
 

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

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

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

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

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

c) Rok narodenia: 1980 

d) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 

a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

2008 vymenovanie za docenta, Prešovská univerzita v Prešove,  
Fakulta manažmentu, študijný odbor: Manažment  

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

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

Ďalšie vzdelávanie:  

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

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

e) Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti  

      (rok, pracovisko, pozícia): 

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

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

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

2009 – 2019  docent, Wydzial Zarandzania, Politechnika Rzeszowska Rzeszow 

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

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

f) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní (špecializácia): 
environmentálny manažment, dobrovoľné nástroje environmentálneho 
manažmentu,  manažérske zručnosti v podnikovej praxi 

g) Údaje o publikačnej činnosti (sumár): Príloha č. 1  

h) Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu: Príloha č. 2  



 

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

koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili  

(počet doktorandov spolu / počet ukončených doktorandov): 

školených: 1  
ukončených: 2   

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

najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, alebo umeleckých 

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

umeleckých výkonoch): 

Príloha č. 3 

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

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

3. Téma inauguračnej prednášky: Benchmarking v procese environmentálneho marketingu 

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

majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 
-- 

5. OPONENTI:  

a) meno a priezvisko Beáta GAVUROVÁ 

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

e) pracovisko  Fakulta managementu a ekonomiky,  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR 
f) odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo oblasť vedy, 

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí 

Habilitácia v odbore: verejná ekonomika a služby 
Vymenovaná za profesora v odbore: Management a ekonomika 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     
a) meno a priezvisko Marek VOCHOZKA 
b) akademický titul Ing., MBA, Ph.D., dr. h.c. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Oddělení analýz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR 
f) odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo oblasť vedy, 

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí 
Habilitácia v odbore: Podniková ekonomika a management 
Vymenovaný za profesora v odbore: Ekonomika a management  

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 Peter DRÁBIK 
b) akademický titul Ing., PhD., MSc.   
c) vedecko-pedagogický titul doc. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 
f) odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo oblasť vedy, 

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí 
Habilitácia v odbore : 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 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 

Habilitácia v odbore: obchod a marketing 
Vymenovaný za profesora v odbore:  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     
a) meno a priezvisko Michal CEHLÁR 
b) akademický titul Ing., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul Dr. h. c. prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií, Technická univerzita 

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

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí 

Vymenovaný za profesora v odbore:  riadenie procesov získavania a spracovania 
surovín 
pôsobí  v oblasti ekonomiky, manažmentu  a oceňovania ložísk nerastných surovín 

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 Grzegorz OSTASZ 
b) akademický titul dr hab. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Technická univerzita v Rzeszowe, Poľsko 
f) odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo oblasť vedy, 

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí 

Udelený titul profesor humanitných vied  
pôsobí v oblasti politických a ekonomických dejín (vrátane dejín manažmentu a 
obchodu), európskej integrácie, koncepcií a metód riadenia 

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 Šárka VILAMOVÁ 
b) akademický titul Ing., Ph.D. 
c) vedecko-pedagogický titul doc. 



 

d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Fakulta materiálově-technologická,  VŠB- Technická univerzita  Ostrava, ČR 
f) odbor habilitačného konania a inauguračného konania alebo oblasť vedy, 

techniky alebo umenia, v ktorom vedecky alebo umelecky pôsobí 
Habilitácia v odbore:  Podniková ekonomika a management 

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        Príloha č. 5 
NÁVRH NESCHVÁLIŤ   

8. Rozhodnutie vedeckej rady fakulty (§113am ods. 7 zákona), vrátane jeho 

odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehota na prípadné opätovné predloženie 

žiadosti podľa § 6 ods. 2 vyhlášky, 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 podľa § 6 ods. 

2 vyhlášky, ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej rady podmienky 

nespĺňa: 

Príloha č. 7 

10. Zloženie vedeckej rady vysokej školy alebo vedeckej rady fakulty (§113am 

ods. 7 zákona), ktorý prerokoval 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 31.3.2022 – 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 
ACA – 1/4,03 AH 
 ACB – 2/6,92 AH 

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

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

AAB – 2/10,25 AH 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  ABC  

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

Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch  ADC, ADD  ADC – 10  

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

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

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

AED – 4  

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

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

GHG - 1 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 56 

-  zahraničné konferencie   AFA, AFC AFC – 27 

-  domáce konferencie        AFB, AFD AFD – 29 

Príloha č. 2 
Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu :  

Citácie a ohlasy (spolu) 160 

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

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

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách                                                                                                                                                         kódy: 5, 6  



 

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

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

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

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

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

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

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

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

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

 
 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

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

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

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

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

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

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



 

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

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

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

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

 

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

 
 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

Sigma-Not. ISSN 0033-2496, vol. 100, č. 4, 2021, s. 378-381. - ISSN 0033-2496  
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Príloha č. 9 
V ý p i s  z o  z á z n a m u   č.  4 

zo zasadnutia Vedeckej rady Obchodnej fakulty EU, konaného dňa 7. 10. 2021 

 
NEVEREJNÁ ČASŤ ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY OBCHODNEJ FAKULTY EU V BRATISLAVE 

K bodu 5) 
Schvaľovanie návrhu na oponentov, predsedu a členov inauguračnej komisie pre inauguračné konanie doc. Ing. Lucie BEDNÁROVEJ, PhD. 

Úvodné slovo k materiálu viedol predseda VR OF doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.    
Na základe žiadosti doc. Ing. Lucie Bednárovej, 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 Obchodnej fakulty EU v Bratislave 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. Michal CEHLÁR, PhD. 
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach 
prof. dr hab. Grzegorz OSTASZ 
Technická univerzita v Rzeszowe, Poľsko 
doc. Ing. Šárka VILAMOVÁ, Ph.D.  
Fakulta materiálově-technologická VŠB- Technické univerzity  Ostrava, Česko 

Návrh na oponentov 

• prof. Ing. Beáta GAVUROVÁ, Ph.D. MBA  
Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Česko 

• prof. Ing. Marek VOCHOZKA, MBA, Ph.D., dr. h.c. 
Oddělení analýz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Česko 

• doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc. 
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 
Názov inauguračnej práce:  
Benchmarking v procese environmentálneho marketingu 

 
V diskusii vystúpila doc. Kubičková. 

 
 



 

 
Uznesenie VR OF č. 1/7.10.2021  
Vedecká rada Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave prerokovala a jednohlasne schválila návrh na oponentov, predsedu a členov 
inauguračnej komisie pre inauguračné konanie doc. Ing. Lucie BEDNÁROVEJ, PhD. bez pripomienok. 
 
 
V Bratislave, 7. 10. 2021 
Zapísala: Ing. A. Mizerová, PhD. 
 

 
 

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

 



 

Príloha č. 4 

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

 
 

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

Hodnocený aspekt Hodnocení 

Pedagogická činnost Doc. Ing. Lucia Bednářová, PhD. zahájila svou pedagogickou činnost na Fakultě strojní Technické univerzity v Košicích. V letech 2002 - 2007 
se věnovala předmětům Environmentalistika a Právní aspekty v životním prostředí. Dále pak pokračovala ve své akademické dráze na Fakultě 
managementu Prešovské univerzity v Prešově. Zde působila v letech 2007 až 2014. Uplatnila se v předmětech jako Mezinárodní management, 
Interkulturní management a podniková kultura, Kompetence a role manažera v organizaci, Manažerské rozhodování, Business, management 
a organizace, Tvůrčí metody řízení a manažerské hry a další. Od roku 2014 do roku 2019 působila inaugurantka na Podnikohospodářské  
fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě se sídlem v Košicích. Zde nesla odpovědnost za předměty jako např. Světová ekonomika, 
Ekonomika a management využívání obnovitelných zdrojů energie, Marketing, či Hospodářská politika. Od roku 2019 do současnosti působí 
na Fakultě BERG Technické univerzity v Košicích, kde přednáší v předmětech Management podniku, Řízení a rozvoj lidských zdrojů a 
Strategický management a rozhodování. Doc. Bednářová se během své kariéry aktivně podílela na přípravě výukových textů. Vykazuje 7 
vysokoškolských učebnic, především pak z oblasti managementu (Řízení kvality, Mezinárodní management, Interkulturní management a 
podniková kultura, Mezinárodní management a další). 

Hodnocený aspekt Hodnocení 

Pedagogická činnost Inaugurantka vedla na svých pracovištích téměř 80 úspěšně obhájených diplomových prací. Jejich seznam uvádí v inauguračním spisu. 
Zároveň se aktivně účastnila práce komisí pro státní závěrečné zkoušky při obhajobách kvalifikačních prací. Pro dokreslení pedagogické 
činnosti inaugurantky pak musím doplnit, že úspěšně vedla dva doktorandy, kteří obhájili své doktorské studium v letech 2019 a 2020. 
V inauguračním řízení pak nemůžeme zapomenout na zahraniční působení kandidátky. To hodnotím jako adekvátní ve stávající fázi profesní 
kariéry paní doc. Bednářové. Tuto aktivitu zaměřila především na Polsko a Českou republiku.  
Sama inaugurantka zdůrazňuje skutečnost, že její zaměření v pedagogické činnosti a vlastně i v činnosti publikační považuje za 
interdisciplinární. 

 



 

 S jejím pohledem, a vlastně záměrem se lze ztotožnit. Osobně takový přístup považuji za zajímavý a v mnoha ohledech za přínosný. V 
současnosti můžeme říct, že většina akademických a vědeckých pracovníků se velmi úzce specializuje v pedagogické a výzkumné kariéře. Je 
to určitě možnost, jak dosáhnout ve svém oboru mistrovství. Díky tomu však mnohdy ustupují do pozadí mezioborové souvislosti.  
Interdisciplinární přístup však takovéto mezioborové souvislosti odkrývá, a proto jsou odborníci, jako je paní inaugurantka, na univerzitách 
velmi potřební. 

