcně je zaměřena na předměty, kterém se kandidátka věnuje ve své 

pedagogické činnosti. Takové propojení pedagogické a výzkumné činnosti oceňuji. Je přeci žádoucí, aby výsledky výzkumu byly 

akademickými pracovníky vhodně implementovány do výuky. A takový přístup paní doc. Bednářová reprezentuje. 



 

Vědecko-výzkumná 
činnost,    ohlasy   na 

vědeckou činnost 

Doc. Bednářová vykazuje celkem 18 projektů, kdy některé lze hodnotit jako výzkumné, jiné pak jako rozvojové nebo vzdělávací. 

Zodpovědnou řešitelkou je pak u 5 projektů. V případě některých projektů však nejsem schopen identifikovat poskytovatele grantu. U 

takových projektů autorka uvádí, že byly granty poskytnuty zahraničními grantovými agenturami a zahraničními zadavateli, případně 

domácími grantovými agenturami a domácími zadavateli. Zbylých  13 projektů realizovala jako spoluřešitelka. Jejich poskytovateli  jsou   

nejčastěji   agentury   VEGA   a   KEGA. Inaugurantka uvádí i projekt OP Vzdelavanie, který je spíše vzdělávacím projektem. Je však třeba 

znovu akcentovat snahu o propojení výzkumné a pedagogické činnosti kandidátky. A právě projekt z OP je pro to vhodným nástrojem. 

Celkově   tak   hodnotím   vědecko-výzkumnou   činnost  jako dostatečnou. 

Ohlasy na vědeckou činnost inaugurantky jsou poměrně bohaté. Kromě již zmíněných citací lze zmínit členství v redakčních radách, řadu 

vystoupení na konferencích a vyzvané přednášky. 

Náměty a otázky do 
diskuse 

Zhodnoťte přínos své výzkumné činnosti pro Vaši pedagogickou praxi. 

 
 
Doc. Ing. Lucia Bednářová, PhD. je významnou osobností v oboru habilitačního a inauguračního řízení Obchod a marketing, což prokázala mírou naplnění požadavků 
inauguračního řízení. Oceňuji zejména její snahu o propojení pedagogické a výzkumné činnosti, která se odráží v jejím interdisciplinárním přístupu a ke snaze postihnout 
zkoumanou a vyučovanou látku v širokých souvislostech. 
Kvalita předloženého inauguračního spisu je z hlediska obsahu, struktury i formy nesporná. Inaugurantka tak splňuje požadovaná kritéria pro získání vědecko-
pedagogického titulu profesor. 
S ohledem na výše uvedené proto doporučuji jmenovat doc. Ing. Lucii Bednářovou, PhD. profesorkou v oboru habilitačního a jmenovacího řízení Obchod a marketing. 
 
V Českých Budějovicích 1. 11. 2021 
                  vlastnoručný podpis oponenta 
              prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA, Fakulta managementu a ekonomiky, Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

 
 
Oponentský posudok v rámci menovacieho konania za profesora doc. Ing. Lucii Bednárovej, PhD. v odbore habilitačného a inauguračného konania obchod a marketing, 

v odbore ekonómia a manažment 
 

Na základe uznesenia Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 7.10.2021 a v zmysle §5 ods. 6 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. som 
bola dekanom Obchodnej fakulty EU v Bratislave doc. Ing. Petrom Drábikom, PhD., MSc. menovaná oponentkou pre inauguračné konanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. v 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment.  
Na základe predložených materiálov som vypracovala posudok zohľadňujúci pedagogickú, a vedecko-výskumnú činnosť so zreteľom na publikačnú aktivitu a citačné ohlasy 
inaugurantky. 
 
