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Stanovisko inauguračnej komisie 

o splnení kritérií pre vymenovanie za profesora v odbore 3.3.15. manažment 

uchádzačky doc. Ing. Jany Kajanovej, PhD. 

 

Na základe Žiadosti o začatie inauguračného konania (ďalej len „žiadosť“) doc. Ing. 

Jany Kajanovej, PhD., prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., predseda Vedeckej rady Fakulty 

managementu Univerzity Komenského v Bratislave, vymenoval dňa 06. 02. 2019 inauguračnú 

komisiu na prípravu vymenúvacieho konania uchádzačky o titul profesor v odbore 3.3.15. 

manažment.  

Vymenovanie komisie je v súlade s § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) a podľa § 1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent alebo profesor (ďalej len 

„vyhláška“) a Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania 

za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „zásady“) k vyhláške  

a so súhlasom Vedeckej rady Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Komisia pracovala v zložení: 

 

predseda komisie:   

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,   Univerzita Komenského v Bratislave 

členovia:    

prof. Ing. Dušan Baran, PhD.    Slovenská technická univerzita v Bratislave 

prof. Ing. Viera Marková, PhD.  Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.  VUT Brno, Česká republika 

 

Zasadnutie inauguračnej komisie sa uskutočnilo dňa 21. 02. 2019 a zúčastnili sa ho 

všetci členovia. Inauguračná komisia preskúmala podľa 1 ods. 15 vyhlášky splnenie kritérií 

platných na FM UK na vymenúvacie konanie za profesora v odbore 3.3.15. manažment a na 

základe toho dospela k nasledujúcim výsledkom: 

Kritériá na získanie titulu profesor požiadavka uchádzač plnenie 

Pedagogická prax  komplexná 

a kontinuálna činnosť  

 

 

 

splnené 

v rokoch min. 3* 10 splnené 

v rokoch (celkom)   21 splnené 

Publikačná činnosť    

vykonávanie výskumnej činnosti 

a publikovanie výsledkov 

   

splnené 

Monografia   2 splnené 
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Vysokoškolská učebnica, resp. skriptá 1 / 2 7/0 splnené 

Vedecké práce    

celkom 55 88 splnené 

z toho: v kategórii A 6 7 splnené 

z toho: v časopisoch s IF ˃ 0,25 2 2** splnené 

Ohlasy    

celkom 30 212 splnené 

Z toho evidovaných vo WoS / SCOPUS 10 41 splnené 

Vedecká škola    

Vyškolenie doktoranda    

Školení doktorandi  12 splnené 

Ukončení doktorandi  1 7 splnené 

Z toho: po dizertačnej skúške 1 4 splnené 

Posúdenie medzinárodnej úrovne    

Ohlasy aspoň v 3 zahraničných krajinách 20 82 splnené 

z toho evidovaných vo WoS / SCOPUS 8 33 splnené 

 

Uchádzačka doc. Ing, Jana Kajanová, PhD. vykonáva pedagogickú činnosť 

kontinuálne od 1.9.1997 (okrem obdobia 1.12.1998 – 31.8.1999), čo predstavuje takmer 21 

rokov aktívnej pedagogickej činnosti na dvoch univerzitách:  

• Slovenská technická univerzita v Bratislave (1997 – 2011), 

• Univerzita Komenského v Bratislave (2011 – doteraz). 

 V rámci pedagogickej činnosti zabezpečovala a zabezpečuje prednášky na 

všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a vedie cvičenia a semináre na 

všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. 

názov predmetu stupeň štúdia forma výučby obdobie 

Účtovníctvo I                    1. stupeň prednášky, semináre 2011 – 2016 

Účtovníctvo II                   1. stupeň prednášky, semináre 2011 – 2016 

Účtovníctvo III                   1. stupeň semináre 2011 – 2016 

Základy účtovníctva                             1. stupeň prednášky, semináre 2015 - doteraz 

Postupy účtovania pre 

podnikateľov     

 

1. stupeň 

 

prednášky, semináre 

 

2015 - doteraz 

Nákladové účtovníctvo     1. stupeň prednášky, semináre 2016 - doteraz 

Cost Accounting 1. stupeň prednášky, semináre 2013 - doteraz 

Základy daňovníctva         1. stupeň prednášky 2013 - doteraz 

Daňové účtovníctvo          1. stupeň prednášky 2013 - doteraz 

Manažérske účtovníctvo   2. stupeň prednášky 2015 - doteraz 

Daňovníctvo 2. stupeň prednášky 2013 - doteraz 

Taxation 2. stupeň prednášky 2018 - doteraz 

Daňové systémy                3. stupeň prednášky 2014 - doteraz 

K ďalším pedagogickým činnostiam patrí: 

- vedenie a oponovanie bakalárskych a diplomových prác, 

- vedenie a oponovanie rigoróznych a dizertačných prác, 
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- spolupráca s Paneurópskou vysokou školou v Bratislave, 

- lektorská činnosť na Expertíznom a edukačnom inštitúte v Bratislave.  