Publikační činnost Publikační činnost doc. Ing. Lucie Bednářové, PhD. naplňuje kritéria stanovené pro inaugurační řízení v daném oboru na Ekonomické 
univerzitě v Bratislavě. V několika parametrech je i významně překračuje, zejména pak články v časopisech indexovaných ve Web of Science 
a Scopus, příspěvky publikované ve sbornících. Zajímavý je pak i ohlas na publikační činnost inaugurantky, kdy kritéria žádají celkem 30 citací. 
Doc. Bednářová vykazuje celkem 160 citací, z toho 53 v SCI. Je však patrné pohledem do databáze WoS, že další citace přicházejí. V době 
psaní posudku mohu potvrdit 75 citací v SCI bez samocitací. Publikační činnost inaugurantky se opět vyznačuje interdisciplinárním přístupem, 
a to jak na úrovni celého předloženého portfolia publikací, tak na úrovni jednotlivých článků. V každém případě se však doc. Bednářová 
nevzdaluje svému zaměření, které je determinováno výukou a zaměřením vyučovaných předmětů. Lze shrnout, že publikační činnost  doc. 
Bednářové odpovídá kritériím inauguračního řízení. Věcně je zaměřena na předměty, kterém se kandidátka věnuje ve své pedagogické 
činnosti. Takové propojení pedagogické a výzkumné činnosti oceňuji. Je přeci žádoucí, aby výsledky výzkumu byly akademickými pracovníky 
vhodně implementovány do výuky. A takový přístup paní doc. Bednářová reprezentuje. 

Vědecko-výzkumná 
činnost, ohlasy na 
vědeckou činnost 

Doc. Bednářová vykazuje celkem 18 projektů, kdy některé lze hodnotit jako výzkumné, jiné pak jako rozvojové nebo vzdělávací. Zodpovědnou 
řešitelkou je pak u 5 projektů. V případě některých projektů však nejsem schopen identifikovat poskytovatele grantu. U takových projektů 
autorka uvádí, že byly granty poskytnuty zahraničními grantovými agenturami a zahraničními zadavateli, případně domácími grantovými 
agenturami a domácími zadavateli. Zbylých 13 projektů realizovala jako spoluřešitelka. Jejich poskytovateli jsou nejčastěji agentury VEGA a 
KEGA. Inaugurantka uvádí i projekt OP Vzdelavanie, který je spíše vzdělávacím projektem. Je však třeba znovu akcentovat snahu o propojení 
výzkumné a pedagogické činnosti kandidátky. A právě projekt z OP je pro to vhodným nástrojem. 
Celkově tak hodnotím vědecko-výzkumnou činnost jako dostatečnou. 
Ohlasy na vědeckou činnost inaugurantky jsou poměrně bohaté. Kromě již zmíněných citací lze zmínit členství v redakčních radách, řadu 
vystoupení na konferencích a vyzvané přednášky. 

Náměty a otázky do 
diskuse 

Zhodnoťte přínos své výzkumné činnosti pro Vaši pedagogickou praxi. 

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



 

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

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

v odbore ekonómia a manažment 
 

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

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



 

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

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

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



 

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

 
 

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

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

Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. začala svoje akademické pôsobenie na Katedre environmentalistiky a riadenia procesov na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v  Košiciach 
ako odborná asistentka. Neskôr pôsobila ako odborná asistentka na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. V roku 2008 jej bol udelený titul docent a ako 
docentka pôsobila od roku 2009 na Wydzial Zarandzania, Politechnika Rzeszowska Rzeszow, Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Podnikovohospodárskej 
fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a v súčasnosti na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií Technickej univerzity v  Košiciach. 
 
Od začiatku svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na oblasť medzinárodného manažmentu, environmentálneho manažmentu, environmentálnych aspektov riadenia 
podniku, ekonomickej efektívnosti environmentálneho manažérstva, benchmarkingu a environmentálneho marketingu. 
Výsledky vlastného vedeckého bádania publikovala v niekoľkých vedeckých monografiách, zahraničných karentovaných časopisoch, v časopisoch registrovaných v  databázach 
Web of Science aSCOPUS, vysokoškolských učebniciach či konferenčných zborníkoch. Vedeckovýskumnú činnosť realizovala na základe účasti v mnohých projektoch v pozícii 
zodpovedného riešiteľa (13) a vedúceho riešiteľského kolektívu (5). 
 
Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. nové poznatky a výstupy získané v rámci svojej vedeckovýskumnej práce publikovala v monografiách (4) vydaných tak v zahraničných (2), ako 
aj v domácich vydavateľstvách (2), je autorkou 1 kapitoly vo vedeckej monografii vydanej v domácom vydavateľstve a spoluautorkou 1 odbornej monografie. Výsledky jej 
vedeckovýskumnej práce sa prejavili aj v pedagogickom procese pri publikovaní vysokoškolských učebníc (1 v autorstve v zahraničnom vydavateľstve, 2 v autorstve v  domácich 
vydavateľstvách a 4 v spoluautorstve) a skrípt (2 v autorstve a 1 v spoluautorstve). Hlavné výsledky vedeckovýskumnej práce doc. Ing. Lucii Bednárovej, PhD. sú  prezentované 
v článkoch v zahraničných karentovaných (10) a impaktovaných časopisoch, 8 v zahraničných a 2 v domácich vedeckých časopisoch registrovaných v  databázach WoS alebo 
Scopus, 26 v ostatných zahraničných vedeckých časopisoch, 23 v ostatných domácich vedeckých časopisoch, takisto vo vedeckých prácach v  recenzovaných zborníkoch (9) a 
56 príspevkov na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí (z toho 27 zo zahraničných konferencií). Publikovala odbornú prácu v  ostatnom zahraničnom časopise (1), 
odborné práce v recenzovaných vedeckých zborníkoch (4), odborné práce v nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (3) a 1 prácu zverejnenú na internete. Podľa evidencie je 
na jej vedeckovýskumnú prácu registrovaných 160 citácií (z toho 88 zahraničných, 72 domácich), 53 citácií je registrovaných v  citačných databázach Web of Science alebo 
SCOPUS. 
 



 

Činnosť doc. Ing. Lucii Bednárovej, PhD. vo vedeckovýskumnej oblasti možno charakterizovať ako úspešnú, kvalitatívne aj kvantitatívne nadštandardnú, zameranú na  riešenie 
aktuálnych problémov v oblasti environmentálneho manažmentu a environmentálnych aspektov riadenia podniku. 
 
Pedagogická činnosť 

V doterajšom pedagogickom procese pôsobila vo viacerých predmetoch, aktuálne zabezpečuje predmety, ktoré profilujú aj absolventov študijných programov Fakulty 
baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií, Technickej univerzity v Košiciach v rámci študijného odboru získavanie a spracovanie zemských zdrojov. 
Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. výraznou mierou prispieva k inovácii študijných programov a predmetov. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje na manažment, 
environmentálny manažment a aplikovanie nových metód do manažérskej praxe s ohľadom na vnútropodnikové potreby ako aj s ohľadom na potreby Priemyslu 4.0. 

Vo svojej pedagogickej a tvorivej činnosti sa usiluje orientovať študentov na využívanie moderných metód, techník a manažérskych postupov. Zabezpečuje účasť domácich 
odborníkov z praxe a zahraničných lektorov na výučbe garantovaných predmetov ako aj aktívne sa zúčastňuje zahraničných prednáškových pobytov. Kontinuálne zabezpečuje 
inováciu predmetov v súlade s vývojovými trendmi hospodárskej praxe doma a v zahraničí. Úroveň jej pedagogického pôsobenia bola a je študentmi vždy hodnotená veľmi 
pozitívne. 

Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. absolvovala 3 prednáškové pobyty v zahraničí, a tiež realizovala 2 zahraničné vyžiadané prednášky čo nepochybne dokazuje, že menovaná je 
erudovaná a všeobecne uznávaná pedagogička v oblasti jej vedeckovýskumného zamerania. 

V rokoch 2002 - 2020 menovaná viedla viac ako 70 diplomových prác, konkrétne na Ekonomickej univerzite viedla 10 diplomových prác, na Prešovskej univerzite v Prešove 
58 diplomových prác a na Technickej univerzite v Košiciach 11 diplomových prác. Je autorkou viac ako 90 recenzných a oponentských posudkov na všetky typy záverečných 
prác - bakalárskych, inžinierskych, doktorandských i habilitačných. 

Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. v rámci pôsobenia na fakultách - SjFTUKE, FM PU PHF EU BA, FBERG TUKE bola viacnásobne menovaná za predsedu, resp. za člena v  komisiách 
pre štátne skúšky. 

Pedagogická činnosť doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. spĺňa požadované kritériá. Aktívne pôsobenie na viacerých univerzitách a fakultách a konfrontácia nadobudnutých 
poznatkov umožňuje reflektovať zmeny aj do vyučovacieho procesu, použitých pedagogických metód v rámci predmetov vyučovaných na 1. a 2. stupni štúdia. 

Svojím pôsobením v pedagogickom procese a publikačnou činnosťou sa doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. zaraďuje medzi významných odborníkov v oblasti interdisciplinárneho 
pedagogického pôsobenia s dôrazom na ekonómiu a manažment. Prezentovaním svojich znalostí v rámci pedagogického pôsobenia demonštruje hlboké znalosti a flexibilitu 
ako prejav pedagogických zručností a didaktických kompetencií v predmetnej problematike. Uvedené skutočnosti sú prínosom k rozvoju vedných a študijných odborov fakulty. 
 
