
 

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 
 

1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 13.10.2014 
2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Darina Orbánová, rod. Krajsová 
a) Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické   
    tituly, vedecké hodnosti: 

Ing., PhD. 

b) Rok narodenia: 1956 
c) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 
    a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

1980 – Ing. – Vysoká škola ekonomická, Bratislava (Obchodná fakulta odbor 
Ekonomika vnútorného obchodu) 
2003 – PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave (odbor Teória vyučovania 
predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia Teória 
vyučovania ekonomických odborných predmetov) 

Ďalšie vzdelávanie 
1991 – 1992 – Doplňujúce pedagogické štúdium, Ekonomická univerzita v 
Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra pedagogiky  
2003 – Economics for Leaders Program. Nadácia F. A. Hayeka 
2008 – Kurz „Rola pedagogického pracovníka v učiacej sa univerzite“ v rámci 
projektu ESF Podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom 
samosprávnom kraji 

d) Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti (rok,  
    pracovisko, pozícia): 

Priebeh zamestnaní 
1995 – súčasnosť 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta,  
Katedra pedagogiky, Dolnozemská cesta 1,  
852 35 Bratislava 
Pracovné zaradenie – odborná asistentka 
1986 – 1995 
Obchodná akadémia, Račianska 107,  
831 02 Bratislava 
Pracovné zaradenie – stredoškolská učiteľka 
1980 – 1986  
GR Strojsmalt, Červenej armády 4, 801 00 Bratislava 
Pracovné zaradenie – referentka odbytu 

Priebeh pedagogickej činnosti 
1995 – súčasnosť – Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, 
Katedra pedagogiky 
Pracovné zaradenie – odborná asistentka Predmety:  
didaktika podnikovej ekonomiky, didaktika úvodu do makroekonómie – prednášanie 
a vedenie seminárov,  



 

tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti – vedenie seminárov,  
pedagogická prax – organizačné zabezpečenie. 
1986 – 1995 – Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava 
Pracovné zaradenie –  stredoškolská učiteľka Predmety: podniková ekonomika, úvod 
do makroekonómie, daňová sústava, hospodárska korešpondencia. 

e) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní  (špecializácia): Podniková ekonomika, úvod do makroekonómie, didaktika podnikovej ekonomiky, 
didaktika úvodu do makroekonómie 

f) Údaje o publikačnej činnosti (uveďte sumár): Príloha č. 1  
h) Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu: Príloha č. 2  
i) Počet doktorandov, ktorým je uchádzač alebo bol školiteľom 
    s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne    
    skončili (počet doktorandov spolu / počet ukončených doktorandov): 

- 

j) Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje: Národné hospodárstvo 
h) Téma habilitačnej práce: Ľudský kapitál ako výrobný faktor v novej ekonomike 
3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehotu, v ktorej  
    majú byť odstránené nedostatky žiadosti (prosíme o okamžité zaslanie  
    informácií v prípade prerušenia vymenúvacieho konania): 
 

 

4. Oponenti habilitačnej práce: 
a) meno a priezvisko 
b) akademický titul 
c) vedecko-pedagogický titul 
d) umelecko-pedagogický titul 
e) pracovisko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 
 
a) meno a priezvisko 
b) akademický titul 
c) vedecko-pedagogický titul 
d) umelecko-pedagogický titul 
e) pracovisko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

 
a) meno a priezvisko 
b) akademický titul 
c) vedecko-pedagogický titul 
d) umelecko-pedagogický titul 
e) pracovisko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

 
Eva Rievajová 
Ing. 
prof., PhD. 
 
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 
ÁNO ☒ NIE ☐ 
 
Pavel Krpálek 
Ing. 
doc., CSc. 
 
Vysoká škola obchodní v Prahe, o.p.s. 
ÁNO ☐ NIE ☒ 
 
Ján Šaulič 
Ing. 
CSc. 
 
Externý spolupracovník NHF EU v Bratislave 
ÁNO ☐ NIE ☒ 

  



 

 

 

Členovia habilitačnej komisie: 
a) meno a priezvisko 
b) akademický titul 
c) vedecko-pedagogický titul 
d) umelecko-pedagogický titul 
e) pracovisko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

 
a) meno a priezvisko 
b) akademický titul 
c) vedecko-pedagogický titul 
d) umelecko-pedagogický titul 
e) pracovisko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 
 
a) meno a priezvisko 
b) akademický titul 
c) vedecko-pedagogický titul 
d) umelecko-pedagogický titul 
e) pracovisko 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

Rudolf Šlosár 
Ing. 
prof., PhD. 
 
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 
ÁNO ☒ NIE ☐ 
 
Miloslav Rotport 
Ing. 
doc., CSc. 
 
