
 

Zverejnenie informácií o INAUGURAČNOM konaní v zmysle §76  ods. 10 a 11 zákona 131/2002 Z. z.  

Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Naqibullah DANESHJO 

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti: doc. Ing., PhD. 

Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora: 9. 4. 2021 

Dátum, od ktorého je inauguračné konanie prerušené, a lehota, v ktorej majú byť odstránené 

nedostatky žiadosti: 
 
-- 

1. Údaje z profesijného životopisu  

a) Rok narodenia: 1964 

b) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste  

a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

 

2015 

 
vymenovanie za docenta,   
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta,  
odbor:  Výrobná technika (5-2-50 

1996 – 2003 vysokoškolské vzdelanie III. stupňa:  
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta,  
odbor:  Automatizácia a riadenie (38-01-9) 

1991 – 1996 vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa:  
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, odbor:   Stroje 
a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel 

1984 – 1988 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa:  
Kábulská fakulta v Afganistane, Katedra ekonomiky 

Ďalšie vzdelávanie: 
2004 Kurz vysokoškolská pedagogika podľa európskych štandardov,   

Technická univerzita v Košiciach 

c) Údaje o priebehu zamestnaní: 2020 – trvá docent, Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej 
univerzity v Bratislave 

2014 – 2020 docent, Katedra obchodného podnikania, Podnikovohospodárska 
fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave so sídlom v Košiciach 

2010 – 2013 docent, Katedra leteckého inžinierstvo, Letecká fakulta, Technická 
univerzita v Košiciach 

2008 – 2010 docent, Katedra výrobnej techniky a robotiky, Strojnícka fakulta, 
Technická univerzita v Košiciach 

2001 – 2008 odborný asistent, Katedra výrobnej techniky a robotiky, Strojnícka 
fakulta, Technická univerzita v Košiciach 



 

a priebehu pedagogickej činnosti: 2001 – 2010   KVTaR, SF TUKE:   
Základy strojníctva, Výrobná technika, Výrobná technika nestrojárskych výrob, 
Technika obsluhy výroby, Automatizácia výrobných strojov, Automatizácia 
nestrojárskych procesov, Automatizácia a robotizácia, Automatizácia a 
robotizácia výrobných procesov, Pružné montážne systém, Pružné výrobne 
systémy, Štruktúry ATP  

2010 – 2013   KLI, LF TUKE:   
Logistika, Logistika letiska, Ekológia letísk, Technická dokumentácia a 
konštruktívna geometria 

2014 – 2020   KOP, PHF EUBA:  
Odbytová stratégia podniku, Riadenia skladovania zásob, Produkt a kvalita, 
Medzinárodný marketing  

2020 – trvá   KM, OF EUBA:   
Inovačný marketing, Informačné systémy marketingu, Základy obchodu 

d) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní (špecializácia): vývoj a projektovanie automatizovaných výrobných systémov v strojárskych a 
nestrojárskych oblastiach, výrobná technika, logistika, produkt a kvalita 

e) Údaje o publikačnej činnosti (sumár): Príloha č. 1  
f) Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu: Príloha č. 2  
g) Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, alebo umelecké práce, učebnice,  

učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch: 
 
Príloha č. 3 

h) Počet doktorandov, ktorým uchádzač je alebo bol školiteľom (ku dňu vyhotovenia životopisu):  

 počet doktorandov školených:  

 počet riadne skončených doktorandov: 

4 
- 
4 

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: Inovácia a modelovanie procesov v podnikovej logistike 

4. Oponenti: 

a) meno a priezvisko Jozef MIHOK 

b) akademický titul Ing., PhD. 

c) vedecko-pedagogický titul Dr. h. c. mult., prof. 

d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Strojnícka fakulta, Technická Univerzita, Košice 

f) odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo oblasť vedy,  

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí 
 
doc.: strojárske technológie a materiály/prof.: priemyselné inžinierstvo 

g) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO      NIE  

h) zahraničný odborník ÁNO      NIE  

i) pôsobí na vysokej škole na funkčnom mieste profesora ÁNO      NIE     



 

a) meno a priezvisko Jana ŠTOFKOVÁ 

b) akademický titul Ing., CSc. 

c) vedecko-pedagogický titul prof. 

d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline 

f) odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo oblasť vedy,  

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí 
 

prof.: odvetvové a prierezové ekonomiky 

g) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO      NIE  

h) zahraničný odborník ÁNO      NIE  

i) pôsobí na vysokej škole na funkčnom mieste profesora ÁNO      NIE     

a) meno a priezvisko Milan ORESKÝ 

b) akademický titul Ing., PhD.  

c) vedecko-pedagogický titul doc. 

d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 

f) odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo oblasť vedy,  

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí doc.: obchod a marketing 

g) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO      NIE  

h) zahraničný odborník ÁNO      NIE  

i) pôsobí na vysokej škole na funkčnom mieste profesora ÁNO      NIE     

5. 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) odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo oblasť vedy,  

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí doc.: obchod a marketing / prof.: obchod a marketing 

g) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO      NIE  

h) zahraničný odborník ÁNO      NIE  

i) pôsobí na vysokej škole na funkčnom mieste profesora ÁNO      NIE     

členovia: 
 

a) meno a priezvisko Ivan NOVÝ 



 

b) akademický titul Ing., CSc. 

c) vedecko-pedagogický titul prof. 

d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Prahe, ČR 

f) odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo oblasť vedy,  

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí doc. Podnikové hospodářství / prof.: Podnikové hospodářství 

g) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO      NIE  

h) zahraničný odborník ÁNO      NIE  

i) pôsobí na vysokej škole na funkčnom mieste profesora ÁNO      NIE     

a) meno a priezvisko Tatiana ČOREJOVÁ 

b) akademický titul Ing., PhD. 

c) vedecko-pedagogický titul Dr. h. c. prof. 

d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline 

f) odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo oblasť vedy,  

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí doc.: odvetvové a prierezové ekonomiky / prof.: Dopravná a spojová technológia 

g) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO      NIE  

h) zahraničný odborník ÁNO      NIE  

i) pôsobí na vysokej škole na funkčnom mieste profesora ÁNO      NIE     

a) meno a priezvisko Monika HUDÁKOVÁ 

b) akademický titul Ing., MBA, PhD. 

c) vedecko-pedagogický titul prof. h. c. doc. 

d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

f) odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo oblasť vedy,  

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí 

 
doc.: Manažment / prof.h.c.: ekonomické vedy /: prof.: ekonomika a manažment 
podniku 

g) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO      NIE  

h) zahraničný odborník ÁNO      NIE  

i) pôsobí na vysokej škole na funkčnom mieste profesora ÁNO      NIE     

6. Oponentské posudky:  Príloha č. 4 

7. Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť alebo neschváliť návrh 

na  vymenovanie uchádzača za profesora v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania:  

NÁVRH SCHVÁLIŤ návrh na vymenovanie za profesora         Príloha č. 5 
NÁVRH NESCHVÁLIŤ návrh na vymenovanie za profesora    



 

 

8. Rozhodnutie vedeckej rady fakulty, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, 

a lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti, ak uchádzač podľa rozhodnutia 

vedeckej rady podmienky nespĺňa: 

Príloha č. 6 

9. Rozhodnutie vedeckej rady vysokej školy, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, 

a lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti, ak uchádzač podľa rozhodnutia 

vedeckej rady podmienky nespĺňa: 

Príloha č. 7 

10. Zloženie vedeckej rady vysokej školy alebo vedeckej rady fakulty, ktorá prerokovala 

návrh na vymenovanie profesora: 

VR OF EU v Bratislave  https://of.euba.sk/fakulta/organy-fakulty/vedecka-rada  
VR EU v Bratislave       https://euba.sk/univerzita/organy-univerzity/vedecka-rada  

11. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh 

na vymenovanie profesora: 
Príloha č. 8     
Originál prezenčnej listiny je uložený k nahliadnutiu na sekretariáte dekana/rektora. 
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho 
zákonníka. 

12. Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania:  
13. Ďalšie údaje o priebehu inauguračného konania: Návrh na predsedu, členov inauguračnej komisie a oponentov bol predložený a 

schválený na rokovaní Vedeckej rady OF EU v Bratislave dňa 22. 4. 2021   
Príloha č. 9 

https://of.euba.sk/fakulta/organy-fakulty/vedecka-rada
https://euba.sk/univerzita/organy-univerzity/vedecka-rada


 

Príloha č. 1 

Údaje o publikačnej činnosti :  

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

Vysokoškolské učebnice (počet/AH)  ACA, ACB ACB – 3/12,65 AH 

Skriptá a učebné texty (počet/AH)  BCI  

Vedecké monografie (počet/AH)   AAA, AAB 
AAA – 3/12,15 AH 

AAB – 5/27,278 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 – 2  

Vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS    ADM, ADN  
ADM – 35 
ADN – 1   

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

ADE – 33; ADF – 60;  
AEC – 1; AED – 1  

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; BEE – 1;  
BEF – 2 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 81 

-  zahraničné konferencie   AFA, AFC AFC – 13 

-  domáce konferencie        AFB, AFD AFB – 1; AFD – 67 

Príloha č. 2 

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu :  

 
 
 
 
 

Citácie a ohlasy (spolu) 205 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS                        kódy: 1, 2 Kód 1 – 48 
Kód 2 –   5  

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch                                                                                       kódy: 3, 4 Kód 3 – 29 
 Kód 4 – 6  

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách                                                                                                                                                         kódy: 5, 6  



 

 
 
Príloha č. 3 

Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, alebo umeleckých prác, učebníc, učebných textov, dokladov o umeleckých dielach alebo umeleckých 

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

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAA01    MALINDŽÁKOVÁ, Marcela - MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah. Spoločenská zodpovednosť a udržateľný rozvoj podniku : monografia. Recenzenti: Vojtech Dirner, 
Katarína Repková Štofková, Jozef Mihok. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. 117 s. [6 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 017TUKE-
4/2019. ISBN 978-80-248-4466-4. 

AAA02    DANESHJO, Naqibullah - CHODASOVÁ, Zuzana - GAJDOŠ, Jozef - ĎURIŠOVÁ, Mária - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - ČEKAN, Pavol. Logistics and Employment as Main Factors 
of the Competitiveness of Enterprises. Reviewers: Vojtech Dirner, Svitlana Strelnyk Olexandrivna. San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. 356 s. [17,7 AH]. ISBN 978-0-692-
10740-9. 

AAA03    DANESHJO, Naqibullah - RUDY, Vladimír - ŠTOFKOVÁ, Katarína - MAREŠ, Albert - KOVÁČ, Juraj - JAHNÁTEK, Andrej - KRIVOSUDSKÁ, Jana - ŠMAJDA, Norbert - RUSNÁK, Ján. 
Intelligent Industrial Engineering - Innovation Potential. Reviewers: Jesús Martin Ramirez, Milan Edl, Svitlana Strelnyk Olexandrivna. 1st Edition. San Antonio : FedEX Office Print & 
Ship Center, 2018. 297 s. [14,85 AH]. ISBN 978-0-578-40289-5. 

AAA04    DANESHJO, Naqibullah - MAJERNÍK, Milan - KOTULIČ, Rastislav - KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana - CHODASOVÁ, Zuzana - ĎURIŠOVÁ, Mária - ZELENÁKOVÁ, Martina - 
VAVREK, Roman - HEČKOVÁ, Jaroslava - CHAPČÁKOVÁ, Alexandra - LITAVCOVÁ, Eva - MARKOVÁ, Stela - KRAVEC, Michal - ČEKAN, Pavol - DIETRICH, Christian. Technical siences and 
production management - selected trends. Reviewers: Andrzej Pacana ... [et al.]. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 416 s. [20,81 AH]. ISBN 978-3-00-055588-6. 

