
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 181/2014-AK / #1040295

Typ žiadosti: nová žiadosť

Žiadajúca vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave (703000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta medzinárodných vzťahov (703060000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6221 (3.3.17) Medzinárodné ekonomické vzťahy

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Lipková, Ľudmila, Dr.h.c. prof. Ing. CSc. (1951)
Škvrnda, František, doc. PhDr. CSc. (1952)
Grešš, Martin, doc. Ing. PhD. (1978)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 Vedecká a publikačná činnosť spolugarantov nezaručuje dostatočne rozvoj

študijného odboru.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 181/2014-AK / #1040294

Typ žiadosti: Akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave (703000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Podnikovohospodárska fakulta; Košice (703050000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Tkáč Michal, Dr. h. c. prof. RNDr., CSc. (1958)
Lieskovská Vanda prof. Ing. PhD. (1961)
Lyócsa Štefan, doc. Ing. PhD. (1982)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 vedecký profil a výsledky spolugaranta 1 neutvárajú dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 181/2014-AK / #1040293

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave (703000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta hospodárskej informatiky (703040000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6249 (3.3.25) Ekonometria a operačný výskum

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Brezina Ivan, prof. Ing., CSc (1963)
Fendek Michal, prof. Ing., CSc. (1950)
Pekár Juraj, doc. Ing., PhD. (1972)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 rok narodenia spolugaranta 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 181/2014-AK / #1040292

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave (703000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta hospodárskej informatiky (703040000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6258 (3.3.24) Kvantitatívne metódy v ekonómii

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Terek Milan, prof. Ing., PhD. (1953)
Sakálová Katarína, prof. RNDr., CSc (1955)
Šoltés Erik, doc. Ing., PhD. (1974)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 Vedecký profil a výsledky garanta a spolugarantov nezaručujú dostatočne rozvoj

študijného odboru

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 181/2014-AK / #1040291

Typ žiadosti: Akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave (703000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta hospodárskej informatiky (703040000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6209 (3.3.12) Účtovníctvo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Šlosárová Anna, prof. Ing., PhD. (1952)
Baštincová Anna, prof. Ing., CSc. (1949)
Tumpach Miloš, doc. Ing., PhD. (1970)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 Vedecký profil a výsledky garanta a spolugaranta 1 nezaručujú dostatočne rozvoj

študijného odboru

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 181/2014-AK / #1040290

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave (703000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Národohospodárska fakulta (703030000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6271 (3.3.6) Financie, bankovníctvo a investovanie

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Sivák Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing., PhD. (1955)
Horvátová Eva, prof. Ing., PhD. (1958)
Ochotnický Pavol, prof. Ing., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 181/2014-AK / #1040289

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave (703000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Národohospodárska fakulta (703030000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6201 (3.3.3) Ekonomická teória

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Lisý Ján, prof. Ing. PhD. (1950)
Gonda Vladimír, prof. Ing. PhD. (1953)
Muchová Eva, prof. Ing. PhD. (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 rok narodenia garanta 1950 (do 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 181/2014-AK / #1040288

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave (703000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Národohospodárska fakulta (703030000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6230 (3.3.1) Národné hospodárstvo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Rievajová Eva, prof. Ing., PhD. (1951)
Šlosár Rudolf, prof. Ing., PhD. (1950)
Tokárová Mária, doc. Ing. CSc. (1949)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 Vedecká a publikačná činnosť spolugarantov nezaručuje dostatočne rozvoj

študijného odboru.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 181/2014-AK / #1040287

Typ žiadosti: Akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave (703000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta podnikového manažmentu (703020000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Fendeková Eleonora, prof. Ing., PhD. (1952)
Dupaľ Andrej, prof. Ing., CSc. (1954)
Majtán Štefan, prof. Ing., PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 Vedecký profil a výsledky spolugaranta 1 neutvárajú dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie

Odporúčania vysokej škole:
Zvýšiť publikačnú činnosť.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 181/2014-AK / #1040286

Typ žiadosti: Akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave (703000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Fakulta podnikového manažmentu (703020000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6276 (3.3.13) Finančný manažment

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Markovič Peter, prof. Ing. PhD. (1974)
Hrvoľová Božena, prof. Ing. CSc. (1947)
Fetisovová Elena, doc. Ing. CSc. (1954)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 Vedecký profil a výsledky garanta a spolugaranta 2 nezaručujú dostatočne rozvoj

študijného odboru

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 181/2014-AK / #1040285

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave (703000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Obchodná fakulta (703010000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6225 (3.3.18) Medzinárodné podnikanie

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Baláž Peter, prof. Ing., PhD. (1954)
Hansenová Heda, doc. Dr. Ing. (1949)
Zorkóciová Otília, doc. Ing., PhD. (1954)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 Vedecká a publikačná činnosť spolugarantov nezaručuje dostatočne rozvoj

študijného odboru.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 181/2014-AK / #1040284

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave (703000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Obchodná fakulta (703010000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6280 (3.3.10) Obchod a marketing

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Garant(i) a spolugaranti:

Lesáková Dagmar, prof. Ing., CSc., D.M.M. (1949)
Daňo Ferdinand, prof. Ing., PhD. (1959)
Kita Jaroslav, prof. Ing., CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5 Publikačná činnosť spolugarantov neutvárajú dostačujúce predpoklady na udržanie

spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie.

Odporúčania vysokej škole:
Zvýšiť publikačné výstupy v kategórii A.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .


