
NÁVRH 
na vymenovanie Ing. Ingridy Košičiarovej, 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. Peter Štarchoň PhD.   predseda 

2. doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.   člen 

3. prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.  člen 

 

 

Oponenti: 

1. prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD.   oponent 

2. doc. Ing. Marie Hesková, CSc.   oponent 

3. doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.   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 29.09.2020 (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: 

Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. pedagogicky pôsobí na Fakulte ekonomiky a manažmentu 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na pozícii odbornej asistentky už od roku 

2013. Zároveň od roku 2017 do roku 2019 pôsobila aj ako externý pedagóg na Filozofickej 

fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Počas svojej pedagogickej kariéry sa odborne 

vyprofilovala a aktuálne sa jej vedecko-pedagogická činnosť orientuje na nasledujúce oblasti: 

 marketing, 

 marketingová komunikácia, 

 manažérska komunikácia, 

 manažment obchodnej firmy, 

 retailing  

 medzinárodný obchod, 

 oblasť privátnych značiek, 

 firemná identita,  

 komunikačná politika. 

 



V aktuálnom akademickom roku sa venuje primárne výučbe týchto predmetov: 

 New trends in Marketing Communication pre študentov MBA „Agribusiness and 

Commerce“ (prednášky) 

 Manažérska komunikácia  (výberové prednášky a cvičenia) 

 Manažment obchodnej firmy (Ing. Stupeň štúdia)  (cvičenia) 

 Management of a tradeing company (Ing. Stupeň štúdia, AJ) (prednášky a cvičenia) 

 Product mix – History and Presence of Private Labels pre študentov MBA 

„Agribusiness and Commerce“ (prednášky) 

 Retail Akadémia I. (cvičenia) 

 Retail Akadémia II. (cvičenia) 

 Manažment značky (prednášky a cvičenia) 

 Elektronický obchod a internet (prednášky a cvičenia) 

Čo sa týka jej vedeckej aktivity, Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. aktívne pôsobila v rámci 7 

domácich aj zahraničných projektoch. Jej pedagogická činnosť je rovnako bohatá. Medzi jej 

najvýznamnejšie publikácie patrí autorstvo 10 učebníc, 6 monografií a hlavne 10 vysoko 

hodnotených článkov v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a Scopus. 

 

Menovaná má požadované skúsenosti v pedagogickej praxi a spĺňa kritériá 

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

autorky treba poukázať na počet, charakter aj kvalitu publikácií vydaných v zahraničí. 

Rovnako tak, z pohľadu vedecko-výskumnej aktivity uchádzačky treba konštatovať, že aktívne 

pôsobí v niekoľkých medzinárodných projektoch.  

 

Jej 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 menovanej v ktoromkoľvek 

ohľade žiadne výhrady. 

 

C. Odporúčanie: 
Na základe celkového zhodnotenia uchádzačky, ktoré obsahuje jej 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  

 

Ing. Ingride Košičiarovej, PhD. v odbore manažment. 

 

 

Podpisy členov habilitačnej komisie: 
 

1. prof. Peter Štarchoň PhD. – predseda ............................................................ 



2. prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. – člen ............................................................ 

3. doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. – člen ............................................................ 

Podpisy oponentov: 

 

1. doc. Ing. Marie Hesková, CSc. ............................................................ 

2. prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. ............................................................ 

3. doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. ............................................................ 

V Bratislave, 14. 10. 2020 


