
Výpis zo zápisu a rokovania výberovej komisie na obsadenie funkčného miesta 

docenta a profesora na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity 

Komenského v Bratislave 

 

podľa ustanovení vnútorného predpisu UK č. 19/2022 – Zásady výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK 

v Bratislave 

 

I. Výberové konanie na 1 funkčné miesto VŠ učiteľa – docenta na Ústav ekonómie  

 

a) Zoznam členov výberovej komisie: 

 doc. Ing. Tomáš Domonkos, PhD.  
 prof. Ing. Mgr. Renata Pitoňáková, PhD.  
 doc. Ing. Brian Konig, PhD.  
 doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.  
 prof. Ing. Martin Lukáčik, PhD. 

       Bc. Kristína Ježíková (zástupkyňa študentov, bez hlasovacieho práva)  

 

b) Údaje vybraných uchádzačov a uchádzačiek:   

 

 Požiadavky Plnenie požiadaviek 

1. meno, priezvisko, rodné 

priezvisko 

 

 Vladimír Mlynarovič 

2. akademické tituly, 

vedecko-pedagogické tituly, 

umelecko-pedagogické 

tituly, vedecké hodnosti, 

 

 Doc., Ing., PhD.  

3. rok narodenia, 

 

 1952 

4. údaje o vysokoškolskom 

vzdelaní, ďalšom 

akademickom raste a 

absolvovanom ďalšom 

vzdelávaní, 

 

PhD.  1987 – doc., VŠ Ekonomická  

v Bratislave,  teória riadenia 

a plánovania,  

5. údaje o priebehu 

zamestnaní a priebehu 

pedagogickej činnosti, 

 

3 roky po PhD. 

3 roky v rozsahu 50% odb. 

asistenta (t.j. 6 hod./sem.) 

 

01/2007 – trvá: FSEV UK  

 VŠ učiteľ - docent 

6. údaje o odbornom alebo o 

umeleckom zameraní, 

 

  operačný výskum, 

matematické 

programovanie, finančné 

inžinierstvo a investovanie, 

viackritériálne 

rozhodovanie, 



makroekonomická analýza, 

modelovanie investičného 

rozhodovania, penzijné 

fondy, 

7. údaje o publikačnej 

činnosti, 

 

15 vedeckých výstupov  

z toho 2 x A (monografia, 

kapitola alebo indexované  

55 vedeckých (z 57 celkovo)  

6 x vedecká práca 

v karentovanom časopise (1 

zahr., 5 domáce)  

1 x  vedecká práca v zahr. 

indexovanom časopise 

WoS/Scopus  

8. ohlasy na vedeckú alebo 

umeleckú prácu, 

 

20 
z toho: 2 zahraničné 

(preferenčne indexované)  

34 
z toho: 9 zahraničných 

z toho  18 registrovaných  

 

9. počet doktorandov, 

ktorým je alebo bol 

školiteľom s určením, koľkí z 

nich štúdium ku dňu 

vyhotovenia životopisu 

riadne skončili.  

 

Neaplikuje sa Neaplikuje sa  

 

 

 Požiadavky Plnenie požiadaviek 

1. meno, priezvisko, rodné 

priezvisko 

 

 Renata Nováková, rod. 

Beňová 

2. akademické tituly, 

vedecko-pedagogické tituly, 

umelecko-pedagogické 

tituly, vedecké hodnosti, 

 

 Doc., Ing., PhD.  

3. rok narodenia, 

 

 1968 

4. údaje o vysokoškolskom 

vzdelaní, ďalšom 

akademickom raste a 

absolvovanom ďalšom 

vzdelávaní, 

 

PhD.  2004 – doc.,  Slovenská 

technická univerzita 

v Bratislave, inžinierstvo 

kvality produkcie 

5. údaje o priebehu 

zamestnaní a priebehu 

pedagogickej činnosti, 

 

3 roky po PhD. 

3 roky v rozsahu 50% odb. 

asistenta (t.j. 6 hod./sem.) 

 

08.11.2018 – 12.05.2022 VŠ – 

profesor Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave, Inštitút 

manažmentu 

6. údaje o odbornom alebo o 

umeleckom zameraní, 

 

 Inžinierstvo kvality 

produkcie, integrovaný 

systém riadenia rizík, audítor 



v manažérstve kvality pre 

medzinárodné hodnotenie 

technických programov na 

univerzitách v rámci EU, 

neuromarketing, práca na 

domácich grantových 

projektoch 

7. údaje o publikačnej 

činnosti, 

 

15 vedeckých výstupov  

z toho 2 x A (monografia, 

kapitola alebo indexované  

138 vedeckých (z 358 

celkovo)  

1 x vedecká práca 

v karentovanom časopise (1 

zahr.)  

1 x  vedecká práca v zahr. 

indexovanom časopise 

WoS/Scopus  

8. ohlasy na vedeckú alebo 

umeleckú prácu, 

 

20 
z toho: 2 zahraničné 

(preferenčne indexované)  

77 
z toho: 33 zahraničných 

z toho  10 registrovaných  

 

9. počet doktorandov, 

ktorým je alebo bol 

školiteľom s určením, koľkí z 

nich štúdium ku dňu 

vyhotovenia životopisu 

riadne skončili.  

 

Neaplikuje sa Neaplikuje sa  

 

 

 

c) Názov študijného odboru, v ktorom majú pôsobiť: ekonómia a manažment  
d) Počet uchádzačov: 2  



 


