
 

Formulár na zverejnenie informácií o INAUGURAČNOM konaní podľa §76 Zákona 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

1. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora: 26. 11. 2021 

2. Údaje z profesijného životopisu uchádzača inauguračného konania v 

rozsahu 

 

a) Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Martin GREŠŠ 

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

tituly, vedecké hodnosti: 
doc. Ing., PhD. 

c) Rok narodenia: 1978 

d) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 

a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

2011 vymenovanie za docenta, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, odbor: 
medzinárodné podnikanie   

2001 – 2004: vysokoškolské vzdelanie III. stupňa: Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Fakulta medzinárodných vzťahov, študijný odbor 67-21-9 Medzinárodné 
vzťahy 

1996 – 2001:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa: Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Obchodná fakulta, študijný odbor 62-95-8 Komerčné inžinierstvo 

Ďalšie vzdelávanie:  

2006:   Jazykový kurz „English for Professionals“ (CIEFL, Hyderabad, India) 

2001:   pedagogické vzdelávanie, Národohospodárska fakulta,   
Ekonomická univerzita v Bratislave 

e) Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti  

      (rok, pracovisko, pozícia): 

2012 – trvá    docent,   Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a 
hospodárskej diplomacie, Fakulta medzinárodných vzťahov 
Ekonomickej univerzity v Bratislave  

2005 – trvá     externý učiteľ,  Gymnázium Metodova 

2001 – 2011  odborný asistent,  Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a 
hospodárskej diplomacie, Fakulta medzinárodných vzťahov 
Ekonomickej univerzity v Bratislave 

f) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní (špecializácia): 
Svetová ekonomika – populácia, prírodné zdroje 

Rozvojová ekonomika – chudoba a nerovnosť 

g) Údaje o publikačnej činnosti (sumár): Príloha č. 1  

h) Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu: Príloha č. 2  

i) Počet doktorandov, ktorým uchádzač je alebo bol školiteľom, s určením, 

koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili  

školených: 2  
ukončených: 8   



 

(počet doktorandov spolu / počet ukončených doktorandov): 

j) Zoznam podľa § 5 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 246/2019 Z. z. (zoznam 

najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, alebo umeleckých 

prác, učebníc, učebných textov, dokladov o umeleckých dielach alebo 

umeleckých výkonoch): 

Príloha č. 3 

3. Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom sa 

inauguračné konanie uskutočňuje: 
medzinárodné podnikanie (v odbore ekonómia a manažment) 

4. Téma inauguračnej prednášky: Postavenie Indie vo svetovej ekonomike 

5. Dátum, od ktorého je inauguračné konanie prerušené, a lehota, v ktorej 

majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

 

6. Oponenti:  

a) meno a priezvisko Lenka FOJTÍKOVÁ 

b) akademický titul Ing., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Katedra ekonomie a hospodářské politiky, Vysoká škola PRIGO, Havířov, ČR 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Peter ČAJKA 
b) akademický titul PhDr., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov,  Univerzita Mateja Bela v 

Banskej Bystrici 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Katarína BROCKOVÁ 
b) akademický titul Ing., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul Dr. Hab. JUDr. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  



 

h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

Členovia inauguračnej komisie: predseda: 
a) meno a priezvisko Zuzana KITTOVÁ 
b) akademický titul Ing., PhD., M.B.L. - HSG 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Peter TEREM 
b) akademický titul PhDr ., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov,  Univerzita Mateja Bela v 

Banskej Bystrici 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Antonín KORAUŠ 
b) akademický titul Ing., PhD., LL.M., MBA 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Katedra informatiky a manažmentu, Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Karol JANAS 
b) akademický titul PhDr ., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul doc. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Katedra politológie, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  



 

 

g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

5.  Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť alebo neschváliť návrh 

na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania:  

NÁVRH SCHVÁLIŤ   
NÁVRH NESCHVÁLIŤ  

6.   Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa 

vypracúva, a lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 6 

ods. 2 vyhlášky č. 246/2019 Z. z. (Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej 

rady podmienky nespĺňa, vedecká rada ho neschváli a jej predseda písomne 

oznámi toto rozhodnutie s odôvodnením uchádzačovi do 30 dní od 

rozhodnutia príslušnej vedeckej rady. Lehotu na prípadné opätovné 

predloženie žiadostí určuje rokovací poriadok vedeckej rady vysokej školy): 

SCHVÁLENIE NÁVRHU   
______________________________________________________________ 
 
NESCHVÁLENIE NÁVRHU    
Odôvodnenie: 
Lehota na opätovné predloženie: 

7.   Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na 

vymenovanie profesora: Príloha č. 4   

8.   Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania:  

9.   Ďalšie údaje o priebehu inauguračného konania:  



 

Príloha č. 1 
Údaje o publikačnej činnosti :  

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

Vysokoškolské učebnice (počet/AH)  ACA, ACB ACB – 4/13,79 AH 

Skriptá a učebné texty (počet/AH)  BCI BCI – 4/18,37 AH 

Vedecké monografie (počet/AH)   AAA, AAB AAB – 1/8 AH 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  ABC  

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  ABA ABA – 1  

Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch  ADC, ADD  
ADC – 1 
ADD – 2   

Vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS    ADM, ADN  
ADM – 14 
ADN – 2   