Pedagogická činnosť 

Svoju pedagogickú činnosť začala inaugurantka v roku 2005 ako odborná asistentka na Katedre environmentalistiky a riadenia procesov Strojníckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach. Od roku 2007 pôsobila na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove ako odborná asistentka, od roku 2008 ako docentka do roku 2014. 
Následne pôsobila ako docentka na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach, Ekonomickej univerzity v Bratislave a od roku 2019 až doposiaľ na Fakulte baníctva, 
ekológie, riadenia procesov a geotechnológií na Technickej univerzite v Košiciach. Na týchto pracoviskách zabezpečovala výuku 15 predmetov na I., II. a III. stupni 
vzdelávania. Okrem slovenských pracovísk pani docentka pôsobila aj na Politechnike Rzeszowskej od roku 2007-2019, kde vyučovala 4 predmety, z toho 3 na II. stupni. Má 
ukončených dvoch doktorandov a jedného doktoranda má v súčasnosti v procese doktorandského štúdia. Odborné zameranie pani docentky je silne orientované na oblasť 
manažmentu, environmentálneho manažmentu, dobrovoľné nástroje environmentálneho manažmentu, ako aj na manažérske zručnosti v podnikovej praxi. Je to 
deklarované aj typmi predmetov, ktoré pani docentka doposiaľ vyučovala, ako aj v súčasnosti vyučuje na aktuálnom pracovisku. Aktívnu mala nielen prednáškovú činnosť, 
ale viedla aj semináre. Od roku 2014 bola garantkou mnohých predmetov na pracoviskách, na ktorých pôsobila. Z predložených podkladov je zrejmé, že pani docentka 
počas svojho doterajšieho akademického pôsobenia aktívne participovala na vedecko-odbornom profilovaní pracovísk, kde pôsobila v relevantných oblastiach výchovno-
vzdelávacieho procesu, ako aj vo vedecko-výskumnej oblasti, čo bude zhodnotené v ďalšej časti posudku. Osobitne by som chcela vyzdvihnúť aj významný podiel pani 
docentky na inováciách študijných programov a predmetov, a to hlavne v oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu a aplikovania metód do manažérskej praxe 
v prepojení s problematikou riešenia vnútropodnikových procesov, ako aj Priemyslu 4.0. Príprava inovovaných študijných programov a predmetov sa viazala aj na 
medzinárodnú spoluprácu, ktorej výsledkom boli podporné študijné materiály ako sú domáce a zahraničné monografie a domáce učebnice, a v rámci nej aj zahraničné. Pani 
docentka je veľmi aktívna vo vytváraní partnerstiev odborníkov z praxe a zahraničných lektorov, s cieľom zabezpečovania inovatívnej výučby predmetov, ktoré viedla, alebo 
garantovala. 
Kvalita pedagogickej činnosti pani docentky, zavádzanie inovačných komponentov do výuky a zatraktívňovanie a inovovanie študijných programov a predmetov sa prejavili 
aj vo vedení jej kvalifikačných prác na všetkých troch univerzitách, na ktorých pôsobila. Za posledných 18 rokov inaugurantka viedla viac ako 70 diplomových prác, z toho na 
Ekonomickej univerzite 10, na Prešovskej univerzite v Prešove 58 a na Technickej univerzite v Košiciach 11 diplomových prác. Ich tematika bola silne prepojená s 
vymedzenými oblasťami jej pedagogickej, ako aj vedecko-výskumnej činnosti. Spätná väzba z pedagogického procesu získaná od študentov bola vždy pozitívna. 
Inaugurantka sa zúčastňuje aj štátnych záverečných skúšok ako členka alebo predsedníčka komisií v jednotlivých rokoch. Absolvovala aj tri zahraničné prednáškové pobyty, 
a to na Poznaň University of Life Science, Užhorod National University a na Vysokej škole technické a ekonomické v Českých Budějoviciach, ako aj dve zahraničné vyžiadané 
prednášky na Technickej univerzite v Rzeszowe, na Fakulte managementu. 



 

Všetky vyššie uvedené aktivity a doterajšia pedagogická činnosť pani docentky sú jasným dôkazom jej vysokej pedagogickej erudovanosti a úspešnosti so silným 
potenciálom neustále inovovať a zatraktívňovať vyučované predmety a naďalej úspešne rozvíjať svoju pedagogickú prax. 
 
