
 

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 

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):  

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  

(počet doktorandov spolu / počet ukončených doktorandov): 

školených: 2  
ukončených: 8   

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

najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, alebo umeleckých 
Príloha č. 3 



 

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

umeleckých výkonoch): 

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

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

3. Téma inauguračnej prednášky: Postavenie Indie vo svetovej ekonomike 

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

majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

 

5. Oponenti: Príloha č. 4 

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 ÁNO  NIE     



 

 

konania a inauguračného konania 

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   Príloha č. 5 
______________________________________________________________ 
 
NESCHVÁLENIE NÁVRHU    
Odôvodnenie: 
Lehota na opätovné predloženie: 

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

vymenovanie profesora: Príloha č. 6   

8.   Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania: Zastavenie inauguračného konania k 31.8.2022 (§32a  bod 4 zák. č. 269/2018 Z.z.) 

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 

Oponentské posudky 
 
prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D., Vysoká škola PRIGO, z.ú., Vítězslava Nezvala 801, 736 01 Havířov, Česká republika 

 
 

OPONENTSKÝ POSUDEK 
 
pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost doc. Ing. Martina Grešša, PhD. v souvislosti s jeho jmenovacím řízením 
Doc. Ing. Martin Grešš, PhD. předložil požadovanou dokumentaci, která potvrzuje jeho dosavadní vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost. 
V roce 2001 absolvoval vysokoškolské vzdělání I. a II. stupně na Obchodní fakultě, Ekonomické univerzitě v Bratislavě obor Komerční inženýrství (62-95-8) a následně 
zakončil vysokoškolské vzdělání III. stupně na Fakultě mezinárodních vztahů na téže univerzitě. V roce 2011 získal akademický titul docent v oboru Mezinárodní podnikání 
na Panevropské univerzitě v Bratislavě. 
 
Vědecká a výzkumná činnost 
Doc. Grešš byl řešitelem jednoho mezinárodního výzkumného projektu a na dalších 4 mezinárodních projektech, které měly většinou výzkumný charakter, se podílel jako 
spoluřešitel. Pouze v jednom případě se jednalo svým charakterem o mezinárodní pedagogický projekt. Kromě mezinárodních projektů byl doc. Grešš řešitelem nebo 
spoluřešitelem dalších 15 projektů poskytovaných domácími grantovými agenturami a zadavateli. V současné době se podílí na řešení dalších 3 mezinárodních projektů 
(výzkumných i vzdělávacích) a dvou výzkumných projektech, kde jsou zadavateli domácí agentury. Tematické zaměření těchto projektů spadá do rámce oborové 
specializace doc. Grešše. 
Výstupy své výzkumné práce doc. Grešš pravidelně vydával v odborných publikacích a prezentoval na mezinárodních vědeckých konferencích. Doc. Grešš je zejména 
autorem dvou monografií vydaných na Slovensku, spoluautorem jedné monografie vydané v zahraničí. Další publikační činnost doc. Grešše zahrnuje 17 výstupů, které byly 
publikovány v odborných časopisech evidovaných ve světově uznávaných databázích Scopus a Web of Science (WoS). Kromě těchto nejvýznamnějších výstupů je doc. Grešš 
autorem dalších více jak 70 publikací, z nichž asi 50 má charakter příspěvků z mezinárodních vědeckých konferencí. Jeho citační ohlas obsahuje 183 záznamů. 
 
Zhodnocení vědecko-výzkumné činnosti 
Doc. Grešš svými výstupy a záznamy o vědecké činnosti výrazným způsobem převyšuje požadovaná kritéria v dané oblasti. Jeho výzkumná a publikační činnost je průběžná, 
systematicky rozvíjí spolupráci s dalšími kolegy z oboru a má mezinárodní rozměr. Vzhledem k současným požadavkům ve společnosti doporučuji svou výzkumnou činnost 
také popularizovat, např. formou vydávání popularizačních článků. 
 