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 
ÁNO ☐ NIE ☒ 
 
Ján Kontšek 
Ing. 
doc., CSc. 
 
externý spolupracovník NHF EU v Bratislave 
ÁNO ☐ NIE ☒ 

5. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť, alebo neudeliť      
    uchádzačovi titul docent v odbore, spolu s oponentskými posudkami: 
 
   Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty: 

 

ODPORÚČA     NEODPORÚČA   
 
 

SCHVÁLENÉ   NESCHVÁLENÉ   
6. Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak 

sa vypracúva a lehota na prípadne opätovné predloženie žiadosti 
podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 6/2005 Z. z. (Ak uchádzač podľa 
rozhodnutia vedeckej rady podmienky nespĺňa, vedecká rada titul 
docent neudelí a jej predseda písomne oznámi toto rozhodnutie 
s odôvodnením uchádzačovi do 30 dní od rozhodnutia príslušnej 
vedeckej rady. Lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadostí 
o získanie titulu docent určuje rokovací poriadok vedeckej rady. Táto 
lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky): 

Vedecká rada NHF EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 10. 6. 2015 tajným 
hlasovaním rozhodla  neudeliť titul docent Ing. Darine Orbánovej, PhD. Ing. Darina 
Orbánová, PhD. môže podľa čl. 4 ods.12 Rokovacieho poriadku VR NHF EU v 
Bratislave opätovne predložiť žiadosť o získanie titulu docent najskôr po uplynutí 
jedného roka od rozhodnutia VR NHF EU v Bratislave. 

7.   Prezenčná lista zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá  
  o žiadosti rozhodovala: 

Príloha č. 3 

8.   Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:  
9.   Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania: Vedecká rada NHF EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 10. 6. 2015 rozhodla 

neudeliť titul docent Ing. Darine Orbánovej, PhD. 



 

Príloha č. 1 
Údaje o publikačnej činnosti – Ing. Darina Orbánová, PhD. 

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

Vysokoškolské učebnice (počet/AH)  ACA, ACB 5 ACB/43,549 
Skriptá a učebné texty (počet/AH) BCI 2 BCI/13,9 

1 ACB/13,88 
Vedecké monografie (počet/AH) AAA, AAB 1 AAA, 

3 AAB/20,02 
Pôvodné vedecké práce vo vedeckých časopisoch  karentovaných doma a v zahraničí  ADC, ADD 1 ADD 
Pôvodné vedecké práce vo vedeckých časopisoch  nekarentovaných doma a v zahraničí ADE, ADF 3 ADE, 1 ADF,  
Pôvodné vedecké práce vo vedeckých zborníkoch recenzovaných a zborníkoch charakteru vedeckej monografie AEC, 
AED, ABA, ABB 

5 AED 

Pôvodné vedecké práce v odborných. časopisoch, v nerecenzovaných vedeckých zborníkoch nekonferenčných  
ABC , ABD, ACC, ACD, BDC, BDD, BDE, BDF, AEE, AEF 

6 BDF nesplnenie 
nahradené AED05 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 44 
-  zahraničné konferencie AFA, AFC, BEC, BEE 13 AFC 
-  domáce konferencie  AFB, AFD, BED, BEF 5 AFB, 26 AFD 
Odborné práce a iné knižné publikácie BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK,  
BDA, BDB,BFA,BFB, BGG, BGH, EAI,EAJ,   EDI,  GHG, GII  

3 BAB, 24 BCB, 
3 EDI, 3 GII  

 
  



 

 

Príloha č. 2 
Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu – Ing. Darina Orbánová, PhD. 
Citácie a ohlasy (spolu) 85 
-  citácie v zahraničných publikáciách 
   kódy: 1, 3 

Kód 3: 14 

-  citácie v domácich publikáciách 
    kódy: 2, 4 

Kód 4: 65 

-  iné ohlasy a odkazy v domácich a zahraničných  
   publikáciách 
    kódy: 5, 6 

Kód 6 : 6 

 



 

Príloha č. 3 
Prezenčná lista zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala: 
 

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady NHF EU v Bratislave                                                        
zo dňa 10.06. 2015 

Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik                    
predseda VR NHF 

prítomný  

prof. Ing. Milan Buček, DrSc. prítomný  

prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. prítomná  

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. prítomný 

prof. Ing. Eva Horvátová, PhD. prítomná  

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. prítomný  

prof. Ing. Božena Chovancová, PhD. prítomná 

prof. Ing. Ján Lisý, PhD. prítomný 

prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. prítomná 

prof. Ing. Eva Muchová, PhD. prítomná  

prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD. prítomný 

prof. Ing. Marta Orviská, PhD. prítomná 

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. ospravedlnený 

prof. Ing. Anna Schultzová, PhD. prítomná 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. prítomný  

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. prítomný  

prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. prítomný  

prof. Ing. Elena Žárska, CSc. prítomná 

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. prítomná 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., hosťujúci profesor prítomný  

doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. prítomná 
doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD., mimoriadna 
profesorka 

prítomná 

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. prítomný 

doc. Ing. Peter Sika, PhD. ospravedlnený 

doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA prítomný 

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. ospravedlnený 

doc. Ing. Miroslav Šipikal, PhD. prítomný 

doc. Ing. Silvia Šipikalová, PhD. prítomná  

doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD. prítomná 

Ing. Zuzana Brinčíková, PhD. prítomná  

Mgr. Ing. Martin Filko, MSc. prítomný 

Mgr. Martin Kahanec, PhD., MA  prítomný 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. ospravedlnená 

Ing. Karol Morvay, PhD. prítomný  

Ing. Jaromír Novák, PhD.  prítomný  

Mgr. Ľudovít Ódor  prítomný 



 

Ing. Pavol Skalák, PhD. prítomný 

Mgr. Martin Šuster, PhD. prítomný 

Ing. Andrea Vondrová, PhD. prítomná 
 
 


