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Návrh  

stanoviska pre Vedeckú radu FMUK o splnení kritérií na habilitáciu  

PhDr. Paulíny Stachovej, PhD. za docentku v odbore 3. 3. 15. manažment 

Návrh bol vypracovaný 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 23.11.2013.  

  

1. Zoznam členov habilitačnej komisie prítomných na zasadaní: 

 

predseda:  prof. Ing. Ján Rudy, PhD.   UK v Bratislave 

členovia:  prof. Ing. Anna Križanová, CSc.  ŽU Žilina  

   doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.  STU Bratislava 

 

2. Zoznam podkladov, na základe ktorých komisia vypracovala svoj návrh: 

a) Habilitačná práca s názvom Sociálno-ekonomické aspekty aktuálneho vývoja 

spoločnosti 

b) Životopis uchádzačky 

c) Overená kópia diplomu (Mgr.) o ukončení vysokoškolského vzdelania v študijnom 

odbore manažment (FMUK v Bratislave), overená kópia diplomu PhDr. v študijnom 

odbore manažment (FMUK v Bratislave) a overená kópia diplomu PhD. v odbore 

Podnikový manažment  (FMUK v Bratislave).  

d) Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov 

e) Zoznam ďalších pôvodných vedeckých a odborných prác 

f) Zoznam publikačnej činnosti, ktorý obsahuje ohlasy na vedeckú činnosť 

g) Stručná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov 

h) Kópie všetkých prác uvedených v zozname publikačnej činnosti 

 

3. Stanovisko komisie ku kvalite a hodnovernosti predložených dokladov: 

Uchádzačka predložila všetky podklady, ktoré sú potrebné na začatie habilitačného 

konania podľa zákona číslo 131/2002 Z. z. O vysokých školách a Zásad Univerzity 

Komenského o habilitácii a vymenúvaní profesorov. Uchádzačka doložila požadované 

doklady o vzdelaní, pravosť ktorých je potvrdená notárskym osvedčením. Z prehľadu 

pedagogickej činnosti vyplýva, že uchádzačka pôsobí na Fakulte managementu UK 

Bratislava od roku 2006 už ako študentka doktorandského štúdia. Ako vysokoškolská 
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učiteľka – odborná asistentka - na 100 % pracovný úväzok pôsobí na fakulte nepretržite 

od roku 2009.  

V rámci pedagogickej činnosti prednáša, vedie cvičenia a semináre v povinných aj 

voliteľných predmetoch predovšetkým na bakalárskom stupni štúdia. Ide o predmety 

Ekonómia I a Ekonómia II a Medzinárodné ekonomické vzťahy. Na magisterskom stupni 

štúdia vedie diplomové práce.  

Z uvedeného vyplýva, že k dátumu podania žiadosti o habilitáciu menovaná má celkom 8 

rokov pedagogickej praxe, z toho 5 rokov ako vysokoškolská učiteľka zamestnaná na plný 

pracovný úväzok. Uvedený rozsah pedagogickej praxe uchádzačky potvrdil svojim 

podpisom vedúci Katedry ekonómie a financií FMUK prof. RNDr. Jozef Komorník, 

DrSc., priamy nadriadený uchádzačky.  

Publikačnú činnosť PhDr. Paulíny Stachovej, PhD. komisia posudzovala podľa 

predloženého zoznamu publikačnej činnosti, ktorý je výpisom z univerzitnej databázy 

publikácií a ohlasov. 

Podľa toho zoznamu komisia posudzovala aj citácie a ohlasy na publikácie uchádzačky. 

4. Analýza naplnenia fakultných kritérií na habilitáciu za docenta: 

Na základe vyššie uvedených skutočností habilitačná komisia uskutočnila analýzu 

naplnenia kritérií Fakulty managementu UK na habilitáciu za docenta. Výsledky analýzy 

sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Kritériá FM UK na habilitáciu za docenta Požadované Uchádzač Plnenie 

 Pedagogická prax v rokoch 5 5  splnené 

 Monografia, alebo VŠ učebnica 1 3 VŠ uč.  splnené 

 Vedecké publikácie spolu  15 19  splnené 

 Z toho vedecké publikácie v zahraničí 2 2  splnené 

 Vystúpenia na konferenciách 3 17  splnené 

 Citácie spolu 30            43  splnené  
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5. Záver o splnení kritérií: 

Na základe analýzy naplnenia fakultných kritérií habilitačná komisia konštatuje, že 

uchádzačka  

PhDr. Paulína Stachová, PhD.  splnila kritériá na habilitáciu za docentku, 

 

v odbore 3.3.15. manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského 

v Bratislave.  

 

Návrh bol vypracovaný v Bratislave dňa 7. mája 2014  

 

Podpisy predsedu a členov habilitačnej komisie: 

prof. Ing. Ján Rudy, PhD.    predseda v.r. 

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.  členka  v.r. 

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. členka  v.r. 

 
 