AAA05    DANESHJO, Naqibullah - REPKOVÁ ŠTOFKOVÁ, Katarína - BEDNÁROVÁ, Lucia - DANISHJOO, Mirwais. 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. 

AAA06    MAJERNÍK, Milan - CHOVANCOVÁ, Jana - DANESHJO, Naqibullah - DANISHJOO, Enayat. Environmental and health impact assessment of development strategies. 
Reviewers: Vojtech Dirner, Kani Kabdi. 1st ed. Düsseldorf : Albersdruck, 2015. 148 s. [7,05 AH]. ISBN 978-3-00-050052-7. 

AAA07    DANESHJO, Naqibullah - HLUBEŇ, Daniel - DANISHJOO, Enayat - KOPAS, Melichar. Diagnostics, maintenance and reliability of machines and manufacturing systems. 
Reviewers: Adrian Olaru, Marián Králik, Alena Pauliková. 1. vyd. [S.l.] : [Dr. Enayat Danishjoo], [2011]. 136 s. [6,5 AH]. ISBN 978-3-00-035706-0. 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB01    MAJERNÍK, Milan - DRÁBIK, Peter - DANESHJO, Naqibullah. Environmentálne manažérstvo v odpadovom hospodárstve. Recenzenti: Ondrej Hronec, Miroslav Badida. 1. 
vydanie. Košice : Petit, 2020. 218 s. [10,9 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-971555-8-2. 

AAB02    MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah. Projektovanie integrovaných systémov manažérstva. Recenzenti: Jozef Mihok, Igor Liberko, Vladimír Rudy. 1. vydanie. Košice : 
Petit, 2020. 172 s. [8,6 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-971555-9-9. 

AAB03    NAŠČÁKOVÁ, Jana - MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah - TARČA, Alexander. Udržateľné systémy energetického manažérstva. Recenzenti: Jozef Mihok, Jana 
Müllerová, Vladimír Rudy. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 170 s. [8,5 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-973836-0-2. 



 

AAB04    MAJERNÍK, Milan - ANDREJOVSKÝ, Pavol - DANESHJO, Naqibullah - SANČIOVÁ, Gabriela. Environmentálna podniková ekonomika. Recenzenti: Vojtech Dirner, Juraj 
Ladomerský, Peter Adamišin. 1. vyd. Košice : Typopress, 2017. 249 s. [12,52 AH]. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-80-8129-080-0. 

AAB05    MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah - ŠTOFKOVÁ, Zuzana. Integrované posudzovanie vplyvov rozvojových zámerov a stratégií. Recenzenti: Ondrej Hronec, Vojtech 
Dirner, Juraj Ladomerský. 1. vyd. Košice : Typopress, 2016. 225 s. [10,76 AH]. Edícia vedeckej a odbornej literatúry. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0696/16. ISBN 978-80-8129-048-0. 

AAB06    DANESHJO, Naqibullah. Podniková logistika. Recenzenti: Milan Majerník, Marián Králik. 1. vyd. Košice : PETIT, 2014. 267 s. [13,35 AH]. Edícia vedeckej a odbornej 
literatúry. ISBN 978-80-971555-3-7. 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

ACB01    DANESHJO, Naqibullah. Manažérstvo inovácii. Recenzenti: Vojtech Dirner, Milan Majerník. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. [102 s.] [5,1 AH]. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 
026EU-4/2018. ISBN 978-80-971555-6-8. 

ACB02    DANESHJO, Naqibullah - MAJERNÍK, Milan. Manažérstvo rizík v integrovanom systéme. Recenzenti: Jana Müllerová, Malgorzata Agnieszka Jarossová. 1. vydanie. Košice : 
Petit, 2020. [126 s.] [6,3 AH]. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 026EU-4/2018. ISBN 978-80-971555-7-5. 

ACB03    DANESHJO, Naqibullah. Stavba výrobných liniek v potravinárskom priemysle. Recenzenti: Peter Demeč, Marián Tolnay. 1. vydanie. Košice : Technická univerzita v 
Košiciach, 2008. 87 s. [4,4 AH]. Edícia študijnej literatúry. ISBN 978-80-553-0016-0. 

ACB04    HAJDUK, Mikuláš - DANESHJO, Naqibullah - BALÁŽ, Vladimír - SEMJON, Ján. Robotické bunky. Recenzenti: Jozef Pilc, Marián Tolnay. 1. vydanie. Košice : Technická 
univerzita v Košiciach, 2008. 84 s. [4,2 AH]. Edícia študijnej literatúry. ISBN 978-553-0034-4. 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADC01    HAJDUOVÁ, Zuzana - KLIMEK, Miroslav - DANESHJO, Naqibullah - PROKOPENKO, Olha. Competitiveness of Franklin Templeton Fund Managers: Do the Fund Managers 
Exceed the Benchmark? In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity 
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Príloha č. 4 

Oponentské posudky 

 
Dr. h. c. mult., prof. Ing. Jozef MIHOK, PhD., SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva, Park Komenského 9, 040 02 KOŠICE 

 
OPONENTSKÝ POSUDOK k inauguračnému konania doc. Ing. Naqibullah DANESHJO, PhD. 

 
 
Napĺňanie globálnych cieľov udržateľného spoločensko-hospodárskeho rozvoja je na úrovni národnej a podnikovej podmienené neustálou intenzifikáciou výskumu, inovácii a 
koordinácie tak v oblasti ekonomickej ako aj technickej a manažérskej, v rozvoji obchodu a marketingu, pri modelovaní procesov a systémov v podnikovej logistike. 
Vychádzajúc aj z týchto súvislosti a osobného poznania inauguranta považujem zameranie inauguračnej prednášky za vysoko aktuálne, logicky profilujúce jeho doterajšie vedecko-
výskumné a pedagogické aktivity (od ekonomického vysokoškolského vzdelávania cez pôsobnosť na TUKE a prenesenie skúsenosti a poznatkov na EUBA- PHF a OF), Takáto 
interdisciplinárna pôsobnosť inauguranta napĺňa požiadavky na priemyselno, ekonomickej rozvoj a aktuálne stratégie Priemysel 4.0 a Priemysel 5.0, 
 
1. POSÚDENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI INAUGURANTA 
Pedagogická činnosť inauguranta bola už počas pôsobenia na TUKE (SjF, LF) orientovaná prevažujúco na materiálovú podnikovú logistiku, automatizovanú a robotizovanú výrobnú 
techniku a jej aplikácie, cez študijné predmety relevantné k téme inaugurácie. Prednášal, viedol odborné semináre, zavádzal a garantoval nové študijné predmety, budova l 
laboratórne pracoviska v rámci oblasti poznania Automatizácia a robotizácia, Logistika letiska, odbytová stratégia podniku, Riadenie skladovania a zásob, Produkt a kvalita a iné. 
Aktuálne sa podieľa v rámci prípravy akreditácie OF na budovaní a garantovaní predmetov Inovačný manažment a Informačné systémy v marketingu. 
Interdisciplinárnosť doterajšieho pedagogického pôsobenia inauguranta je aktuálne cennou devízou pre profiláciu vysokoškolský vzdelaných odborníkov, technikov, ekonómov, 
marketingových manažérov v prostredí rozvoja priemyslu 4.0 a 5.0. 
2 pohľadu plnenia kritérií pre inauguračné konanie je zrejme, že tieto vo všetkých položkách prekračuje, najvýraznejšie v pedagogickej praxi (požadované 8 rokov skutočné 18 
rokov a 12 rokov po doc.). Z môjho pohľadu je doc. Daneshjo vyprofilovanou pedagogickou osobnosťou. 
 
2. POSÚDENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSŤ INAUGURANTA 
Vedecko-výskumná činnosť inauguranta korelovala počas 19 rokov pôsobenia s pedagogickou činnosťou cez vedené a riešené vedecko - odborné projekty (VEGA, KEGA, Projekty 
praxe). Výsledky riešenia boli prenášané do skvalitňovania pedagogického procesu a široko publikované doma a v zahraničí (monografie AAA, AAB, karenty, SCOPUS, WoS, vedecké 
konferencie). 
V rámci vedeckej školiacej čnosti odchoval 4 doktorandov (1 domáci, 3 zahraniční - Nemecko 2, Líbya 1). 
Kritéria vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti spĺňa inaugurant vo všetkých položkách excelentne a nadštandardne (napr. A41 oproti 6, ADC+ADM+ADN 40 požadované 4, 
atď.). Cenná je skutočnosť, že tieto výstupy sú široko citované v databázach SCOPUS a WoS (celkom 88 oproti 30) a dotvárajú resp. reprezentujú tak interdisciplinárnu vedeckú 
školu inauguranta, zameranú na Inteligentnú podnikovú logistiku-jej technicko-ekonomické a inovačno-manažérske aspekty. 
 
3.  HODNOTENIE INAUGURANTA Z OSOBNÉHO POZNANIA 
Mal som možnosť sledovať vedecko-výskumný rast a pedagogickú profiláciu doc. Daneshja od jeho začiatkov na Slovensku až po dnešok. Na vedeckých a pedagogických fórach sme 
často diskutovali otázky rozvoja priemyselného manažérstva a inžinierstva (napr. ESPM 2015 a 2017) ako aj skvalitňovanie pedagogického procesu VŠ (v rámci akreditácie, PS 14 
strojárstvo ktorej som predsedal). Viem, že aktuálne je posudzovateľom SAAVŠ pre oblasť Ekonómia a manažment, že je to akčný a neúnavný vedátor, pedagóg a inovátor. Aj z 
tohto poznania môžem konštatovať, že spĺňa aj morálno-etické požiadavky ďalej pracovať ako univerzitný profesor. 
 
 



 

ZÁVER A ODPORÚČANIE 
Po dôsledkom preštudovaní dokumentácie k inauguračnému konaniu doc. Ing. Naqibullah DANESHJO, PhD. a vychádzajúc z osobného poznania menovaného je možne 
konštatovať, že spĺňa všetky kritéria na menovanie za profesora aktuálne 
platné na OF EUBA. 
Výsledky pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti menovaného a výstupy jeho publikačnej činnosti potvrdzujú, že predstavuje medzinárodne uznávanú osobnosť v 
interdisciplinárnom odbore inaugurácie „Obchod a marketing - ekonómia a manažment" v zameraní na inováciu a modelovanie procesov v podnikovej logistike. 
 
Vychádzajúc z uvedeného 

- odporúčam - 
pokračovať v inauguračnom konaní a po jeho ukončení udeliť doc. Ing. Naqibullahovi Daneshjoovi, PhD. titul profesor pre „Obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 
 
V Košiciach 08.06.2021 
                     vlastnoručný podpis oponenta 

 Dr. h. c. mult., prof. Ing. Jozef MIHOK, PhD. 
  