Vedecko-výskumná činnosť 

Vedecko-výskumnú oblasť pani docentky je zameraná na oblasť manažmentu, environmentálneho    manažmentu,    environmentálnych    aspektov    riadenia    podniku, 
benchmarkingu a environmentálneho marketingu, čo je citeľné nielen z jej publikačnej aktivity, ale aj z projektovej. Táto oblasť dominuje aj v pedagogickej činnosti, čím sa 
získava synergia z oboch oblastí a to vytvára silný potenciál pre jej ďalší rozvoj. 
Pani docentka bola zodpovedným riešiteľom v troch projektoch: v rámci grantovej schémy Poľskej republiky prostredníctvom Politechniky Rzeszowskej, ako aj v dvoch 
vzdelávacích projektoch prostredníctvom grantovej schémy EIT Raw Materials KAVA. V rámci grantových schém národných grantových agentúr bola zodpovednou 
riešiteľkou dvoch projektov pre hospodársku prax. Okrem toho pani docentka participovala ako spoluriešiteľ v 13 projektoch, z  toho v 9 projektoch VEGA, v 3 vzdelávacích 
projektoch KEGA a v 1 vzdelávacom projekte z grantovej schémy OP Vzdelávanie. Mnohé výstupy z tejto aktívnej projektovej aktivity pani docentka pretavila aj do 
publikačných výstupov. 
Z prehľadu najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, učebníc a odborných textov je zrejmé, že pani docentka má evidované 4 vedecké monografie, z toho dve 
monografie vydané v domácich a dve v zahraničných vydavateľstvách. Je spoluautorkou 7 vysokoškolských učebníc, z toho jedna učebnica je vydaná v zahraničnom 
vydavateľstve. Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných publikáciách, ako aj vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo Scopus vysoko prekračujú požadovaný počet podľa schválených kritérií inauguračných konaní na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
(požadované 4, skutočnosť 19). Pani docentka aktívne publikovala aj vedecké práce a iné knižné publikácie, ako aj odborné práce a iné publikácie v celkovom počte 68, čo 
prevyšuje požadovanú úroveň 29 publikácií. Rovnako nadmerné plnenie je evidované aj v ďalších publikačných kategóriách, ako sú príspevky publikované v zborníkoch, ako 
výsledok jej účasti na domácich a zahraničných konferenciách (takmer trojnásobné). O úspešnosti jej publikačnej aktivity svedčí aj počet citácií v domácich a zahraničných 
publikáciách evidovaných v citačných indexoch Web of Science a Scopus, ktorých má pani docentka 53 oproti požadovaným 10. Viac ako päťnásobne prekračuje počet citácií 
v domácich a zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch (107). 
Vedecko-výskumnú činnosť pani docentky v kontexte požadovaných plnení kritérií hodnotím ako nadštandardnú z kvalitatívnej, ako aj z kvantitatívnej stránky, so silným 
potenciálom pre jej ďalší rozvoj. 
 
Záver 

Na základe vyššie uvedených faktov konštatujem, že pani doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. je významnou a uznávanou odborníčkou v oblasti interdisciplinárneho pôsobenia a 
svojimi doterajšími aktivitami v pedagogickej, ako aj vo vedecko-výskumnej oblasti deklaruje svoju vysokú erudovanosť v danom odbore s vysokým potenciálom ho ďalej 
rozvíjať. Menovaná spĺňa všetky kritériá inauguračných konaní na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore habilitačného a  inauguračného konania obchod a marketing, 
v mnohých kritériách ich dokonca prekračuje. 
Doc. Ing. Luciu Bednárovú, PhD. preto odporúčam vymenovať profesorkou v odbore habilitačného a inauguračného konania obchod a  marketing v odbore ekonómia a 
manažment. 
 
V Zlíne, 23.11.2021  

     vlastnoručný podpis oponenta 
              prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA 
  



 

doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 

 
 

Posudok oponenta na menovacie konanie za profesora doc. Ing. Lucii Bednárovej, PhD.  
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing 

v odbore ekonómia a manažment 
 
 
Na základe môjho menovania v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 
a profesor v znení neskorších predpisov § 5 ods. (6) dekanom obchodnej fakulty a na základe uznesenia Vedeckej rade Obchodnej fakulty EU v Bratislave dňa 7. októbra 
2021 pre posúdenie splnenia predpokladov na vymenovanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod 
a marketing v odbore ekonómia a manažment, predkladám nasledovný posudok. 
 
