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OPONENTSKÝ POSUDOK 
inauguračného konania 

doc. PaedDr. PhDr. Miroslava Škodu, PhD., MBA 
z Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom 

 
za profesora v odbore 3.3.15 „Manažment“ 

 
Na základe menovacieho dekrétu dekana Fakulty managementu UK v Bratislave zo dňa 
17.06.2020 a v súlade s § 5 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. v znení neskorších 
zmien a doplnkov o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor, predkladám nasledujúci oponentský posudok 
v rámci inauguračného konania doc. PaedDr. PhDr. Miroslava Škodu, PhD., MBA (ďalej bez 
akademických a vedeckých titulov). 
 
Ako oponentovi mi boli predložené platné kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu 
docent a profesor na Fakulte managementu UK v Bratislave, ako aj kompletný inauguračný 
spis inauguranta, na základe ktorého môžem zodpovedne posúdiť pedagogickú, vedecko-
výskumnú, publikačnú, ako aj ostatnú vedeckú a odbornú činnosť uchádzača o vymenovanie 
za profesora. 
 
Hodnotenie pedagogickej činnosti inauguranta 
 
Po započítaní do pedagogickej činnosti inauguranta vedenie seminárov a cvičení počas jeho 
interného doktorandského štúdia na Fakulte managementu UK v Bratislave, je k 30.06.2020 
pedagogicky činný vo vysokoškolskom prostredí už 20 rokov. 
Po ukončení doktorandského štúdia nastúpil na jeseň 2003 ako odborný asistent na už dnes 
neexistujúcej Fakulte financií na Univerzite Mateja Bela na Katedre účtovníctva a audítorstva 
pod vedením doc. Ing. Zuzany Šuranovej, PhD., kde sa pedagogicky, ale aj vedecky 
a publikačne, začal profilovať v oblasti finančného, medzinárodného a vnútropodnikového 
účtovníctva. Viedol kurzy základného účtovníctva, ako aj nadstavbové predmety na 
špecializácii „Účtovníctvo a audítorstvo“ na inžinierskom stupni štúdia, najprv vo forme 
seminárov , neskôr, počnúc rokom 2006, aj vo forme celoročníkových prednášok. Je treba 
spomenúť, že už v tom období bol členom projektového tímu v projekte, ktorý vygeneroval 
nové učebné osnovy a obsahovú skladbu „účtovníckych“ predmetov pre tie študijné odbory 
vo vysokom školstve, kde sa táto problematika komplexne vyučuje na všetkých vysokých 
školách na Slovensku. Počas tohto obdobia bol garantom piatich predmetov z oblasti 
účtovníctva, auditu a daní. 
V roku 2013 začal pôsobiť na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom (vtedy ešte „Dubnický 
technologický inštitút v Dubnici nad Váhom“), kde sa stal garantom bakalárskeho študijného 
programu 3.3.15 „Manažment“, ako aj vedúcim Katedry manažmentu a ekonómie, neskôr aj 
prorektorom pre medzinárodné vzťahy a akreditáciu. Vo svojej pedagogickej činnosti ostal 
vyučovať „účtovnícke“ predmety, vrátil sa ale aj do problematiky „manažérskych“ predmetov 
(vyučoval a vyučuje dodnes okrem základného kurzu manažmentu napríklad aj predmet 



„Manažérske účtovníctvo“). Na vyššie spomenutej inštitúcii pôsobí v pozícii garanta 
bakalárskeho štúdia dodnes.  
Pravidelne vykonáva funkciu predsedu, respektíve člena skúšobných komisií na štátnych 
skúškach, obhajobách rigoróznych prác, ako aj dizertačných prác na viacerých vysokých 
školách na Slovensku i v zahraničí. Je členom habilitačných komisií, ako aj oponentom 
habilitačných konaní na Fakulte managementu UK v Bratislave, ako aj na Fakulte 
managementu UK v Prešove. 
Je členom štyroch vedeckých rád (Fakulta managementu UK v Bratislave, Fakulta 
managementu Prešovskej Univerzity v Prešove, Fakulta managementu a ekonomiky 
Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, Česká republika, ako aj na svojom pracovisku, na Vysokej škole 
DTI V Dubnici nad Váhom). 
V rokoch 2004-2020 absolvoval 14 študijných a prednáškových pobytov na zahraničných 
vysokých školách na Ukrajine, v Čechách, v Rumunsku, v Poľsku, ako aj v Slovinsku, či Kanade. 
Je pravidelným účastníkom domácich, ako aj zahraničných vedeckých sympózií. Z cudzích 
jazykov slovom a písmom zvláda jazyk anglický, čo v praxi dokazuje aj pri vedení a vyučovaní 
rôznych predmetov z oblasti účtovníctva pre domácich a zahraničných študentov v tomto 
jazyku. 
 
