
1 

 

Stanovisko habilitačnej komisie  

o splnení kritérií pre habilitáciu za docentku Ing. Mgr. Renáty Pakšiovej, PhD. 

 

Na základe Žiadosti o začatie habilitačného konania zo dňa 07.10.2013 s Ev. č. 5339/2013 Ing. 

Mgr. Renáty Pakšiovej, PhD., pedagogickej pracovníčky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., predseda Vedeckej rady FM UK, vymenoval, v súlade s § 

76 ods. 10 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa § 1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 

6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent alebo profesor a Zásad Univerzity Komenského v Bratislave 

k citovanej Vyhláške MŠ SR zo dňa 05.12.2005 a so súhlasom Vedeckej rady FM UK, zo dňa 

10. 10. 2013, habilitačnú komisiu na prípravu habilitačného konania uchádzačky za docentku v 

odbore 3.3.15. manažment v  zložení: 

predseda:   

prof. Ing. Jozef Papula, PhD.  Univerzita Komenského, Bratislava 

členovia:   

prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. Ekonomická univerzita, Bratislava 

doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

 

Zasadnutie habilitačnej komisie sa uskutočnilo dňa 05. 11. 2013 a zúčastnili sa ho všetci 

členovia. Habilitačná komisia preskúmala v zmysle podľa § 1 ods. 15 citovanej Vyhlášky, 

splnenie kritérií platných na Fakulte managementu Univerzity Komenského na habilitačné 

konanie za docenta v odbore 3.3.15. manažment a na základe toho dospela k nasledujúcim 

výsledkom: 

Kritérium na habilitačné konanie za docenta       Min.požiadavka       Plnenie 

Pedagogická prax v rokoch     5          11 rokov 

Publikačná činnosť (počet publikácií) 

a) vedecké monografie alebo vysokoškolské 

    učebnice (učebné texty), samostatný autor  1           2 / 5    

  /alternuje v spoluautorstve                   

b) pôvodné vedecké publikácie    15    29 

  (v spoluautorstve)                   (7) 

  z toho v zahraničí       2    8 

   (v spoluautorstve)         (4) 

c) aktívna účasť na vedeckých konferenciách  3   19 

  z toho v zahraničí          8 

Ohlasy (citácie) na publikačnú činnosť    30   52 

  alternuje: zahraničných ohlasov    10   27 

 

Publikačnú činnosť uchádzačky tvoria aj ďalšie odborné knižné publikácie v kategóriách 

odborné publikácie v domácich časopisoch, v odborných recenzovaných domácich aj 
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zahraničných zborníkoch, správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách, odborné 

monografie vydané v domácich vydavateľstvách (lexikóny). Tieto výsledky svedčia o jej 

schopnosti samostatného vedecko-výskumného pracovníka, ako aj o schopnosti podieľať sa na 

tímovej výskumnej práci. Jej publikačná činnosť a výskum sú zamerané na oblasť účtovníctva, 

bilančné teórie, ako aj na základy oceňovania. 

Po preverení požadovaných podkladov, v súlade s čl.1, ods. 1 a 2 Zásad UK k Vyhláške MŠ SR 

č. 6/2005 Z. z., dospela habilitačná komisia k záveru, že uchádzačka spĺňa kritériá Fakulty 

managementu Univerzity Komenského v Bratislave na habilitáciu za docentku. Hodnovernosť 

podkladov si habilitačná komisia overila fyzickou kontrolou publikácií uvedených v publikačnej 

činnosti a štatistike ohlasov [príloha j) Žiadosti]. Jej kategorizácia sa uvádza v súlade so 

Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a so Zásadami platnými na UK. 

 

Záver (navrhované stanovisko): 

Na základe uvedených skutočností habilitačná komisia navrhuje, aby  

1) Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD. predniesla habilitačnú prednášku na tému 

Majetková podstata vo výkonovo orientovaných bilančných teóriách; a  

2) vykonala obhajobu habilitačnej práce s názvom Majetková podstata podniku.  

 

Zdôvodnenie navrhovaného stanoviska: 

Habilitačná komisia postupovala podľa čl.18, ods.1 Zásad UK k Vyhláške MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 

o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov z 5. decembra 2005 takto: 

 

1. Habilitačná komisia predkladá svoj návrh na základe podkladov tvoriacich súčasť Žiadosti 

uchádzačky o začatie habilitačného konania zo dňa 07. 10. 2013, ktoré boli preverené podľa čl.1, 

ods. 2 príslušných Zásad Univerzity Komenského k citovanej vyhláške MŠ SR č. 6/2005 Z. z.: 

a) habilitačnej práce; 

b) profesijného životopisu; 

c) notársky overených dokladov o získaní vysokoškolského vzdelania: titulov Ing., Mgr.; 

vedeckej hodnosti PhD.;  

d) prehľadu pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti a potvrdenia o pedagogickej činnosti; 

f) zoznamu pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác s uvedením ich 

ohlasov; 

g) zoznamu ďalších pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác s výkonov 

s uvedením ich ohlasov; 
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i) stručnej charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov; 

j) súbor všetkých pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác s uvedením ich 

ohlasov.  

 

2. Podľa čl. 1, ods. 2 predmetných Zásad UK a na základe preverenia podkladov uvedených 

v predchádzajúcich bodoch (a, b, c, d, f, g, i, j), habilitačná komisia konštatuje, že všetky 

vyhovujú stanoveným požiadavkám a rovnako aj požiadavkám na hodnovernosť a správnosť 

kategorizácie publikácií, ohlasov a dosiahnutých vedeckých výsledkov tak, ako sa uvádzajú 

v príslušných zoznamoch podľa čl. 1, ods. 2, písmen d, f, i Zásad UK. Uvedené skutočnosti 

svedčia o erudícii a pedagogickej zdatnosti menovanej, o systematickom prístupe k teoretickým 

aj praktickým aspektom odbornej problematiky a metodickej spôsobilosti rozvíjať tvorivosť 

študenta vo vzdelávacom procese na vysokej škole. 

 

3. Pri hodnotení plnenia kritérií, podľa čl. 20, ods. 2, písm. d, f, h, i Zásad UK dospela 

habilitačná komisia k záveru, že uchádzačka spĺňa kritériá na habilitáciu docentov. 

 

Podpisy členov habilitačnej komisie: 

 

predseda: prof. Ing. Jozef Papula, PhD.   .........................v.r................................... 

členovia: prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.  .........................v.r................................... 

doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.  ...........................v.r................................. 

 

V Bratislave 05.11.2013  


