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Návrh na zaradenie nových doktorandských študijných programov 
do pôsobnosti už zriadených odborových komisií ekonómia a manažment 
a priestorové plánovanie a doplnenie členov týchto odborových komisií 

Návrh je vypracovaný v súlade s § 54 ods. 17 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 29 

bod 8 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 

a podľa smernice rektora č. 2/2014-SR Odborová komisia doktorandských študijných 

programov na Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 (ďalej len 

„smernica“), na základe žiadosti doc. Ing. Mariána Zajka, PhD., riaditeľa Ústavu 

manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „ÚM STU“) podanej 

v súlade s čl. 2 bod 10 smernice. 

Po udelení akreditácie nižšie uvedeným doktorandským študijným programom 

uskutočňovaným na ÚM STU v študijnom odbore priestorové plánovanie (rozhodnutie 

MŠVVaŠ SR číslo 2019/11076:39-A1110 doručené dňa 18. 11. 2019) a v študijnom odbore 

ekonómia a manažment (rozhodnutie číslo 2019/18599:19-A1110 doručené dňa 

16. 12. 2019), riaditeľ ÚM STU predložil žiadosť o zaradenie nových doktorandských 

študijných programov do pôsobnosti už zriadených odborových komisií študijného odboru 

ekonómia a manažment a študijného odboru priestorové plánovanie a doplnenie členov 

týchto odborových komisií. 

 

1. Odborová komisia študijného odboru ekonómia a manažment 

Ide o nasledovné štyri nové doktorandské študijné programy: 

 odvetvové ekonomiky a manažment, v študijnom odbore ekonómia a manažment, 

3. stupeň štúdia, akademický titul PhD., forma denná, štandardná dĺžka štúdia  

3 roky, jazyk uskutočňovania slovenský jazyk, anglický jazyk (ID 184052), anglický 

jazyk (ID 184054), bez časového obmedzenia, 

 odvetvové ekonomiky a manažment, v študijnom odbore ekonómia a manažment, 

3. stupeň štúdia, akademický titul PhD., forma externá, štandardná dĺžka štúdia  

4 roky, jazyk uskutočňovania slovenský jazyk, anglický jazyk (ID 184114), anglický 

jazyk (ID 184053), bez časového obmedzenia. 

Na uskutočňovaní predmetných študijných programov sa nepodieľa externá vzdelávacia 

inštitúcia. 
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Osoby navrhované na doplnenie členov odborovej komisie študijného odboru ekonómia 
a manažment: 
 

Č. Titul, meno, priezvisko Pracovisko 

1.  doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD. Fakulta managementu UK 

2.  Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU 

3.  doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. Ústav manažmentu STU 

4.  prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J.E. 
Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika  

5.  prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. Ústav manažmentu STU 

6.  prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc. Ústav manažmentu STU 

 

 

2. Odborová komisia študijného odboru priestorové plánovanie 

Ide o nasledovné dva nové doktorandské študijné programy: 

 priestorové plánovanie, v študijnom odbore priestorové plánovanie, 3. stupeň 

štúdia, akademický titul PhD., forma externá, štandardná dĺžka štúdia 4 roky, jazyk 

uskutočňovania slovenský jazyk, anglický jazyk (ID 183772), anglický jazyk 

(ID 183771), s časovým obmedzením do 31. 8. 2021. 

Na uskutočňovaní predmetných študijných programov sa nepodieľa externá vzdelávacia 

inštitúcia. 

 
Osoba navrhovaná na doplnenie členov odborovej komisie študijného odboru 
priestorové plánovanie 
 

Č. Titul, meno, priezvisko Pracovisko 

1.  doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD. Prírodovedecká fakulta UK 
 
 

Zaradenie nových doktorandských študijných programov do pôsobnosti už zriadených 

odborových komisií študijných odborov ekonómia a manažment a priestorové plánovanie 

a doplnenie členov týchto odborových komisií je v súlade s čl. 2 bod 7 v spojení s čl. 3 bod 

5 smernice na dobu platnosti akreditácie aspoň jedného doktorandského študijného 

programu, ktorý patrí do pôsobnosti príslušnej odborovej komisie, najdlhšie však 

do zriadenia novej odborovej komisie príslušného študijného odboru v kontexte 

najbližšieho posúdenia vnútorného systému kvality STU Slovenskou akreditačnou 

agentúrou pre vysoké školstvo alebo, ak je člen odborovej komisie vo funkcii hosťujúceho 

profesora, jeho členstvo v odborovej komisii môže byť najviac na dobu jeho pôsobenia 

vo funkcii hosťujúceho profesora podľa s čl. 3 bod 6 smernice. 

Žiadosti riaditeľa ÚM spolu s návrhmi na vymenovanie za členov príslušných odborových 
komisií sú uvedené v prílohe v elektronickej podobe. 