 

Prof. Ing. Jana Štofková, PhD., Katedra spojov, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline 

 
OPONENTSKÝ POSUDOK 

 
pre inauguračné konanie doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. 

v odbore habilitačného a inauguračného konania Obchod a marketing 
 
Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z, o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších 
predpisov a so súhlasom Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave som bola dekanom  Obchodnej fakulty Ing. Petrom Drábikom, PhD., MSc. zo dňa 
23.4.2021 vymenovaná za oponentku a požiadaná o vypracovanie posudku pre inauguračné konanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshjo, PhD., z Obchodnej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing.. 
Podkladom pre spracovanie oponentského posudku boli predložené nasledujúce materiály o uchádzačovi: 
- Žiadosť; 
- Profesijný životopis; 
- Kópia dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 2. a 3. stupňa; 
- Kópia dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent; 
- Prehľad a hodnotenie pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti; 
- Prehľad a hodnotenie riešených výskumných a vzdelávacích projektov; 
- Prehľad výsledkov vedeckej školiacej činnosti doktorandov 
- Plnenie schválených kritérií inauguračných konaní na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing; 
- Plnenie schválených kritérií inauguračných konaní na Ekonomickej univerzite v Bratislave; 
- Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov; 
- Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti vrátane ohlasov; 
- Prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí; 
- Prehľad najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, učebníc a učebných textov; 
- Písomné referencie na výsledky uchádzača a splnení požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte od popredných zahraničných odborníkov 
 
1. Plnenie schválených kritérií 
V súlade s kritériami Ekonomickej univerzity v Bratislave na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v odbore habilitačného a inauguračného konania obchod a marketing 
konštatujem: 
- doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. získal vedeckopedagogický titul „docent“ dňa 1.6.2008, čo dokladuje 12 rokov od udelenia titulu „docent“, 
- doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. plní kritériá v publikačnej činnosti – je autorom vysokoškolskej učebnice a ďalších dvoch učebníc uvedených ako učebné texty, 
- úspešne viedol na Ekonomickej univerzite v Bratislave 27 diplomových prác, požadované 20 záverečných prác, 
- inaugurant garantuje predmety Produkt a kvalita, Medzinárodný marketing, 
- pod vedením doc. Ing. Naqibullaha Daneshjo, PhD. úspešne ukončili doktorandské štúdium 4 doktorandi, tým bola prekročená požiadavka na úspešné ukončenie 
minimálne 2 doktorandov, 
- inaugurant je autorom 3 monografií, 2 prác v karentovaných zahraničných časopisoch a 35 prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WoS, resp. Scopus, 
- doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. je autorom 94 vedeckých a 11 odborných prác a knižných publikácií, autorom príspevkov v 13 zahraničných  a 638 príspevkov v 
domácich konferenčných zborníkoch, 
- deklaruje 53 citácií v publikáciách registrovaných v databázach WoS, resp. Scopus a ďalších 35 mimo tieto databázy, 



 

- doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. ukončil úspešne ako zodpovedný riešiteľ 3 grantové projekty, ako riešiteľ sa podieľal na 8 ďalších grantových a iných výskumných 
úlohách. 
 
2.  Pedagogická činnosť 
Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD.  pôsobí pedagogicky na Ekonomickej univerzite v Bratislave, predtým pôsobil na Technickej univerzite v Košiciach.  
Na Technickej univerzite v Košiciach zabezpečoval viacero predmetov technicko-ekonomického zamerania.  
Počas pôsobenia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach a na Obchodnej fakulte v Bratislave zabezpečoval výučbu viacerých predmetov 
v 1. a  2. stupni vysokoškolského štúdia, ako sú Odbytová stratégia podniku, Riadenie skladových zásob, Produkt a kvalita, Medzinárodný marketing, Inovačný marketing, 
Informačné systémy marketingu, z toho aktuálne je v súčasnosti garantom dvoch predmetov. Pre tieto dva uvedené predmety zabezpečil vysokoškolské učebnice. 
Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. zabezpečuje účasť domácich odborníkov z praxe a zahraničných lektorov na výučbe garantovaných predmetov a v súlade s vývojom praxe 
významnou mierou prispieva k inovácii študijných programov. 
Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. je autorom viacerých recenzných a oponentských posudkov na všetky typy záverečných prác. t. j. bakalárskych, inžinierskych a 
doktorandských, doma a v zahraničí . 
Inaugurant bol predsedom a členom komisií pre štátne záverečné skúšky na svojej domácej fakulte, ako aj na iných univerzitách. 
V pedagogickom procese spĺňa požadované kvalitatívne a kvantitatívne kritéria. Študentami je hodnotený veľmi pozitívne. Zaviedol niekoľko nových predmetov, podieľal sa na 
tvorbe učebných osnov. 
Absolvoval prednáškové pobyty na Fakulte polytechniky Kábulskej univerzity v Afganistane a na  Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. 
Požadované kritériá v oblasti pedagogickej činnosti doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. prekračuje. 
 
3. Vedeckovýskumná činnosť 
Vedeckovýskumná činnosť doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. je zameraná na  problematiku marketingu, informačných systémov, logistiky a ďalších okruhov vedeckovýskumnej 
činnosti. V uvedených oblastiach pôsobenia patrí doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. k významným a uznávaným odborníkom v SR a v zahraničí, čo dokumentujú vyjadrenia 
viacerých aj zahraničných odborníkov. 
doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. je autorom, resp. spoluautorom 3 zahraničných vedeckých monografií  (viac ako 3 AH)  a 4 zahraničných vedeckých monografií s autorským 
podielom nižším  ako 3 AH, 5 domácich vedeckých monografií (viac ako 3 AH) a 1 domácej vedeckej monografie s autorským podielom nižším ako 3 AH. Je autorom  2 prác v 
zahraničných karentovaných časopisoch, 35 vedeckých prác v zahraničných časopisoch a 1 práca v domácom časopise registrovanom v databázach Web of Science resp. Scopus, 33 
vedeckých prác v zahraničných časopisoch, 60 prác v domácich časopisoch. 
Inaugurant je aj autorom vedeckých prác v recenzovaných zahraničných a domácich zborníkoch. Publikoval 13 príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách a 67 
príspevkov na domácich vedeckých konferenciách. Doložil 1 pozvaný príspevok na domácej konferencii, 2 abstrakty na zahraničných a 3 abstrakty na domácich konferenciách, je 
autorom 1 odbornej monografie, odborných prác v zahraničných a domácich zborníkoch. 
Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. má vykázaných v knižnici spolu 243 záznamov, 53 citácií registrovaných vo Web of Science a Scopus, ďalších 35 neregistrovaných citácií.  
 Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. bol zodpovedným riešiteľom 2 projektov VEGA a grantového projektu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, zástupcom 
zodpovedného riešiteľa 2 projektov VEGA, 1 projektu KEGA. Okrem toho bol riešiteľom 2 projektov VEGA, 2 projektov KEGA a 2 projektov aplikovaného výskumu. 
Inaugurant získal vedecké a odborné skúsenosti na základe riešenia vyššie uvedených a ďalších projektov, tvorbou monografií vydaných doma a v zahraničí, vedeckých prác v 
karentovaných časopisoch a prácach v registrovaných databázach Web of Science, resp. Scopus. 
 
4. Publikačná činnosť 
Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. je autorom kvalitnej publikačnej činnosti.  Všetky tieto bohaté aktivity sú uvedené v prílohe žiadosti a sú popísané vyššie. Schválené kritériá na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave v časti publikačné výstupy a citačný ohlas inaugurant prekračuje. 
 



 

5. Záver 
Na základe posúdenia priložených materiálov, posúdenia pedagogického, vedeckovýskumného profilu doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD., konštatujem: 
- doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. je vo vedeckej komunite uznávanou osobnosťou. Výsledky pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sú na vysokej úrovni, čo je 
dokladované bohatou publikačnou činnosťou, na základe uznania vedeckou, pedagogickou a odbornou komunitou v SR a v zahraničí, ktoré je deklarované ohlasmi na publikačnú 
činnosť, 
- doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. významne prispel k rozšíreniu poznania v oblasti pôsobenia a k implementácii uvedeného poznania do vysokoškolského vzdelávania. 
 
 
Na základe uvedených skutočností odporúčam Vedeckej rade Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

schváliť 
návrh na vymenovanie doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing. 
 
 
V Žiline 08.06.2021 
 

vlastnoručný podpis oponenta 
  prof. Ing. Jana Štofková, PhD. 

  



 

doc. Ing. Milan Oreský, PhD., Katedra marketingu, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 

 
Posudok oponenta na menovacie konanie za profesora doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, 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 rady Obchodnej fakulty EU v Bratislave dňa 22. apríla 2021 pre 
posúdenie splnenia predpokladov na menovanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania  a inauguračného konania obchod a marketing v 
študijnom odbore ekonómia a manažment som vypracoval tento posudok. 
V posudku pri posudzovaní splnenia základných predpokladov pre menovanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, 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. 131/2020 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. 
Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. ukončil svoje prvé vysokoškolské vzdelanie na Kábulskej fakulte v Afganistane v roku 1984 na Katedre bankovníctva. Ďalšie vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa ukončil v roku 1996 už na Technickej univerzite v Košiciach, odbor: Stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel. Vysokoškolské 
vzdelanie tretieho stupňa ukončil v roku 2002 na uvedenej Technickej univerzite v Košiciach a následne na tejto univerzite v roku 2008 získal vedecko-pedagogický titul docent. V 
rokoch 2001 až 2013 pôsobil na Technickej univerzite v Košiciach v pedagogických pozíciách odborný asistent a docent (na Strojníckej fakulte do roku 2010 a Leteckej fakulte do 
roku 2014). Od roku 2014 až do roku 2020 pôsobil ako docent na Katedre obchodného podnikania na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom 
v Košiciach. 
V roku 2020 prišiel pracovať na Katedru marketingu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. I pre svoje predchádzajúce odborné zameranie a vzdelanostné 
fundamenty pôsobil pedagogicky v predmetoch Inovačný manažment, Informačné systémy v marketingu a samozrejme sa podieľal na vedení záverečných prác s témami 
zameranými na digitálne prostredie marketingu, nové technológie a inteligentné systémy v obchode a marketingu. Napriek tomu, že začal pracovať na Katedre marketingu v 
zložitom akademickom roku, z dôvodu rôznych špecifických podmienok súvisiacich s pandémiou Covid-19, doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. sa zapojil do práce na katedre s 
empatiou a snaživým pracovným nasadením. 
 
Vedecko-výskumná činnosť 
Doc. Ing. Naqubilah Daneshjo, PhD. v začiatku pôsobenia na akademickej pôde sa vo svojej vedecko-výskumnej práci zameriaval na oblasti späté s technickým výskumom, neskôr 
viedol ako zodpovedný riešiteľ už výskumné projekty spojené s technicko-technologickými problémami a ekonomickými aspektmi systémov, ako napríklad: Rozvoj modulárnych 
princípov stavby manipulačných systémov (projekt VEGA, 2006-2008), Výskum a vývoj inovatívneho modelu pre účtovanie nákladov materiálovo-energetických tokov podniku 
(projekt VEGA, 2017-2019). Ako zodpovedný riešiteľ viedol projekt: Návrh modelu marketingovej stratégie v kontexte optimalizácie likvidácie odpadu vo firme Alaska Foods, s. r. o. 
(výskumný projekt pre hospodársku prax - 2021). Ďalej pôsobil ako zástupca zodpovedného riešiteľa v dvoch projektoch - KEGA a VEGA projekty, ako riešiteľ bol zapojený do 
šiestich projektov (VEGA, KEGA a iné). Tieto projekty boli zamerané na technické problémy, robotizáciu, implementáciu ITa inteligentných systémov. 
 