Záver 

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

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



 

Príloha č. 5 

Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním  

Hodnotiaca správa inauguračnej komisie 
k vymenúvaciemu konaniu doc. Ing. Lucie Bednárovej, 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 10. júla 2021 predseda Vedeckej rady 
Obchodnej fakulty EU v Bratislave vymenoval inauguračnú komisiu na posúdenie skutočností podľa § 5 ods. 11 vyhlášky pre uchádzačku o inauguračné konanie doc. Ing. Luciu 
Bednárovú, PhD., docentku na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v nasledovnom zložení: 
 
Predseda komisie:   
prof. Ing.  Ferdinand Daňo, PhD.  
Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 

Členovia komisie:    
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. 
Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach 
prof. dr. hab. Grzegorz Ostasz 
Technická univerzita v Rzeszowe, Poľsko 
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.  
Fakulta materiálově-technologická VŠB – Technické univerzity v Ostrave, ČR 
 
Dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave zároveň vymenoval nasledujúcich oponentov pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD.: 
 
prof. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D., MBA 
Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ČR 
prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. dr. h. c. 
Oddělení analýz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR 
doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. 
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 
Oznámenie o konaní verejnej inauguračnej prednášky bolo zverejnené na webovom sídle EU v Bratislave odo dňa 28. 10. 2021 a uverejnené v denníku SME dňa  
23. 11. 2021, čím bola splnená podmienka ust. § 4 ods.10 vyhlášky. 
Vzhľadom na situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 prebehla inauguračná prednáška online formou prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. 
Verejný charakter verejnej časti inauguračnej prednášky bol zabezpečený verejným audiovizuálnym priamym prenosom, prenášaným na webovej stránke Obchodnej fakulty 
EU v Bratislave. 
 



 

Uchádzačka predniesla inauguračnú prednášku na tému: „Benchmarking v procese environmentálneho marketingu“ pred členmi Vedeckej rady Obchodnej fakulty EU v 
Bratislave, členmi inauguračnej komisie a oponentmi dňa 9. decembra 2021.  
 

1. Základné životopisné údaje o doc. Ing. Lucii Bednárovej, PhD. 

Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. sa narodila v roku 1980 vo Vranove nad Topľou. 
V rokoch 1997 – 2002 študovala na Technickej univerzite v Košiciach, na Ekonomickej fakulte v študijnom odbore financie, bankovníctvo a investovanie. V roku 2006 ukončila 
štúdium na 3. stupni štúdia na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v študijnom odbore environmentalistika. V roku 2008 bola vymenovaná za docentku na 
Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove v odbore manažment. 
Menovaná absolvovala v roku 2004 pedagogické minimum pre stredné školy na Katedre inžinierskej pedagogiky Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2007 absolvovala 
kurz vysokoškolskej pedagogiky podľa európskych štandardov IGIP na Katedre inžinierskej pedagogiky Technickej univerzity v Košiciach. 
V rokoch 2005 – 2007 pracovala ako odborná asistentka na Katedre environmentalistiky a riadenia procesov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V rokoch 
2007 – 2008 pracovala ako odborná asistentka na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2009 – 2019 pôsobila ako docentka na Wydziale Zarzadzania 
Politechniky Rzeszowskej v Rzeszowe v Poľsku. V rokoch 2008 – 2014 pôsobila ako docentka na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, v rokoch 2014 – 2019 
ako docentka na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach. Od roku 2019 pôsobí ako docentka na Fakulte BERG Technickej univerzity v Košiciach. 
 

2. Hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti 

Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. pôsobí na Oddelení manažérstva zemských zdrojov Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Počas svojho 
pôsobenia na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Fakulte manažmentu Politechniky Rzeszowskej v 
Rzeszowe, Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave aktívne participovala na vedecko-pedagogickom profilovaní pracovísk v relevantnej oblasti výchovno-vzdelávacieho 
procesu ako aj v oblasti výskumu. 
 
a) vzdelávacia činnosť (prednášky, semináre, cvičenia), v ktorej uchádzačka pôsobila po dobu svojej pedagogickej praxe 
 Doc. Bednárová pôsobila a pôsobí vo viacerých predmetoch, aktuálne zabezpečuje predmety, ktoré rofilujú aj absolventov študijných programov Fakulty BERG 
Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti vedie prednášky a semináre z predmetov manažment podniku, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, strategický manažment a 
rozhodovanie. Na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave zabezpečovala prednášky a semináre z predmetov svetová ekonomika, ekonomika a manažment využitia 
obnoviteľných zdrojov energie, marketing. Na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove zabezpečovala prednášky a semináre z predmetov medzinárodný 
manažment, interkulturálny manažment a podniková kultúra, kompetentnosť a rola manažéra v organizácii, manažérske rozhodovanie, businsess, management and 
organization, tvorivé metódy riadenia a manažérske hry, manažment prírodných zdrojov, základy environmentalistiky, vybrané aspekty v environmentálnom manažmente. 
Na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach zabezpečovala prednášky a semináre z predmetov environmentalistika, právne aspekty v životnom prostredí. Pôsobila 
a pôsobí ako garant predmetov manažment a ekonomika podniku, manažment podniku, ekonomika procesného riadenia, ekonomika a manažment využitia obnoviteľných 
zdrojov energie, hospodárska politika, udržateľnosť prírodných zdrojov, dlhové financovanie, ekonomika životného prostredia, finančné trhy, poisťovníctvo a poistenie 
podnikateľských subjektov, regionálny rozvoj, retail bankovníctvo. 
 
b) zavedenie nových predmetov, príprava nových študijných programov, ich garantovanie, príprava nových učebníc a učebných pomôcok 
Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. výraznou mierou prispieva k inovácii študijných programov a predmetov. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje na manažment, 
environmentálny manažment, aplikovanie nových metód do manažérskej praxe s ohľadom na vnútropodnikové potreby. V spolupráci so zahraničnými a domácimi autormi 
vydala 4 monografie a 7 vysokoškolských učebníc v rámci predmetov, na ktorých výučbe participovala a ktoré vedecko-výskumne profilovala prostredníctvom projektov.  
 
c) vedenie a oponovanie záverečných prác 



 

V rokoch 2002 – 2021 menovaná viedla viac ako 70 diplomových prác (z toho na EU v Bratislave 10 prác, na PU v Prešove 58 prác, na TU v Košiciach 11 prác).   
Doc. Bednárová pôsobí od roku 2016 ako školiteľka doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach. Pod jej vedením v rokoch 2019 – 2020 úspešne obhájili 
dizertačné práce dvaja doktorandi.  
Je autorkou viac ako 90 recenzných a oponentských posudkov na všetky typy kvalifikačných prác – bakalárskych, diplomových, dizertačných aj habilitačných. 
 
d) hodnotenie študentov v rámci predmetov 
 Doc. Bednárová sa usiluje v rámci svojej pedagogickej a tvorivej činnosti orientovať študentov na využívanie moderných metód, techník a manažérskych postupov. 
Zabezpečuje účasť domácich odborníkov z praxe a zahraničných lektorov na výučbe garantovaných predmetov. Kontinuálne zabezpečuje inováciu predmetov v súlade s 
vývojovými trendmi hospodárskej praxe doma aj v zahraničí. Úroveň jej pedagogického pôsobenia bola a je študentmi hodnotená veľmi pozitívne.  
 
e) predsedníctvo a členstvo v komisiách pre štátne skúšky 
 Doc. Bednárová bola pravidelne vymenovaná za predsedu, resp. člena komisie pre štátne skúšky. 
 
f) prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí 
Menovaná absolvovala počas pôsobenia na vysokých školách v SR viacero prednáškových pobytov doma aj v zahraničí, napr. na Fakulte manažmentu Politechniky Rzeszowskej 
v Rzeszowe, na Fakulte ekonómie a sociálnych vied Univerzity v Poznani, na Fakulte medzinárodných ekonomických vzťahov Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, na 
Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budejoviciach.  
 Pedagogická činnosť doc. Bednárovej spĺňa požadované kritériá. Aktívne pôsobenie na viacerých univerzitách a fakultách umožňuje reflektovať zmeny aj do 
vyučovacieho procesu, použitých pedagogických metód v rámci vyučovaných predmetov. Svojím pôsobením v pedagogickom procese sa  zaraďuje medzi významných 
odborníkov v oblasti interdisciplinárneho pedagogického pôsobenia. Demonštruje hlboké znalosti a flexibilitu ako prejav jej pedagogických zručností a didaktických 
kompetencií v predmetnej problematike. 
 

3. Hodnotenie publikačnej činnosti 

Dlhoročné pôsobenie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. vo vedecko-výskumnej oblasti sa odzrkadlilo v počte aj kvalite publikovaných výstupov, ktorými dokumentuje plnenie 
kritérií schválených Vedeckou radou EU v Bratislave.  
Menovaná je autorkou alebo spoluautorkou 2 vedeckých monografií vydaných v zahraničnom vydavateľstve, 2 vedeckých monografií vydaných v domácom vydavateľstve, 1 
vysokoškolskej učebnice vydanej v zahraničnom vydavateľstve, 6 vysokoškolských učebníc vydaných v domácom vydavateľstve, 10 vedeckých prác v zahraničných 
karentovaných časopisoch (všetky s IF>0,25), 8 vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus, 2 vedeckých prác v 
domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus, 1 kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácom vydavateľstve, 26 vedeckých 
prác  vydaných v ostatných zahraničných vydavateľstvách, 23 vedeckých prác vydaných v ostatných domácich vydavateľstvách, 5 vedeckých prác vydaných v zahraničných 
recenzovaných vedeckých zborníkoch, 4 vedeckých prác vydaných v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 2 odborných monografií vydaných v domácom 
vydavateľstve, 2 skrípt a učebných textov, 1 odbornej práce v ostatných zahraničných časopisoch, 8 odborných prác v domácich a zahraničných (recenzovaných aj 
nerecenzovaných) zborníkoch a abstraktov. 
 Publikovala 27 príspevkov na  zahraničných a 29 príspevkov na domácich vedeckých konferenciách.  Na jej publikačné výstupy  je evidovaných minimálne 160 ohlasov, z toho: 
47 citácií v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS, 6 citácií v domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch 
Web of Science a SCOPUS, 41 citácií v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch a 66 citácií v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných 
indexoch.  
Je možné konštatovať, že publikačná činnosť doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. spĺňa kvalitatívne aj kvantitatívne kritéria, a že menovaná je uznávanou osobnosťou na národnej 
aj medzinárodnej úrovni.  
 



