Príloha k uzneseniu č. 96.3.4

Stanovisko
stálej pracovnej skupiny AK k správe vysokej školy predloženej podľa § 83 ods. 9
- pozastavená platnosť priznaného práva
Číslo žiadosti:
Vysoká škola /fakulta:
Správa predložená MŠVVaŠ SR
dňa:
Správa postúpená z MŠVVaŠ SR
komisii dňa:
V študijnom odbore (názov):
V študijnom odbore (číslo):
Konanie:
Predseda pracovnej skupiny:
Pracovná skupina (názov):

163_16/AK
Prešovská univerzita v Prešove,
Fakulta manažmentu
17. 3. 2016
1.4. 2016

manažment
3.3.15.
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD
8 . Ekonómia a manažment

Vyhodnotenie/overenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov v danom kritériu
(vyhodnotí sa kritérium, ktoré bolo dôvodom na pozastavenie platnosti priznaného práva,
ostatné sa vypustia)
Dôvod pozastavenia platnosti priznaného práva: KHKV-A5 „Vedecká a publikačná činnosť
spolugarantov nedostatočne prispievajú k rozvoju študijného odboru“
Prijaté opatrenie: návrh jedného nového spolugaranta – doc. Adamišina za doc.
Kiseľákovú, doc. Hečková zostáva
Uskutočňovaný študijný program:
názov:
stupeň:
(3., resp. 2.
bez
pokračovania
v 3. stupni)

KHKV A1

v študijnom odbore:
názov:

číslo:

garant študijného programu (uviesť ako prvého), spolugaranti
Meno

priezvisko

spôsobilosť
do

Rok
narodenia

titul

Preukázať nepretržitú výskumnú činnosť v problematike príslušného študijného odboru
za posledných 6 rokov na medzinárodnej úrovni (v odôvodnených prípadoch aj na
národnej). Výskumné projekty/umelecké projekty, diela alebo výkony:
názov projektu:
podporuje (inštitúcia,
trvanie
trvanie
grantová agentúra):
projektu
projektu
KHKV začiatok
koniec:
A2
(doplniť podľa
potreby TAB)

1

Preukázanie kvality výskumnej/umeleckej činnosti:
(grantová úspešnosť, patenty, realizované technologické a výrobné postupy, realizované
projekty, technické diela, diagnostické a terapeutické postupy, umeleckou pospolitosťou
uznávané umelecké diela alebo výkony )- uviesť počet, resp. názvy a ako sú doložené ohlasy.
Vyhodnotenie oblasti výskumu, do ktorej študijný odbor spadá z poslednej
komplexnej akreditácie vysokej školy (najnižšie hodnotenie je B)

KHKV A3
Výsledky overenia dodržiavania kritérií:
Kritériá sa nedodržali:
KHKV - meno
A4

Uchádzač
priezvisko

Tituly

uchádzal
sa o titul:

kritérium sa
nedodržalo:
(v čom)
(riadky doplniť
podľa potreby -)

Garant – zostáva pôvodný
meno
priezvisko
tituly
rok narodenia
Róbert
Štefko
Prof. Ing. PhD.
1956
Ďalšie údaje:
Profesor v odbore:
vo funkcii profesora v študijnom odbore:
(Len) ak sa odbor líši od odboru, v ktorom sa žiadajú práva:
Je to k nemu príbuzný odbor podľa opisu v Sústave?:
Je zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas?:
Ak nie v prípade výkonného umelca v umeleckom odbore, na aký rozsah?
Garantuje habilitačné konania a konanie na vymenúvanie profesorov na inej
vysokej škole?:
Spĺňal požiadavky aplikované pri výberovom konaní?:
Publikačný výstup: spolu záznamov, ohlasov
Poznámka. Výstup v prípade umeleckých odborov: aj umelecké dielo, umelecký výkon, výskum:
KHKV - digitálny a analógový, textový a netextový, vizuálny a zvukový, živá prezentácia, artefakty,
archivačná infraštruktúra.
A5
Z toho za posledných 6 rokov:
Monografii v zahraničí/domáce:
Učebnice a skriptá:
Vedecké publikácie spolu (A) v zahraničných/domácich časopisoch:
Prednášky na zahraničných/domácich konferenciách:
Odborné práce (B) spolu v zahraničných/domácich časopisoch – zborníkoch:
Citácie zahraničné/domáce:
Ďalšie významné aktivity:
Spolugarant
meno
priezvisko
tituly
Peter
Adamišin
doc. Ing., PhD.
Ďalšie údaje:
profesor/docent v odbore:
manažment, 2009
vo funkcii profesora/docenta v študijnom odbore:
manažment

