
NÁVRH 
na vymenovanie univ. doc. PhDr. Ing. Ladislava Muru, PhD.  za docenta 

v odbore manažment 
(spracovaný podľa § 4 ods.11 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.246/2019 Z.z.) 

 

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

prednáške. 

 

Členovia komisie: 

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

2. prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. člen 

3. prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.  člen 

 

Oponenti: 

1. prof. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, Dr. Techn. oponent 

2. prof. Ing. Helena Strážovská, PhD.  oponent 

 

Na základe predložených dokladov, ktoré boli povinnými prílohami Žiadosti 

o habilitačné 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 habilitačnou komisiou, z čoho bol spracovaný návrh stanoviska pre Vedeckú radu 

fakulty dňa 29.10.2019 (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 habilitačnej prednášky. 

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

občianskych a morálnych vlastností: 

Univ. doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. od roku 2016 pedagogicky pôsobí na 

Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a zároveň aj na Ekonomickej fakulte UJS Komárno. 

Na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave zabezpečuje výuku predmetov ako 

Podniková ekonomika Manažment medzinárodného podnikania Aktuálne problémy 

medzinárodného podnikania. Na Univerzita J. Selyeho sa venuje prevažne predmetom: 

 Medzinárodná ekonomika  

 Rodinné podnikanie  

 Podnikovohospodárska náuka  

 Ekonomika a manažment malého a stredného podnikania 

 

V minulosti sa podieľal aj na formovaní predmetov ako Podnikové hospodárstvo, 

Podnikanie v malých a stredných podnikoch či Odborná ekonomická komunikácia, čo 

dokazuje jeho profesijnú odbornosť v danom okruhu výskumu, ktorému sa dlhodobo venuje. 

 

Jeho pedagogickú spôsobilosť dokazuje aj vedenie záverečných prác. Na bakalárskom 

stupni štúdia pod jeho vedením úspešne obhájilo bakalársku prácu 70  študentov. Na 

magisterskom stupni sa jedná o 133 úspešne odvedených diplomových prác. Ďalej nasleduje 6 

rigoróznych prác, pričom doc. Mura je aktívny aj ako školiteľ doktorandov. Pod jeho vedením 

aktuálne ukončili toto štúdium 2 študenti a ďalší traja úspešne absolvovali dizertačnú skúšku.  

  

V rámci jeho vedeckej činnosti sa venuje primárne témam zameraným na malé a stredné 

podnikanie, rodinné podnikanie a medzinárodné podnikanie. Je veľmi dôležité vyzdvihnúť 



jeho aktívnu participáciu vo vedecko-výskumnej činnosti. Za zmienku stoja projekty, na 

ktorých v minulosti, ale aj v súčastnosti participoval: 
2019-2021 VEGA 1/0813/19   Manažment rozvoja inovatívnych a start-

upových foriem podnikania v 

medzinárodnom podnikateľskom prostredí a 

overenie konceptu INMARK 

vedúci projektu 

2019-2021 KEGA 005SPU-

4/2019  

Teória a prax medzinárodného manažmentu 

a podnikania v multikulturálnom prostredí 

spoluriešiteľ 

2019 PADE-0117-2    

 

 (Moderná, komplexná a inovatívna 

vedecko-výskumná činnosť na Ekonomickej 

fakulte Univerzity J. Selyeho; Výskum 

rozdielov podnikateľského prostredia 

pohraničných regiónov Slovenska 

a Maďarska so zameraním na daňové 

a odvodové zaťaženie) 

spoluriešiteľ 

Zahraničný projekt 

financovaný inštitúciou 

PADE Budapest (Pallas 

Athéné Domus 

Educationis) 

2018-2019 GAAA 19/2018     Internacionalizácia podnikateľskej činnosti 

rodinných podnikov: teoretické východiská 

– praktické implikácie 

vedúci projektu  

Zahraničný projekt 

financovaný inštitúciou 

GAAA  (Grantová 

agentúra akademické 

aliancie) Ostrava 

2018-2019 GAAA 11/2018 Účasť domácich firiem v dodávateľských 

reťazcoch nadnárodných korporácií 

v automobilovom priemysle v štátoch V4 

Spoluriešiteľ 

2016-2018 KEGA 001UCM-

4/2016 

Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre 

novoakreditovaný študijný program 

Manažment vo verejnej správe 

vedúci projektu 

2016 TAČR 

TB95TACR999   

 Vymezení metodologických postupů pro 

zajištění datové základny a ekonomických 

východisek pro regulatorní ošetření tzv. 

sdílené ekonomiky 

spoluriešiteľ 

Zahraničný projekt 

financovaný inštitúciou 

TAČR (Technologická 

agentura České 

republiky) 