Medzi najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, učebnice a texty, ktoré tvoria prílohu 

žiadosti o začatie vymenúvacieho konania na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

„profesor“, patria nasledujúce publikácie: 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAA01  Kajanová, Jana - Ölvecká, Viera - Saxunová, Darina: Hodnotenie majetkovej a 

kapitálovej štruktúry. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.  88 s. ISBN 978-80-7478-716-4 

AAA02  Kajanová, Jana: Costs under the pressure of globalization. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2017. 63 s. ISBN 978-80-7552-943-5 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

ACB01  Kajanová, Jana: Náklady a ceny. 1. vyd. Bratislava: Iris, 2005. 150 s. ISBN 80-

89018-92-0 

ACB02  Herzka, Pavol - Kajanová, Jana: Ekonomika a manažment podniku. 1. vyd. 

Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2010. 206 s. ISBN 978-80-227-3268-0 

ACB03  Kajanová, Jana: Podvojné účtovníctvo: vybrané účtovné prípady. 1. vyd. 

Bratislava: Kartprint, 2014. 171 s. ISBN 978-80-89553-19-8 

ACB04  Kajanová, Jana - Saxunová, Darina - Ölvecká, Viera: Podvojné účtovníctvo: 

zbierka úloh a príkladov. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. 142 s. ISBN 978-80-

8168-172-1 

ACB05  Kajanová, Jana - Saxunová, Darina - Ölvecká, Viera: Podvojné účtovníctvo: 

zbierka úloh a príkladov. 2. upravené vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 142 s. ISBN 

978-80-8168-322-0 

ACB06  Kajanová, Jana: Podvojné účtovníctvo: vybrané účtovné prípady. 2. vyd. 

prepracované a doplnené. Bratislava: Kartprint, 2016. 167 s. ISBN 978-80-89553-40-2 

ACB07  Kajanová, Jana - Ölvecká, Viera - Saxunová, Darina: Podvojné účtovníctvo: 

zbierka úloh a príkladov. 3. preprac. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2018. 142 s. [print].  

(Ekonómia ; zv. 705) ISBN 978-80-8168-886-7 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AEC01  Kajanová, Jana: Analýza vývoja daňového systému Slovenskej republiky po 

vstupe do Európskej únie. In: Slovenská republika - členský štát EÚ. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2014. s. 64-78. ISBN 978-80-7380-520-3 
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Vedeckú školu uchádzačky dokumentuje fakt, že ako externá školiteľka na Ústave 

manažmentu Slovenskej technickej univerzity viedla dvoch doktorandov externej formy 

štúdia (Ing. Jakub Rečičár, Ing. Alexandra Turáková). Od roku 2011 ako zamestnankyňa 

Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave viedla 12 doktorandov, a to 4 

zahraničných (FM UK) a 8 domácich doktorandov. 

K ďalším vedeckým a výskumným aktivitám uchádzačky možno zahrnúť: 

- riešenie vedeckých projektov, 

- riešenie inštitucionálnych úloh, 

- posudzovanie projektov VEGA a KEGA, 

- organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií (Horizonty 

podnikateľského prostredia  rokoch 2012, 2013, 2014, 2018) 

Projektovú aktivitu v období rokov 1999 – 2018 uchádzačky doc. Ing. Jany Kajanovej, PhD. 

dokumentuje priložená tabuľka.  

