
NÁVRH 
na vymenovanie PhDr. Daniely Majerčákovej, PhD., MBA 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. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA   predseda 

2. doc. Ing. Jiří Koleňák, PhD., MBA, LL.M člen 

3. doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.  člen 

 

Oponenti: 

1. doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.  oponent 

2. prof. Hussam Musa, PhD.   oponent 

3. prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.  oponent (ospravedlnený) 
 

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 02.06.2021 (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: 

PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA, pedagogicky pôsobí na Fakulte managementu 

Univerzity Komenského v Bratislave na pozícii odborného asistenta od roku 2011. Počas svojej 

pedagogickej kariéry sa odborne vyprofilovala a aktuálne sa jej vedecko-pedagogická činnosť 

orientuje na nasledujúce oblasti: 

• Finančný manažment, 

• inovatívne investície, 

• aplikácia inovatívnych financií do podnikovej praxe. 

 

V aktuálnom akademickom roku sa venuje primárne výučbe týchto predmetov: 

• Základy finančného manažmentu (prednášky a cvičenia) 

• Financial management in 3rd sector (prednášky) 

• Peniaze a bankovníctvo (prednášky a cvičenia) 

• Investičné analýzy SJ, ANJ (prednášky a cvičenia) 

• Manažment verejných financií (prednášky) 

• Finančný manažment (prednášky a cvičenia). 

 

Čo sa týka jej vedeckej aktivity, PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA, sa aktívne podieľa  

na riešení viacerých (desiatich) vedecko-výskumných projektov medzinárodných ako aj 



domácich, na pozícii zástupcu hlavného riešiteľa ako aj členka riešiteľského kolektívu. 

Výsledky riešených úloh boli publikované odbornej verejnosti doma a v zahraničí. 

Jej pedagogická činnosť je rovnako bohatá. Medzi jej najvýznamnejšie publikácie patrí 

autorstvo 2 učebníc z toho jednu vydalo renomované zahraničné vydavateľstvo Wolters 

Kluwer, 2 monografií vydaných v zahraničných vydavateľstvách, a  1 vysoko hodnotenej 

vedeckej práce v zahraničnom časopise registrovanom v databázach Web of Science a Scopus. 

Treba spomenúť aj jej vysokú účasť na viacerých a to konkrétne 23 prednáškových 

konferenciách v zahraničí registrovaných v databázach Web of Science a Scopus 

Habilitantka má aktuálne evidovaný h-index 5 v databáze WoS, h-index 3 v databáze SCOPUS 

a h-index 4 v Google Scholar. 

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  

 

PhDr. Daniele Majerčákovej, PhD., MBA v odbore manažment. 

 

Podpisy členov habilitačnej komisie: 

1. prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA – predseda ............................................................ 

2. doc. Ing. Jiří Koleňák, PhD., MBA, LL.M – člen ............................................................ 

3. doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD. – člen ............................................................ 

Podpisy oponentov: 

1. doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. ........................................................... 

2. prof. Hussam Musa, PhD. ............................................................ 

3. prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. ............................................................ 

V Bratislave, 13. 09. 2021 


