
 
 

Výpis z uznesení zo zasadnutia 

Vedeckej rady Fakulty managementu UK 
 

DÁTUM: 9. december 2021 

ČAS:  14,00 hod. 

MIESTO: zasadačka fakulty 

 

INTERNÉ POSÚDENIE SÚLADU HIK 

 

Predseda VR FM UK predložil VR FM UK opis odboru HIK v nasledovnej štruktúre: 

1. vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania, 

2. personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania (vrátane 

odkazov na VUPCH a VTC zodpovedných osôb), 

3. úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulov docent 

a profesor, 

4. pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania, 

5. odkazy na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016 až 2022, 

6. odkazy na prebiehajúce konania. 

 

Uznesenie: VR FM UK posúdila súlad HIK v odbore Manažment so štandardmi SAAVŠ 

pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. 

 

Predseda VR FM UK uviedol, že požiadavky vyplývajúce zo štandardov SAAVŠ pre HIK 

týkajúce sa osôb, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 

habilitačného konania a inauguračného konania, je potrebné plniť tak, aby bola dodržaná 

udržateľnosť personálneho zabezpečenia. Päticu osôb je preto potrebné kreovať 

dynamicky, v odôvodnených prípadoch je možné na limitované obdobie zahrnúť aj osoby, 

ktoré v horizonte jedného až troch rokov dosiahnu 70 rokov veku – za podmienky, že bude 

zabezpečené nástupníctvo v „garantovaní/spolugarantovaní“ identickej pedagogickej oblasti 

v študijnom odbore Ekonómia a manažment (tieto osoby budú podporované vo vedecko-

výskumnom raste). 

Zároveň uviedol, že pri tvorbe „pätíc garantov/spolugarantov“ študijných programov 

sa odporúča využívať tzv. vertikálny súbeh, t. j. obsahovo nadväzujúci študijný program 

vyššieho stupňa v príslušnom študijnom odbore (ŠP manažment na 1. stupni štúdia + 

ŠP manažment na 2. stupni štúdia + ŠP manažment na 3. stupni štúdia). 
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Na základe predložených vedecko/umelecko-pedagogických charakteristík boli 

identifikované nižšie uvedené osoby zodpovedné za HIK: 

 

1. prof. Lašáková: 

odkaz na súbory: 

https://liveuniba.sharepoint.com/:f:/s/uk/akreditacia/Eulz1gvja_hAgMO8PYgpCP8B

BgCuvGxb1ZcNgdEZByWaCw?e=DR2VxO. 

2. prof. Kryvinska: 

odkaz na súbory: 

https://liveuniba.sharepoint.com/:f:/s/uk/akreditacia/Em3c7_Wnv8hCg0iobfWqjkMB

4PfxUpo6a0DoWzsYgYknGQ?e=5ddZEQ. 

3. prof. Pilková: 

odkaz na súbory: 

https://liveuniba.sharepoint.com/:f:/s/uk/akreditacia/ElHgSpI7BwtOjwTRIY9wBFsB8

bXarUAAeY7-_Y4jMGWGIA?e=j4FTCD. 

4. prof. Štarchoň: 

odkaz na súbory: 

https://liveuniba.sharepoint.com/:f:/s/uk/akreditacia/Erb7W4hXjHJIh-

mlLRjhiIAB1O3APGvs8F4lSP59LfHR-g?e=r9MKpy. 

 

5. doc. Bohdalová: 

odkaz na súbory: 

https://liveuniba.sharepoint.com/:f:/s/uk/akreditacia/EuwGaSjPf9NIsVBgXquPnkoBl

wfUSAXFKK1kI0RzQdaDhg?e=fh1bvQ. 

 

Hodnotenie úrovne tvorivých činností (podľa predložených formulárov VTC) vyššie 

uvedených univerzitných profesorov je v súlade s ustanovením čl. 25 Metodiky 

na vyhodnocovanie štandardov SAAVŠ na tejto úrovni: 

 

1. prof. Lašáková A+ A+ A+ A+ A+ 

2. prof. Kryvinska A+ A+ A+ A+ A 

3. prof. Pilková  A+ A+ A A A 

4. prof. Štarchoň  A+ A+ A A+ A 

5. doc. Bohdalová A+ A+ A A+ A 

 

Uznesenie: VR FM UK posúdila úroveň tvorivých činností zodpovedných osôb za HIK 

v odbore Manažment so štandardmi SAAVŠ pre habilitačné konanie 

a inauguračné konanie. 
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