Pedagogická činnost 
Od roku 2001 působí na Fakultě mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě, katedře mezinárodních ekonomických vztahů a hospodářské diplomacie, nejprve 
jako odborný asistent a od roku 2012 jako docent. Současně rozvíjí svou pedagogickou činnost od roku 2005 na gymnáziu Metodova, kde působí jako externí učitel. V 
průběhu svého pedagogického působení zabezpečoval výuku povinných, povinně volitelných i volitelných předmětů zaměřených na problematiku světové ekonomiky a 
mezinárodních hospodářských vztahů. Své dlouhodobé pedagogické zkušenosti zúročil při přípravě podkladů k akreditaci v roce 2015, a v roce 2021 participoval na inovaci a 
formování nových předmětů na katedře mezinárodních ekonomických vztahů a hospodářské diplomacie. V souvislosti s přípravou národní akreditace v roce 2021 byl 
jmenován předsedou programové rady pro 1. stupeň studia, současně s tímto je spolu-garantem 3. stupně studia. 



 

Během své 20leté kariéry doc. Grešš vedl na katedře mezinárodních ekonomických vztahů a hospodářské diplomacie 92 diplomových  prací, které byly úspěšně obhájeny a 
byl členem a předsedou komisí pro státní závěrečné zkoušky. Jejich počet nebyl v žádosti o zahájení jmenovacího řízení upřesněn. Za excelentní pedagogický počin lze 
označit vedení 10 doktorských disertačních prací, z nichž 8 již bylo úspěšně obhájeno. 
Doc. Grešš je autorem oponentských a recenzních posudků, které zpracoval pro konferenční účely a na různé projektové žádosti. Přesný počet těchto aktivit nebyl v žádosti 
o zahájení jmenovacího řízení upřesněn. Za účelem výuky se aktivně podílel na zpracování výukových materiálů, je autorem nebo spoluautorem 4 učebnic a 4 skript. Další 
publikační aktivity jsou komentovány v části zaměřené na vědu a výzkum. 
Pedagogická činnost doc. Grešše má i mezinárodní rozměr. Krátkodobou přednáškovou činnost vykonával v letech 2005-2020 celkem 11krát na dvou zahraničních 
univerzitách ve Finsku a Rakousku. 
 
Zhodnocení pedagogické činnosti 
Doc. Grešš působí jako VŠ učitel celkem 20 let, časový interval mezi habilitací a profesorským řízením je 11 let. Ve všech požadovaných oblastech pedagogické činnosti 
značně převyšuje stanovená kritéria. Pouze v bodě 1.5 (garant 1 předmětu) je kritérium splněno na 100 %. 
 
Závěr oponenta 
Závěr oponenta vychází z vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti, a to jak z hlediska naplnění kvantitativních kritérií, tak kvalitativního hodnocení. Doc. Grešš splňuje a 
většinou ve značné míře překračuje stanovené ukazatele. Dlouhodobé působení na stejné alma mater, na které sám vystudoval, je  projevem jeho osobního zájmu na rozvoji 
fakulty a katedry, jakož i svém vlastním kariérním postupu. Jeho práce je systematická, průběžná a jeho odborná úroveň a znalost dané problematiky se promítá také v 
počtu získaných citací. 
Na základě všech výše uvedených skutečností lze konstatovat, že doc. Martin Grešš splňuje všechny náležitosti a všechna požadovaná kritéria v rámci jmenovacího řízení na 
Obchodní fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě pro jmenování profesorem v oboru Mezinárodní podnikání a proto navrhuji doc. Martinu Greššovi, PhD. udělit po 
úspěšném absolvování jmenovacího řízení titul profesor v oboru „Mezinárodní podnikání“. 
 
 
V Havířově 6. 2. 2022 
                  vlastnoručný podpis oponenta 
                  prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

prof. PhDr. Peter ČAJKA, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 
 

Oponentský posudok na inauguračné konanie doc. Ing. Martina Grešša, PhD. 
 
