
NÁVRH 
na vymenovanie doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD. za profesora 

v odbore 3.3.15. manažment 
(spracovaný podľa § 4 ods.11 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.6/2005 Z.z.) 

 

A. Zoznam členov inauguračnej komisie a oponentov prítomných na verejnej inauguračnej 

prednáške. 

 

Členovia komisie: 

1. prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.    predseda 

2. Prof. Dr. Ing. Menbere W. Tiruneh, PhD.  člen 

3. prof. Ing. Róbert Štefko, PhD.     člen 

 

Oponenti: 

1. prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. oponent 

2. prof. Ing. Roman Horváth, Ph.D. oponent 

 

Na základe predložených dokladov, ktoré boli povinnými prílohami Žiadosti 

o inauguračné konanie a na základe čl.11 ods.2 Zásad habilitačného a inauguračného konania 

o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského 

v Bratislave zo dňa 28.10.2013 (ďalej len Zásad) a na základe čl.13 ods.2 týchto zásad, 

posúdené inauguračnou komisiou, z čoho bol spracovaný návrh stanoviska pre Vedeckú radu 

fakulty dňa 14.05.2019 (návrh je príloha č.1) a na základe oponentských posudkov, ktoré boli 

doručené v stanovenej zákonom danej lehote, predseda Vedeckej rady fakulty prof. RNDr. 

Michal Greguš, PhD. stanovil a oznámil v dennej tlači a na internetovej stránke univerzity 

dátum, čas, miesto konania a tému inauguračnej prednášky v súlade s § 4 ods. 9 a 10 vyhlášky 

tak, že sa mohla uskutočniť na verejnom zasadnutí Vedeckej rady fakulty dňa 04.06.2019 za 

prítomnosti troch členov komisie a dvoch oponentov (viď. prezenčná listina). 

 
B. Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti uchádzača, ako aj jeho 

občianskych a morálnych vlastností: 

Vedecká publikačná a grantová aktivita doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD. spĺňa stanovené 

požiadavky, ktoré okrem iného vyžadujú minimálne 6 publikácií v kategórii A, z ktorých aspoň 

2 sú v časopisoch s impakt faktorom väčším alebo rovným 0,25. Na základe inauguračného 

spisu je v prípade doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD. publikácií v kategórii A spolu vyše 30, z toho 

všetky mali impakt faktor viac ako 0,25. 

 

V databáze Web of Sience je možné nájsť vyše 100 ohlasov na práce doc. Ing. Štefana 

Lyócsu, PhD., pričom skoro všetky sú registrované zo zahraničia. K jeho najcitovanejším 

prácam patrí najmä výskum o príčinách rastúcej prepojenosti vývoja akciových trhov vo svete. 

Vo svojej výskumnej práci pravidelne spolupracuje s autormi pôsobiacimi na univerzitách v 

Nórsku, Českej republike a Austrálii. V Českej republike sa doc. Ing. Štefanovi Lyócsovi, PhD. 

podarilo získať grant GAČR, ako aj byť členom úspešného tímu, ktorý získal projekt Horizont 

2020. 

 

Doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. pôsobí ako školiteľ na troch univerzitách, pričom 

pôsobil ako školiteľ 3 doktorandov. Jeden doktorand štúdium úspešne ukončil v odbore 

Manažment, jednej doktorand je po absolvovaní dizertačnej skúšky v odbore Financie a 1 

doktorand pokračuje vo svojom štúdiu v odbore Manažment.  

 



Vo svojom výskume sa doktorandi venujú témam, ktoré nadväzujú na minulú aj 

existujúcu prácu doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD. Za zmienku stojí, že všetci jeho doktorandi 

mali počas svojho štúdia aspoň jednu karentovanú publikáciu. 

 

Počas svojej 14 ročnej kariéry bol zapojený do vyučovacieho procesu až v 18 

predmetoch na všetkých stupňoch štúdia, ktoré boli vyučované v rámci študijných programov: 

Manažment, Ekonomika a manažment podniku, Obchodné podnikanie a Bankovníctvo. Jeho 

odbornosť v rámci výučby dokazuje aj autorstvo 3 skrípt. Aktívne pôsobil na viacerých 

univerzitách doma aj v zahraničí, kde nazbieral cenné skúsenosti, ktoré potom využil pri 

kreovaní nových predmetov. 

 

Jeho inauguračná prednáška sa hodnotí pozitívne po stránke ako tematickej či 

obsahovej, tak aj z pohľadu prínosu pre daný odbor. Je prínosom rovnako aj pre rozvoj 

vedeckého poznania a aj pre potreby hospodárskej a podnikateľskej praxe. 

 

Z hľadiska občianskych a morálnych vlastností nie sú voči menovanému 

v ktoromkoľvek ohľade žiadne výhrady. Je uznávaným odborníkom v oblasti svojho pôsobenia 

doma aj v zahraničí. 

 

C. Odporúčanie: 
Na základe celkového zhodnotenia uchádzača, ktoré obsahuje jeho pedagogickú, 

vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, posúdenie inauguračnej prednášky, inauguračná 

komisia 

 

o d p o r ú č a 

schváliť návrh na vymenovanie za profesora  

 

doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD. v odbore 3.3.15. manažment. 

 

 

Podpisy členov inauguračnej komisie: 
 

1. prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – predseda ............................................................ 

2. Prof. Dr. Ing. Menbere W. Tiruneh, PhD. – člen ............................................................ 

3. prof. Ing. Róbert Štefko, PhD. – člen ............................................................ 

Podpisy oponentov: 

 

1. prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. ............................................................ 

2. prof. Ing. Roman Horváth, Ph.D. ............................................................ 

V Bratislave, 04.06.2019 