rok narodenia
1975
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(Len) ak sa odbor líši od odboru, v ktorom sa žiadajú práva:
Je to k nemu príbuzný odbor podľa opisu v Sústave?:
Je zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas?:
Áno
Ak nie v prípade výkonného umelca v umeleckom odbore, na aký rozsah?
Garantuje habilitačné konania a konanie na vymenúvanie profesorov na inej Nie
vysokej škole?:
Spĺňal požiadavky aplikované pri výberovom konaní?:
Áno
Publikačný výstup: spolu záznamov, ohlasov (počty v podkladoch neuvedené)
Poznámka. Výstup v prípade umeleckých odborov: aj umelecké dielo, umelecký výkon, výskum:
digitálny a analógový, textový a netextový, vizuálny a zvukový, živá prezentácia, artefakty,
archivačná infraštruktúra.
Z toho za posledných 6 rokov:
Monografii v zahraničí/domáce: 1/2
Učebnice a skriptá: vysokoškolské učebnice domáce 1
Vedecké publikácie spolu (A) v zahraničných/domácich časopisoch:
Vedecké práce v karentovaných časopisoch zahraničných/domácich: 1/0
Vedecké práce v ostatných časopisoch zahraničných/domácich: 16/7
Prednášky na zahraničných/domácich konferenciách:
Odborné práce (B) spolu v zahraničných/domácich časopisoch – zborníkoch:
Citácie zahraničné/domáce:
Ďalšie významné aktivity:
V predložených podkladoch nie je uvedená sumarizačná tabuľka počtu výstupov (priložený je
iba nečíslovaný zoznam výstupov) a priložený zoznam výstupov nie je v štruktúre uvedenej
vyššie.
Predložená je nasledovná tabuľka publikačných výstupov za posledných 6 rokov
Výstupy evidované vo WOS, resp. SCOPUS ...............18
Výstupy kategórie A ..................................................... 13
Výstupy kategórie B ...................................................... 5
Citácie vo WOS, resp. SCOPUS ................................... 31
Získané projekty na financovanie výskumu .................. 1
Ako najvýznamnejšie publikované vedecké práce za posledných šesť rokov sú uvedené:
1. ADM. Peter Adamišin, Rastislav Kotulič. Evaluation of the agrarian businesses results
according to their legal form. In: Agriculturoal aconomics. – ISSN 0139-570X. – Vol.
59, no. 9 (2013), s. 369-402. (WOS)
2. ADC. Stanislav Torma, Jozef Vilcek, Peter Adamisin ... (et al.). Influence of natural
zeolite on nitrogen Dynamics in soil. In: Turkish jourtnal of agriculture and forestry. –
ISSN 1300-011X. – Vol.38 (2014), s. 739-744 (CC)
3. AAB. Peter Adamišin, Emília Huttmanová. Manažment ohrozených oblastí. Košice:
Royal Unicorn, s.r.o., 2008. – 171 s. ISBN 978-80-969181-7-1
4. AFC. Emília Huttmanova, Peter Adamišin, Jana Chovancová. Assessment of the current
state of environment in the Slovak republic with the use of green growth indicators In:
Ecology, economics, education and legislation : conference proceedings, volume II :
13th international multidisciplinary sientific geoconference SGEM 2013. Sofia :
STEF92 Technology, 2013. – ISBN 978-619-7105-05-6. ISSN 1314-2704. – S. 133-140
WOS)
5. ADM. Roman Vavrek, Rastislav Kotulic, Peter Adamisin. Evaluation of municipalities
management with the topsis technigue emphasising on the impact of weights of
established criteria. In: Lex Localis. ISSN 1581-5374. – Vol. 13, no. 2 (2015), online, s.
249-264 (WOS)
Získaný projekt na financovanie výskumu (hlavný riešiteľ):