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

ADE – 4; ADF – 11;   
AEC – 1; AED – 10  

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 – 16;  
BDF – 20; BEE – 1;  

BEF – 2; EDI – 1 

 Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 51 

-  zahraničné konferencie   AFA, AFC AFA – 2; AFC – 10 

-  domáce konferencie        AFB, AFD AFD – 39 

Príloha č. 2 
Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu :  

  

Citácie a ohlasy (spolu) 183 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS                        kódy: 1, 2 Kód 1 – 24 
  Kód 2 –   14  

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch                                                                                       Kódy: 3, 4 Kód 3 – 36 
      Kód 4 – 105  

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách                                                                                                                                                         kódy: 5, 6 Kód 5 – 1 
Kód 6 – 3 



 

 
Príloha č. 3 
Zoznam podľa § 5 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 246/2019 Z. z. (zoznam najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, alebo umeleckých prác, učebníc, učebných 
textov, dokladov o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch): 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB01     GREŠŠ, Martin. Obchodné vzťahy Kórejskej republiky s Európskou úniou. Recenzenti: Lidiia Karpenko, Ľudmila Lipková, René Pawera. 1. vydanie. Bratislava : 
Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 102 s. [8 AH]. ISBN 978-80-225-4826-7. 

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

ABA01     BROCKOVÁ, Katarína - CSÁNYI, Peter - GREŠŠ, Martin - HARAKAĽOVÁ, Ľubica - ONDRIAŠ, Juraj. Report on Slovakia. Editors: Ľubica Harakaľová, Katarína Brocková. 
In CEE Countries in Europe: Towards Centre or Periphery : Country Reports on Croatia, Latvia and Slovakia. - Budapest : China-CEE Institute, 2020. ISBN 978-615-
6124-06-7, pp. 131-214 online." 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

ACB01   GRANČAY, Martin - DUDÁŠ, Tomáš - GREŠŠ, Martin. Teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov : vybrané teórie. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Lenka 

Fojtíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 483 s. [32,61 AH]. KEGA 009EU-4/2013. ISBN 978-80-225-3921-0. 

ACB02     DUDÁŠ, Tomáš - CSABAY, Marek - SIPKO, Juraj - GREŠŠ, Martin - HANSENOVÁ, Heda. International business I : selected readings from international economics. 
Volume 1. Reviewers: Kajetána Hontyová, Beáta Stehlíková. 1st ed. Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 198 s. [12,76 AH]. ITMS NFP26140230012. ISBN 
978-80-89731-14-5. 
 

ACB03     DUDÁŠ, Tomáš - GREŠŠ, Martin - KRÁTKA, Jana - HARAKAĽOVÁ, Ľubica - JANČÍKOVÁ, Eva - RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo. Svetová ekonomika. 
Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 
978-80-225-4371-2.  
 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADC01    PETERNEL, Ivona - GRESS, Martin (2020) Economic diplomacy: concept for economic prosperity in Croatia, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, DOI: 

10.1080/1331677X.2020.1774788 

 

 



 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

ADD01   GREŠŠ, Martin - LIPKOVÁ, Ľudmila. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu - 40 rokov existencie. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre 

ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2003. ISSN 0013-3035, 2003, roč. 51, č. 

2, s. 203-216. 

ADD02   BROCKOVÁ, Katarína - GREŠŠ, Martin - KARPENKO, Lidiia - LIPKOVÁ, Ľudmila. Qualitative Changes in China’s Foreign Trade in the Era of “New Normal”. In 

Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic 

policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 1126-1151 

online." 

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

ADM01   JANUBOVÁ, Barbora - GREŠŠ, Martin. Urbanization of poverty and the sustainable development of urban areas in Chile. - Registrovaný: Scopus. In Theoretical an 

Empirical Researches in Urban Management. - Bucharest : Academy of Economic Studies Bucharest. ISSN 2065-3921, November 2016, vol. 11, no. 4, pp. 17-29 

online. 

ADM02   ZHANG, Liqun - GREŠŠ, Martin - BROCKOVÁ, Katarína. Current and potential Chinese foreign direct investment in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, 

Registrovaný: Web of Science. In Baltic Journal of European Studies. - Tallinn : Tallinn University. ISSN 2228-0596, 2017, vol. 7, no. 1, pp. 84-96  online. VEGA 

1/0267/15. 

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

ADN01   VOVK, Marta - DZIURA, Boris - GREŠŠ, Martin. Environmental Policy of the EU: Insights for Further Development. - Registrovaný: Scopus. In Geografický časopis : 

[vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 1, s. 15-38 online. EDGE 692413. 

ADN02   BACULÁKOVÁ, Kristína - GREŠŠ, Martin. Spatial Distribution Model for Targeting the Support for Cultural Institutions' Development: a Case Study of Slovakia. - 

Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo : [interdisciplinárny vedecký recenzovaný časopis]. - Bratislava : 

Muzeológia a kultúrne dedičstvo. ISSN 2453-9759, 2021, roč. 9, č. 3, s. 93-112 online. 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AEC01   GREŠŠ, Martin. Chinese Cooperation with Slovakia in Trade. In How Slovakia Perceives the Belt and Road Initiative and China–CEEC Cooperation. - Budapest : 

China-CEE Institute, 2019. ISBN 978-615-81063-1-3, s. 6-24. 



 

 

Príloha č. 4 

Prezenčná lista zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora: 

 