 

Pán doc. Ing. Martin Grešš, PhD. vyštudoval odbor 62-95-8 Komerčné inžinierstvo na Obchodnej fakulte Ekonomická univerzita v Bratislave, kde štátnou skúškou a 
obhajobou diplomovej práce úspešne ukončil štúdium v roku 2001. Následne v roku 2001 absolvoval taktiež ďalšie pedagogické vzdelávanie na Národohospodárskej fakulte 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2004 získal titul PhD. v odbore 67-21-9 Medzinárodné vzťahy na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v 
Bratislave na tému „Vybrané problémy skúmania medzinárodných organizácií“. V roku 2011 mu bol udelený titul docent v odbore Medzinárodné podnikanie na 
Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, po úspešnej habilitačnej prednáške na tému: Analýza dynamiky populácie v medzinárodnom trhovom prostredí. V súčasnosti 
pôsobí ako docent na Katedre medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie na Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

Odborne sa zameriava na problematiku svetovej ekonomiky so zameraním predovšetkým na prírodné zdroje, ako aj populáciu. Prvá oblasť je definovaná 
predovšetkým teoretickým poznaním. Bez znalostí teoretických konceptov a hlavných škôl a teórií, by nebolo možné skúmať tieto vzájomné vzťahy v ich kontexte na 
svetovú ekonomiku. Preto aj publikované príspevky k tejto téme, názory, ako aj interpretácie jednotlivých konceptov, reprezentujú vlastný výskum autora. Druhá oblasť sa 
zameriava na výskum rozvojovej ekonomiky s dôrazom na problematiku chudoby a nerovnosti.  

K tomuto výskumnému zameraniu sa tiež profilovala aj jeho bohatá grantová a výskumná činnosť od medzinárodných vedecko-výskumných grantov, cez národné 
granty VEGA a KEGA, tak aj projektov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Spolu ide o 20 projektov.  Z  pozície zodpovedného riešiteľa výskumno-
vzdelávacích projektov by som rád uviedol projekt Medzinárodného vyšehradského fondu: „Vzájomné obchodné a investičné vzťahy medzi V4 a Južnou Kóreou“, projekty 
VEGA: „Fenomén čínskych investícií a potenciál ich využitia pre národné ekonomiky“, „Progresívne tendencie vývoja stratégií medzinárodného marketingu“, projekt KEGA 
„Tvorba modernej učebnice svetovej ekonomiky s dôrazom na aplikáciu vedomostí v praxi a riešenie problémov“. Zároveň v pozícii spoluriešiteľa participoval na 4 
projektoch medzinárodných grantových agentúr v rátane projektu Horizont 2020, Projektov China-CEE Institute Budapest a projekt Európskeho sociálneho fondu; 12 
projektov domácich grantových agentúr a domácich zadávateľov – VEGA, KEGA, projektu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a dvoch Projektov 
mladých vedeckých pracovníkov (v jednom prípade projektu VEGA „Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti“ v pozícii zástupcu zodpovedného riešiteľa). V 
súčasnosti aktívne participuje v pozícii spoluriešiteľa na 3 zahraničných projektoch z grantovej schémy Medzinárodný vyšehradský fond, Interreg Slovensko-Rakúsko a 
Projekt Akadémie vied ČR; v jednom projekte Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a v pozícii zástupcu zodpovedného riešiteľa v rámci jedného 
projektu VEGA. 

V rámci pedagogickej činnosti doc. Ing. Martin Grešš, PhD. participuje/participoval vo viacerých predmetoch, ktoré profilujú absolventov študijných programov Fakulty 
medzinárodných vzťahov EU v Bratislave v rámci študijného odboru ekonómia a manažment. V priebehu svojho pedagogického pôsobenia zabezpečoval povinné, povinne 
voliteľné a voliteľné predmety na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave, ako aj na iných fakultách EU v Bratislave v  slovenskom a v anglickom jazyku. Vybrané 
predmety na 1. a 2. stupni štúdia, na výučbe ktorých sa podieľal, resp. zabezpečoval obsahom, študijnou literatúrou a v niektorých prípadoch aj garanciou predmetu: 
Svetová ekonomika, Ekonomika rozvojových štátov, Rozvojové štúdie, Medzinárodné vzťahy a Ropa vo svetovom hospodárstve.  

