
 

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 

1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 4. 9. 2018 

 
2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Marian Reiff  

 
a) Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické   

    tituly, vedecké hodnosti: 
Ing., PhD. 

 
b) Rok narodenia: 1978 

 
c) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 

    a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 
Obdobie: 09/2002-08/2005 

Dosiahnutá kvalifikácia: Philosophiae doctor PhD.  

obhajoba dizertačnej práce: 12.12.2006 

udelenie ved.-ak. hodnosti PhD.: 25.1.2007 

Odbor: 62-49-9 Ekonometria a operačný výskum 

Názov a typ organizácie: Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej 

univerzity v Bratislave 

Stupeň vzdelania: ISCED 6 

 

Obdobie: 09/1996-06/2001 

Dosiahnutá kvalifikácia: Inžinier Ing.  

Odbor:  Manažment chemických a potravinárskych podnikov 

Špecializácia:  

Názov a typ organizácie: Chemickotechnologická fakulta Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave 

Stupeň vzdelania: ISCED 5A 

 

Ďalšie vzdelávanie: 

Obdobie: 09/2015–05/2016 

09/2014 prednáškový pobyt (Erasmus mobilita) na Univerzite v Akureyri 

(Island) 

05/2011 prednáškový pobyt (Erasmus mobilita) na Baskent university v 

Ankare (Turecko), 

06/2009-doteraz letný prednáškový pobyt na University of Redlands, (USA) 

02/2005-05/2005 študijný pobyt na Univerzite v Gente (Belgicko) 



 

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

    pracovisko, pozícia): 
Priebeh zamestnaní: 

Od-do: 12/2005-doteraz 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: odborný asistent 

Hlavné činnosti a zodpovednosť: výučba predmetov z oblasti operačného 

výskumu a ekonometrie, výskum v uvedenej oblasti 

Názov a adresa zamestnávateľa: Ekonomická univerzita v Bratislave, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

 

Od-do: 09/2002-08/2005 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: interný doktorand 

Hlavné činnosti a zodpovednosť: výučba predmetov z oblasti operačného 

výskumu a ekonometrie, výskum v uvedenej oblasti 

Názov a adresa zamestnávateľa: Ekonomická univerzita v Bratislave, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

 

Priebeh pedagogickej činnosti: 

Od-do: 12/2005-doteraz 

Pracovisko Katedra operačného výskumu a ekonometrie, Fakulta 

hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Výučba predmetov: Úvod do ekonometrie (Ekonometria I), Kvantitatívny 

manažment, Kvantitatívna mikroekonómia, Operačný výskum, Úvod do 

operačného výskumu I a II na 1. stupni vysokoškolského štúdia, Logistika, 

Kvantitatívne metódy v logistike, Sieťová analýza, Stochastické modely a 

Simulačné modely. na 2. stupni vysokoškolského štúdia, vedenie 

diplomových seminárov 

e) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní  (špecializácia): Ekonometria a operačný výskum 
f) Údaje o publikačnej činnosti (uveďte sumár): príloha 1 
h) Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu: príloha 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: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum 
h) Téma habilitačnej práce: Analýza parametrov skrytého Markovovho modelu 
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 

 

 

 

Petr Fiala 

RNDr. Ing., CSc., MBA 

prof.  

 

Katedra ekonometrie, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze   

ÁNO ☐ NIE ☒ 

 

Juraj Pekár 

Mgr., PhD. 

prof. 

 

Katedra operačného výskumu a ekonometrie, FHI, VŠE v Bratislave 

ÁNO ☒ NIE ☐ 

 

Stanislav Palúch,  

RNDr., CSc. 

doc.  

 

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline 

ÁNO ☐ NIE ☒ 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 

meno a priezvisko 

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 

 

Predseda  

 

Michal Fendek  

Ing., PhD.  

prof. 

 

Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave 

ÁNO ☒ NIE ☐ 

 

Josef Jablonský 

Ing., CSc. 

prof.  

 

Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ÁNO ☐ NIE ☒ 

 

Tatiana Čorejová  

Ing.,  PhD. 

Dr. h. c. prof.  

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline 

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 listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti 

rozhodovala: 
 

8.   Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:  

9.   Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:  



 

Príloha č. 1 

Údaje o publikačnej činnosti – Ing. Marian Reiff, PhD. 

 

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

Vysokoškolské učebnice (počet/AH) ACA, ACB 0 

Skriptá a učebné texty (počet/AH) BCI BCI-2 (4+3)AH 

Vedecké monografie (počet/AH) AAA, AAB AAB-1 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ABC 0 

Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách ABA 0 

Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch ADC, ADD 0 

Vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

ADM, ADN  
ADM-6 

Vedecké práce a iné knižné publikácie ABD, ABB, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED ADE-5, ADF-4, AED-4 

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 
BAB-1,BDE-1, BDF-4, EDI-2, GHG-5 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 46 

- zahraničné konferencie AFA, AFC AFC-25 

- domáce konferencie AFB, AFD AFD-21 

 

 



 

Príloha č. 2 

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu - Ing. Marian Reiff, PhD. 

 

Citácie a ohlasy (spolu) 64 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze 

SCOPUS 

i. kódy: 1, 2 

kód 1-14 

kód 2-9 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch 

ii. kódy: 3, 4 

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách 

iii. kódy: 5, 6 

kód 3-16 

kód 4-24 

kód 6-1 

 