 

4. Hodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti  

Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. sa počas pôsobenia na všetkých pracoviskách  aktívne zúčastňovala a zúčastňuje na riešení značného počtu vedeckovýskumných úloh a 
projektov. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť:  
 
a) projekty zahraničných grantových agentúr a zahraničných zadávateľov 
 
zodpovedný riešiteľ:  
 
Názov projektu:  Projekt i wdroženie elementów systemu zarandzania jakości zgodnego z norma ISO 9001:2015 
Číslo a grantová schéma projektu: NT-654-27-U-16002/116, RM- U-16024 
Doba riešenia:   01/2016– 04/2016 
Inštitúcia:   Wydzial Zarandzania, politechnika Rzeszowska - SERWOTECH 
Zameranie projektu: výskumný projekt  
 
Názov projektu: Backfill Mining Optimisation for Low- and Medium- Strength Deposits, „Go to market strategy“ 
Číslo a grantová schéma projektu: 19007 EIT Raw Materials KAVA 
Doba riešenia:   01/2019 – 12/2020 
Inštitúcia:   FBERG Technická univerzita v Košiciach. 
Zameranie projektu: výskumný projekt  
 
Názov projektu: EIT Raw Materials HUB-RCK Business Plan and Business Creation 
Číslo a grantová schéma projektu: 17253 EIT Raw Materials KAVA 
Doba riešenia:   01/2020 – 12/2020 
Inštitúcia:   FBERG Technická univerzita v Košiciach  
Zameranie projektu: výskumný projekt  
 
 
b) projekty domácich grantových agentúr a domácich zadávateľov 
 
zodpovedný riešiteľ:  
 
Názov projektu:  Optimalizácia organizačnej štruktúry podniku a projekt manažmentu prijímania, výberu a adaptácie pracovníkov v podmienkach výrobného podniku ANIRA 
s.r.o.  
Číslo a grantová schéma projektu: P-101-003420 
Doba riešenia:   10/2020 – 12/2020 
Inštitúcia:   FBERG Technická univerzita v Košiciach - ANIRA s.r.o. 
Zameranie projektu: výskumný projekt pre hospodársku prax 
 
 
Názov projektu:  Návrh manuálu riadenia prijímania a adaptácie pracovníkov v spoločnosti PO CAR, s.r.o 



 

Číslo a grantová schéma projektu: P-101-003220 
Doba riešenia:   10/2020 – 12/2020 
Inštitúcia:   FBERG Technická univerzita v Košiciach - PO CAR s.r.o 
Zameranie projektu: výskumný projekt pre hospodársku prax 
 
spoluriešiteľ: 
 
Názov projektu:  Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov 
Číslo a grantová schéma projektu: VEGA 1/0582/17 
Doba riešenia:   2017 – 2019  
Inštitúcia:   Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach 
Zameranie projektu: výskumný projekt 
 
Názov projektu:  Výskum a vývoj inovatívneho modelu pre účtovanie nákladov materiálovo-energetických tokov podniku 
Číslo a grantová schéma projektu: VEGA 1/0251/17 
Doba riešenia:   2017 – 2019  
Inštitúcia:   Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach 
Zameranie projektu: výskumný projekt 
 
Názov projektu:  Ekonomicko – environementálna štúdia a experimentálne overenie možností rekultivácie odkaliska troskopopolovej zmesi v SE EVO Vojany  
Číslo a grantová schéma projektu: VEGA 1/0936/15 
Doba riešenia:   2015 – 2017  
Inštitúcia:   Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach 
Zameranie projektu: výskumný projekt 
 
Názov projektu:  Integrácia manažmentu rizika do strategického riadenia nefinančných podnikov  
Číslo a grantová schéma projektu: VEGA 1/0121/10 
Doba riešenia:   2010 – 2013  
Inštitúcia:   Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove 
Zameranie projektu: výskumný projekt 
 
10. Názov projektu: Tvorba súboru učebných pomôcok pre novokreované manažérske disciplíny študijného programu v študijnom odbore Environmentálny manažment  
Číslo a grantová schéma projektu: KEGA 384-001PU-4/2010 
Doba riešenia:   2010 – 2013  
Inštitúcia:   Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove 
Zameranie projektu: výskumný projekt 
 
 
11. Názov projektu: Vzdelávací projekt spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ „Reforma vzdelávania na FM PU v Prešove“  
Číslo a grantová schéma projektu: OP Vzdelávanie ITMS 26110230111 
Doba riešenia:    2011 – 2015  



 

Inštitúcia:   Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove 
Zameranie projektu: vzdelávací projekt  
 
12. Názov projektu: Teoreticko-metodické aspekty demontáže výrobkov spotrebnej elektroniky po ukončení doby ich životnosti pre potreby recyklácie 
Číslo a grantová schéma projektu: VEGA 1/3232/06 
Doba riešenia:    2006 – 2008  
Inštitúcia:   Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach 
Zameranie projektu: vzdelávací projekt  
 
13. Názov projektu:  Priame a nepriame prostriedky ochrany ŽP  
Číslo a grantová schéma projektu: KEGA 3/3155/05  
Doba riešenia:   2005 – 2007  
Inštitúcia:   Strojnícka fakulta TU v Košiciach 
Zameranie projektu: výskumný projekt 
 
14. Názov projektu: Vytvorenie výskumných podkladov pre spracovanie novej modernej vysokoškolskej učebnice - Recyklačné postupy a technológie v jednotlivých 
priemyselných odvetviach - ako ťažisková oblasť nových študijných programov 2 a 3. stupňa vysokoškolského štúdia technických smerov v SR 
Číslo a grantová schéma projektu: KEGA 3/2155/04 
Doba riešenia:   2004 – 2006  
Inštitúcia:   Strojnícka fakulta TU v Košiciach 
Zameranie projektu: výskumný projekt 
 
15. Názov projektu: Modelovanie faktorov pracovného prostredia a ich optimalizácia v špecifikovaných v podmienkach strojárskych podnikov 
Číslo a grantová schéma projektu: VEGA1/1112/04 
Doba riešenia:   2004 – 2006  
Inštitúcia:   Strojnícka fakulta TU v Košiciach 
Zameranie projektu: výskumný projekt 
 
16. Názov projektu: Štandardizácia teoreticko-metodických princípov recyklačne orientovanej strojárskej produkcie a hodnotenia jej environmentálneho profilu 
Číslo a grantová schéma projektu: VEGA 1/1112/04 
Doba riešenia:   2004 – 2006  
Inštitúcia:   Strojnícka fakulta TU v Košiciach 
Zameranie projektu: výskumný projekt 
 
17. Názov projektu:  Projekt komplexného počítačom podporovaného systému environmentálneho posudzovania životného cyklu strojárskych výrobkov 
Číslo a grantová schéma projektu: VEGA 1/0418/03 
Doba riešenia:   2003 – 2005  
Inštitúcia:   Strojnícka fakulta TU v Košiciach 
Zameranie projektu: výskumný projekt 
 
18. Názov projektu: Komplexné hodnotenie strojárskych výrobkov z hľadiska demontáže 



 

Číslo a grantová schéma projektu: VEGA 1/0417/03 
Doba riešenia:   2003 – 2005 
Inštitúcia:  Strojnícka fakulta TU v Košiciach 
Zameranie projektu: výskumný projekt 
 
V závere možno konštatovať, že uchádzačka je uznávanou vedeckou osobnosťou v danom študijnom odbore, je uznávaná tiež v odborných kruhoch nielen na Slovensku, ale  
aj v zahraničí. 

5. Zdôvodnenie, ako uchádzačka ovplyvnila vývoj daného odboru vytvorením vedeckej školy 

 Doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD.. sa vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti dlhodobo venuje problematike environmentálneho manažmentu, 
dobrovoľných nástrojov environmentálneho manažmentu, manažérskych zručností v podnikovej praxi, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, manažérskeho rozhodovania. 
Budovanie svojej vlastnej vedeckej školy preukázala aj úspešnou prípravou dvoch 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. Lucia Bednárová, PhD. tieto kritériá vo 
všetkých predpísaných ukazovateľoch plní, v niektorých výrazne prekračuje. 
 Konkrétne plnenie jednotlivých kritérií je nasledovné: 

o pedagogická prax – plní na 237 % (pôsobí 19 rokov) 
o vysokoškolské učebnice: v počte plní na 300 %, v rozsahu plní na 219 %  
o skriptá a učebné texty: v počte plní na 100 %, v rozsahu plní na 161 %  
o počet diplomantov: plní na 395 % (ukončených 79 diplomantov) 
o garant odborného predmetu: plní na 300 % (garantuje 3 predmety) 
o počet ukončených doktorandov: plní na 100 % (ukončení 2 doktorandi) 
o vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: v počte plní na 100 %, v rozsahu plní na 154 %  
o 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 475 % (z toho 10 výstupov s IF>0,25) 
o vedecké práce a iné knižné publikácie: v počte plní na 317 %  
o odborné práce a iné knižné publikácie: v počte plní na 100 %  
o príspevky publikované v zborníkoch zo zahraničných konferencií: v počte plní na 110 %  
o príspevky publikované v zborníkoch z domácich konferencií: v počte plní na 270 %  
o citácie v domácich a zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch WOS alebo Scopus: v počte plní na  530 %  
o citácie v domácich a zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch; recenzie v domácich a zahraničných publikáciách: v počte plní na 535 %  
o ukončené grantové a iné výskumné úlohy (zodpovedný riešiteľ, resp. koordinátor): v počte plní na 166 %  
o ukončené grantové a iné výskumné úlohy (spoluriešiteľ): v počte plní na 325 % 

 
 

7. Hodnotenie prednesenej inauguračnej prednášky 



 