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1. Projekt KEGA č. 384-001 PU-4/2010 „Tvorba súboru učebných pomôcok pre
novokreované manažérske disciplíny študijného programu v študijnom odbore
Environmentálny manažment“. Doba riešenia: 2010 – 2011
Celkovo sa zúčastnil za celé obdobie, ako spoluriešiteľ, na 21 projektoch, väčšinou
vzdelávacích, resp. pri výskumných projektoch išlo o zameranie buď vôbec nesúvisiace, resp.
len okrajovo súvisiace, s obsahom študijného odboru Manažment.
Celkové hodnotenie publikačnej a výskumnej aktivity:
1. Publikačná a výskumná činnosť doc. Adamišina je prevažne zameraná na
problematiku životného prostredia, v tom len v malom rozsahu na manažment
životného prostredia – teda súvislosť so študijným odborom Manažment nie je na
požadovanej úrovni pre spolugaranta. Platí to najmä pre najvýznamnejšie publikačné
výstupy
2. Ani ostatné publikácie uvádzané v kategórii A nespĺňajú kritériá, ktoré sa považujú za
túto kategóriu pri akreditáciách.
3. Za celú dobu nebol zodpovedným riešiteľom žiadneho významnejšieho vedeckého
projektu obsahovo súvisiaceho so študijným odborom Manažment.
Spolugarant
meno
priezvisko
tituly
rok narodenia
Jaroslava
Hečková
Doc. Ing. PhD.
1979
Ďalšie údaje:
profesor/docent v odbore:
Manažment
vo funkcii profesora/docenta v študijnom odbore:
Manažment
(Len) ak sa odbor líši od odboru, v ktorom sa žiadajú práva:
Je to k nemu príbuzný odbor podľa opisu v Sústave?:
Je zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas?:
Áno
Ak nie v prípade výkonného umelca v umeleckom odbore, na aký rozsah?
Garantuje habilitačné konania a konanie na vymenúvanie profesorov na inej Nie
vysokej škole?:
Spĺňal požiadavky aplikované pri výberovom konaní?:
Áno
Publikačný výstup: spolu 148 záznamov, 204 ohlasov
Poznámka. Výstup v prípade umeleckých odborov: aj umelecké dielo, umelecký výkon, výskum:
digitálny a analógový, textový a netextový, vizuálny a zvukový, živá prezentácia, artefakty,
archivačná infraštruktúra.
Z toho za posledných 6 rokov:
Monografii v zahraničí/domáce: 0/3
Učebnice a skriptá: učebnice 0/7
Vedecké publikácie spolu (A) v zahraničných/domácich časopisoch:
Vedecké práce v karentovaných časopisoch zahraničných/domácich: 1/1
Vedecké práce v ostatných časopisoch zahraničných/domácich: 10/8
Prednášky na zahraničných/domácich konferenciách:
Odborné práce (B) spolu v zahraničných/domácich časopisoch – zborníkoch:
Citácie zahraničné/domáce:
Ďalšie významné aktivity:
V predložených podkladoch nie je uvedená sumarizačná tabuľka počtu výstupov (priložený je
iba nečíslovaný zoznam výstupov) a priložený zoznam výstupov nie je v štruktúre uvedenej
vyššie.
Predložená je nasledovná tabuľka publikačných výstupov za posledných 6 rokov:
Výstupy evidované vo WOS, resp. SCOPUS ...............4
Výstupy kategórie A ..................................................... 4
Výstupy kategórie B ...................................................... 0
Citácie vo WOS, resp. SCOPUS ................................... 15
Získané projekty na financovanie výskumu .................. 2
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Ako najvýznamnejšie publikované vedecké práce za posledných šesť rokov sú uvedené:
1. ADD. Hečková, J. – Chapčáková, A.: Explikácia významu inštitútu Sgueeze out
v podmienkach Slovenskej republiky. In: Ekonomický časopis, roč. 57, 2009, č. 5, s.