V posudku pri posudzovaní splnenia základných predpokladov pre vymenovanie doc. Ing. Lucii Bednárovej, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania obchod a marketing hodnotím vedeckovýskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť menovaného so zreteľom na plnenie podmienok § 75 zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri vypracovaní posudku som vychádzal z materiálov priložených k 
menovaniu oponentom pre inauguračné konanie. 
 
Vedeckovýskumná činnosť a publikačná činnosť 

Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. začala svoje akademické pôsobenie na Katedre environmentalistiky a riadenia procesov na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v 
Košiciach ako odborná asistentka. Neskôr pôsobila ako odborná asistentka na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. V roku 2008 jej bol udelený titul docent 
a ako docentka pôsobila od roku 2009 na Wydzial Zarandzania, Politechnika Rzeszowska Rzeszow, Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 
Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a v súčasnosti na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií Technickej univerzity v 
Košiciach. 
 
Od začiatku svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na oblasť medzinárodného manažmentu, environmentálneho manažmentu, environmentálnych aspektov 
riadenia podniku, ekonomickej efektívnosti environmentálneho manažérstva, benchmarkingu a environmentálneho marketingu. 
Výsledky vlastného vedeckého bádania publikovala v niekoľkých vedeckých monografiách, zahraničných karentovaných časopisoch, v časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science aSCOPUS, vysokoškolských učebniciach či konferenčných zborníkoch. Vedeckovýskumnú činnosť realizovala na základe účasti v mnohých 
projektoch v pozícii zodpovedného riešiteľa (13) a vedúceho riešiteľského kolektívu (5). 
 
Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. nové poznatky a výstupy získané v rámci svojej vedeckovýskumnej práce publikovala v monografiách (4) vydaných tak v zahraničných (2), 
ako aj v domácich vydavateľstvách (2), je autorkou 1 kapitoly vo vedeckej monografii vydanej v domácom vydavateľstve a spoluautorkou 1 odbornej monografie. Výsledky 
jej vedeckovýskumnej práce sa prejavili aj v pedagogickom procese pri publikovaní vysokoškolských učebníc (1 v autorstve v zahraničnom vydavateľstve, 2 v autorstve v 
domácich vydavateľstvách a 4 v spoluautorstve) a skrípt (2 v autorstve a 1 v spoluautorstve). Hlavné výsledky vedeckovýskumnej práce doc. Ing. Lucii Bednárovej, PhD. sú 
prezentované v článkoch v zahraničných karentovaných (10) a impaktovaných časopisoch, 8 v zahraničných a 2 v domácich vedeckých časopisoch registrovaných v 
databázach WoS alebo Scopus, 26 v ostatných zahraničných vedeckých časopisoch, 23 v ostatných domácich vedeckých časopisoch, takisto vo vedeckých prácach v 



 

recenzovaných zborníkoch (9) a 56 príspevkov na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí (z toho 27 zo zahraničných konferencií). Publikovala odbornú prácu v 
ostatnom zahraničnom časopise (1), odborné práce v recenzovaných vedeckých zborníkoch (4), odborné práce v nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (3) a 1 prácu 
zverejnenú na intérnete. Podľa evidencie je na jej vedeckovýskumnú prácu registrovaných 160 citácií (z toho 88 zahraničných, 72 domácich), 53 citácií je registrovaných v 
citačných databázach Web of Science alebo SCOPUS. 
 
Činnosť doc. Ing. Lucii Bednárovej, PhD. vo vedeckovýskumnej oblasti možno charakterizovať ako úspešnú, kvalitatívne aj kvantitatívne nadštandardnú, zameranú na 
riešenie aktuálnych problémov v oblasti environmentálneho manažmentu a environmentálnych aspektov riadenia podniku. 
 
Pedagogická činnosť 

V doterajšom pedagogickom procese pôsobila vo viacerých predmetoch, aktuálne zabezpečuje predmety, ktoré profilujú aj absolventov študijných programov Fakulty 
baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií, Technickej univerzity v Košiciach v rámci študijného odboru získavanie a spracovanie zemských zdrojov. 
Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. výraznou mierou prispieva k inovácii študijných programov a predmetov. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje na manažment, 
environmentálny manažment a aplikovanie nových metód do manažérskej praxe s ohľadom na vnútropodnikové potreby ako aj s ohľadom na potreby Priemyslu 4.0. 
 