Uchádzačka predniesla inauguračnú prednášku na tému: „Benchmarking v procese environmentálneho marketingu“ pred členmi Vedeckej rady Obchodnej fakulty EU v 
Bratislave,  členmi inauguračnej komisie a oponentmi dňa 9. 12. 2021. 
V inauguračnej prednáške, ako aj v nasledujúcej rozprave doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. prezentovala svoju invenciu, šírku prehľadu literárnych zdrojov, konkrétne skúsenosti 
z praxe, ale aj poznatky získané z dlhoročného pedagogického a vedecko-výskumného pôsobenia na Technickej univerzite v Košiciach, Prešovskej univerzite v Prešove a na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Odborné názory a stanoviská opierajúce sa o skúsenosti zo vzdelávania, výskumu a bohatej spolupráce s hospodárskou a širšou 
spoločenskou praxou prezentovala na profesionálnej úrovni. Preukázala v nich široké spektrum vedomostí, tvorivé logické myslenie a integritu názorov.  
Obsah jej inauguračnej prednášky  dokumentuje odbornú fundovanosť uchádzačky, 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. Uchádzačka inauguračnou prednáškou v plnej miere potvrdila 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 autorky v predmetnej problematike, je prejavom pedagogických zručností a didaktických 
kompetencií. Vhodným spôsobom využila moderné prezentačné a komunikačné prostriedky, ktoré správne ekonomicky interpretovala.  
Inauguračná komisia pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. za profesorku konštatuje, že vedecká prednáška a vystúpenie kandidátky, ako aj jej reakcie 
na otázky vyslovené v rámci vedeckej diskusie dokazujú, že po vedeckej i formálnej stránke naplnila všetky kritériá požadované na udelenie vedecko-pedagogického titulu 
„profesor.“ 
 
8. Závery oponentských posudkov 
 
prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA 
 
Prof. Gavurová vo svojom posudku uvádza, že odborné zameranie inaugurantky je silne orientované na oblasť manažmentu,  environmentálneho manažmentu, dobrovoľné 
nástroje environmentálneho manažmentu, ako aj na manažérske zručnosti v podnikovej praxi. Je to deklarované aj typmi predmetov, ktoré doposiaľ vyučovala, ako aj v 
súčasnosti vyučuje na aktuálnom pracovisku. Z predložených podkladov je zrejmé, že počas svojho doterajšieho akademického pôsobenia aktívne participovala na vedecko-
odbornom profilovaní pracovísk, kde pôsobila v relevantných oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj vo vedecko-výskumnej oblasti. Osobitne vyzdvihla aj jej 
významný podiel na inováciách študijných programov a predmetov. Je veľmi aktívna vo vytváraní partnerstiev odborníkov z praxe a zahraničných lektorov, s cieľom 
zabezpečovania inovatívnej výučby predmetov. Aktivity inaugurantky a jej doterajšia pedagogická činnosť sú jasným dôkazom jej vysokej pedagogickej erudovanosti a 
úspešnosti so silným potenciálom neustále inovovať a zatraktívňovať vyučované predmety a naďalej úspešne rozvíjať svoju pedagogickú prax. Vedecké práce v  domácich a 
zahraničných karentovaných publikáciách, ako aj vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus vysoko 
prekračujú požadovaný počet podľa schválených kritérií inauguračných konaní na EU v Bratislave. Rovnako nadmerné je aj plnenie evidované v ďalších publikačných 
kategóriách. O úspešnosti jej publikačnej aktivity svedčí aj počet citácií. Vedecko-výskumná činnosť inaugurantky v kontexte požadovaných kritérií hodnotí ako nadštandardnú 
z kvalitatívnej, ako aj kvantitatívnej stránky, so silným potenciálom pre jej ďalší rozvoj.  
  
Záverečné hodnotenie prof. Gavurovej 
Na základe vyššie uvedených faktov konštatuje, že doc. Bednárová je významnou a uznávanou odborníčkou v oblasti interdisciplinárneho pôsobenia a svojimi doterajšími 
aktivitami v pedagogickej, ako aj vedecko-výskumnej oblasti deklaruje svoju vysokú erudovanosť v danom odbore s vysokým potenciálom ho ďalej rozvíjať. Menovaná spĺňa 
všetky kritériá inauguračných konaní na EU v Bratislave. Odporúča doc. Bednárovú vymenovať z profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod 
a marketing v odbore ekonómia a manažment. 
 
prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. 
 



 

 Prof. Vochozka v posudku konštatuje, že z hľadiska štruktúry spisu aj jeho obsahového zamerania boli splnené všetky požadované náležitosti a zásady. Zameranie jej 
pedagogickej činnosti, ako aj publikačnej činnosti považuje za interdisciplinárne. Považuje taký prístup za zaujímavý a v mnohých ohľadoch za prínosný. Interdisciplinárny 
prístup inaugurantky je z pohľadu univerzitného pôsobenia veľmi potrebný. Publikačná činnosť doc. Bednárovej napĺňa kritériá stanovené pre inauguračné konanie na EU v 
Bratislave, v niektorých ich významne prekračuje. Zaujímavý je aj ohlas na publikačnú činnosť inaugurantky. Publikačná činnosť inaugurantky sa vyznačuje interdisciplinárnym 
prístupom, a to ako na úrovni celého predloženého portfólia publikácií, ako aj na úrovni jednotlivých článkov. Oceňuje prepojenie pedagogickej a výskumnej činnosti 
inaugurantky. Vedecko-výskumnú činnosť doc. Bednárovej hodnotí ako dostatočnú, ohlasy na jej vedeckú činnosť sú pomerne bohaté.  
 
Záverečné hodnotenie prof. Vochozku 
 Doc. Bednárová je významnou osobnosťou v odbore habilitačného a inauguračného konania obchod a marketing, čo preukázala mierou naplnenia požiadaviek 
inauguračného konania. Oceňuje jej snahu o prepojenie pedagogickej a výskumnej činnosti, ktorá sa odráža v jej interdisciplinárnom prístupe a k snahe postihnúť skúmanú 
problematiku a vyučovanú látku v širokých súvislostiach. Kvalita predloženého inauguračného spisu je z hľadiska obsahu, štruktúry aj formy nesporná. Inaugurantka spĺňa 
požadované kritériá pre získanie vedecko-pedagogického titulu profesor. Odporúča menovať doc. Bednárovú za profesorku v odbore habilitačného a inauguračného konania 
obchod a marketing. 
 
doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.  
 
 Doc. Drábik vo svojom posudku hodnotí akademické pôsobenie inaugurantky na viacerých vysokých školách. Od začiatku svojej vedecko-výskumnej činnosti 
zameriava svoju pozornosť na oblasť medzinárodného manažmentu, environmentálneho manažmentu, environmentálnych aspektov riadenia podniku, ekonomickej 
efektívnosti environmentálneho manažérstva, benchmarkingu a environmentálneho marketingu. Výsledky vlastného vedeckého bádania publikovala v celom rade 
publikačných výstupov. Činnosť doc. Bednárovej vo vedecko-výskumnej oblasti možno charakterizovať ako úspešnú, kvalitatívne aj kvantitatívne nadštandardnú, zameranú 
na riešenie aktuálnych problémov v oblasti environmentálneho manažmentu a environmentálnych aspektov riadenia podniku. Pedagogická činnosť doc. Bednárovej spĺňa 
požadované kritériá, aktívne pôsobenie na viacerých univerzitách a konfrontácia nadobudnutých poznatkov umožňuje reflektovať zmeny aj do vyučovacieho procesu, 
použitých pedagogických metód v rámci vyučovaných predmetov. Doc. Bednárová sa zaraďuje medzi významných odborníkov v oblasti  interdisciplinárneho pedagogického 
pôsobenia s dôrazom na ekonómiu a manažment. Demonštruje svoje znalosti a flexibilitu ako prejav pedagogických zručností a didaktických kompetencií v predmetnej 
problematike. Uvedené skutočnosti sú prínosom k rozvoju vedných a študijných odborov fakulty. 
 
Záverečné hodnotenie doc. Drábika 
Doc. Drábik konštatuje, že doc. Bednárová spĺňa všetky kritériá. Na základe uvedeného odporúča vo vymenúvacom konaní pokračovať a po jeho úspešnom ukončení navrhuje 
vymenovať doc. Bednárovú za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 
 
9. Zhodnotenie a závere inauguračnej komisie  

Po zhodnotení všetkých predložených podkladov, po zhodnotení inauguračnej prednášky komisia pre inauguračné konanie doc. Ing.  Lucie Bednárovej, 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. Lucia Bednárová, 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 skúsená erudovaná vysokoškolská učiteľka a všeobecne uznávaná vedecká osobnosť doma a v zahraničí s bohatou a pozitívne hodnotenou publikačnou 
činnosťou,  



 

- odborná verejnosť vníma uchádzačku ako odborníčku, ktorá sa svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou činnosťou podieľa na formovaní problematiky 
environmentálneho manažmentu, vedeckom smerovaní a tým i na riešení konkrétnych úloh v tejto oblasti, 

- svojou publikačnou činnosťou dokázala, že poznatky získané na základe riešenia vedecko-výskumných projektov vie náležite spracúvať a prezentovať, 
- pri posudzovaní plnenia kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor hodnotila pozitívne nielen ich kvantitatívnu stránku, ale tiež významný kvalitatívny 

impakt publikačných výstupov,  
- svojou prácou prispieva ku skvalitneniu pedagogického procesu a k prehlbovaniu vedeckých poznatkov v skúmanej problematike,  
- svojím vystúpením v rámci inauguračného konania dokázala, že je vyhranenou vedeckou osobnosťou s vlastným prínosom do oblasti výskumu, je odborne erudovaná 

a pripravená výsledky svojej práce kvalifikovane prezentovať, 
- vytvorením vedeckej školy najmä v problematike environmentálneho manažmentu, dobrovoľných nástrojov environmentálneho manažmentu, manažérskych 

zručností v podnikovej praxi, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, manažérskeho rozhodovania  významnou mierou ovplyvnila rozvoj študijného odboru ekonómia a 
manažment.  

Na základe zhodnotenia vyššie uvedených skutočností a kritérií inauguračná komisia pre  vymenúvacie  konanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD.    
 

odporúča 
 
členom Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave schváliť návrh na  vymenovanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. za profesorku v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 
 
 
V Bratislave,  9. decembra 2021 
 
 
Predseda komisie:   
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.      
    
Členovia komisie:    
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.      
prof. dr. hab. Grzegorz Ostasz       
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.      
   
Oponenti:   
prof. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D., MBA      
prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. dr. h. c.    
doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.       

