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Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly Katarína Stachová, Hoghová, Ing., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 14.10.1982  Žiar nad Hronom 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 
akademický rast 

PhD. - 2006- 2009 

Materiálovotechnologická fakulta STU, Ústav priemyselného inžinierstva, 

manažmentu a kvality, priznaný titul „PhD“ odbor 5.2.52 priemyselné 

inžinierstvo 

Názov dizertačnej práce: Návrh metodiky komplexnej analýzy súčasného 

stavu firemnej kultúry v priemyselných podnikoch 

Ing. - 2001-2006 

Materiálovotechnologická fakulta STU, Katedra priemyselného inžinierstva 

a manažmentu, priznaný titul „inžinier“ odbor 5.2.52 priemyselné 

inžinierstvo 

Ďalšie vzdelávanie 3/2012 – do súčasnosti  

Štvrťročná účasť na seminároch ,,Business Brunch“  zameraných na oblasť 

riadenia ľudských zdrojov, Vzdelávacia agentúra Motiv P 

5/2008 – 6/2008 

Kurzy ,,Efektívne riešenie problémov a riadenie konfliktov“ a ,,Projektový 

tím a komunikácia“, Projekt ,,Modulárny systém dištančného vzdelávania 

v projektovom manažmente s podporou e-learningu a informačných 

technológií“ 

Priebeh zamestnaní 9/ 2009- do súčasnosti  

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 

Furdekova 16, Bratislava 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

9/ 2009- do súčasnosti  

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 
Furdekova 16, 851 04 Bratislava  
- Výučba predmetov v slovenskom jazyku (prednášky, 

cvičenia/semináre): Personálny manažment, Riadenie ľudských 
zdrojov, Organizačná kultúra 

- Výučba predmetov v anglickom jazyku v rámci Erazmus teaching 
programu (prednášky, cvičenia): Human resource management 

9/2006-7/2009 

Materiálovotechnologická fakulta STU, Paulínska 16, 917 24 Trnava 

- Vedenie cvičení z predmetov: Organizačná kultúra, Základy 
manažmentu, Podnikové hospodárstvo 

Odborné alebo umelecké zameranie Riadenie ľudských zdrojov, Organizačná kultúra 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 
a začlenenia podľa smernice č. 13/2008-
R o bibliografickej registrácii 
a kategorizácii publikačnej činnosti, 
umeleckej činnosti a ohlasov (AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá  

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAA01 Stachová, Katarína [UKOEXAM] (50%) - Stacho, Zdenko (50%): 

Competitiveness is based on human resources. - 1. vyd. - Częstochowa : The 

Managers of Quality and Production Association, 2014. - 135 s. 

ISBN 978-83-63978-16-7 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 

vydané v domácich vydavateľstvách 

ABB01 Stachová, Katarína [UKOEXAM] (100%) : Súčasný stav funkcií riadenia 

ľudských zdrojov 

In: Riadenie ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku. - 

Bratislava : Iura edition, 2013. - S. 32-101. - ISBN 978-80-8078-606-9 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

ACB01 Stachová, Katarína [UKOEXAM] (50%) - Stacho, Zdenko (50%): 

Analýza organizačnej kultúry. - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie 

a manažmentu verejnej správy, 2014. - 141 s. 

ISBN 978-80-89654-16-1 

BCI Skriptá a učebné texty 

BCI 01   Kachaňáková, A. 30% - Stachová, K. 70%: Organizačná kultúra. - 1. 

vyd. - Bratislava : crr.sk, 2011. - 124 s. ISBN 978-80-8137-011-3 

BCI 02   Stachová, K. 100%  Stachová, Katarína 100%: Personálny 

manažment. - 1. vyd. - Bratislava : crr.sk, 2011. - 114 s. ISBN 978-80-8137-

010-6 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Ohlasy spolu 65 : 

 [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 

indexoch (11) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch (29) 
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 Podpis uchádzača, v.r. 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch (25) 
 

Kontaktná adresa V. Clementisa 13/A, 917 01, Trnava 