Pedagogická činnosť 
Pôsobenie doc. Ing. Naqibullaha Naneshja, PhD. v pedagogickej práci bolo orientované na oblasti podľa charakteru akademickej inštitúcie, v ktorej pracovne pôsobil.  
V období rokov 2001 až 2013 počas pôsobenia na Strojníckej fakulte a Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach pedagogicky pôsobil v 15 technických predmetoch ako 
prednášajúci i ako učiteľ vedúci semináre a cvičenia. Počas doterajšieho pôsobenia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, či už na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach 
alebo na Obchodnej fakulte pôsobil, resp. i v súčasnosti je pedagogicky aktívny v predmetoch: Odbytová stratégia podniku, Riadenie skladovania a zásob, Medzinárodný marketing, 
Produkt a kvalita, Inovačný manažment, Informačné systémy marketingu. Je nutné uviesť, že časť týchto predmetov je v súčasnosti inovovaná, a to zmenou obsahového zamerania 



 

i ich štruktúry, resp. nahradená novými predmetmi. Aktuálne, v rokoch 2020 a 2021, aktívne prispieva k inováciám študijných programov a študijných predmetov. Jeho 
pedagogické smerovanie i potenciál prínosov pre nasledujúce obdobie je v oblasti inovácii v marketingových a obchodných procesoch a činnostiach, v oblasti tvorby simulácii a 
modelovania inteligentných logistických procesov a systémov, v oblasti automatizácie, využitia umelej inteligencie i environmentalizácie, najmä s cieľom fúzie s vývojovými trendmi 
v marketingu a obchode na makro i mikroúrovni. 
V rokoch 2002 až 2020 menovaný viedol 40 diplomových prác, z toho 27 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2008 pôsobí ako školiteľ doktorandského štúdia a pod 
jeho vedením obhájili dizertačné práce 4 doktorandi. 
Z viacerých (5) vysokoškolských učebníc je vhodné zviesť, najmä posledné: Manažérstvo inovácii (2020) a Manažérstvo rizík v integrovanom systéme (2020). Ostatné súvisia s 
predchádzajúcou pedagogickou činnosťou. 
Svoje pedagogické povinnosti si plní vždy svedomito. Úroveň pedagogického procesu neustále obohacuje o najnovšie teoretické poznatky, ktoré získava priebežným sledovaním 
vývoja vednej disciplíny doma a v zahraničí, ako aj v rámci svojich výskumných štúdií. 
Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. absolvoval dva prednáškové pobyty v zahraničí, oba na Fakulte polytechniky Kábulskej univerzity v Afganistane, a to v júli 2012 a v septembri 
2013. Ostatné vystúpenia v zahraničí boli spojené s účasťou na konferenciách, napríklad: University of Zielona Gora, Poľsko; Polytechnic University, St. Petersburg, Ruská federácia; 
Politechnika, Slaska, Poľsko; University of Miskolc, Maďarsko; Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Ruská federácia; Damascus University, Sýria. Z uvedených univerzít 
menovaný doložil odporúčania. 
 
Publikačná činnosť 
Počet publikačných výstupov doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. je v systéme SEK uvedených celkom 243 (apríl 2021). Uvedená evidencia Slovenskej ekonomickej knižnice 
obsahuje i publikačné výstupy z obdobia pôsobenia menovaného na Technickej univerzite v Košiciach, a teda i výstupy zamerané na technické oblasti. Z tohto aspektu je nutné 
posudzovať i renomé vydavateľstiev v zahraničí i v tuzemsku, kde boli jednotlivé výstupy publikované. Takmer všetky publikačné výstupy sú výsledkom tímovej práce, kde doc. Ing. 
Daneshjo, PhD. participuje rozhodujúcim alebo výrazným podielom. 
Podľa prehľadu schválených kritérií inauguračných konaní na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing, v 
časti Vedecko-výskumná a publikačná činnosť, boli publikačné výstupy z kvalitatívnej i kvantitatívnej stránky potvrdené ako značne prevyšujúce stanovené požiadavky, čo 
verifikoval i prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty Ing. Róbert Rehák, PhD., dňa 30. 3. 2021. 
Podľa porovnania kritérií na získanie titulu profesor na Ekonomickej univerzite v Bratislave a ich plnenia doc. Ing. Naqibullahom Daneshjom, PhD. môžem konštatovať, že všetky 
kritériá splnil. 
Na základe uvedeného odporúčam vo vymenúvacom konaní pokračovať a po jeho úspešnom ukončení navrhujem vymenovať doc. Ing. Naqibullaha Daneshjo, PhD. za profesora v 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod marketing v študijnom odbore ekonómia a manažment. 
 
V Bratislave 21. 7. 2021 

vlastnoručný podpis oponenta 
   doc. Ing. Milan Oreský, PhD. 

  



 

Príloha č. 5 

Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním  

Hodnotiaca správa inauguračnej komisie  
k vymenúvaciemu konaniu doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD.  

za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment 

 
Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor (ďalej len „vyhláška"), ako aj v súlade s § 76 ods. 5 a 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon") a na základe uznesenia Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 22. apríla 2021 predseda Vedeckej rady 
Obchodnej fakulty EU v Bratislave vymenoval inauguračnú komisiu na posúdenie skutočností podľa § 5 ods. 11 vyhlášky pre uchádzača o inauguračné konanie doc. Ing. Naqibullaha 
Daneshja, PhD., docenta na Katedre marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave v nasledovnom zložení: 
 

Predseda komisie: 
prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. 
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 
Členovia komisie: 
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana ČOREJOVÁ, PhD. 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline  
prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc. 
Fakulta podnikohospodáf ská Vysoké školy ekonomické v Praze, Česká republika  
prof. h. c. doc. Ing Monika HUDÁKOVÁ, PhD., MBA 
Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

Dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave zároveň vymenoval nasledujúcich oponentov pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD.: 
Dr. h. c. mult. Prof. Ing. Jozef MIHOK, PhD.  
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach  
prof. Ing Jana STOPKOVÁ, CSc. 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline  
doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD. 
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 
Oznámenie o konaní verejnej inauguračnej prednášky bolo zverejnené na webovom sídle EU v Bratislave odo dňa 24. 9. 2021 a uverejnené v denníku Pravda dňa 15. 10. 

2021, čím bola splnená podmienka ust. § 4 ods.10 vyhlášky. 
Uchádzač predniesol inauguračnú prednášku na tému: „Inovácia a modelovanie procesov v podnikovej logistike" pred členmi Vedeckej rady Obchodnej fakulty EU v 

Bratislave, členmi inauguračnej komisie a oponentmi dňa 18. 11. 2021. 
 
1. Základné životopisné údaje o doc. Ing. Naqibullahovi Daneshjovi, PhD. 

Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. sa narodil v roku 1964 v Kábule v Afganistane. V rokoch 1984 - 1988 študoval na Kábulskej univerzite v Afganistane, v rokoch 1990 - 



 

1996 ukončil vysokoškolské štúdium na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v odbore stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel.  

V rokoch 1998 - 2002 študoval na treťom stupni štúdia na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v odbore automatizácia a riadenie a na základe úspešnej 
obhajoby dizertačnej práce mu bola udelená vedecko-akademická hodnosť „PhD." 

Úspešne habilitoval prácou „Vybrané metódy a techniky navrhovania robotických systémov" a v roku 200 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore 
výrobná technika. 

V rokoch 2003 - 2004 absolvoval kurz vysokoškolskej pedagogiky podľa európskych štandardov na Technickej univerzite v Košiciach. 
Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. pôsobil v rokoch 2001 - 2008 ako odborný asistent na Katedre výrobnej techniky a robotiky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v 

Košiciach, v rokoch 2008 - 2010 pôsobil na tejto katedre ako docent. V rokoch 2010-2013 pôsobil ako docent na Katedre leteckého inžinierstva Leteckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach, v rokoch 2014 - 2020 ako docent na Katedre obchodného podnikania Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, od roku 2020 
pôsobí ako docent na Katedre marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave. 
 
2. Hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti 

a) vzdelávacia činnosť (prednášky, semináre, cvičenia), v ktorej uchádzač pôsobil po dobu svojej pedagogickej praxe 
Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. počas svojho pôsobenia na Technickej univerzite v Košiciach a na EU v Bratislave participoval na výučbe viacerých predmetov -napr. 

Základy strojníctva, Automatizácia výrobných strojov, Logistika, Logistika letiska, Ekológia letísk, Odbytová stratégia podniku, Riadenie skladovania zásob, Produkt a kvalita, 
Medzinárodný marketing, Inovačný marketing, Informačné systémy v marketingu, Základy obchodu a to na dennej a externej forme bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, pôsobil 
ako člen komisií pre štátne skúšky. 

V období pôsobenia na EU v Bratislave v pedagogickom procese bol a je aktívny vo viacerých predmetoch, ktoré profilujú absolventov študijného odboru ekonómia a 
manažment v študijných programoch ekonomika a manažment podniku, marketingový a obchodný manažment. Bol garantom predmetov Produkt a kvalita a Medzinárodný 
marketing na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach. 
 
b) zavedenie nových predmetov, príprava nových študijných programov, ich garantovanie, príprava nových učebníc a učebných pomôcok 

Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. výraznou mierou prispieva k inovácii študijných programov v oblasti študijného odboru ekonómia a manažment. Vo svojej pedagogickej 
činnosti sa orientuje na simuláciu a modelovanie inteligentnejších logistických procesov a systémov na automatizáciu a environmentalizáciu, na konektivitu vnútropodnikovej a 
externej logistiky pre potreby Priemyslu 4.0. Systematicky zabezpečuje inováciu a kompatibilitu študijných programov a predmetov. Zabezpečuje účasť domácich odborníkov z 
praxe a zahraničných lektorov na výučbe predmetov, ktoré garantuje. Neustále zabezpečuje inováciu predmetov, využíva online formy výučby, v pedagogickom procese reaguje na 
aktuálne potreby. Pôsobí ako jedna z osôb zodpovedných za študijné programy Obchodnej fakulty EU v Bratislave - podnikanie v obchode na 1. stupni štúdia, marketingový a 
obchodný manažment na 2. a 3. stupni štúdia. Je členom 3 programových rád. 
 
c) vedenie a oponovanie záverečných prác 

V rokoch 2002 - 2020 viedol 40 diplomových prác, z toho 27 na EU v Bratislave. 
Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. počas svojho pôsobenia na Technickej univerzite v Košiciach pôsobil od roku 2008 ako školiteľ doktorandského štúdia, pod jeho 

vedením ukončili štúdium 4 doktorandi, z toho 3 zahraniční. 
 
d) hodnotenie študentov v rámci predmetov 

V rámci svojho pôsobenia sa aktívne zapájal do rôznych aktivít usporadúvaných pre študentov a učiteľov s cieľom podporiť uvedené aktivity a aktívne na nich vystupovať. 
Vo svojej pedagogickej práci sa snaží orientovať študentov na využívanie moderných metód, techník a manažérskych postupov. Úroveň jeho pedagogického pôsobenia bola a je 
študentmi hodnotená veľmi pozitívne. 

Uvedené skutočnosti sú prínosom k rozvoju študijných programov fakulty. Absolvoval 3 domáce a zahraničné prednášky na FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline a na Fakulte 
polytechniky Kábulskej univerzity v Afganistane. 



 

 
e) predsedníctvo a členstvo v komisiách pre štátne skúšky 

Doc. Daneshjo je pravidelne predsedom, resp. členom komisií pre štátne skúšky. 
 
f) prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí 

Menovaný absolvoval počas pôsobenia na vysokých školách v SR viacero prednáškových pobytov doma aj v zahraničí, napr. na Fakulte polytechniky Kábulskej univerzity v 
Afganistane. 

Celkovo možno konštatovať, že vedecko-pedagogický profil, organizačná práca, príprava a priebeh pedagogického procesu, za ktorý je menovaný zodpovedný, spĺňajú 
všetky požadované kvalitatívne a kvantitatívne kritériá. Jeho aktívne pôsobenie na viacerých fakultách umožňuje pravidelne inovovať teoretickú bázu vyučovaných predmetov a 
využívať získané teoretické poznatky. Svojou činnosťou prispieva k rozvoju študijných programov fakulty. 
 