424-444. ISSN 0013-3035
2. ADD. Hečková, J. – Chapčáková, A. Competitiveness of the Branch Structure of Slovak
Manufacturing Industry in 1998-2008. In: Ekonomický časopis, roč. 59, 2011, č. 1, s.
59-78. ISSN 0013-3035
3. ABC. Kotulič, R. – Hečková, J. – Chapčáková, A.: Chapter 10. Monetary Union and the
Role of the Monetary Policy from the Point of View of Selected Theoretical Approaches.
In: Financial Aspects ofrecent Trends in the Global Economy (FINART), Volume II.
(Editor: Rajmund Mirdala). Craiova (Romania). ASERS Publishing, 2013, 2 vol, s. 164188. ISBN-L 978-60693129-5-7 Print ISBN 978-606-93129-7-1
4. Hečková, J. – Chapčáková, A. – Badida, P.: Aktuálne problémy ohodnocovania
podnikov pri fúziách a akvizíciách a ich riešenie. In: Ekonomický časopis, roč. 62,
2014, č. 7, s. 743-766. ISSN 0013-3035
5. Hečková, J. – Chapčáková, A. – Litavcová, E.: Ekonomická integrácia a jej vplyv na
cezhraničné fúzie a kvizície v európskom priestore. In: Politická ekonomie, roč. 64,
2016, č. 1, s. 19-33. ISSN 0032-3233
Výskumné projekty za posledných 6 rokov:
- zodpovedná riešiteľka: 2 VEGA (obidva obsahovo zamerané na cezhraničné fúzie
a akvizície)
- zástupca zodp. rieš.: 1 VEGA (obsahovo zameraný na rozvoj malých a stredných
podnikov)
Celkové hodnotenie publikačnej a výskumnej aktivity:
1. Publikačná a výskumná činnosť doc. Hečkovej je zameraná na problematiku
súvisiacu so študijným odborom Manažment.
2. V období od poslednej akreditácie (kedy bola jej vedecká a publikačná činnosť
hodnotená ako nedostatočná na pozíciu spolugarantky)publikovala aj kvalitný výstup
v kategórii A (Politická ekonómia)avšak celkovo za toto krátke obdobie nemožno
konštatovať výrazný posun v kvalite celkovej publikačnej a výskumnej činnosti na
primeranú úroveň pre spolugaranta habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie
za profesora - žiadna z uvedených monografií nebola publikovaná v renomovanom
vydavateľstve... .
3. Kvalita publikačnej a výskumnej činnosti nie je podporená ani vytváraním vlastnej
„vedeckej školy“ – uvádzaný počet vedených doktorandov je nula.
Členovia vedeckej rady vysokej školy (ak sa konania nebudú uskutočňovať na
fakulte)/fakulty (ak sa konania budú uskutočňovať na fakulte) z odboru alebo príbuzného
odboru:
člen vedeckej rady
meno
priezvisko
tituly
rok narodenia
KHKV odborník v odbore:
A6

meno

člen vedeckej rady
priezvisko
tituly

rok narodenia

odborník v odbore:

Závery:
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Celkové zhodnotenie
prijatých opatrení

Prijaté opatrenia nezaručujú udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do
najbližšej komplexnej akreditácie.
Odôvodnenie (uviesť v obidvoch prípadoch):
Výsledky vedeckej a publikačnej činnosti navrhovaných spolugarantov
nepreukazujú primeranú kvalitu príspevku k rozvoju študijného odboru
Manažment.

Návrh odporúčania
ministerstvu:
Odporúčanie
vysokej škole:

Odňať priznané právo (prijaté opatrenia neboli dostatočné na
odstránenie nedostatkov).

Zasadnutie pracovnej skupiny:
Dňa:

06/06/2016

Počet členov PS:
Zúčastnili sa:
Výsledok hlasovania za
návrh vyjadrenia PS
Podpis predsedu
pracovnej skupiny:

13
10

Za:10

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Julius Horvath, v. r.
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