Doc. Ing. Martin Grešš, PhD. sa ako docent aktívne podieľal na príprave podkladov pre potreby národnej akreditácie v roku 2021, kde participoval na inovovaní 
pôvodných predmetov a koncipovaní nových predmetov zabezpečovaných v danom čase katedrou medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie. V 
súvislosti s pripravovanou akreditáciou je predsedom programovej rady pre 1. stupeň štúdia. Je tiež spolugarantom 3. stupňa štúdia. 



 

Nezastupiteľný je taktiež jeho prínos v tvorbe a príprave učebných materiálov a učebných pomôcok. Je spoluautorom kapitol vo vysokoškolských učebniciach a 
skriptách, autorom a spoluautorom vedeckých a odborných monografií a autorom vedeckých a odborných článkov, z ktorých poznatky uplatňuje vo vzdelávacej činnosti na 
predmetoch vyučovaných na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave.  

Vo svojej doterajšej bohatej praxi viedol desiatky záverečných prác od bakalárov, diplomantov až po doktorandov. Vypracováva oponentské, resp. recenzné posudky 
na príspevky na medzinárodné vedecké konferencie a externé posudky na žiadosti o výskumné projekty KEGA a projekty interného grantového systému EU v Bratislave.  

Počas svojho pedagogického pôsobenia na FMV na funkčnom mieste docenta, a predtým odborného asistenta, bol každoročne tak členom, ako aj predsedom komisií 
pre štátne skúšky na prvom a druhom stupni štúdia na FMV. Doc. Ing. Martin Grešš, PhD. sa zúčastnil mnohých výskumných, prednáškových pobytov ako aj konferencií 
doma a v zahraničí: Rakúsko a Fínsko.  

V rámci publikačnej činnosti je doc. Ing. Martin Grešš, PhD. autorom alebo spoluautorom monografií "Obchodné vzťahy Kórejskej republiky s Európskou úniou", 
"Európska únia", je autorom alebo spoluautorom šiestich vysokoškolských učebníc, troch vedeckých prác zahraničných: „Economic diplomacy: concept for economic 
prosperity in Croatia“ a dvoch domácich: „Organizácia krajín vyvážajúcich ropu – 40 rokov existencie“, „Qualitative Changes in China’s Foreign Trade in the Era of “New 
Normal”“ karentovaných časopisoch, ako aj 16 vedeckých prác v zahraničných (14) a domácich (2) časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS . Intenzívne 
publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch, zúčastňuje sa aktívne na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí. V rámci ohlasov na jeho výstupy eviduje 183 citácií, 
vrátane 38 citácií v indexovaných databázach (WoS a SCOPUS). 

K najhodnotnejším publikačným výstupom doc. Ing. Martina Grešša, PhD. v pozícii autora, alebo spoluautora, patrí taktiež odborná monografia vydaná v domácich 
vydavateľstvách: „Populácia v rozvojových krajinách“, skriptá a učebné texty: „Medzinárodné organizácie“, ako aj vedecká práca v zahraničnom recenzovanom vedeckom 
zborníku/monografii: „Chinese Cooperation with Slovakia in Trade“. 

Ako vidieť z jeho profesnej, odbornej, výskumnej, grantovej, školiacej či pedagogickej profilácie, jeho aktívny prístup prispel signifikantne k formovaniu a extenzívneho 
rozvoju vedného odboru ekonómie a manažment. Jeho výskumné zameranie na svetovú a rozvojovú ekonomiku, ako aj ekonomiku rozvojových štátov rozvíja od začiatku 
svojej vedeckej kariéry. V svojej vedeckej škole vedie ako svojich doktorandov, tak aj svoj výskumný a projektový tým v pozícii zodpovedného riešiteľa. Počas svojej 
doterajšej vedecko-pedagogickej praxe v pozícii docenta bol od roku 2013 školiteľom 8 ukončených doktorandov. V súčasnosti je školiteľom dvoch študujúcich doktorandov. 
Dizertačné práce sú tematicky v plnom súlade s hlavnými smermi vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti uchádzača, počnúc problematikou významu a postavenia 
strategických energetických surovín vo svetovej ekonomiky, cez otázky ekonomickej nerovnosti a rozvojovej podpory vo vybraných svetových regiónoch v kontexte ich 
hospodárskeho rastu, končiac ekonomickými analýzami vybraných krajín a regiónov sveta v zmenených hospodárskych podmienkach.  