  



 

Príloha č. 6  
Výpis zo záznamu  č.  6 

zo zasadnutia Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave,konaného dňa 9. 12. 2021 online prostredníctvom MS Teams 

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

Verejný charakter verejnej časti vedeckej rady - inauguračná prednáška bol zabezpečený verejným audiovizuálnym prístupom na platformu MS Teams prostredníctvom 
hypertextového odkazu zverejneného na webovej stránke Obchodnej fakulty EU v Bratislave. 
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 uchádzačky o vedecko-pedagogický titul „profesor“, zhodnotil jej pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, ako aj jej 
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 odovzdal slovo doc. Ing. L. Bednárovej, PhD., aby predniesla svoju inauguračnú prednášku na tému: „Benchmarking v procese 
environmentálneho marketingu“. 
Po vystúpení doc. Bednárovej požiadal predseda inauguračnej komisie o stanovisko jednotlivých oponentov: 
 
prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA 
Prof. Gavurová vo svojom posudku uvádza, že odborné zameranie inaugurantky je silne orientované na oblasť manažmentu,  environmentálneho manažmentu, dobrovoľné 
nástroje environmentálneho manažmentu, ako aj na manažérske zručnosti v podnikovej praxi. Je to deklarované aj typmi predmetov, ktoré doposiaľ vyučovala, ako aj v 
súčasnosti vyučuje na aktuálnom pracovisku. Z predložených podkladov je zrejmé, že počas svojho doterajšieho akademického pôsobenia aktívne participovala na vedecko-
odbornom profilovaní pracovísk, kde pôsobila v relevantných oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj vo vedecko-výskumnej oblasti. Osobitne vyzdvihla aj jej 
významný podiel na inováciách študijných programov a predmetov. Je veľmi aktívna vo vytváraní partnerstiev odborníkov z praxe a zahraničných lektorov, s cieľom 
zabezpečovania inovatívnej výučby predmetov. Aktivity inaugurantky a jej doterajšia pedagogická činnosť sú jasným dôkazom jej vysokej pedagogickej erudovanosti a 
úspešnosti so silným potenciálom neustále inovovať a zatraktívňovať vyučované predmety a naďalej úspešne rozvíjať svoju pedagogickú prax. Vedecké práce v  domácich a 
zahraničných karentovaných publikáciách, ako aj vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus vysoko 
prekračujú požadovaný počet podľa schválených kritérií na uguračných konaní na EU v Bratislave. Rovnako nadmerné je aj plnenie evidované v ďalších publikačných 
kategóriách. O úspešnosti jej publikačnej aktivity svedčí aj počet citácií. Vedecko-výskumná činnosť inaugurantky v kontexte požadovaných kritérií hodnotí ako nadštandardnú 
z kvalitatívnej, ako aj kvanitatívnej stránky, so silným potenciálom pre jej ďalší rozvoj.  
 
Záverečné hodnotenie prof. Gavurovej 
Na základe vyššie uvedených faktov konštatuje, že doc. Bednárová je významnou a uznávanou odborníčkou v oblasti interdisciplinárneho pôsobenia a svojimi doterajšími 
aktivitami v pedagogickej, ako aj vedecko-výskumnej oblasti deklaruje svoju vysokú erudovanosť v danom odbore s vysokým potenciálom ho ďalej rozvíjať. Menovaná spĺňa 
všetky kritériá inauguračných konaní na EU v Bratislave. Odporúča doc. Bednárovú vymenovať za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod 
a marketing v odbore ekonómia a manažment. 
 



 

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. 
Prof. Vochozka v posudku konštatuje, že z hľadiska štruktúry spisu aj jeho obsahového zamerania boli splnené všetky požadované náležitosti a zásady. Zameran ie jej 
pedagogickej činnosti, ako aj publikačnej činnosti považuje za interdisciplinárne. Považuje taký prístup za zaujímavý a v mnohých ohľadoch za prínosný. Interdisciplinárny 
prístup inaugurantky je z pohľadu univerzitného pôsobenia veľmi potrebný. Publikačná činnosť doc. Bednárovej napĺňa kritériá stanovené pre inauguračné konanie na EU v 
Bratislave, v niektorých ich významne prekračuje. Zaujímavý je aj ohlas na publikačnú činnosť inaugurantky. Publikačná činnosť inaugurantky sa vyznačuje interdisciplinárnym 
prístupom, a to ako na úrovni celého predloženého portfólia publikácií, ako aj na úrovni jednotlivých článkov. Oceňuje prepojenie pedagogickej a výskumnej činnosti 
inaugurantky. Vedecko-výskumnú činnosť doc. Bednárovej hodnotí ako dostatočnú, ohlasy na jej vedeckú činnosť sú pomerne bohaté.  
Záverečné hodnotenie prof. Vochozku 
Doc. Bednárová je významnou osobnosťou v odbore habilitačného a inauguračného konania obchod a marketing, čo preukázala mierou naplnenia požiadaviek inauguračného 
konania. Oceňuje jej snahu o prepojenie pedagogickej a výskumnej činnosti, ktorá sa odráža v jej interdisciplinárnom prístupe a k snahe postihnúť skúmanú problematiku a 
vyučovanú látku v širokých súvislostiach. Kvalita predloženého inauguračného spisu je z hľadiska obsahu, štruktúry aj formy nesporná. Inaugurantka spĺňa požadované kritériá 
pre získanie vedecko-pedagogického titulu profesor. Odporúča menovať doc. Bednárovú za profesorku v odbore habilitačného a inauguračného konania obchod a marketing. 
 
doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.  
Doc. Drábik vo svojom posudku hodnotí akademické pôsobenie inaugurantky na viacerých vysokých školách. Od začiatku svojej vedecko-výskumnej činnosti zameriava svoju 
pozornosť na oblasť medzinárodného manažmentu, environmentálneho manažmentu, environmentálnych aspektov riadenia podniku, ekonomickej efektívnosti 
environmentálneho manažérstva, benchmarkingu a environmentálneho marketingu. Výsledky vlastného vedeckého bádania publikovala v celom rade publikačných výstupov. 
Činnosť doc. Bednárovej vo vedecko-výskumnej oblasti možno charakterizovať ako úspešnú, kvalitatívne aj kvantitatívne nadštandardnú, zameranú na riešenie aktuálnych 
problémov v oblasti environmentálneho manažmentu a environmentálnych aspektov riadenia podniku. Pedagogická činnosť doc. Bednárovej spĺňa požadované kritériá, 
aktívne pôsobenie na viacerých univerzitách a konfrontácia nadobudnutých poznatkov umožňuje reflektovať zmeny aj do vyučovacieho procesu, použitých pedagogických 
metód v rámci vyučovaných predmetov.  
Doc. Bednárová sa zaraďuje medzi významných odborníkov v oblasti interdisciplinárneho pedagogického pôsobenia s dôrazom na ekonómiu a manažment. Demonštruje svoje 
znalosti a flexibilitu ako prejav pedagogických zručností a didaktických kompetencií v predmetnej problematike. Uvedené skutočnosti sú prínosom k rozvoju vedných a 
študijných odborov fakulty. 
Záverečné hodnotenie doc. Drábika 
Doc. Drábik konštatuje, že doc. Bednárová spĺňa všetky kritériá. Na základe uvedeného odporúča vo vymenúvacom konaní pokračovať a po jeho úspešnom ukončení navrhuje 
vymenovať doc. Bednárovú za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v 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. Tomáš Výrost, PhD. 
- Vedeli by ste prosím priblížiť „školu“, ktorú v rámci svojho akademického pôsobenia budujete? Konkrétne prosím, aby ste svojimi slovami priblížili  
1) jednu Vašu knižnú publikáciu,  
2) jeden Váš článok v karentovanom časopise a  
3) jedného doktoranda a rámcovú tému jeho/jej dizertačnej práce, ktorého ste viedli,  
ktoré považujete za najvýznamnejšie a najdôležitejšie z hľadiska Vášho akademického pôsobenia? 
 
prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.  
 Ako plánujete implementovať závery nedávneho glasgowského summitu do Vašej vedeckovýskumnej činnosti vo väzbe na Obchod a marketing?  
Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor sa udeľuje podľa vysokoškolského zákona a internej smernice EU v Bratislave uchádzačovi, ktorý spĺňa tieto 

podmienky (podľa § 76 ods. 7 zákona): 



 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole, 
b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy, alebo 
všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce, 
objavy, vynálezy, 
c) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou a jeho vedecké práce 
dosiahli aj medzinárodné uznanie.  
V tejto súvislosti moje otázky sú:   
- Charakterizujte, prosím, stručne svoju vedeckú školu v oblasti „Obchod a marketing“ (a to najmä v prepojení na Vaše vedecké výstupy a podiel v karentovaných časopisoch 

a indexovaných časopisoch, z ktorých mnohé, resp. prakticky všetky podľa key words zasahujú do iných oblastí ako je oblasť Vašej inaugurácie).  
- Ďalšia súvisiaca otázka je - prečo považujete FeDexPrint&Ship, ktoré uvádzate ako vydavateľstvo Vašej zahraničnej monografie za vydavateľstvo? 
 
prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD. 
- V čom vidíte najväčší prínos benchmarkingu z pohľadu úloh konkurenčného rozsahu v oblasti rozhodovania ako jednej z etáp procesu environmentálneho marketingu? 
- Ako hodnotíte výsledky revízie BCG matice pre ich využiteľnosť benchmarkingu v procese environmentálneho marketingu?  
 
prof. Ing. Viera Kubičková, PhD. 
- Otázka smeruje k Vašej vedeckej škole, ktorú reprezentujete o.i. aj absolventami doktorandského štúdia. Aká je Vaša vedecká platforma súvisiaca s témou z oblasti 

cestovného ruchu absolventa doktorandského štúdia a ktorú Vašu základnú vedeckú školu ste obhajobou tejto témy rozšírili (ktoré výstupy alebo projekty sú súvisiace)? 
 
V diskusii ďalej vystúpili doc. Drábik, Ing. Rehák doc. Výrost a prof. Ferenčíková. 
 
Po odpovediach inaugurantky na vyššie uvedené otázky ukončil predseda komisie inauguračnú prednášku a požiadal členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa pripojili 
do samostatného mítingu, kde spolu vypracovali hodnotiacu správu inauguračnej komisie. 
 
