Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní
1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko:
a) Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické
tituly, vedecké hodnosti:
b) Rok narodenia:
c) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste
a absolvovanom ďalšom vzdelávaní:

15.5.2017
Michal Tkáč
Ing., PhD.
1984
2009 – 2012 - doktorandské štúdium (PhD.)
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
2004 – 2009 - inžinierske štúdium (Ing.)
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Študijný odbor: Financie, bankovníctvo a investovanie
2004 – 2009 - inžinierske štúdium (Ing.)
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Študijný odbor: Kvalita produkcie
2006 – 2007 - bakalárske štúdium (BA)
The University of Huddersfield, Business School, UK
Študijný odbor: Manažment a riadenie podniku
2012 - Six Sigma Black Belt
Q-DAS, s.r.o.

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

2009 - Six Sigma Green Belt
Q-DAS, s.r.o.
2012 – súčasnosť - odborný asistent
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom
v Košiciach, Tajovského 13, 041 30 Košice
2011 – súčasnosť - konzultačná a lektorská činnosť
Kvantil s. r. o,, Popradská 50, 040 01 Košice
Konzultant v oblasti manažmentu kvality, zabezpečovanie školení v oblasti
manažmentu kvality

e) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní (špecializácia):
f) Údaje o publikačnej činnosti (uveďte sumár):
h) Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu:
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:
h) Téma habilitačnej práce:
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
4. Oponenti habilitačnej práce:
g) meno a priezvisko
h) akademický titul
i) vedecko-pedagogický titul
j) umelecko-pedagogický titul
k) pracovisko
l) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje
4. Oponenti habilitačnej práce:
m) meno a priezvisko
n) akademický titul
o) vedecko-pedagogický titul
p) umelecko-pedagogický titul
q) pracovisko
r) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje

2008 – 2009 - špecialista v oblasti IT monitoringu
T-systems Slovakia s. r. o,, Žriedlová 13, 04001 Košice
Správa serverov
Riziko v podniku, Manažment podnikateľského rizika, Medzinárodný finančný
manažment, Finančný manažment
Príloha č. 1
Príloha č. 2
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
Dôvera ako faktor ovplyvňujúci emisie dlhopisov z pohľadu podniku

Peter Doucek
Ing., CSc.
prof.
Fakulta informatiky a štatistiky, Vysoká škola ekonomická Praha, ČR
ÁNO ☐ NIE ☒
Radoslav Delina
Ing., PhD.
doc.
Ekonomická fakulta, Technická univerzita Košice
ÁNO ☐ NIE ☒
Peter Markovič
Ing., PhD.
prof.
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita, Bratislava
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
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
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
5. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť, alebo neudeliť
uchádzačovi titul docent v odbore, spolu s oponentskými posudkami:
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:
8. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
9. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:

Iveta Hajdúchová
Ing., PhD.
prof.
Lesnícka fakulta, Technická univerzita Zvolen
ÁNO ☐ NIE ☒
Zuzana Hajduová
RNDr., PhD.
doc.
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom
v Košiciach
ÁNO ☒ NIE ☐
Jozef Sablik
Ing., CSc.
prof.
Slovenská technická univerzita, Materiálno-technická fakulta, Bratislava
ÁNO ☐ NIE ☒
SCHVÁLENÉ ☒ NESCHVÁLENÉ ☐

Príloha č. 3
Vedecká rada Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
na svojom zasadnutí dňa 7.7.2017 rozhodla o udelení titulu docent.

Príloha č. 1
Údaje o publikačnej činnosti – Ing. Michal Tkáč, PhD.
Kategórie publikačnej činnosti
Vysokoškolské učebnice (počet/AH) ACA, ACB
Skriptá a učebné texty (počet/AH) BCI
Vedecké monografie (počet/AH) AAA, AAB
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ABC
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách ABA
Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch ADC, ADD
Vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ADM, ADN
Vedecké práce a iné knižné publikácie ABD, ABB, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED
Odborné práce a iné knižné publikácie BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK, BDA, BDB, BDC, BDD, BDE, BDF,
BDM, BDN, BEE, BEF, EAI, EAJ, EDI, EDJ, GHG
Príspevky publikované v zborníkoch (spolu)
- zahraničné konferencie AFA, AFC
- domáce konferencie AFB, AFD

Počet
BCI – 1/6,751
AAA – 1/3,06
ADC – 1
ADM – 2
ADN – 2
ADE – 3
ADF – 11
BDF – 3
GHG - 4
12
AFC – 8
AFD – 5

Príloha č. 2
Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu – Ing. Michal Tkáč, PhD.
Citácie a ohlasy (spolu)
Citácie v domácich a zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze
SCOPUS
i. kódy: 1, 2
Citácie v domácich a zahraničných publikáciách
neregistrovaných v citačných indexoch
ii. kódy: 3, 4
Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách
iii. kódy: 5, 6

30
Kód 1: 20
Kód 2: 7

Kód 3: 3

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

PREZENČNÁ LISTINA
zo zasadnutia VR PHF EU v Košiciach
Dňa: 7. 7. 2017

MENO

PODPIS

1. doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.

prítomná

2. doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.

prítomná

3. Ing. Pavol Andrejovský, PhD.

prítomný

4. Ing. Matej Hudák, PhD.

prítomný

5. Ing. Rastislav Ručinský, PhD.

prítomný

6. Ing. Jana Simonidesová, PhD.

prítomná

7. prof. Ing. Štefan Čarnický, PhD.

prítomný

8. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.

prítomný

9. prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

prítomný

10.

prof. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.

prítomný

11.

prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.

prítomná

12.

prof. Ing. Igor Liberko, CSc.

prítomný

13.

prof. h. c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.

14.

doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.

15.

prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

ospravedlnená

16.

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

ospravedlnený

17.

prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.

ospravedlnený

18.

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

prítomná

19.

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

prítomný

ospravedlnený
prítomná