 

V zozname ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť uchádzačky možno 

prezentovať nasledovné skutočnosti. Doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. je 

- členkou Vedeckej rady Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, 

- členkou predsedníctva Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

- členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore „Ekonomika 

a manažment podniku“ na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, 

- predsedníčkou Vedeckej rady časopisu Maneko, 

- recenzentkou zahraničných časopisov: Trends Economics and Management (VUT Brno, 

Česká republika) a Oeconomia Copernicana (Poľsko, indexovaný vo WoS), 

- posudzovateľkou projektov Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) a Vedeckej 

grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a 

Slovenskej akadémie vied (KEGA), 

- oponentkou 19 dizertačných prác (tabuľka 1), z toho 6 zahraničných, 

- recenzentkou 16 knižných publikácií (tabuľka 2), 

druh projektu počet zaradenie 

Inštitucionálne úlohy 3 spoluriešiteľ 

Projekt VEGA 7 zodpovedný riešiteľ (3) 

zástupca zodpovedného riešiteľa (3) 

spoluriešiteľ (1) 
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- členkou habilitačnej komisie (PhDr. Miroslav Škoda, PhD., Ing. Milan Fiľa, PhD.), 

- členkou organizačných výborov medzinárodných vedeckých konferencií (domácich aj 

zahraničných), 

-  členkou vedeckých výborov medzinárodných vedeckých konferencií (domácich aj 

zahraničných),  

- predsedníčkou a členkou komisií pre vykonanie dizertačných skúšok, 

- predsedníčkou a členkou komisií pre obhajoby dizertačných prác,  

- predsedníčkou a členkou komisií pre vykonanie štátnych záverečných skúšok 

(bakalárskych a diplomových). 

Po preverení požadovaných podkladov, v súlade s čl. 1, ods. 1 a 2 zásad k vyhláške, 

dospela inauguračná komisia k záveru, že uchádzačka spĺňa kritériá FM UK pre vymenovanie 

za profesora. Hodnovernosť podkladov si inauguračná komisia overila fyzickou kontrolou 

publikácií uvedených v publikačnej činnosti a štatistike ohlasov. Jej kategorizácia sa uvádza  

v súlade so zákonom. 

Záver: 

Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia navrhuje, aby doc. Ing. 

Jana Kajanová, PhD. predniesla inauguračnú prednášku na tému: „Vybrané aspekty 

riadenia nákladov vo výrobných podnikoch“. 

 

Zdôvodnenie stanoviska: 

Inauguračná komisia postupovala podľa čl. 18, ods.1 zásad k vyhláške takto: 

1. Inauguračná komisia predkladá svoj návrh na základe podkladov tvoriacich súčasť 

žiadosti uchádzačky o začatie inauguračného konania, ktoré boli preverené podľa čl. 1, 

ods. 2 príslušných zásad k citovanej vyhláške: 

a) profesijný životopis,  

b) osvedčenú kópiu dokladov o vysokoškolskom vzdelaní druhého a tretieho stupňa, 

c) osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol udelený titul docent, 

d) prehľad pedagogickej činnosti, 

e) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác,  

f) stručnú a výstižnú charakteristiku najdôležitejších vedeckých výsledkov, 

g) súbor všetkých prác uvedených v zozname e),  

h) najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, učebnice, učebné texty, 

i) doklady o vlastnej vedeckej škole. 
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2. Podľa čl. 1, ods. 2 zásad a na základe preverenia podkladov uvedených  

v predchádzajúcich bodoch (a, b, c, d, e, f, g), inauguračná komisia konštatuje, že 

všetky vyhovujú stanoveným požiadavkám, ako aj požiadavkám na hodnovernosť  

a správnosť kategorizácie publikácií, ohlasov a dosiahnutých vedeckých výsledkov 

tak, ako sa uvádzajú v príslušných zoznamoch podľa čl. 1, ods. 2, písmen d, f, i zásad. 

Uvedené skutočnosti svedčia o vysokej vedeckej aj pedagogickej odbornosti 

menovanej, o jej systematickom prístupe k teoretickým aj praktickým aspektom 

odbornej a vedeckej problematiky, ako aj o metodickej spôsobilosti rozvíjať tvorivosť 

študentov vo vzdelávacom procese na vysokej škole. 

3. Pri hodnotení plnenia kritérií, podľa čl. 20, ods. 2, písm. d, f, h, i zásad, dospela 

inauguračná komisia k záveru, že uchádzačka spĺňa kritériá pre vymenovanie  

za profesora  v odbore 3.3.15. manažment. 

 

Podpisy členov inauguračnej komisie: 

 

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

Členovia:  prof. Ing. Dušan Baran, PhD.   .........................................................  

  prof. Ing. Viera Marková, PhD. .........................................................  

  prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.   .........................................................  

 

V Bratislave, dňa 21. 02. 2019 