3. Hodnotenie publikačnej činnosti inauguranta evidovanej v Slovenskej ekonomickej knižnici 

Pôsobenie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. vo vedecko-výskumnej oblasti sa odzrkadlilo v počte aj kvalite publikovaných výstupov, ktorými dokumentuje plnenie 
kritérií schválených Vedeckou radou EU v Bratislave. Inauguračná komisia hodnotila publikačné výstupy menovaného evidované v Slovenskej ekonomickej knižnici. Okrem toho 
disponuje inaugurant ďalšími významnými publikačnými výstupmi, ktoré eviduje Technická univerzita v Košiciach. 

Menovaný je spoluautorom 7 vedeckých monografií vydaných v zahraničnom vydavateľstve, z toho u 3 dosahuje jeho autorský podiel viac ako 3 AH, autorom a 
spoluautorom 4 vysokoškolských učebníc, z toho u 3 dosahuje jeho autorský podiel viac ako 3 AH, autorom, resp. spoluautorom 6 vedeckých monografií vydaných v domácom 
vydavateľstve. Publikoval viacero pôvodných vedeckých prác, z toho 2 v zahraničných karentovaných časopisoch (IF=4,194 a IF=3,649). 

Vykazuje 35 zahraničných vedeckých prác vo vedeckých časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS a 1 vedeckú prácu v domácom vedeckom 
časopise registrovanom v databázach Web of Science alebo SCOPUS. 

Je autorom, resp. spoluautorom 94 vedeckých prác a iných knižných publikácií (vrátane spoluautorstva v domácich vedeckých monografiách - 6) a 11 odborných prác a 
knižných publikácií. Publikoval 13 príspevkov na zahraničných a 68 príspevkov na domácich vedeckých konferenciách. Na jeho publikačné výstupy je evidovaných minimálne 88 
ohlasov, z toho: 48 citácií v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS, 5 citácií v domácich publikáciách registrovaných v citačných 
indexoch Web of Science a SCOPUS, 29 citácií v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch, 6 citácií v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných 
indexoch. 

Je možné konštatovať, že publikačná činnosť doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. spĺňa kvalitatívne aj kvantitatívne kritéria, a že menovaný je uznávanou osobnosťou na 
národnej aj medzinárodnej úrovni. 
 
4. Hodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 

Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. sa počas pôsobenia na Technickej univerzite v Košiciach a na EU v Bratislave aktívne zúčastňoval a zúčastňuje na riešení značného počtu 
vedeckovýskumných úloh a projektov. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť: 
1. VEGA č. 1/6241/99 „Profilácia štruktúr buniek na báze neurónových sietí", 1999 - 2002, spoluriešiteľ 
2. VEGA č. 1/3228/06 „Rozvoj modulárnych princípov stavby manipulačných systémov", 2006 - 2008, zodpovedný riešiteľ 
3. VEGA č. 1/0582/13 „Pružno-plastické pôsobenie tlačených tenkostenných oceľových prútov vyrábaných tvarovaním za studená a napäťovo-deformačná analýza oceľových 

zváraných nosníkov", 2013 -2015, spoluriešiteľ 
4. VEGA č. 1/0936/15 „Ekonomicko-environmentálna štúdia a experimentálne overenie možností rekultivácie odkaliska troskopopolovej zmesi v KSE EVO Vojany", 2015 -2017, 

zástupca zodpovedného riešiteľa 
5. VEGA č. 1/0251/17 „Výskum a vývoj inovatívneho modelu pre účtovanie nákladov materiálovo-energetických tokov podniku", 2017-2019, zodpovedný riešiteľ 
6. KEGA č. 1/9392/02 „Zákonitosti integrácie Web-CIM a implementácia metód počítačovej inteligencie'4, 2002 - 2005, spoluriešiteľ 
7. KEGA č. 3/3130/05 „Inteligentné Web-based prostredie pre OFF-Line programovanie robotov", 2005 - 2007, spoluriešiteľ 



 

8. KEGA č. 026EU-4/2018 „Edukačno-komunikačná podpora Európskych rozvojových stratégií profilovaním absolventov v odbore Ekonomika a manažment podniku", 2018 — 
2020, zástupca zodpovedného riešiteľa 

9. Aplikovaný výskum č. AV/903/2002 „Zvyšovanie výkonnosti výrobných systémov na báze rekonfigurovateľnosti implementácie Real-Time monitoringu a počítačovej 
integrácie", 2002 - 2006, spoluriešiteľ 

10.Aplikovaný výskum č. AV/4/007/07 „Modulárna paletizačno-robotická bunka", 2007 -2009, spoluriešiteľ 
11.Výskumný projekt pre hospodársku prax č. 01/KM OF EUBA „Návrh modelu marketingovej stratégie v kontexte optimalizácie likvidácie odpadu vo firme Alaska Foods, s. r. o., 

01/2021 - 03/2021, zodpovedný riešiteľ 
 

V závere možno konštatovať, že uchádzač je uznávanou vedeckou osobnosťou v danom študijnom odbore, je uznávaný tiež v odborných kruhoch nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí, o čom svedčí aj skutočnosť, že na prácu menovaného prišlo 8 odporúčacích stanovísk od zahraničných odborníkov z Poľska, Ruska, Maďarska, Sýrie a Egypta. 
 
5. Zdôvodnenie, ako uchádzač ovplyvnil vývoj daného odboru vytvorením vedeckej školy 

Doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. sa vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti dlhodobo venoval problematike vývoja a projektovania automatizovaných 
výrobných systémov v strojárskych a nestrojárskych oblastiach, výrobnej techniky. V období jeho pôsobenia na Leteckej fakulte TU v Košiciach sa venoval problematike logistiky, na 
túto problematiku nadviazal aj od začiatku svojho pôsobenia na EU v Bratislave, kde sa venuje problematike logistiky, stým spojenému riadeniu skladovania zásob a odbytovej 
stratégie podniku, čím vytvoril v štruktúre študijného odboru ekonómia a manažment novú vedeckú školu predovšetkým v oblasti logistiky. Budovanie svojej vlastnej vedeckej 
školy preukázal aj úspešnou prípravou štyroch absolventov doktorandského štúdia a publikovaním vlastných poznatkov z vyššie uvedených oblastí vo vedeckých prácach vydaných 
nielen v domácich, ale aj v zahraničných vydavateľstvách, ako aj v domácich karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných v uznávaných databázach Web of Science a 
Scopus. 

 
6. Hodnotenie splnenia kritérií na získanie titulu profesor 

Na základe hodnotenia kritérií na získanie titulu profesor schválených vedeckou radou EU v Bratislave možno konštatovať, že doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. tieto 
kritériá vo všetkých predpísaných ukazovateľoch plní, v niektorých výrazne prekračuje. 

Konkrétne plnenie jednotlivých kritérií je nasledovné: 
a) pedagogická prax - plní (pôsobí 20 rokov, z toho 7 rokov na EU v Bratislave) 
b) vysokoškolské učebnice: v počte plní na 100 % (1 učebnica), v rozsahu plní na 100 % 
c) skriptá a učebné texty: v počte plní na 100 %, v rozsahu plní na 125 % (povolená substitúcia kategóriou vysokoškolské učebnice) 
d) počet diplomantov: plní na 310 % (ukončených 62 diplomantov, z toho na EU v Bratislave 27 diplomantov) 
e) garant odborného predmetu: plní na 200 % (na PHF EU v Bratislave garantoval 2 predmety) 
f) počet ukončených doktorandov: plní na 200 % (ukončení 4 doktorandi) 
g) vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: v počte plní na 150 % (3 monografie, z toho 3 evidované v SEK), v rozsahu plní na 200 % 
h) vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch: vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WOS alebo Scopus: v 

počte plní na 1100 % (44 výstupov, z toho 38 výstupov evidovaných v SEK, z toho 2 výstupy s IF=4,194 a IF=3,649 evidované v SEK) 
i) vedecké práce a iné knižné publikácie: v počte plní na 672 % (121 výstupov, z toho 94 evidovaných v SEK) 
j) odborné práce a iné knižné publikácie: v počte plní na 100 % (11 výstupov, z toho 11 výstupov evidovaných v SEK) 
k) príspevky publikované v zborníkoch zo zahraničných konferencií: v počte plní na 190 % (19 príspevkov, z toho 13 príspevkov evidovaných v SEK) 
l) príspevky publikované v zborníkoch z domácich konferencií: v počte plní na 920 % (92 príspevkov, z toho 68 príspevkov evidovaných v SEK) 
m) citácie v domácich a zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch WOS alebo Scopus: v počte plní na 530 % (53 citácií, z toho 53 citácií evidovaných v SEK) 
n) citácie v domácich a zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch; recenzie v domácich a zahraničných publikáciách: v počte plní na 1225 % (225 citácií, z 

toho 35 citácií evidovaných v SEK) 



 

o) ukončené grantové a iné výskumné úlohy (zodpovedný riešiteľ, resp. koordinátor): v počte plní na 100 % (3 ukončené úlohy, z toho 2 na EU v Bratislave) 
p) ukončené grantové a iné výskumné úlohy (spoluriešiteľ): v počte plní na 200 % (8 ukončených úloh, z toho 2 na EU v Bratislave) 
 
7. Hodnotenie prednesenej inauguračnej prednášky 

Uchádzač predniesol inauguračnú prednášku na tému: „Inovácia a modelovanie procesov v podnikovej logistike" pred členmi Vedeckej rady Obchodnej fakulty  EU v 
Bratislave, členmi inauguračnej komisie a oponentmi dňa 18. 11. 2021. 

V inauguračnej prednáške, ako aj v nasledujúcej rozprave doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. prezentoval svoju invenciu, šírku prehľadu literárnych zdrojov, konkrétne 
skúsenosti z praxe, ale aj poznatky získané z dlhoročného pedagogického a vedeckovýskumného pôsobenia na Technickej univerzite v Košiciach, Podnikovohospodárskej fakulte EU 
v Bratislave a na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Odborné názory a stanoviská opierajúce sa o skúsenosti zo vzdelávania, výskumu a bohatej spolupráce s hospodárskou a širšou 
spoločenskou praxou prezentoval na profesionálnej úrovni. Preukázal v nich široké spektrum vedomostí, tvorivé logické myslenie a integritu názorov. 

Obsah jeho inauguračnej prednášky dokumentuje odbornú fundovanosť uchádzača, úsilie tvorivo rozvíjať existujúce poznatky, kriticky posudzovať našu i zahraničnú 
odbornú literatúru a formulovať nezávislé stanoviská. Svojím vedeckým prínosom napomáha tak rozšírenie doterajších poznatkov o danej problematike ako aj odborné 
profilovanie svojho pracoviska. Uchádzač inauguračnou prednáškou v plnej miere potvrdil svoju erudovanosť, pedagogickú a vedeckú spôsobilosť a kompetentnosť v problematike 
študijného odboru ekonómia a manažment pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing. 

Prezentácia inauguračnej prednášky demonštrovala hlboké znalosti a pohotovosť autora v predmetnej problematike, je prejavom jeho pedagogických zručností a 
didaktických kompetencií. Vhodným spôsobom využil moderné prezentačné a komunikačné prostriedky, ktoré správne ekonomicky interpretoval. 

Inauguračná komisia pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. za profesora konštatuje, že vedecká prednáška a vystúpenie kandidáta,  ako aj jeho 
reakcie na otázky vyslovené v rámci vedeckej diskusie dokazujú, že po vedeckej i formálnej stránke naplnil všetky kritériá požadované na udelenie vedecko-pedagogického titulu 
„profesor". 
 
8. Závery oponentských posudkov 
 
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef MIHOK, PhD. 