Na základe vyššie uvedených skutočností považujem doc. Ing. Martina Grešša, PhD. za erudovaného vedca a vysokoškolského pedagóga, ktorý požíva nielen národnú, 
ale aj širokú medzinárodnú akceptáciou, o čom svedčí množstvo domácich a zahraničných citácií jeho diel, ako aj  pestrá a bohatá participácia v mnohých medzinárodných a 
národných výskumno-vzdelávacích projektoch.  

Vyššie uvedené fakty sú jednoznačným dôkazom odbornej spôsobilosti a akceptácie doc. Ing. Martina Grešša, PhD.  v domácom, ako aj medzinárodnom prostredí a 
jeho akceptácie širokou medzinárodnou vedeckou a odbornou komunitou. 

 
Doc. Ing. Martina Grešša, PhD., patrí k novej, mladej generácii budúcich špičkových odborníkov na predmetnej platforme, ktorí boli vychovaní a ovplyvnení staršou 

generáciou skúsených akademikov, profesorov a špecialistov z praxe, a tá v nich zakotvila profilové schopnosti a spôsobilosti, ako je globálny nadhľad a prehľad, rýchly a 
kredibilný úsudok, zodpovedné a efektívne rozhodovanie a manažérske výkonné riadenie. Z doterajšej vedecko-výskumnej, ako aj pedagogickej praxe je zrejmé a 



 

jednoznačné, že doc. Ing. Martina Grešša, PhD. bude aj naďalej aktívne, profesionálne a erudované rozvíjať odbor ekonómia a manažment a signifikantne prispievať k 
ďalšiemu rozvoju Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

 
Z uvedených dôvodov odporúčam váženej komisii, aby po úspešnom vykonaní inauguračnej prednášky pred vedeckou radou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v 

Bratislave, schválila návrh na vymenovanie doc. Ing. Martina Grešša, PhD. za profesora v odbore inauguračného konania medzinárodné podnikanie v odbore ekonómia a 
manažment. 
 
V Banskej Bystrici, 14. 03. 2022 
 

     vlastnoručný podpis oponenta 
                  prof. PhDr. Peter Čajka, PhD. 



 

Dr. habil. Ing. JUDr. Katarína  Brocková, PhD., LLM., Fakulta  medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

 
 

Oponentský posudok na pedagogickú a vedecko – výskumnú činnosť  doc. Ing. Martina  Grešša, PhD. v súvislosti  s jeho inauguračným konaním 
 

Doc.  Ing.  Martin Grešš, PhD.  sa  narodil v roku  1978  v  Partizánskom. V roku 2001  ukončil štúdium na  Obchodnej fakulte   Ekonomickej univerzity  v Bratislave  v  
študijnom odbore 62-95- 8 Komerčné inžinierstvo . Následne v roku 2004  úspešne zavŕšil  doktorandské  štúdium na Fakulte medzinárodných  vzťahov Ekonomickej 
univerzity  v Bratislave   získaním  vedecko – akademickej hodnosti PhD. -  philosophiae  doctor  v študijnom odbore  67-21-9 Medzinárodné  vzťahy. V roku  2011 bol 
rektorom  Paneurópskej  vysokej školy  v Bratislave  vymenovaný  za docenta v odbore  Medzinárodné podnikanie. 
 