Na základe uvedeného možno bez výhrady konštatovať, že Miroslav Škoda je vyprofilovanou 
pedagogickou osobnosťou. Ako už bolo uvedené vyššie, 20 rokov pedagogicky pôsobí na 
vysokých školách, z toho 9 rokov od ukončenia habilitačného konania na Fakulte 
managementu UK v Bratislave. V tejto oblasti jednoznačne spĺňa kritériá na vymenovanie za 
profesora. 
 
Hodnotenie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti inauguranta 
 
Vedecko-výskumná a publikačná činnosť inauguranta je veľmi úzko spojená s jeho 
pedagogickou činnosťou. V centre jeho záujmu je všeobecný manažment, projektový 
manažment, ako aj financie a účtovníctvo. 
V rokoch 2003-2019 bol riešiteľom ôsmych projektov, z toho trikrát v pozícii zodpovedného 
riešiteľa. Nešlo len o národné projekty grantových agentúr VEGA alebo KEGA, ale aj 
o významné projekty medzinárodného významu s konkrétnymi prínosmi pre oblasť vysokého 
školstva na Slovensku. 
Za zmienku napríklad stojí medzinárodný projekt „Internationalization of Accounting 
Education in Slovakia“ (člen projektového tímu) riešený v rokoch 2003-2005, ktorého výsledky 
priniesli zmeny v celkovej koncepcii vyučovania účtovníctva na vysokých školách na Slovensku.  
V pozícii zodpovedného riešiteľa pôsobil v projekte Leonardo „DILBAC – Distance Learning in 
Banking and Accounting“, riešenom v rokoch 2004-2006, kde výstupom z projektu boli jedny 
z prvých elektronických učebných textov, ako aj komplexných vzdelávacích modulov 
v podmienkach Slovenskej republiky. 
Nemožno vynechať ani medzinárodný projekt „Finance and Accounting for Common Europe“, 
kde sa ako člen projektového tímu podieľal na významnom pedagogickom výstupe – vytvorení 
študijného programu v oblasti ekonómie a podnikových financií s vyučovaním v anglickom 
jazyku na štyroch špičkových európskych vysokých školách na Slovensku, v Čechách, 
v Slovinsku a v Holandsku. 



Okrem uvedených projektov sa inaugurant aktívne zúčastnil aj na riešení národných projektov, 
ako zodpovedný riešiteľ, či člen projektového tímu financovaných národnými grantovými 
agentúrami ako KEGA, VEGA, či v jednom prípade agentúrou APVV. 
 
Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti prezentoval v celom rade publikácií rôzneho 
charakteru. Je autorom alebo spoluautorom troch vedeckých monografií vydaných 
v zahraničných vydavateľstvách v Nemecku a v Čechách v anglickom jazyku, ako aj dvoch 
vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách. Je autorom či spoluautorom 
dvoch vysokoškolských učebníc. Jednu vedeckú monografiu vydanú v domácom vydavateľstve 
v predkladanej publikačnej činnosti vzhľadom na charakter problematiky vo svojom 
inauguračnom spise neuvádza. 
K dátumu podania inauguračného spisu (28.11.2019) má registrované v zahraničných 
vedeckých časopisoch evidovaných v databázach Web of Science alebo Scopus niekoľko 
hodnotných publikácií. Dve z toho sú v súčasnosti zaradené v kategórii publikačnej činnosti 
ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch s IF 1,541 (publikácia 
v časopise „Thermal Science“) a s IF 2,592 (publikácia v časopise „Sustainability“). 
Celkovo autor k dátumu podania inauguračného spisu eviduje 94 publikačných záznamov pre 
účely inauguračného konania, ďalších 49 publikačných záznamov vo svojom spise neuvádza. 
Tieto publikácie boli spolu citované k dátumu podania inauguračného spisu 103 krát, z toho 
v 13 prípadoch sa jedná o citácie registrované v citačných indexoch doma (1), či v zahraničí 
(12). N a základe informácií, získaných z Akademickej knižnice UK, som zistil, že k dnešnému 
dňu sú tieto kvantitatívne, spolu s kvalitatívnymi údajmi, podstatne vyššie. 
Za pozitívnu skutočnosť v rámci projektovej, ako aj publikačnej činnosti inauguranta 
považujem fakt, že tieto činnosti a aktivity sú rovnomerne rozložené v čase, a teda nie sú 
akumulované len na obdobie niekoľko posledných rokov pred začatím tohto inauguračného 
konania. 
 