Prof. Mihok vo svoj posudku uvádza, že považuje zameranie inauguračnej prednášky za vysoko aktuálne, logicky profilujúce doterajšie vedecko-výskumné a pedagogické 
aktivity doc. Daneshja. Takáto interdisciplinárna pôsobnosť inauguranta napĺňa požiadavky na priemyselno-ekonomický rozvoj a aktuálne stratégie Priemysel 4.0 a 5.0. 
Interdisciplinárnosť doterajšieho pedagogického pôsobenia inauguranta je aktuálne cennou devízou pre profiláciu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, technikov, ekonómov a 
marketingových manažérov. Z pohľadu plnenia kritérií pre inauguračné konanie je zrejmé, že tieto vo všetkých položkách prekračuje, najvýraznejšie v pedagogickej praxi, je 
vyprofilovanou pedagogickou osobnosťou. Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli prenášané do skvalitňovania pedagogického procesu a široko publikované doma aj v 
zahraničí. Kritériá vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti spĺňa vo všetkých položkách excelentne a nadštandardne. Výstupy sú široko citované v databázach Scopus a WoS a 
dotvárajú tak interdisciplinárnu vedeckú školu inauguranta zameranú na inteligentnú podnikovú logistiku a jej technicko-ekonomické a inovačno-manažérske aspekty. Inaugurant 
spĺňa aj morálno-etické požiadavky ďalej pracovať ako univerzitný profesor. 

Záver posudku prof Mihoka 
Po dôslednom preštudovaní dokumentácie k inauguračnému konaniu a vychádzajúc z osobného poznania je možno konštatovať, že doc. Daneshjo spĺňa všetky kritériá na 
menovanie za profesora platné na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Výsledky jeho pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti potvrdzujú, že predstavuje medzinárodne 
uznávanú osobnosť v interdisciplinárnom odbore obchod a marketing v zameraní na 
inováciu a modelovanie procesov v podnikovej logistike. Odporúča pokračovať v inauguračnom konaní a po jeho ukončení udeliť doc. Ing. Naqibullahovi Daneshjovi, PhD. titul 
profesor pre odbor obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 
 
 



 

prof. Ing. Jana ŠTOFKOVÁ, CSc. 

Prof. Štofková vo svojom posudku hodnotí plnenie kritérií potrebných na získanie titulu profesor. Konštatuje, že v pedagogickom procese spĺňa požadované kvalitatívne a 
kvantitatívne kritériá, je veľmi pozitívne hodnotený študentmi, zaviedol niekoľko nových predmetov a podieľal sa na tvorbe učebných osnov. Požadované kritériá v oblasti 
pedagogickej činnosti prekračuje. V oblastiach, ktorým sa venuje vo svojej vedeckovýskumnej činnosti, patrí k významný a uznávaným odborníkom v SR a v zahraničí, čo 
dokumentujú vyjadrenia viacerých aj zahraničných odborníkov. Inaugurant je autorom kvalitnej publikačnej činnosti, schválené kritériá na EU v Bratislave v časti publikačné 
výstupy a citačné ohlasy inaugurant prekračuje. 

Záver posudku prof. Stofkovej 
Na základe posúdenia priložených materiálov, posúdenia pedagogického a vedeckovýskumného profilu konštatuje, že doc. Daneshjo je vo vedeckej komunite uznávanou 
osobnosťou. Výsledky jeho pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sú na vysokej úrovni, čo je dokladované bohatou publikačnou činnosťou. Významne prispel k rozšíreniu 
poznania v oblasti pôsobenia a k implementácii uvedeného poznania do vysokoškolského vzdelávania. Odporúča schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja za 
profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania obchod a marketing. 
 
doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD. 

Doc. Oreský vo svojom posudku konštatuje, že napriek tomu, že doc. Daneshjo začal pracovať na Katedre marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave v zložitom pandemickom 
období, zapojil sa do práce na katedre s empatiou a snaživým pracovným nasadením. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriaval na oblasti späté s technickým výskumom, 
viedol výskumné projekty spojené s technicko-technologickými problémami a ekonomickými aspektmi systémov. V pedagogickej oblasti aktívne prispieva k inováciám študijných 
programov a predmetov. Jeho pedagogické smerovanie a potenciál prínosov je v oblasti inovácií v marketingových obchodných procesoch a činnostiach, v oblasti tvorby simulácií 
a modelovania inteligentných logistických procesov a systémov, automatizácie, využitia umelej inteligencie a environmentalizácie. Úroveň pedagogického procesu neustále 
obohacuje o najnovšie teoretické poznatky. Na základe prehľadu schválených kritérií pre inauguračné konanie na EU v Bratislave boli publikačné výstupy z kvalitatívnej i 
kvantitatívnej stránky potvrdené ako značne prevyšujúce stanovené požiadavky. 

Záver posudku doc. Oreského 
V závere posudku konštatuje, že doc. Daneshjo všetky kritériá splnil. Na základe uvedeného odporúča vo vymenúvacom konaní pokračovať a po jeho úspešnom ukončení navrhuje 
vymenovať doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. za profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania obchod a marketing v študijnom odbore ekonómia a manažment. 
 
9. Zhodnotenie a záver inauguračnej komisie 

Po zhodnotení všetkých predložených podkladov, po zhodnotení inauguračnej prednášky komisia pre inauguračné konanie doc. Ing.  Naqibullaha Daneshja, PhD. konštatuje, že: 
- všetky podklady boli spracované v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických 

titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

- doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. plní všetky kritériá predpísané EU v Bratislave pre získanie titulu „profesor" v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment, 

- je skúseným erudovaným vysokoškolským učiteľom a všeobecne uznávanou vedeckou osobnosťou doma a v zahraničí s bohatou a pozitívne hodnotenou publikačnou 
činnosťou, 

- odborná verejnosť vníma uchádzača ako odborníka, ktorý sa svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou činnosťou podieľa na formovaní problematiky odbytu, logistiky a 
riadenia zásob, 

- svojou publikačnou činnosťou dokázal, že poznatky získané na základe riešenia vedecko-výskumných projektov vie náležité spracúvať a prezentovať, 
- svojou prácou prispieva ku skvalitneniu pedagogického procesu a k prehlbovaniu vedeckých poznatkov v skúmanej problematike,  



 

- svojím vystúpením v rámci inauguračného konania dokázal, že je vyhranenou vedeckou osobnosťou s vlastným prínosom do oblasti výskumu, je odborne erudovaný a 
pripravený výsledky svojej práce kvalifikovane prezentovať, 

- vytvorením vedeckej školy významnou mierou ovplyvnil rozvoj študijných programov ekonomika a manažment podniku a marketingový a obchodný manažment, ako aj 
celého študijného odboru ekonómia a manažment. 
Na základe zhodnotenia vyššie uvedených skutočností a kritérií inauguračná komisia pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. 

o d p o r ú č a  

členom Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. za profesora v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 
 
 
V Bratislave, 18. novembra 2021 
 

Predseda komisie: 
prof. Ing. Ferdinand Dano, PhD. 
 
Členovia komisie: 
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana ČOREJOVÁ, PhD. 
prof. h. c. doc. Ing. Monika HUDÁKOVÁ, PhD., MBA 
prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc. 
 
Oponenti: 
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef MIHOK, PhD.  
prof. Ing. Jana ŠTOFKOVÁ, CSc.  
doc. Ing. Milan Oreský, PhD.  

 
  



 

Príloha č. 6 

V ý p i s  z o  z á z n a m u   č.  5 
zo zasadnutia Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, konaného dňa 18. 11. 2021 

 
VEREJNÁ ČASŤ ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY OBCHODNEJ FAKULTY EU V BRATISLAVE 
 
K bodu 5) 
Inauguračná prednáška doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. 

Úvodom predseda Vedeckej rady Obchodnej fakulty doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. privítal členov inauguračnej komisie a oponentov a odovzdal slovo predsedovi 
inauguračnej komisie prof. Ing. Ferdinandovi Daňovi, PhD., ktorý programovo viedol inauguračnú prednášku. Predseda inauguračnej komisie oboznámil členov vedeckej rady so 
základnými životopisnými údajmi uchádzača o vedecko-pedagogický titul „profesor“, zhodnotil jeho pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, ako aj jeho 
profesionálne pôsobenie. Konštatoval, že všetky podklady predložené na inauguračné konanie boli spracované v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, taktiež v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v priebehu konania boli dodržané všetky termíny stanovené uvedenou vyhláškou a zákonom.  

Následne predseda inauguračnej komisie odovzdala slovo doc. Ing. N. Daneshjovi, PhD., aby predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému: „Inovácia a modelovanie 
procesov v podnikovej logistike“. 

Po vystúpení doc. Daneshja požiadal predseda inauguračnej komisie o stanovisko jednotlivých oponentov: 

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 
Prof. Mihok vo svoj posudku uvádza, že považuje zameranie inauguračnej prednášky za vysoko aktuálne, logicky profilujúce doterajšie vedecko-výskumné a pedagogické 

aktivity doc. Daneshja. Takáto interdisciplinárna pôsobnosť inauguranta napĺňa požiadavky na priemyselno-ekonomický rozvoj a aktuálne stratégie Priemysel 4.0 a 5.0. 
Interdisciplinárnosť doterajšieho pedagogického pôsobenia inauguranta je aktuálne cennou devízou pre profiláciu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, technikov, ekonómov a 
marketingových manažérov. Z pohľadu plnenia kritérií pre inauguračné konanie je zrejmé, že tieto vo všetkých položkách prekračuje, najvýraznejšie v pedagogickej praxi, je 
vyprofilovanou pedagogickou osobnosťou. Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli prenášané do skvalitňovania pedagogického procesu a široko publikované doma aj v 
zahraničí. Kritériá vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti spĺňa vo všetkých položkách excelentne a nadštandardne. Výstupy sú široko citované v databázach Scopus a WoS a 
dotvárajú tak interdisciplinárnu vedeckú školu inauguranta zameranú na inteligentnú podnikovú logistiku a jej technicko-ekonomické a inovačno-manažérske aspekty. Inaugurant 
spĺňa aj morálno-etické požiadavky ďalej pracovať ako univerzitný profesor. 

Záverečné hodnotenie 
Po dôslednom preštudovaní dokumentácie k inauguračnému konaniu a vychádzajúc z osobného poznania je možno konštatovať, že doc. Daneshjo spĺňa všetky kritériá na 
menovanie za profesora platné na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Výsledky jeho pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti potvrdzujú, že predstavuje medzinárodne 
uznávanú osobnosť v interdisciplinárnom odbore obchod a marketing v zameraní na inováciu a modelovanie procesov v podnikovej logistike. Odporúča pokračovať v 
inauguračnom konaní a po jeho ukončení udeliť doc. Ing. Naqibullahovi Daneshjovi, PhD. titul profesor pre odbor obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 

prof. Ing. Jana Štofková, CSc. 

Prof. Štofková vo svojom posudku hodnotí plnenie kritérií potrebných na získanie titulu profesor. Konštatuje, že v pedagogickom procese spĺňa požadované kvalitatívne a 
kvantitatívne kritériá, je veľmi pozitívne hodnotený študentmi, zaviedol niekoľko nových predmetov a podieľal sa na tvorbe učebných osnov. Požadované kritériá v oblasti 
pedagogickej činnosti prekračuje. V oblastiach, ktorým sa venuje vo svojej vedecko-výskumnej činnosti, patrí k významný a uznávaným odborníkom v SR a v zahraničí, čo 
dokumentujú vyjadrenia viacerých aj zahraničných odborníkov. Inaugurant je autorom kvalitnej publikačnej činnosti, schválené kritériá na EU v Bratislave v časti publikačné 
výstupy a citačné ohlasy inaugurant prekračuje. 