Pedagogická činnosť 
Od roku  2001 doposiaľ  pôsobí doc. Ing. Martin Grešš, PhD.  na Fakulte  medzinárodných  vzťahov  Ekonomickej univerzity  v Bratislave, najprv  ako odborný asistent  a od 
roku  2012  ako docent. Jeho pedagogická  činnosť  je v súčasnosti zameraná  na  vedenie  prednášok a seminárov z predmetov: Svetová ekonomika, Ekonomika rozvojových  
štátov a  Rozvojové  štúdie. V prechádzajúcich  akademických rokoch docent  Grešš  viedol semináre aj  z predmetov  Medzinárodné hospodárske  vzťahy  a Medzinárodné 
organizácie.  Okrem  výučby  v slovenskom  jazyku  zabezpečuje  docent  Grešš výučbu jednotlivých predmetov  v anglickom jazyku. Vysoko  treba oceniť podiel docenta  
Grešša  na príprave  rozvoji  obsahového  zamerania     predmetov   Ekonomika rozvojových štátov      a Rozvojové  štúdiá.   
Doc. Ing. Martin Grešš, PhD. zabezpečuje  výučbu na bakalárskom  a inžinierskom stupni štúdia. Svoje znalosti  odovzdáva i študentom  doktorandského štúdia.  Počas  
svojho pôsobenia    na  Ekonomickej univerzite  v Bratislave  viedol   92   úspešne  obhájených diplomových prác. Doposiaľ  pod  jeho vedením úspešne  obhájilo  
doktorandskú  dizertačnú prácu   osem   doktorandov. V súčasnosti   je školiteľom  ďalších  doktorandov, ktorí  študujú v internej i externej forme štúdia  na  Fakulte  
medzinárodných  vzťahov  Ekonomickej univerzity  v Bratislave.  Okrem vedenia  záverečných prác    docent  Grešš   vypracováva   oponentské  posudky i na záverečné práce  
na  1., 2. i 3. stupni  štúdia. 
          Ako  docent  na   Fakulte  medzinárodných  vzťahov  Ekonomickej univerzity  v Bratislave  je každoročne menovaný dekanom  fakulty  za predsedu resp. člena   komisie  
pre  štátne  skúšky   na  prvom,  druhom i treťom stupni  štúdia.  
           Docent  Grešš aktívne pôsobí i na zahraničných vysokých školách. V rámci  svojho  pedagogického pôsobenia  od roku 2005   prednášal   na Univerzite  v Tampere, 
Fínsko (celkovo  5 krát), predmet  Medzinárodné  ekonomické  vzťahy  a na  Fachhochschule  v Eisenstadte, Rakúsko  (celkovo   6  krát), kde vyučoval predmet    Svetová 
ekonomika. 
 
Členstvo vo  vedeckých  radách, vedeckých výboroch medzinárodných  vedeckých  konferencií  
Doc. Ing. Martin  Grešš, PhD.  je členom  Vedeckej rady Fakulty  medzinárodných  vzťahov  Ekonomickej univerzity  v Bratislave.  Bol  menovaný   za  člena vedeckých  
výborov početných  medzinárodných vedeckých konferencií  konaných  doma i v zahraničí. Docent Grešš   vypracováva  oponentské  a recenzné posudky    na   príspevky  do  
vedeckých  časopisov  a na príspevky publikované  vo vedeckých zborníkoch   z medzinárodných  vedeckých konferencií.  
 
Publikačná  činnosť 
 
Doc. Ing. Martin Grešš, PhD.  systematicky rozvíja svoju odbornosť, vďaka čomu sa  etabloval ako  medzinárodne  uznávaný odborník     v oblasti   svetovej ekonomiky.   



 