Vo svojej pedagogickej a tvorivej činnosti sa usiluje orientovať študentov na využívanie moderných metód, techník a manažérskych postupov. Zabezpečuje účasť domácich 
odborníkov z praxe a zahraničných lektorov na výučbe garantovaných predmetov ako aj aktívne sa zúčastňuje zahraničných prednáškových pobytov. Kontinuálne 
zabezpečuje inováciu predmetov v súlade s vývojovými trendmi hospodárskej praxe doma a v zahraničí. Úroveň jej pedagogického pôsobenia bola a je študentmi vždy 
hodnotená veľmi pozitívne. 
 
Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. absolvovala 3 prednáškové pobyty v zahraničí, a tiež realizovala 2 zahraničné vyžiadané prednášky čo nepochybne dokazuje, že menovaná 
je erudovaná a všeobecne uznávaná pedagogička v oblasti jej vedeckovýskumného zamerania. 
 
V rokoch 2002 - 2020 menovaná viedla viac ako 70 diplomových prác, konkrétne na Ekonomickej univerzite viedla 10 diplomových prác, na Prešovskej univerzite v Prešove 
58 diplomových prác a na Technickej univerzite v Košiciach 11 diplomových prác. Je autorkou viac ako 90 recenzných a oponentských posudkov na všetky typy záverečných 
prác - bakalárskych, inžinierskych, doktorandských i habilitačných. 
 
Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. v rámci pôsobenia na fakultách - SjFTUKE, FM PU PHF EU BA, FBERG TUKE bola viacnásobne menovaná za predsedu, resp. za člena v 
komisiách pre štátne skúšky. 
 
Pedagogická činnosť doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. spĺňa požadované kritériá. Aktívne pôsobenie na viacerých univerzitách a fakultách a konfrontácia nadobudnutých 
poznatkov umožňuje reflektovať zmeny aj do vyučovacieho procesu, použitých pedagogických metód v rámci predmetov vyučovaných na 1. a 2. stupni štúdia. 
 
Svojím pôsobením v pedagogickom procese a publikačnou činnosťou sa doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. zaraďuje medzi významných odborníkov v oblasti 
interdisciplinárneho pedagogického pôsobenia s dôrazom na ekonómiu a manažment. Prezentovaním svojich znalostí v rámci pedagogického pôsobenia demonštruje 
hlboké znalosti a flexibilitu ako prejav pedagogických zručností a didaktických kompetencií v predmetnej problematike. Uvedené skutočnosti sú prínosom k rozvoju vedných 
a študijných odborov fakulty. 
 



 

 
Záver 

Podľa porovnania kritérií na získanie titulu profesor na EU v Bratislave a ich plnenia doc. Ing. Luciou Bednárovou, PhD. môžem konštatovať, že menovaná všetky kritériá 
spĺňa. 
Na základe uvedeného odporúčam vo vymenúvacom konaní pokračovať a po jeho úspešnom ukončení navrhujem vymenovať doc. Ing. Luciu Bednárovú, PhD. za profesorku v 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod marketing v odbore ekonómia a manažment. 
 
V Bratislave 26.10.2021 
 

     vlastnoručný podpis oponenta 
              doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. 
 
  



 

Príloha č. 5 

 
Uznesenie Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 4 zo dňa 9. 12. 2021 
Vedecká rada Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 9. decembra 2021 prerokovala návrh inauguračnej komisie na 
vymenovanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v obore ekonómia 
a manažment. Pri prerokúvaní uvedeného návrhu posúdila splnenie podmienok i dodržanie postupu ustanovených zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj splnenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 
schválených pre inauguračné konanie Vedeckou radou Ekonomickej univerzity EU v Bratislave. 
 
Vedecká rada Obchodnej fakulty EU v Bratislave konštatuje, že doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. splnila všetky stanovené podmienky a kritériá na získanie 
vedecko-pedagogického titulu „profesor“ a na základe uvedeného rozhodla tajným hlasovaním schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Lucie 
Bednárovej, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v obore ekonómia a manažment. Predseda 
Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave predloží schválený návrh na vymenovanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. za profesora 
rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave do 30 dní od prerokovania tohto rozhodnutia. 
 