Záverečné hodnotenie 



 

Na základe posúdenia priložených materiálov, posúdenia pedagogického a vedecko-výskumného profilu konštatuje, že doc. Daneshjo je vo vedeckej komunite uznávanou 
osobnosťou. Výsledky jeho pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sú na vysokej úrovni, čo je dokladované bohatou publikačnou činnosťou. Významne prispel k rozšíreniu 
poznania v oblasti pôsobenia a k implementácii uvedeného poznania do vysokoškolského vzdelávania. Odporúča schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, 
PhD. za profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania obchod a marketing. 

doc. Ing. Milan Oreský, PhD. 

Doc. Oreský vo svojom posudku konštatuje, že napriek tomu, že doc. Daneshjo začal pracovať na Katedre marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave v zložitom 
pandemickom období, zapojil sa do práce na katedre s empatiou a snaživým pracovným nasadením. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriaval na oblasti späté s technickým 
výskumom, viedol výskumné projekty spojené s technicko-technologickými problémami a ekonomickými aspektmi systémov. V pedagogickej oblasti aktívne prispieva k inováciám 
študijných programov a predmetov. Jeho pedagogické smerovanie a potenciál prínosov je v oblasti inovácií v marketingových obchodných procesoch a činnostiach, v oblasti tvorby 
simulácií a modelovania inteligentných logistických procesov a systémov, automatizácie, využitia umelej inteligencie a environmentizácie. Úroveň pedagogického procesu neustále 
obohacuje o najnovšie teoretické poznatky. Na základe prehľadu schválených kritérií pre inauguračné konanie na EU v Bratislave boli publikačné výstupy z kvalitatívnej i 
kvantitatívnej stránky potvrdené ako značne prevyšujúce stanovené požiadavky. 

Záverečné hodnotenie 
V závere posudku konštatuje, že doc. Daneshjo všetky kritériá splnil. Na základe uvedeného odporúča vo vymenúvacom konaní pokračovať a po jeho úspešnom ukončení navrhuje 
vymenovať doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. za profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania obchod a marketing v študijnom odbore ekonómia a manažment. 
 

Predseda inauguračnej komisie následne po prednesení stanovísk oponentov otvoril diskusiu, v rámci ktorej vystúpili členovia inauguračnej komisie a členovia vedeckej 
rady nasledovne: 

doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. 
- V ktorej oblasti podnikovej logistiky vidí inaugurant rozvoj vlastnej vedeckej školy? 

prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD. 
- V čom spočíva hlavné špecifikum využitia inteligentných systémov v procesoch podnikovej logistiky? 
- Ktoré z Vami prezentovaných inovačných trendov majú najvyšší potenciál z hľadiska modelovania procesov v podnikovej logistike?  

 prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.  
- Aký je Váš názor na využite dronov a volocopterov v logistike? 

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 
Ďakujem za pekné priblíženie problematiky, ktorej sa pán docent venuje.  
- Ako sa mení biznis model v dôsledku uplatňovania Industry 4.0, je to len v kľúčových zdrojoch, alebo aj v partnerstvách, v celom ponukovom reťazci, či distribučných 

kanáloch? 

 doc. Ing. Milan Oreský, PhD.  
- V rámci svojej prednášky v časti 4.2 uvádzate dopady inteligentného priemyslu na rôzne okruhy – chýba mi ekonomická stránka smerovania logistiky. Ktorým smerom 

indikujete jej vývoj v tejto oblasti? 
 

Po odpovediach inauguranta na vyššie uvedené otázky ukončil predseda komisie inauguračnú prednášku a požiadal členov inauguračnej komisie a oponentov, aby zasadali 
v samostatnej skupine v zasadacej miestnosti na dekanáte, kde spolu vypracovali hodnotiacu správu inauguračnej komisie. 
 
NEVEREJNÁ ČASŤ ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY OBCHODNEJ FAKULTY EU V BRATISLAVE 



 

K bodu 6) 
Rôzne 
a) Oznámenie záverov z hodnotiacej správy inauguračnej komisie predsedom inauguračnej komisie a schvaľovanie návrhu na vymenovanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, 

PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment 
 

Predseda inauguračnej komisie prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. oboznámil členov vedeckej rady s hodnotiacou správou komisie. Inauguračná komisia vyhodnotila plnenie 
podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa kritérií na získanie titulu 
profesor a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky celkove zhodnotila pedagogickú a vedeckú 
činnosť uchádzača a predložila predsedovi vedeckej rady fakulty jednoznačný návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. za 
profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 

Predseda vedeckej rady následne vyzval členov vedeckej rady, aby tajným hlasovaním hlasovali o návrhu na vymenovanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. za profesora. 
Úlohu skrutátorov vykonávali Ing. Paulína Krnáčová, PhD. a doc. Dr. Ing. Malgorzata A. Jarossová.  

Výsledok tajného hlasovania Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 18. 11. 2021 k návrhu na vymenovanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, 
PhD.  za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment:  

počet členov VR OF         22 
počet členov VR OF oprávnených hlasovať      22 
počet zúčastnených členov VR OF oprávnených hlasovať     19 
počet členov VR OF, ktorí hlasovali za návrh na vymenovanie za profesora   18 
počet členov VR OF, ktorí hlasovali proti návrhu na vymenovanie za profesora     1 
počet členov VR OF, ktorí sa zdržali hlasovania         0 
počet neplatných hlasov           0 

 
Uznesenie VR OF č. 4/18.11.2021 
Vedecká rada Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 18. novembra 2021 prerokovala návrh inauguračnej komisie na vymenovanie doc. 
Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing. 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 „profesor“ schválených pre inauguračné konanie Vedeckou radou Ekonomickej univerzity EU v Bratislave. 
Vedecká rada Obchodnej fakulty EU v Bratislave  konštatuje, že doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. splnil všetky stanovené  podmienky a kritériá na získanie vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ a na základe uvedeného rozhodla tajným hlasovaním schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Naq ibullaha Daneshja, PhD. za profesora v 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment.  Predseda Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave predloží schválený návrh na vymenovanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. za profesora  rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave do 30 dní od 
tohto rozhodnutia. 
 
V Bratislave, 18. 11. 2021 
Zapísala: Ing. A. Mizerová, PhD. 

doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., v.r. 
           predseda Vedeckej rady  
Obchodnej fakulty EU v Bratislave  



 

Príloha č. 7 

Ekonomická univerzita v Bratislave 
 

Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave konaného dňa 6. decembra 2021 prostredníctvom MS Teams 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Prerokovanie návrhu inauguračnej komisie a schvaľovanie návrhu na vymenovanie za profesora 

-  doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD.  
4. Dodatok č. 1 k Zásadám udeľovania titulu „doctor honoris causa“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
5. Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu „Zriadenie odborovej komisie a subodborových komisií doktorandského štúdia na sledovanie a hodnotenie doktorandského štúdia 

v študijnom odbore „ekonómia a manažment“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave“ 
6. Dodatok č. 3 k Internej smernici č. 4/2014 „Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor v rámci habilitačných konaní a vymenúvacích konaní za 

profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave“ 
7. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2020 
8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2020 
9. Rôzne 
 
1. Otvorenie 
Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) a predseda Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „VR EU v Bratislave“), prof. Ing. 
Ferdinand Daňo, PhD., privítal prítomných členov vedeckej rady. Program zasadnutia VR EU v Bratislave bol schválený všetkými prítomnými členmi VR EU v Bratislave. 
 
Za overovateľov zápisnice boli zvolené: doc. Ing. Jana Péliová, PhD. a prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD..  
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z ostatného zasadnutia VR EU v Bratislave konaného dňa 8. februára 2021 prostredníctvom MS Teams uskutočnila prorektorka pre vedu a doktorandské 
štúdium EU v Bratislave doc. Puškárová. Konštatovala, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia vedeckej rady boli splnené.  
 
3. Prerokovanie návrhu inauguračnej komisie a schvaľovanie návrhu na vymenovanie za profesora: doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD.  
Členovia VR EU v Bratislave v súlade s § 12, ods. 1, bod g) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
prerokovali návrh na vymenovanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD., pracovníka Katedry marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave za profesora v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania obchod a marketing. 
  



 

Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. ako predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov vedeckej rady so závermi inauguračnej komisie. Následne vystúpil doc. Ing. 
Naqibullah Daneshjo, PhD.. V rozprave za prítomnosti inauguranta vystúpili doc. Drábik, prof. Brezina a doc. Péliová. Následne doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. reagoval na 
otázky a podnety vystupujúcich. Bez prítomnosti inauguranta nevystúpil nikto. Členovia VR EU v Bratislave sa potom v tajnom hlasovaní vyjadrili k predloženému návrhu. 
 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov VR EU v Bratislave        30 
Počet členov VR EU v Bratislave oprávnených hlasovať      30 
Počet prítomných členov VR v Bratislave oprávnených hlasovať     26 
Počet členov VR v Bratislave, ktorí hlasovali za vymenovanie    16 
Počet členov VR v Bratislave, ktorí hlasovali proti vymenovaniu      6 
Počet členov VR v Bratislave, ktorí sa zdržali hlasovania        3 
Počet neplatných hlasov            1 
 
Uznesenie č. 1  
Členovia VR EU v Bratislave prerokovali a schválili návrh na vymenovanie doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD., pracovníka Katedry marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave 
za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing. 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). 

Termín: 5.1.2022 
 

O texte uznesenia v závere zasadnutia VR EU v Bratislave hlasovalo verejne 22 prítomných členov takto: 
za: 20 
proti: 0 
zdržal sa: 2 
 
4. Dodatok č. 1 k Zásadám udeľovania titulu „doctor honoris causa“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
Rektor EU v Bratislave a predseda VR EU v Bratislave prof. Daňo vecne uviedol návrh Dodatku č. 1 k „Zásadám udeľovania titulu „doctor honoris causa“ na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave“. Zároveň boli členovia VR EU v Bratislave informovaní, že tento dodatok bol prerokovaný na rokovaní Vedenia EU v Bratislave dňa 15.11.2021 a prerokovaný 
a schválený na zasadnutí kolégia rektora EU v Bratislave dňa 24.11.2021. 
 
Uznesenie č. 2 
VR EU v Bratislave prerokovala a schválila Dodatok č. 1 k „Zásadám udeľovania titulu „doctor honoris causa“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave“ bez pripomienok.  
 
O texte uznesenia v závere zasadnutia VR EU v Bratislave hlasovalo verejne 21 prítomných členov takto: 
za: 21 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 
 



 

 
5. Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu „Zriadenie odborovej komisie a subodborových komisií doktorandského štúdia na sledovanie a  hodnotenie doktorandského štúdia 

v študijnom odbore „ekonómia a manažment“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave“ 
Rektor EU v Bratislave a predseda VR EU v Bratislave prof. Daňo vecne uviedol návrh Dodatku č. 1 k Vnútornému predpisu „Zriadenie odborovej komisie a subodborových komisií 
doktorandského štúdia na sledovanie a hodnotenie doktorandského štúdia v študijnom odbore „ekonómia a manažment“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave“. Zároveň boli 
členovia VR EU v Bratislave informovaní, že tento dodatok bol prerokovaný a schválený na rokovaní Vedenia EU v Bratislave dňa 8.11.2021 a na zasadnutí kolégia rektora EU 
v Bratislave dňa 24.11.2021. 
 