Svoj hlboký  záujem o danú problematiku  pretavuje do  rozsiahlej publikačnej  činnosti. Jeho publikačné  výstupy zahŕňajú  takmer   dvesto  titulov.  Publikačná  činnosť  
docenta Grešša  zahŕňa  množstvo vedeckých  statí. Chcem  však  zdôrazniť  a pozitívne hodnotiť i jeho  významný vklad  do popularizácie  vedy, ktorá zahŕňa  popularizačné   
state, dostupné širokej verejnosti.  
Zoznam  jeho publikačnej  činnosti  obsahuje   jednu    domácu vedeckú monografiu   a spoluautorstvo   zahraničnej  vedeckej štúdie.   Je autorom   resp. spoluautorom  
šiestich učebníc  a   trinástich učebných textov, ktoré  sú zamerané na jednotlivé  súčasti  svetovej ekonomiky.  Osobitne   chcem  oceniť  jeho   vedecké práce, ktoré  boli 
publikované      domácich  i zahraničných  karentovaných časopisoch (3)  a vedecké práce,  publikované v  domácich a zahraničných  časopisoch   evidovaných  v databázach   
Web of  Science  a Scopus.   Týmito publikáciami  si docent  Grešš  získal  medzinárodné uznanie,   ktoré   je pretavené     do  takmer  dvesto  citácií  jeho  prác, z toho 25 
resp. 14 v domácich i zahraničných  publikáciách  evidovaných  v databázach  WoS  a Scopus.  Okrem uvedených    vedeckých prác   docent  Grešš  publikoval  mnohé 
vedecké  práce  v domácich i zahraničných  vedeckých  časopisoch.    Rozsiahle   sú  jeho výstupy     publikované   v domácich  i zahraničných zborníkoch   z medzinárodných   
vedeckých konferencií, ktorých je   doposiaľ viac  ako  šesťdesiat.    
          Konkrétne scientometrické kritériá vyžadujú  od uchádzača na  post  vysokoškolského profesora  konkrétne  penzum výstupov  najvyššej  teoretickej  kvality.  Tieto  
požiadavky doc. Ing. Martin Grešš,  PhD. naplnil.   Vo svojich    prácach   ako vysokoškolský  pedagóg využil svoje teoretické poznatky  pre  sprostredkovanie  problematiky   
svetovej ekonomiky   pre  študentov   ekonómie   ale  i pre     teoretikov  a širšiu odbornú verejnosť.   
          Rozsiahla  publikačná  činnosť  doc.    Ing. Martina  Grešša, PhD. dokumentuje jeho vysokú  erudovanosť a  schopnosť  premietnuť  svoje  poznatky  a skúsenosti z 
vedecko – výskumnej  i pedagogickej činnosti  do  kvalitných výstupov. Jeho  práce sú často citované inými  autormi, v celkovom  počte takmer  200 citácií. 
 
Otázky pre inauguranta: 

1. Ktoré   opatrenia  hospodárskej politiky   vlády   vedú    k jednému  z najvyšších  temp  hospodárskeho rastu v Indii v súčasnosti? 

2. Akým spôsobom  ovplyvňuje politika ochrany životného prostredia ekonomický  rozvoj  Indie?    

 
Záver 

          Výsledky  pedagogickej, vedecko -  výskumnej  a publikačnej  činnosti  doc.   Ing. Martina  Grešša, PhD.  sú dôkazom  toho, že  vedecký potenciál uchádzača  je rozvíjaný 
systematicky  a koncepčne od začiatku jeho vedecko – pedagogického pôsobenia. Vďaka  tomu získal  renomé v domácom  i zahraničnom akademickom a vedecko - 
výskumnom prostredí. Dlhodobo  rozvíjané zameranie  sa na problematiku   medzinárodného ekonomického prostredia  umožňuje  inaugurantovi aplikovať najnovšie 
teoretické prístupy    a kvalifikovane  narábať s  metodologickým  aparátom pri  spracovávaní problematiky daného vedného odboru.   

          Môžem konštatovať,   že uchádzač  vytvoril vlastnú vedeckú školu, ktorej  súčasťou je výchova  doktorandov, aktívna transformácia  získaných poznatkov  do 
pedagogického procesu  a taktiež  jeho  publikačná  činnosť.  

          Výsledky  pedagogickej,  vedecko – výskumnej a publikačnej  činnosti  doc.   Ing. Martina  Grešša, PhD. demonštrujú  jeho prínos  k rozvoju  poznania  v oblasti   
ekonomických  vied, konkrétne  svetovej  ekonomiky   a medzinárodného ekonomického prostredia.   

Publikovaním  vo vedeckých  časopisoch, prezentovaním  svojej  vedecko – výskumnej  činnosti  na zahraničných i domácich vedeckých  konferenciách, autorstvom 
vedeckých  monografií,  aktívnou  pedagogickou  činnosťou  formuje docent  Grešš  vývojové trendy  a vedecký  diskurz  v oblasti   svetovej ekonomiky   a príbuzných 
vedeckých odboroch.    



