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N á v r h    s t a n o v i s k a  

 

inauguračnej komisie k Žiadosti doc. Mgr. Tatiany Kluvánkovej, PhD. o začatie  

inauguračného konania, o splnení kritérií pre vymenovanie za profesora  

v odbore 3.3.15. manažment 

 

 

Na základe Žiadosti doc. Mgr. Tatiany Kluvánkovej, PhD., pedagogickej a vedecko-

výskumnej pracovníčky Katedry ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity 

Komenského v Bratislave v súlade s § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v znení neskorších zmien, v súlade s § 4 ods. 6 Vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky č. 457/2012 Z. z. a 

v súlade s Vnútorným predpisom č. 7/2014 - Zásadami habilitačného konania o udelenie titulu 

docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave 

v znení dodatku č. 1, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 03.03.2014, prof. RNDr. Jozef 

Komorník, DrSc., predseda Vedeckej rady Fakulty managementu Univerzity Komenského 

v Bratislave, vymenoval so súhlasom Vedeckej Rady Fakulty managementu Univerzity 

Komenského zo dňa 03.06.2015, inauguračnú komisiu na prípravu inauguračného konania 

uchádzačky na vymenovanie za profesora v odbore 3.3.15. manažment v zložení: 

 

predseda: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.   UK Bratislava  

členovia: prof. RNDr. František Petrovič, PhD.  UKF Nitra 

prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.   SAV Bratislava  

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.    STU Bratislava 

 

 

Zasadnutie inauguračnej komisie sa uskutočnilo dňa 04.06.2015 za účasti všetkých 

členov. Inauguračná komisia preskúmala podklady, na základe ktorých členovia komisie 

vypracovali svoj návrh stanoviska. Členovia komisie rokovali v zmysle uvedených právnych 

predpisov: 

 

a) Zákon č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

b) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

v znení vyhlášky č. 457/2012 Z. z. 

c) Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za 

profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1  zo dňa 19. 03. 

2014 (ďalej len „Zásady UK“) 

d) Kritériá Fakulty managementu Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického 

titulu „profesor. 
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Inauguračná komisia dospela k nasledovným výsledkom: 

 

Kritérium na vymenúvacie konanie za 

profesora 

Minimálna 

požiadavka 

Plnenie 

Pedagogická prax v rokoch 10 10 

Kontaktná výučba docenta 3 3 

Publikačná činnosť: 

a) vysokoškolské učebnice / alternuje 

skriptá, učebné texty  

b) pôvodné vedecké publikácie, z toho:  

- v kategórii A 

- príspevky v časopisoch s IF väčším 

alebo rovným ako 0,25 

 

1 

 

55 

6 

2 

 

 

2 

 

55 

16 

16 

Ohlasy/citácie na publikačnú činnosť  

- z toho WoS, SCOPUS 

30 

10 

130 

120 

 

 

Publikačnú činnosť uchádzačky tvoria i ďalšie práce, ktorými sú napríklad vedecké 

práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch, vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiích, a kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydané v zahraničných vydavateľstvách. 

Komisia konštatuje, že predložené podklady sú kvalitne vypracované a obsahujú 

hodnoverné údaje o pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti uchádzačky. V nich uvedená 

kategorizácia publikácií, ohlasov, prác a činností je v zmysle Kritérií Akreditačnej komisie 

KHKV3 a Vnútorného predpisu č. 2/2013 Smernice rektora UK o evidencii publikačnej 

činnosti. Hodnovernosť podkladov inauguračná komisia overila fyzickou kontrolou publikácií 

a ohlasov uvedených v zozname publikačnej činnosti a ostatných dokladov. 

 

Zdôvodnenie navrhovaného stanoviska: 

 

Inauguračná komisia postupovala podľa Zásad habilitačného konania o udelenie titulu 

docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave zo dňa 

19. 03. 2014 a svoje stanovisko zdôvodňuje nasledovne: 

 

1. Podklady, ktoré sú súčasťou Žiadosti uchádzačky o začatie inauguračného konania zo 

dňa 02. 06. 2015 sa skladajú z: 

a) profesijného životopisu, 

b) dokladov o získaní vysokoškolského vzdelania a vedeckých hodností PhD. 

c) vymenúvacieho dekrétu za docenta, 

d) prehľadu pedagogickej činnosti a prehľadu dosiahnutých výsledkov vo výchovno-

vzdelávacej práci, dokladu o pedagogickom pôsobení 

f)  zoznamu pôvodných publikovaných vedeckých  a odborných prác v danom odbore 

s uvedením ich ohlasov, 
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g)  zoznamu ďalších ohlasov vedeckej činnosti, 

h) stručnej charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov vypracovaných 

uchádzačkou, 

i) súboru prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých a 

odborných prác a ich ohlasov, 

k) doklad o vlastnej vedeckej škole,  

nn) doklady o pôsobení v medzinárodných a domácich vedeckých projektoch. 

 

2. Inauguračná komisia konštatuje, že Žiadosť doc. Mgr. Tatiany Kluvánkovej, PhD. 

obsahuje všetky požadované náležitosti podľa platnej právnej úpravy. Podľa ustanovenia 

článku 23 ods. 6 Zásad UK a na základe preverenia podkladov uvedených v ods. 1 

inauguračná komisia konštatuje, že všetky vyhovujú stanoveným kritériám, ako aj 

požiadavkám hodnovernosti a správnosti kategorizácie publikácií, ohlasov, prác 

a dosiahnutých vedeckých výsledkov.  

 

Záver: 

 

Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia konštatuje, že doc. Mgr. 

Tatiana Kluvánková, PhD. spĺňa kritéria Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu pre vymenovanie za profesora a navrhuje, aby doc. Mgr. Tatiana Kluvánková, 

PhD. predniesla inauguračnú prednášku s názvom „Zodpovedné rozhodovanie: manažment 

zdieľaných statkov v podmienkach globálnej zmeny“. 

 

Podpisy členov inauguračnej komisie: 

 

 

Predseda: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. .........................v.r.................... 

 

Členovia: prof. RNDr. František Petrovič, PhD.  .........................v.r.................... 

 

 prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. ........................v.r..................... 

 

 prof. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD. .......................v.r...................... 

 

 

 

V Bratislave, dňa 04. 06. 2015 