Uznesenie č. 3 
VR EU v Bratislave prerokovala a schválila Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu „Zriadenie odborovej komisie a subodborových komisií doktorandského štúdia na sledovanie 
a hodnotenie doktorandského štúdia v študijnom odbore „ekonómia a manažment“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave“ bez pripomienok.  
 
O texte uznesenia v závere zasadnutia VR EU v Bratislave hlasovalo verejne 21 prítomných členov takto: 
za: 21 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
6. Dodatok č. 3 k Internej smernici č. 4/2014 „Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor v rámci habilitačných konaní a vymenúvacích konaní za 

profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave“ 
Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Puškárová vecne uviedla návrh Dodatku č. 3 k Internej smernici číslo 4/2014 „Kritériá na získanie vedecko-
pedagogických titulov docent a profesor v rámci habilitačných konaní a vymenúvacích konaní za profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave“. Zároveň boli členovia VR EU 
v Bratislave informovaní, že tento dodatok bol prerokovaný na rokovaní Vedenia EU v Bratislave dňa 8.11.2021 s pripomienkami a opätovne prerokovaný na rokovaní Vedenia EU 
v Bratislave dňa 15.11.2021 s pripomienkami. Dňa 24.11.2021 bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave. V diskusii k predloženému materiálu 
vystúpili prof. Čaplánová, prof. Šoltés, doc. Péliová, doc. Drábik, doc. Kucharčík a prof. Brezina.  
 
Na úpravu Dodatku č. 3 k Internej smernici č. 4/2014 boli v zmysle Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, čl. 2, bod 2), písm. e) predložené tieto 
návrhy: 
- návrh č. 1 (prof. Čaplánová) - zdvojnásobiť počet výstupov v kategórii 2.2 - návrh nebol schválený, 
- návrh č. 2 (prof. Šoltés) - habilitačné konania a konania na vymenúvania za profesorov, ktoré sa začali a neboli ukončené pred dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 3 

k Internej smernici č. 4/2014, budú ukončené podľa Prílohy č. 5 k Internej smernici č. 4/2014 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 - návrh bol schválený, 
- návrh č. 3 (prof. Šoltés) - doplnok ku kritériu 6.1 týkajúci sa vylúčenia projektov financovaných z interných grantových schém EU v Bratislave nadobudne účinnosť nasledujúcim 

dňom po uplynutí 3 rokov od nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 3 k Internej smernici č. 4/2014 - návrh nebol schválený,  
- návrh č. 4 (prof. Šoltés) - bod 1.3 - možnosť substitúcie 1 výstupu v rozsahu 3 AH 2 výstupmi  z kategórie 2.2 - návrh nebol schválený,  
- návrh č. 5 (prof. Šoltés) - kategóriu 2.1 je možné substituovať kategóriou 2.1.1 alebo 2.1.2 v rozsahu danom kategóriou 2.1 a kategóriou 2.2 v počte 3 výstupy za 1 výstup 

kategórie 2.1 - návrh bol schválený, 
- návrh č. 6 (prof. Šoltés) - úprava bodu 8.17 na „recenzovanie učebníc, monografií, vedeckých textov, článkov v časopisoch a konferenčných príspevkov uverejnených 

v zborníkoch“ - návrh bol schválený, 
- návrh č. 7 (prof. Šoltés) - úprava bodu 8.20 na „členstvo v komisiách grantových schém“ - návrh bol schválený, 
- návrh č. 8 (prof. Čaplánová) - kategória 2.2 - u profesorov sa vyžadujú́ minimálne 4 výstupy v kategóriách ADC, ADD, ADM a ADN s IF > 0,25; u docentov sa vyžadujú minimálne 

2 výstupy v kategóriách ADC, ADD, ADM a ADN s IF > 0,25 - návrh nebol schválený. 



 

 
Zároveň je potrebné zapracovať formálne pripomienky, o ktorých sa nemuselo hlasovať, a to do kategórie 5.1 doplniť SCOPUS a v kategórii 6.2 by sa mal uznávať aj zodpovedný 
riešiteľ a spoluriešiteľ projektu financovaného z internej grantovej schémy EU v Bratislave. 
 
Uznesenie č. 4 
VR EU v Bratislave prerokovala a schválila Dodatok č. 3 k Internej smernici číslo 4/2014 „Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor v rámci habilitačných 
konaní a vymenúvacích konaní za profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave“ s pripomienkami, ktoré boli odhlasované. Predseda VR EU v Bratislave prof. Daňo ukladá 
prorektorke doc. Puškárovej zapracovať vznesené návrhy a formálne pripomienky do dodatku. 
 
O texte uznesenia v závere zasadnutia VR EU v Bratislave hlasovalo verejne 21 prítomných členov takto: 
za: 21 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
7. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2020 
Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Puškárová vecne uviedla Správu o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 
2020. 
 
Uznesenie č. 5 
Členovia VR EU v Bratislave prerokovali a berú na vedomie „Správu o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2020“ bez pripomienok. Správa 
bude zaslaná Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
O texte uznesenia v závere zasadnutia VR EU v Bratislave hlasovalo verejne 21 prítomných členov takto: 
za: 21 
proti: 0 
zdržal sa: 0 

 
8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2020 
Prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave doc. Juhászová vecne uviedla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2020. 
 
Uznesenie č. 6 
Členovia VR EU v Bratislave prerokovali a berú na vedomie „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2020“ bez pripomienok.  

 
O texte uznesenia v závere zasadnutia VR EU v Bratislave hlasovalo verejne 21 prítomných členov takto: 
za: 21 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
 
 



 

9. Rôzne 
Rektor EU v Bratislave a predseda VR EU v Bratislave prof. Daňo informoval externých členov vedeckej rady, že Ekonomická univerzita v Bratislave úspešne po niekoľkých rokoch 
zavŕšila proces medzinárodnej akreditácie AACSB. Zároveň sa všetkým členom poďakoval za online účasť na zasadnutí.  
 
Termín ďalšieho zasadnutia VR EU v Bratislave bol predbežne stanovený na 7. februára 2022. 
  
 
Bratislava, 8. decembra 2021 
 
 
Zapísala:        doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD., v. r. 
            prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium  
 
Overovatelia zápisnice:  
 
doc. Ing. Jana Péliová, PhD., v. r.   prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., v. r. 
 
 
       prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., v. r. 
            predseda VR EU v Bratislave 
  



 

Príloha č. 8 

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

 

 
 
 

  

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave  
zo dňa 6. 12. 2021 (online) 

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

2.  
BALLEK Alexander, Ing. 
predseda Štatistického úradu SR pripojený 

3.  
BILINSKÝ Ján, Ing.  
generálny riaditeľ COOP Jednota Slovensko, s.d. ospravedlnený 

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

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

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

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

8.  
HIADLOVSKÝ Vladimír, doc. Ing., PhD. 
rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripojený 

9.  
CHOCHÓL Andrzej,  Dr. h. c. Prof. Dr. hab. 
rektor Ekonomickej univerzity v Krakove pripojený 

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

11.  KAŽIMÍR Peter, Ing.  pripojený 

12.  
KOLLÁR Daniel, Ing.  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a.s.  pripojený 

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

14.  
LANČARIČ Pavol, Ing., PhD. 
generálny riaditeľ Orange Slovensko, a.s.  pripojený 

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

16.  
MACHKOVÁ Hana,  prof. Ing., CSc. 
rektorka Vysokej školy ekonomickej v Prahe pripojený 

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

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

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

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

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

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

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

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.  
bývalý predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prítomný 

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

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

30.  
TRENČIANSKA Elena, Ing., CSc. 
generálna riaditeľka TREINCO, spol. s r.o. ospravedlnená 

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Obchodnej fakulty  
Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 18. 11. 2021 

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

2.  
BUGÁR Štefan, PhDr., PhD., MBA 
riaditeľ, Hotel Kaštieľ Mojmírovce prítomný prezenčne 

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

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

5.  FRANCOVÁ  Zuzana, Ing., PhD. prítomná prezenčne 

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

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

8.  
KARLÍČEK Miroslav, doc. Ing., Ph.D. 
Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze, Česko prítomný prezenčne 

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

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

11.  
KONŠTIAK Pavol, doc. Ing., PhD. 
generálny riaditeľ, KON-RAD, spol. s r. o. ospravedlnený 

12.  
KRIŠTOFÍK Peter, prof. Ing., Ph.D. 
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici prítomný online 

13.  KRNÁČOVÁ Paulína, Ing., PhD. prítomná prezenčne 

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

15.  NOVACKÁ Ľudmila, prof. JUDr., PhD. prítomná prezenčne 

16.  
NOVÝ Ivan, prof. Ing., CSc. 
Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze, Česko prítomný online 

17.  ORGONÁŠ Jozef, Ing., PhD. prítomný prezenčne 

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

19.  REHÁK Róbert, Ing., PhD. prítomný prezenčne 

20.  
ROZIN Alexander, Ing., PhD. 
výkonný riaditeľ, INCHEBA, a. s. ospravedlnený 

21.  
TAUŠER Josef, doc. Ing., Ph.D. 
Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze, Česko prítomný online 

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



 

Príloha č. 9 
V ý p i s  z o  z á z n a m u   č.  3 

zo zasadnutia Vedeckej rady Obchodnej fakulty EU, konaného dňa 22. 4. 2021 

 
NEVEREJNÁ ČASŤ ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY OBCHODNEJ FAKULTY EU V BRATISLAVE 

K bodu 3) 
Schvaľovanie návrhu na oponentov, predsedu a členov inauguračnej komisie pre inauguračné konanie doc. Ing. Naqibullaha DANESHJA, PhD. 

Úvodné slovo k materiálu viedol predseda VR OF Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.    
Na základe žiadosti doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD. o vymenovanie za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v odbore 
ekonómia a manažment Vedecká rada Obchodnej fakulty EU v Bratislave v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. 
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor prerokovala návrh na predsedu a členov inauguračnej komisie, ktorí 
preskúmajú splnenie podmienok a kritérií na získanie titulu profesor a predložia písomný návrh s odporúčaním predsedovi vedeckej rady, a oponentov ktorí vypracujú písomné 
posudky k predloženej žiadosti. 
 
Návrh na predsedu a členov komisie: 

 Predseda komisie:   prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. - Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 Členovia komisie:  Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana ČOREJOVÁ, PhD. - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline 
  prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc. - Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze, Česká republika 
  Dr.h.c. prof. Ing. Dušan MALINDŽÁK, CSc. - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach 
  prof.h.c. doc. Ing. Monika HUDÁKOVÁ, MBA, PhD. - Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

Návrh na oponentov:  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef MIHOK, PhD. - Strojnícka fakulta Technickej Univerzity, Košice 
 prof. Ing. Jana ŠTOFKOVÁ, CSc. - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline 

doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD. - Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 
Téma inauguračnej prednášky:  
Inovácia a modelovanie procesov v podnikovej logistike   

 
V diskusii vystúpil doc. Výrost, ktorý navrhol zmenu člena inauguračnej komisie. Na základe tohto podnetu predseda VR OF Ing. Drábik, navrhol, aby namiesto Dr.h.c. prof. 

Ing. Dušana Malindžáka, CSc. bola schválená prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD. - Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 
 
Uznesenie VR OF č. 1/22.4.2021: 
Vedecká rada Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave prerokovala a schválila väčšinou hlasov návrh na oponentov, predsedu a členov inauguračnej komisie pre 
inauguračné konanie doc. Ing. Naqibullaha DANESHJA, PhD. s pripomienkami. 
 
V Bratislave, 22. 4. 2021 
Zapísala: Ing. A. Mizerová, PhD. 

 
 Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. 
      predseda Vedeckej rady  
Obchodnej fakulty EU v Bratislave 