 

          Docent    Grešš  je vysokoškolský pedagóg,  s národnou i medzinárodnou  akceptáciou  s jasným   vedecký potenciálom, ktorý   bude  využívať  i v  budúcnosti.          
Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam  navrhujem doc.   Ing. Martinovi  Greššovi,  PhD.  udeliť  po  úspešnom absolvovaní   inauguračného  konania titul  profesor v 
odbore „ medzinárodné podnikanie“. 

 

 
V Bratislave,  8. marca   2022  

     vlastnoručný podpis oponenta 
             Dr. habil. Ing. JUDr. Katarína  Brocková, PhD., LLM. 
  



 

Príloha č. 5 

 
Uznesenie Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 1 zo dňa 31. 3. 2022 
Vedecká rada Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 31. marca 2022 prerokovala návrh inauguračnej komisie na 
vymenovanie doc. Ing. Martina Grešša, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania medzinárodné podnikanie v obore 
ekonómia a manažment. Pri prerokúvaní uvedeného návrhu posúdila splnenie podmienok i dodržanie postupu ustanovených zákonom č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj splnenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 
docent schválených pre inauguračné konanie Vedeckou radou Ekonomickej univerzity EU v Bratislave. 
 
Vedecká rada Obchodnej fakulty EU v Bratislave konštatuje, že doc. Ing. Martin Grešš, PhD. splnil všetky stanovené podmienky a kritériá na získanie 
vedecko-pedagogického titulu „profesor“ a na základe uvedeného rozhodla tajným hlasovaním schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Martina Grešša, 
PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania medzinárodné podnikanie v obore ekonómia a manažment. Predseda 
Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave predloží schválený návrh na vymenovanie doc. Ing. Martina Grešša, PhD. za profesora 
rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave do 30 dní od prerokovania tohto rozhodnutia. 
 
 
  



 

Príloha č. 6 

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

 Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Obchodnej fakulty  

Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 31. 3. 2022 

1.  DRÁBIK Peter, Ing., PhD.- predseda prítomný online 

2.  BUGÁR Štefan, PhDr., PhD., MBA prítomný 

3.  DAŇO Ferdinand, prof. Ing., PhD. prítomný online 

4.  FERENČÍKOVÁ Soňa, prof. Ing., PhD. prítomná 

5.  FRANCOVÁ  Zuzana, Ing., PhD. prítomná 

6.  HANULÁKOVÁ Eva, prof. Ing., PhD. prítomná 

7.  JAROSSOVÁ Malgorzata A., doc. Dr. Ing. prítomná 

8.  KARLÍČEK Miroslav, doc. Ing., Ph.D. prítomný online 

9.  KAŠŤÁKOVÁ Elena, doc. Mgr., PhD. prítomná 

10.  KITTOVÁ Zuzana, prof. Ing., PhD., M.B.L.- HSG prítomná 

11.  KONŠTIAK Pavol, doc. Ing., PhD. ospravedlnený 

12.  KRIŠTOFÍK Peter, prof. Ing., Ph.D. prítomný  online 

13.  KRNÁČOVÁ Paulína, doc. Ing., PhD. prítomná 

14.  KUBIČKOVÁ Viera, prof. Ing., PhD. prítomná 

15.  NOVACKÁ Ľudmila, prof. JUDr., PhD. ospravedlnená 

16.  NOVÝ Ivan, prof. Ing., CSc. prítomný online 

17.  ORGONÁŠ Jozef, doc. Ing., PhD., MBA prítomný 

18.  PUŠKÁROVÁ Paula, doc. Ing., DiS. art., PhD. prítomná 

19.  REHÁK Róbert, Ing., PhD. prítomný 

20.  ROZIN Alexander, Ing., PhD. ospravedlnený 

21.  TAUŠER Josef, doc. Ing., Ph.D. prítomný online 

22.  VÝROST Tomáš, doc. Ing., PhD. prítomný online 