Uznesenie Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 1 zo dňa 7. 2. 2022 

Členovia VR EU v Bratislave prerokovali a schválili návrh na vymenovanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD., externej uchádzačky na Obchodnej fakulte EU v 

Bratislave za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing. Rektor EU v Bratislave v súlade. Rektor EU v 

Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží podklady 

k jeho vymenovaniu za profesora na MŠVVaŠ SR (do 30 dní od schválenia vo VR EU v Bratislave). 

  



 

Príloha č. 6 

Prezenčná lista zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora: 

 

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Obchodnej fakulty  

Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 9. 12. 2021 

1.  DRÁBIK Peter, Ing., PhD.- predseda prítomný  

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

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

4.  FERENČÍKOVÁ Soňa, prof. Ing., PhD. prítomná 

5.  FRANCOVÁ  Zuzana, Ing., PhD. prítomná 

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

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

8.  KARLÍČEK Miroslav, doc. Ing., Ph.D. prítomný 

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

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

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

12.  KRIŠTOFÍK Peter, prof. Ing., Ph.D. prítomný  

13.  KRNÁČOVÁ Paulína, Ing., PhD. prítomná 

14.  KUBIČKOVÁ Viera, prof. Ing., PhD. prítomná 

15.  NOVACKÁ Ľudmila, prof. JUDr., PhD. ospravedlnená 

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

17.  ORGONÁŠ Jozef, Ing., PhD. prítomný 

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

19.  REHÁK Róbert, Ing., PhD. prítomný 

20.  ROZIN Alexander, Ing., PhD. prítomný 

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

22.  VÝROST Tomáš, doc. Ing., PhD. prítomný 

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave 
zo dňa 7. 2. 2022 (online) 

1.  DAŇO Ferdinand, prof. Ing., PhD.- predseda prítomný  

2.  BALLEK Alexander, Ing. prítomný 

3.  BILINSKÝ Ján, Ing.  prítomný 

4.  BREZINA Ivan, prof. Ing., CSc. ospravedlnený 

5.  ČAPLÁNOVÁ Anetta, prof. Ing., PhD. prítomná 

6.  DRÁBIK Peter, doc. Ing., PhD., MSc. prítomný 

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

8.  HIADLOVSKÝ Vladimír, doc. Ing., PhD. prítomný 

9.  CHOCHÓL Andrzej,  Dr. h. c. Prof. Dr. hab. prítomný 

10.  JUHÁSZOVÁ  Zuzana, doc. Mgr. Ing., PhD. prítomná 

11.  KAŽIMÍR Peter, Ing.  prítomný 

12.  KOLLÁR Daniel, Ing.  prítomný 

13.  KUCHARČÍK Rudolf, doc. PhDr., PhD. prítomný 

14.  LANČARIČ Pavol, Ing., PhD. ospravedlnený 

15.  LIPKOVÁ Ľudmila,  Dr. h. c. prof . Ing., CSc. prítomná 

16.  MACHKOVÁ Hana,  prof. Ing., CSc. prítomná 

17.  MARKOVIČ Peter, prof. Ing., PhD. prítomný 

18.  MATTOŠ  Boris ,  doc. Mgr., PhD. prítomný 

19.  MIHALČOVÁ Bohuslava, prof. Ing., PhD. prítomná 

20.  PASTORÁKOVÁ Erika, prof. Ing., PhD. prítomná 

21.  PÉLIOVÁ Jana, doc. Ing., PhD. prítomná 

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

23.  ROMANOVÁ Anita, doc. Ing., PhD. ospravedlnená 

24.  SIVÁK Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD. prítomný 

25.  SPIŠIAKOVÁ Mária, doc. Mgr., PhD. prítomná 

26.  ŠOLTÉS Erik, doc. Mgr., PhD.. prítomný 

27.  ŠRAMKO Ivan, Ing.  prítomný 

28.  ŠTEFANČÍK Radoslav, doc. PhDr., MPol., PhD. prítomný 

29.  TKÁČ Michal, Dr. h. c. prof. RNDr., prítomný 

30.  TRENČIANSKA Elena, Ing., CSc. ospravedlnená 