NEVEREJNÁ ČASŤ ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY OBCHODNEJ FAKULTY EU V BRATISLAVE 

 
K bodu 6) 
Rôzne 

5b) Oznámenie záverov z hodnotiacej správy inauguračnej komisie predsedom inauguračnej komisie a schvaľovanie návrhu na vymenovanie doc. Ing. 
Lucie Bednárovej, 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. o 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. Lucie Bednárovej, 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. Lucie Bednárovej, PhD. za profesora. 
Prihlasovací kód na hlasovanie bol doručený mailom všetkým členom vedeckej rady zúčastneným na zasadnutí. Hlasovanie prebiehalo prostredníctvom aplikácie strawpool. 

Výsledok tajného hlasovania Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 9. 12. 2021 k návrhu na vymenovanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, 



 

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   12 
počet členov VR OF, ktorí hlasovali PROTI návrhu na vymenovanie za profesora     3 
počet členov VR OF, ktorí sa zdržali hlasovania         3 
počet neplatných hlasov           1 
 

Uznesenie VR OF č. 4/9.12.2021: 
Vedecká rada Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 9. decembra 2021 prerokovala návrh  inauguračnej komisie na vymenovanie 
doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v obore ekonómia a manažment. Pri prerokúvaní 
uvedeného návrhu posúdila splnenie podmienok i dodržanie postupu ustanovených zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a 
profesor, ako aj splnenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent schválených pre inauguračné konanie Vedeckou radou Ekonomickej univerzity EU v 
Bratislave. 
Vedecká rada Obchodnej fakulty EU v Bratislave konštatuje, že doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. splnila všetky stanovené podmienky a kritériá na získanie vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ a na základe uvedeného rozhodla tajným hlasovaním schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. za profesora v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v obore ekonómia a manažment. Predseda Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v 
Bratislave predloží schválený návrh na vymenovanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. za profesora rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave do 30 dní od prerokovania 
tohto rozhodnutia.  
  
 
V Bratislave, 9. 12. 2021 
Zapísala: Ing. A. Mizerová, PhD. 
 
 

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



Ekonomická univerzita v Bratislave 

 

Z Á P I S N I C A 
 
zo zasadnutia Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave konaného dňa 7. februára 2022 

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 profesorku: 

-  doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.,  

-  doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. 

4. Dodatok č. 1 k Zásadám organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave 

5. Dodatok č.1 k Pravidlám pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

6. Dodatok č. 4 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. Rôzne - Dodatok č. 2 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 

a konkrétnym podmienkam na obsadzovanie funkcií profesorov na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave 

 

 

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 zvolení: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. a doc. PhDr. Rudolf 

Kucharčík, PhD..  

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení z ostatného zasadnutia VR EU v Bratislave konaného dňa 6. decembra 

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 profesorku:  

 

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, 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. Mgr. Renáty Pakšiovej, PhD., pracovníčky Katedry účtovníctva a audítorstva 



Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave za profesorku v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania účtovníctvo. 

  

Prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. ako predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov 

vedeckej rady so závermi inauguračnej komisie. Následne vystúpila doc. Pakšiová. V rozprave za 

prítomnosti inaugurantky vystúpila prof. Čaplánová a doc. Pakšiová reagovala na jej otázky. Bez 

prítomnosti inaugurantky vystúpil prof. Brezina. 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    21  

Počet členov VR v Bratislave, ktorí hlasovali proti vymenovaniu      2 

Počet členov VR v Bratislave, ktorí sa zdržali hlasovania        3 

Počet neplatných hlasov            0 

 

Uznesenie č. 1  

Členovia VR EU v Bratislave prerokovali a schválili návrh na vymenovanie doc. Ing. Mgr. Renáty 

Pakšiovej, PhD., pracovníčky Katedry účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky 

EU v Bratislave za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania účtovníctvo. 

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 jej vymenovaniu 

za profesorku na MŠVVaŠ SR (do 30 dní od schválenia vo VR EU v Bratislave). 

 

Termín: 9.3.2022 

 

doc. Ing. Lucia Bednárová, 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. Lucie Bednárovej, PhD., externej uchádzačky na Obchodnej fakulte EU 

v Bratislave za profesorku 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 vystúpila doc. Bednárová. V rozprave za 

prítomnosti inaugurantky vystúpili doc. Péliová a prof. Brezina. Následne doc. Bednárová reagovala 

na otázky a podnety vystupujúcich. Bez prítomnosti inaugurantky vystúpili prof. Daňo a doc. Drábik. 

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    17 

Počet členov VR v Bratislave, ktorí hlasovali proti vymenovaniu      4 

Počet členov VR v Bratislave, ktorí sa zdržali hlasovania        5 

Počet neplatných hlasov            0 

 

Uznesenie č. 2  

Členovia VR EU v Bratislave prerokovali a schválili návrh na vymenovanie doc. Ing. Lucie 

Bednárovej, PhD., externej uchádzačky na Obchodnej fakulte EU v Bratislave za profesorku v odbore 

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



so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov predloží podklady k jej vymenovaniu za profesorku na MŠVVaŠ SR (do 30 dní 

od schválenia vo VR EU v Bratislave). 

 

Termín: 9.3.2022 

 

4. Dodatok č. 1 k Zásadám organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave 

 

Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Puškárová vecne uviedla návrh 

Dodatku č. 1 k Zásadám organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, 

ktorý bol prerokovaný na rokovaní Vedenia EU v Bratislave dňa 6.12.2021 a na zasadnutí Kolégia 

rektora EU v Bratislave dňa 15.12.2021.  

 

Výsledok hlasovania (24 hlasujúcich): 

súhlasí: 23 

nesúhlasí:   0 

zdržiava sa:   1 

 

Uznesenie č. 3 

Členovia VR EU v Bratislave prerokovali a schválili Dodatok č. 1 k Zásadám organizácie 

doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave bez pripomienok.  

 

 

5. Dodatok č. 1 k Pravidlám pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

 

Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Puškárová vecne uviedla návrh 

Dodatku č. 1 k Pravidlám pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Vedenia EU v Bratislave 

dňa 1.12.2021, na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 15.12.2021 a na zasadnutí 

Akademického senátu EU v Bratislave dňa 24.1.2022.  

 

Výsledok hlasovania (24 hlasujúcich): 

súhlasí: 24 

nesúhlasí:   0 

zdržiava sa:   0 

 

Uznesenie č. 4 

Členovia VR EU v Bratislave prerokovali a schválili Dodatok č. 1 k Pravidlám pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave bez 

pripomienok.  

 

 

6. Dodatok č. 4 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. 4 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, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Vedenia EU v Bratislave 

dňa 19.1.2022 a na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 26.1.2022.  

 



Výsledok hlasovania (24 hlasujúcich): 

súhlasí: 24 

nesúhlasí:   0 

zdržiava sa:   0 

 

Uznesenie č. 5 

Členovia VR EU v Bratislave prerokovali a schválili Dodatok č. 4 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 bez pripomienok.  

 

 

7. Rôzne - Dodatok č. 2 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov a konkrétnym podmienkam na obsadzovanie funkcií profesorov na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave 

 

Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc. Puškárová vecne uviedla návrh 

Dodatku č. 2 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétnym 

podmienkam na obsadzovanie funkcií profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorý bol 

prerokovaný na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 26.1.2022.  

 

Výsledok hlasovania (24 hlasujúcich): 

súhlasí: 21 

nesúhlasí:   1 

zdržiava sa:   2 

 

Uznesenie č. 6 

Členovia VR EU v Bratislave prerokovali a schválili Dodatok č. 2 k Všeobecným kritériám na 

obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétnym podmienkam na obsadzovanie funkcií 

profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave bez pripomienok.  

 

Rektor EU v Bratislave a predseda VR EU v Bratislave prof. Daňo informoval všetkých členov 

o ukončení členstva prof. Machkovej vo Vedeckej rade EU v Bratislave ku dňu 31.3.2022  

a poďakoval sa za online účasť na zasadnutí. Termín ďalšieho zasadnutia VR EU v Bratislave nebol 

zatiaľ stanovený. 

  

 

Bratislava, 7. februára 2022 

 

 

 

Zapísala:          doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD., v. r. 

              prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium  

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., v. r.  doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., v. r. 

 

 

 

 

        prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., v. r. 

              predseda VR EU v Bratislave 



OnVote – Protokol o hlasovaní

Zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave 7.2.2022
Zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave 7.2.2022 13:00 - Hlasovanie 1

Hlasovací lístok:
Uznesenie č. 1 (tajné hlasovanie)

S návrhom na vymenovanie doc. Ing. Mgr. Renáty Pakšiovej, PhD. za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania
účtovníctvo:

Hlasovanie spustené: 07.02.2022 13:59:09 
Hlasovanie ukončené: 07.02.2022 13:59:34 
Prezentovali sa: 26 Hlasovali: 26 
Alexander Ballek, Anetta Čaplánová | KET EU v Bratislave, Bilinský Ján Ing., Bohuslava Mihalčová | PHF EU v Košiciach, Boris Mattoš | University of Economics in Bratislava, Daniel

Kollár | EU BA, Erik Šoltés | FHI EU v Bratislave, Erika Pastoráková | NHF EU v Bratislave, Eva Hanuláková | OF EU v Bratislave, Ferdinand Daňo | EU v Bratislave, Hana Machková,

Hiadlovsky Vladimir, doc. Ing., PhD., Ivan Brezina, Ivan Šramko | EU BA, Jana Peliova | Prorektor EU v Bratislave, Kažimír Peter, Ludmila Lipkova, Mária Spišiaková | FAJ EU v

Bratislave, Michal Tkáč | PHF EU v Košiciach, Paula Puškárová | Prorektorka EU v Bratislave, Peter Drábik | OF EU v Bratislave, Peter Markovič | FPM EU v Bratislave, Radoslav

Štefančík | FAJ EU v Bratislave, Rudolf Kucharčík ǀ FMV EU v Bratislave, Rudolf Sivak | EU v Bratislave, Zuzana Juhaszova | Prorektor EU v Bratislave

