
 

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 
 

1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 29.09.2014 
2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Štefan ŽÁK 
a) Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické   
    tituly, vedecké hodnosti: 

Ing., PhD. 

b) Rok narodenia: 1971 
c) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 
    a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

2002 – 2003 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta 
- pedagogické vzdelávanie podľa smernice č. 4/1997 

1996 – 2003 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta 
  - vedný odbor: 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky (PhD.) 
1991 – 1996 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta 

- študijný odbor: Komerčné inžinierstvo (Ing.) 
d) Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti (rok,  
    pracovisko, pozícia): 

od 2011  Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta 
- dekan 

2007 – 2011 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta 
- prodekan pre vzdelávanie 

2003 – 2007 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta 
- podpredseda Akademického senátu 

2000 – 2003 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta 
- tajomník Akademického senátu 

1998 – 2007 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta 
- tajomník Katedry marketingu 

od 1998  Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta 
- odborný asistent  

e) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní  (špecializácia): Marketingový výskum 
Spotrebiteľské správanie 
Informačné systémy marketingu 

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): 

0/0 

j) Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje: 3.3.10 Obchod a marketing 
h) Téma habilitačnej práce: Marketingový výskum v digitálnej ére 



 

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 

 
Helena STRÁŽOVSKÁ 
Ing., PhD. 
prof. 
- 
Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 
ÁNO ☒ NIE ☐ 
 
Miroslav KARLÍ ČEK 
Ing., PhD. 
doc. 
- 
Fakulta podnikovohospodářska, Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR 
ÁNO ☐ NIE ☒ 
 
Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ 
Ing., PhD. 
doc. 
- 
Fakulta managementu, Univerzita Komenského 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 

 
Dagmar LESÁKOVÁ 
Ing., CSc. 
prof. 
- 
Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 
ÁNO ☒ NIE ☐ 
 

Štepán MÜLLER 
Ing., PhD. 
doc. 
- 
Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR 
ÁNO ☐ NIE ☒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Hussam MUSA 
Ing., PhD. 
doc. 
- 
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
ÁNO ☐ NIE ☒ 

5. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť, alebo neudeliť      
    uchádzačovi titul docent v odbore, spolu s oponentskými posudkami: 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): 

- 

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 OF EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 25.11.2014 rozhodla 

udeliť titul docent Ing. Štefanovi Žákovi, PhD.. 



 

Príloha č. 1 
Údaje o publikačnej činnosti – Ing. Štefan Žák 
 

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

Vysokoškolské učebnice (počet/AH)  ACA, ACB 2/8,486 AH 

Skriptá a učebné texty (počet/AH) BCI 2/10,96 AH 

Vedecké monografie (počet/AH) AAA, AAB 2/12,379 AH 

Pôvodné vedecké práce vo vedeckých časopisoch karentovaných doma a v zahraničí ADC, ADD 1 
Pôvodné vedecké práce vo vedeckých časopisoch nekarentovaných doma a v zahraničí ADE, ADF 13 

Pôvodné vedecké práce vo vedeckých zborníkoch recenzovaných a zborníkoch charakteru vedeckej monografie AEC, 
AED, ABA, ABB 15 

Pôvodné vedecké práce v odborných. časopisoch, v nerecenzovaných vedeckých zborníkoch nekonferenčných  
ABC , ABD, ACC, ACD, BDC, BDD, BDE, BDF,  AEE, AEF 9 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 35 
-  zahraničné konferencie AFA, AFC, BEC, BEE 10 
-  domáce konferencie  AFB, AFD, BED, BEF 25 
Odborné práce a iné knižné publikácie BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK,  
BDA, BDB,BFA,BFB, BGG, BGH, EAI,EAJ,   EDI,  GHG, GII  8 

 

Príloha č. 2 
Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu – Ing. Štefan Žák 
 
Citácie a ohlasy (spolu) 71 

-  citácie v zahraničných publikáciách 
   kódy: 1, 3 11 

-  citácie v domácich publikáciách 
    kódy: 2, 4 57 

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

3 

 



 

Príloha č. 3 

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

 
 
 

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady OF EU v Bratislave 

 zo dňa 25.11.2014 

1. ŽÁK Štefan, Ing., PhD. – predseda VR OF EUBA prítomný 

2. BALÁŽ Peter, prof. Ing., PhD. prítomný 

3. BARTÁKOVÁ PAJTINKOVÁ Gabriela, doc. Ing. ,PhD. ospravedlnená 

4. CSOLLÁR Gabriel, Ing. ospravedlnený 

5. ČIDEROVÁ Denisa, doc. Ing., PhD. M.A., mim. prof. prítomná 

6. ČIHOVSKÁ Viera, prof. Ing., PhD. prítomná 

7. DAŇO Ferdinand, prof. Ing., PhD. prítomný 

8. DRÁBIK Peter, Ing., PhD. prítomný 

9. FILO Peter,  Ing., PhD.  prítomný 

10. FRANCOVÁ  Zuzana, Ing., PhD. prítomná 

11. HIADLOVSKÝ Vladimír, doc. Ing., PhD. prítomný 

12. KITA Jaroslav, prof. Ing., CSc. prítomný 

13. KOLLÁR Vojtech, prof. Ing., PhD. prítomný 

14. KONŠTIAK Pavol, Ing., CSc., hosť. prof. ospravedlnený 

15. KUBIČKOVÁ Viera, doc. Ing., PhD. prítomná 

16. LACKOVÁ Alica, doc. Ing., PhD. prítomná 

17. LANČARIČ Pavol, Ing., PhD. prítomný 

18. LESÁKOVÁ Dagmar, prof. Ing., CSc. D.M.M. prítomná 

19. LIPIANSKA Júlia, doc. Ing., PhD., mim. prof. prítomná 

20. MICHALOVÁ Valéria, prof. Ing., CSc. prítomná 

21. MÜLLER Štěpán, doc. Ing., CSc., M.B.A. prítomný 

22. NOVACKÁ Ľudmila, prof. JUDr., PhD. prítomná 

23. PÓLYA Atilla, Mgr., PhD. prítomný 

24. ROZIN Alexander, Ing., CSc. prítomný 

25. SABO Mikuláš, doc. JUDr., CSc. prítomný 

26. STRÁŽOVSKÁ Helena, prof. Ing., PhD. prítomná 

27. ŠIKULA Milan, Dr. h. c. prof. Ing., DrSc. ospravedlnený 

28. ŠUTEROVÁ Viola, Ing., CSc. prítomná 

29. TAJTÁKOVÁ Mária, doc. Ing., PhD. prítomná 

30. TRENČIANSKA Elena, Ing., CSc.,  hosť. prof. ospravedlnená 

31. ZADRAŽILOVÁ Dana, prof. Ing., CSc. ospravedlnená 

32. ZORKÓCIOVÁ Otília, doc. Ing., PhD. ospravedlnená 