2015-2017 VEGA 1/0185/15  Výrobný faktor pôda ako významný 

indikátor konkurencieschopnosti 

poľnohospodárskych podnikov 

spoluriešiteľ 

2013-2015 VEGA 1/0381/13 Hodnotenie inovačného potenciálu 

podnikateľskej siete v ranných etapách jej 

formovania 

zástupca vedúcej 

projektu 

2014 Visegrad Fund 

IMKSM2014  

Possibilities for development of business 

cluster network between SMEs from 

Visegrad countries and Serbia 

 

spoluriešiteľ 

Medzinárodný projekt 

financovaný inštitúciou 

Visegrad Fund 

 

2010-2014 

Agentúra MŠVVŠ 

SR pre 

štrukturálne fondy 

EÚ. Operačný 

Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie 

externej formy štúdia na Dubnickom 

technologickom inštitúte 

spoluriešiteľ 



program výskum 

a vývoj 

Č.26110230010 

2011-2012 01/IGA-DTI-

ÚPaPV/2011 

Anglicko- slovenský glosár ekonomických a 

elektrotechnických výrazov pre potreby 

vysokoškolských študentov 

spoluriešiteľ 

2010-2013 09/IGA-DTI-

ÚOPaIT/2010 

Komparácia marketingového inštrumentária 

súkromných a verejných vysokých škôl 

spoluriešiteľ 

2010-2012 08/IGA-DTI-

ÚOPaIT/2010 

Význam marketingu vo výrobných 

podnikoch a podnikoch služieb 

spoluriešiteľ 

2010-2011 07/IGA-DTI-

ÚOPaIT/2010 

Internacionalizácia podnikateľskej činnosti 

malých a stredných podnikov vo vybranom 

samosprávnom kraji 

vedúci projektu 

2006-2008 VEGA 289/2006    Faktory úspešnosti internacionalizácie 

agropotravinárskych podnikov SR 

spoluriešiteľ 

 

Výskum v oblasti podnikania a riadenia malých a stredných podnikov je doménou jeho 

profesijnej orientácie. Počas pôsobenia na školiacom pracovisku (Fakulte ekonomiky a 

manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre), ako aj počas zamestnaní mal 

možnosť sa zapájať do výskumu v tejto oblasti. Realizoval viacero výskumov a získal viacero 

projektov orientovaných do tejto oblasti. Považuje ich za významné z hľadiska vyprofilovania 

sa ako odborníka na danú problematiku a sú cenné z pohľadu získavania kontinuálnej praxe v 

tejto oblasti. Výskum v oblasti podnikania a riadenia rodinných podnikov, skúmania 

špecifických problémov (ako napr. generačná výmena, znalostný manažment a pod.) patrí 

medzi nie bežné oblasti výskumu, v rámci ktorých dosiahol niekoľko zaujímavých zistení, 

ktoré publikoval vo vedeckých časopisoch indexovaných vo Web of Science a Scopus. 

 

Jeho publikačná činnosť je naozaj pozoruhodná, rovnako aj výstupy v oblasti 

zostavovania monografií alebo učebníc. Aktuálne je autorom 6 vedeckých monografií, 13 

vysokoškolských učebníc, 10 skrípt alebo učebných textov a minimálne 32 vedeckých prác v 

zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, pričom 

dva sú registrované vo významnej databáze Current Contents Connect. 

 

Menovaný má požadované skúsenosti v pedagogickej praxi a spĺňa kritériá 

v publikáciách kvalitatívne aj kvantitatívne, ako aj v počte ohlasov. Pri publikačnej činnosti 

autora treba poukázať hlavne na kvalitu publikácií vydaných v zahraničí. Rovnako tak, 

z pohľadu vedecko-výskumnej aktivity uchádzača treba konštatovať, že aktívne pôsobí 

v niekoľkých medzinárodných projektoch.  

 

Jeho habilitačná 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. 

 

C. Odporúčanie: 



Na základe celkového zhodnotenia uchádzača, ktoré obsahuje jeho pedagogickú, 

vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, posúdenie habilitačnej prednášky, habilitačná 

komisia 

 

o d p o r ú č a 

schváliť návrh na vymenovanie za docenta  

 

univ. doc. PhDr. Ing. Ladislava Muru, PhD. v odbore manažment. 

 

 

Podpisy členov inauguračnej komisie: 
 

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

2. prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. – člen ............................................................ 

3. prof. Ing. Zdenka Musová, PhD. – člen ............................................................ 

Podpisy prítomných oponentov: 

 

1. prof. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, Dr. Techn. ............................................................ 

2. prof. Ing. Helena Strážovská, PhD. ............................................................ 

V Bratislave, 14.11.2019 