Súhlasím: 21 (80.77%) 

Nesúhlasím: 2 (7.69%) 

Zdržiavam sa: 3 (11.54%) 



OnVote – Protokol o hlasovaní

Zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave 7.2.2022
Zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave 7.2.2022 13:00 - Hlasovanie 2

Hlasovací lístok:
Uznesenie č. 2 (tajné hlasovanie)

S návrhom na vymenovanie doc. Ing. Lucie Bednárovej, PhD. za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a
marketing:

Hlasovanie spustené: 07.02.2022 14:35:51 
Hlasovanie ukončené: 07.02.2022 14:36:19 
Prezentovali sa: 26 Hlasovali: 26 
Alexander Ballek, Anetta Čaplánová | KET EU v Bratislave, Bilinský Ján Ing., Bohuslava Mihalčová | PHF EU v Košiciach, Boris Mattoš | University of Economics in Bratislava, Daniel

Kollár | EU BA, Erik Šoltés | FHI EU v Bratislave, Erika Pastoráková | NHF EU v Bratislave, Eva Hanuláková | OF EU v Bratislave, Ferdinand Daňo | EU v Bratislave, Hana Machková,

Hiadlovsky Vladimir, doc. Ing., PhD., Ivan Brezina, Ivan Šramko | EU BA, Jana Peliova | Prorektor EU v Bratislave, Kažimír Peter, Ludmila Lipkova, Mária Spišiaková | FAJ EU v

Bratislave, Michal Tkáč | PHF EU v Košiciach, Paula Puškárová | Prorektorka EU v Bratislave, Peter Drábik | OF EU v Bratislave, Peter Markovič | FPM EU v Bratislave, Radoslav

Štefančík | FAJ EU v Bratislave, Rudolf Kucharčík ǀ FMV EU v Bratislave, Rudolf Sivak | EU v Bratislave, Zuzana Juhaszova | Prorektor EU v Bratislave

Súhlasím: 17 (65.38%) 

Nesúhlasím: 4 (15.38%) 

Zdržiavam sa: 5 (19.23%) 



OnVote – Protokol o hlasovaní

Zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave 7.2.2022
Zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave 7.2.2022 13:00 - Hlasovanie 3

Hlasovací lístok:
Uznesenie č. 3

S Dodatkom č. 1 k Zásadám organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave:

Hlasovanie spustené: 07.02.2022 14:47:20 
Hlasovanie ukončené: 07.02.2022 14:47:50 
Prezentovali sa: 24 Hlasovali: 24

Súhlasím: 23 (95.83%) 
Bilinský Ján Ing., Bohuslava Mihalčová | PHF EU v Košiciach, Boris Mattoš | University of Economics in Bratislava, Daniel Kollár | EU BA, Erik Šoltés | FHI EU v Bratislave, Erika

Pastoráková | NHF EU v Bratislave, Eva Hanuláková | OF EU v Bratislave, Ferdinand Daňo | EU v Bratislave, Hana Machková, Hiadlovsky Vladimir, doc. Ing., PhD., Ivan Brezina,

Jana Peliova | Prorektor EU v Bratislave, Kažimír Peter, Ludmila Lipkova, Mária Spišiaková | FAJ EU v Bratislave, Michal Tkáč | PHF EU v Košiciach, Paula Puškárová | Prorektorka

EU v Bratislave, Peter Drábik | OF EU v Bratislave, Peter Markovič | FPM EU v Bratislave, Radoslav Štefančík | FAJ EU v Bratislave, Rudolf Kucharčík ǀ FMV EU v Bratislave, Rudolf

Sivak | EU v Bratislave, Zuzana Juhaszova | Prorektor EU v Bratislave

Nesúhlasím: 0 (0%) 

Zdržiavam sa: 1 (4.17%) 
Anetta Čaplánová | KET EU v Bratislave



OnVote – Protokol o hlasovaní

Zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave 7.2.2022
Zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave 7.2.2022 13:00 - Hlasovanie 4

Hlasovací lístok:
Uznesenie č. 4

S Dodatkom č. 1 k Pravidlám pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave:

Hlasovanie spustené: 07.02.2022 14:52:28 
Hlasovanie ukončené: 07.02.2022 14:52:39 
Prezentovali sa: 24 Hlasovali: 24

Súhlasím: 24 (100%) 
Anetta Čaplánová | KET EU v Bratislave, Bilinský Ján Ing., Bohuslava Mihalčová | PHF EU v Košiciach, Boris Mattoš | University of Economics in Bratislava, Daniel Kollár | EU BA,

Erik Šoltés | FHI EU v Bratislave, Erika Pastoráková | NHF EU v Bratislave, Eva Hanuláková | OF EU v Bratislave, Ferdinand Daňo | EU v Bratislave, Hana Machková, Hiadlovsky

Vladimir, doc. Ing., PhD., Ivan Brezina, Jana Peliova | Prorektor EU v Bratislave, Kažimír Peter, Ludmila Lipkova, Mária Spišiaková | FAJ EU v Bratislave, Michal Tkáč | PHF EU v

Košiciach, Paula Puškárová | Prorektorka EU v Bratislave, Peter Drábik | OF EU v Bratislave, Peter Markovič | FPM EU v Bratislave, Radoslav Štefančík | FAJ EU v Bratislave, Rudolf

Kucharčík ǀ FMV EU v Bratislave, Rudolf Sivak | EU v Bratislave, Zuzana Juhaszova | Prorektor EU v Bratislave

Nesúhlasím: 0 (0%) 

Zdržiavam sa: 0 (0%) 



OnVote – Protokol o hlasovaní

Zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave 7.2.2022
Zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave 7.2.2022 13:00 - Hlasovanie 5

Hlasovací lístok:
Uznesenie č. 5

S Dodatkom č. 4 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:

Hlasovanie spustené: 07.02.2022 14:56:12 
Hlasovanie ukončené: 07.02.2022 14:56:36 
Prezentovali sa: 24 Hlasovali: 24

Súhlasím: 24 (100%) 
Anetta Čaplánová | KET EU v Bratislave, Bilinský Ján Ing., Bohuslava Mihalčová | PHF EU v Košiciach, Boris Mattoš | University of Economics in Bratislava, Daniel Kollár | EU BA,

Erik Šoltés | FHI EU v Bratislave, Erika Pastoráková | NHF EU v Bratislave, Eva Hanuláková | OF EU v Bratislave, Ferdinand Daňo | EU v Bratislave, Hana Machková, Hiadlovsky

Vladimir, doc. Ing., PhD., Ivan Brezina, Jana Peliova | Prorektor EU v Bratislave, Kažimír Peter, Ludmila Lipkova, Mária Spišiaková | FAJ EU v Bratislave, Michal Tkáč | PHF EU v

Košiciach, Paula Puškárová | Prorektorka EU v Bratislave, Peter Drábik | OF EU v Bratislave, Peter Markovič | FPM EU v Bratislave, Radoslav Štefančík | FAJ EU v Bratislave, Rudolf

Kucharčík ǀ FMV EU v Bratislave, Rudolf Sivak | EU v Bratislave, Zuzana Juhaszova | Prorektor EU v Bratislave

Nesúhlasím: 0 (0%) 

Zdržiavam sa: 0 (0%) 



OnVote – Protokol o hlasovaní

Zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave 7.2.2022
Zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave 7.2.2022 13:00 - Hlasovanie 6

Hlasovací lístok:
Uznesenie č. 6

S Dodatkom č. 2 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétnym podmienkam na obsadzovanie funkcií
profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave:

Hlasovanie spustené: 07.02.2022 14:59:00 
Hlasovanie ukončené: 07.02.2022 14:59:23 
Prezentovali sa: 24 Hlasovali: 24

Súhlasím: 21 (87.5%) 
Bilinský Ján Ing., Bohuslava Mihalčová | PHF EU v Košiciach, Boris Mattoš | University of Economics in Bratislava, Daniel Kollár | EU BA, Erik Šoltés | FHI EU v Bratislave, Erika

Pastoráková | NHF EU v Bratislave, Eva Hanuláková | OF EU v Bratislave, Ferdinand Daňo | EU v Bratislave, Hana Machková, Hiadlovsky Vladimir, doc. Ing., PhD., Jana Peliova |

Prorektor EU v Bratislave, Kažimír Peter, Ludmila Lipkova, Mária Spišiaková | FAJ EU v Bratislave, Paula Puškárová | Prorektorka EU v Bratislave, Peter Drábik | OF EU v Bratislave,

Peter Markovič | FPM EU v Bratislave, Radoslav Štefančík | FAJ EU v Bratislave, Rudolf Kucharčík ǀ FMV EU v Bratislave, Rudolf Sivak | EU v Bratislave, Zuzana Juhaszova |

Prorektor EU v Bratislave

Nesúhlasím: 1 (4.17%) 
Anetta Čaplánová | KET EU v Bratislave

Zdržiavam sa: 2 (8.33%) 
Ivan Brezina, Michal Tkáč | PHF EU v Košiciach



 

Príloha č. 8 

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

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Obchodnej fakulty  

Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 9. 12. 2021 

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

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

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

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

5.  FRANCOVÁ  Zuzana, Ing., PhD. prítomná 

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

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

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

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

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

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

13.  KRNÁČOVÁ Paulína, Ing., PhD. prítomná 

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

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

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

17.  ORGONÁŠ Jozef, Ing., PhD. prítomný 

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

19.  REHÁK Róbert, Ing., PhD. prítomný 

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

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

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

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

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

2.  BALLEK Alexander, Ing. prítomný 

3.  BILINSKÝ Ján, Ing.  prítomný 

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

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

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

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

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

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

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

11.  KAŽIMÍR Peter, Ing.  prítomný 

12.  KOLLÁR Daniel, Ing.  prítomný 

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

14.  LANČARIČ Pavol, Ing., PhD. ospravedlnený 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27.  ŠRAMKO Ivan, Ing.  prítomný 

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

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

30.  TRENČIANSKA Elena, Ing., CSc. ospravedlnená 
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