Na základe uvedených skutočností konštatujem, že inaugurant SPĹŇA všetky kritériá 
a požiadavky aj v oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti na vymenovanie za 
profesora. 
 
Ďalšie vedecké a odborné aktivity inauguranta 
 
O vysokej odbornej a pedagogickej úrovni inauguranta svedčia mnohé ďalšie aktivity 
a uznania, ktoré doposiaľ získal. Ako uznávaný odborník v oblasti manažmentu, financií 
a účtovníctva vykonáva expertíznu a posudzovateľskú činnosť, a to ako recenzent vedeckých 
monografií, knižných publikácií a článkov vo vedeckých časopisoch, ako oponent 
habilitačných, dizertačných a rigoróznych prác, ako aj vedecký redaktor knižných publikácií. Je 
pravidelným členom vedeckých výborov konferencií organizovaných doma i v zahraničí. 
Pravidelne je pozývaný ako pozvaný prednášajúci na rôzne vedecké sympóziá, predovšetkým 
do Čiech, Rumunska, Slovinska a na Ukrajinu. 
Je šéfredaktorom vedeckého časopisu „Post communist crisis management“, vydávanom 
Akadémiou krízového riadenia a manažmentu v Uherskom Hradišti v Českej republike. Ďalej 
je o. i. menovaný za člena redakčnej rady vedeckého časopisu „Economic Journal“, 
vydávaného pod hlavičkou „King Danylo University“, Ivano-Frankivsk na Ukrajine. 



Je nositeľom diplomu „Master Trainer in IFRS“ z roku 2004 po absolvovaní študijného pobytu 
na McGill University, Faculty of Management, v rámci projektu „Internationalization of 
Accounting Education in Slovakia“. 
 
V neposlednom rade možno konštatovať, že sa inagurant vo svojej publikačnej, vedecko-
výskumnej, ako aj pedagogickej činnosti venuje dnes veľmi aktuálnej problematike 
implementácie a dopadov implementácie tzv. reálnej hodnoty v účtovníctve, či už v rovine 
teoretickej, ako aj v rovine praktickej. Patrí medzi úzku skupinu odborníkov, zaoberajúcich sa 
touto špecifickou problematikou v regióne krajín V4.  
 
 
 
Záver 
 
Na základe predložených materiálov k inauguračnému konaniu za profesora a na základe ich 
posúdenia podľa platných kritérií Fakulty managementu UK v Bratislave konštatujem, že doc. 
PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., MBA spĺňa a v mnohých aspektoch i prekračuje kritériá 
na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor na FM UK v Bratislave. 
 
Jednoznačne môžem konštatovať, že Miroslav Škoda je zrelou vedecko-pedagogickou 
osobnosťou, ktorá je známa nielen v domácom, ale aj v zahraničnom vedeckom prostredí. 
Svojou pedagogickou, vedecko-výskumnou, ako aj publikačnou činnosťou dokumentuje svoju 
vedeckú i pedagogickú erudovanosť. Má všetky predpoklady na rozvoj manažmentu a jeho 
súčastí v oblasti vedy, ako aj jeho pedagogických disciplín.  
 
Na základe uvedeného preto  
 

O D P O R Ú Č A M 
 
schváliť návrh na vymenovanie doc. PaedDr. PhDr. Miroslava Škodu, PhD., MBA za profesora 
v odbore 3.3.15 „Manažment“. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 29.06.2020                                                    prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. 
 
 
 
 
 
  
 
    

 


