Profesijný životopis
Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly

Anna Pilková, Pilková, doc. Ing., CS., MBA

Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

18.11.1953 v Nitre
1978 - Ing. VŠE (terajšia Ekonomická
univerzita) Bratislava, FERVO
1985 - CSc. – VŠE Bratislava, FERVO
1990 - doc. – vymenovanie podľa zákona
č.39/1980 pre odbor ekonomika a riadenie
priemyslu
1981- 1982 postgraduálne štúdium na MFF UK
v Bratislave – „Numerická matematika
a výpočtová technika“.
1991 – 1992 MBA – Rochester Institute of
Technology, (USA)
1992 (3 mesiace) – výskumná stáž v USA Today
, Arlington, Washington,D.C. (USA)
1992-1993 (9 mesiacov) – študijný a výskumný
pobyt v Rochester Institute of Technology,
Rochester a University of Rochester – Simon
School of Business.
1995 – 2008 – absolvovanie kurzov a seminárov
z bankovníctva, ALM, Riadenie rizík, Basilej
I,II...
1978 – 1994 – VŠE, FERVO Bratislava
1994 – 2009 – Poľnobanka, a.s. Bratislava a jej
nástupníci UniBanka, UniCredit Bank Slovakia
Bratislava.
2009 – doteraz – Univerzita Komenského
v Bratislave, Fakulta managementu.
1978 – 1981: asistentka, VŠE, FERVO. Vedenie
seminárov a cvičení v predmetoch Podniková
ekonómia, Riadenie, Organizácia a riadenie
výroby.
1981 –jún 1990: odborná asistentka – VŠE,
FERVO Bratislava. Prednášky, semináre
a cvičenia z predmetov: Plánovanie
priemyselných podnikov, Prognózy a plánovanie
priemyselných podnikov, Modelovanie
ekonomických procesov (na dennom štúdiu,
štúdiu popri zamestnaní a v postgraduálnom
štúdiu). Vedenie špeciálnych a diplomových
seminárov a diplomových prác.
jún 1990 január 1994 – docentka VŠE, FERVO
Manažérske plánovanie. Modelovanie
ekonomických procesov - prednášky a semináre.
Vedenie diplomových prác a doktorandskej
práce.
1994- 1996 – externý spolupracovník VŠE,
FERVO: Akvizície a fúzie – prednášky
a semináre.
1997 – 2009 – externý spolupracovník Fakulty
managementu Univerzity Komenského
v Bratislave. Vedenie doktorandských
dizertačných prác.
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Odborné alebo umelecké zameranie
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

2009 – doteraz docentka, Fakulta managementu
Univerzity Komenského v Bratislave. Na 1.
stupni štúdia pôsobí v predmetoch Podnikanie a
Rozvoj podnikateľských zručností
v medzigeneračných tímoch. Na 2. stupni štúdia
pôsobí v predmetoch Hodnotové riadenie firiem a
Riadenie rizík 1 a 2. Na 3. stupni štúdia
zabezpečuje predmet Malé a stredné podnikanie
Podnikanie, strategický manažment,
bankovníctvo.
1. AAB Vedecké monografie vydané
v domácich vydavateľstvách (3)
AAB01 Pilková, Anna [UKOMAKSP] (32%) – et
kol.: Podnikanie na Slovensku : vysoká aktivita, nízke
rozvojové ašpirácie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita
Komenského Fakulta managementu, 2012. - 207 s.
ISBN 978-80-223-2823-4
AAB02 Pilková, Anna [UKOMAKSP] (20%) – et.
kol.: Podnikanie na Slovensku : nadpriemerná
podnikateľská aktivita v podpriemernom
podnikateľskom prostredí. - 1. vyd. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - 335 s.
ISBN 978-80-223-3481-5
AAB03 Pilková, Anna [UKOMAKSP] (25%) – et.
kol.: Podnikanie na Slovensku : aktivita, inkluzivita,
prostredie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita
Komenského vBratislave, 2014. - 365 s.
ISBN 978-80-223-3756-4

2.ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
ABC01 Pilková, Anna [UKOMAKSP] (50%) Pätoprstý, Viliam (50%): Deepening financial
Intermediation in the New Europe : The Role of Banks
In: Financial Intermediation in the New Europe :
Banks, Markets and Regulation in EU Accession
Countries. - Cheltenham : Edward Elgar, 2004. - S.
28-55. - ISBN 1-84376-949-2

3. ACB Vysokoškolské učebnice vydané
v domácich vydavateľstvách (4)
ACB01 Horecká, Katarína - Kráľovič, Jozef - Pilková,
Anna [UKOMAKSP]: Prognózy a plánovanie
priemyselných podnikov. - 1. vyd. - Bratislava : VŠE,
1981. - 301 s.
ACB03 Pilková, Anna [UKOMAKSP] - Štrbová, Eva
- Grznár, Miroslav - Režňáková, Mária: Firemné
plánovanie. - 1. vyd. - Bratislava : Elita, 1994. - 213 s.
ISBN 80-85323-57-5
ACB04 Pilková, Anna [UKOMAKSP] (17%) – et
kol.: Manažment v praxi : Prípadové štúdie zo
slovenského podnikateľského prostredia. - 1. vyd. Bratislava : Ofprint JH, 2012. - 177 s. ISBN 978-8089037-30-8
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4. BCI Skriptá a učebné texty (8)
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Počet doktorandov: školených
ukončených
Kontaktná adresa

Celkovo 77 ohlasov z toho 32 v zahraničných
publikáciách, 45 v domácich publikáciách. Z
toho 8 v publikáciách registrovaných v citačných
indexoch.
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách
registrované v citačných indexoch (6)
[o2] Citácie v domácich publikáciách
registrované v citačných indexoch (2)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách
neregistrované v citačných indexoch (26)
[o4] Citácie v domácich publikáciách
neregistrované v citačných indexoch (41)
[o6] Recenzie v domácich publikáciách (2)
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