
                                                                              

Z á p i s 
z rokovania habilitačnej komisie 

vymenovanej na vypracovanie návrhu na udelenie titulu docentka 

Ing. Márii   H U D Á K O V E J ,  PhD. 

v študijnom odbore 3.3.15 manažment 

na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 Podľa  záverov  rokovania   Vedeckej   rady  Fakulty  riadenia  a  informatiky  

UNIZA zo dňa  21. októbra 2016 vymenoval dekan doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 

v súlade s Vyhláškou MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. z. habilitačnú komisiu a oponentov 

v zložení: 

Habilitačná komisia: 

prof. Ing. Josef Vodák, PhD., KMNT, FRI, UNIZA – predseda 

prof. Ing. Viera Marková, PhD. – EF, UMB Banská Bystrica 

Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. – VŠEMvs Bratislava             

Oponenti:  

prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D. – FME, Univerzita TB Zlín 

doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. – VŠEMvs Bratislava 

prof. Ing. Ján Štefánik, CSc. – významný odborník v odbore manažment, Žilina 

Oponentské posudky na habilitačnú prácu „Integrovaný systém manažmentu 
rizika v podniku.“  Ing. Márie Hudákovej, PhD.  boli vyžiadané v súvislosti s návrhom 
na udelenie titulu docent a boli vypracované nasledovne: 

prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D. – 25. 11. 2016 
doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. – 12. 12. 2016 
prof. Ing. Ján Štefánik, CSc. – 29. 11. 2016 
  

Všetky posudky boli kladné a oponenti odporúčali udeliť Ing. Márii Hudákovej, 
PhD. titul docentka.  

Habilitačná práca bola vložená do Centrálneho registra záverečných prác. 
Percentuálny  podiel  textu,  ktorý  má prekryv s indexom prác korpusu CRZP, je 
16.63 %. 

 
Členovia komisie sa na svojom zasadaní oboznámili so všetkými podkladmi 

a materiálmi k habilitačnému konaniu. Konštatovali, že neboli doručené iné 
informácie alebo stanoviská k predmetnému konaniu. 

Ing. Mária Hudáková, PhD. ukončila v roku 2000 vysokoškolské štúdium 2. 
stupňa na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, študijný 
odbor všeobecné strojárstvo, špecializácia výrobný manažment. V roku 2009 
ukončila doktorandské štúdium vo vednom odbore 62-90-9 podnikový manažment 
vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce s názvom „Model 
riadenia rizík v priemyselnom podniku s využitím strategického kontrolingu“ na 
Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Od roku 2001 až doteraz pracuje na 
Katedre krízového manažmentu Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej 



univerzity v Žiline. Súčasná pracovná pozícia: odborná asistentka. Počas svojej 
praxe habilitantka viedla a vedie prednášky z predmetov: Manažment kvality, 
Manažment kvality v dopravných službách, Rozvoj pracovných tímov, Manažérske 
metódy a techniky, Malé a stredné podnikanie a cvičenia a semináre z predmetov: 
Manažment kvality, Manažérske metódy a techniky, Manažment, Manažment kvality 
v dopravných službách, Riadenie ľudských zdrojov, Manažment služieb, 
Mikroekonómia, Malé a stredné podnikanie, Riešenie krízových situácií 
hospodárskych.   

Habilitantka  predložila zoznam prác, aktivít a ohlasov. Zoznam obsahuje: 6 
vysokoškolských učebníc, 2 skriptá, 3 zavedené nové predmety, 5 prebudovaných 
predmetov, vedenie 26 bakalárskych prác, vedenie 55 diplomových prác, 55 
publikovaných vedeckých výstupov na národnej a medzinárodnej úrovni, z toho 4 
publikované vedecké články zaradené do kategórie A (jeden z nich v časopise s IF≥ 
0,25), 17 publikovaných vedeckých článkov zaradených do kategórie B, 87 citácií, 
z toho 20 citácií v databázach Scopus a Web of Knowledge. Najvýznamnejšie 
vedecké publikácie: 

1. Vladimír T. Míka, Ladislav Šimák, Mária Hudáková, Jiří Horáček: 
„Manažment a krízový manažment (úvod do krízového manažmentu)“ 

2. Katarína Buganová, Mária Hudáková, Stanislava Strelcová, Jozef Klučka: 
„Manažment rizika v podniku“ 

3. Mária Lusková, Mária Hudáková, Katarína Buganová: „Manažérstvo kvality 
a rizika: integrácia, princípy, metódy“ 

4. Mária Hudáková, Katarína Buganová, Ján Dvorský, Jaroslav Belás, Leo-
Paul Dana: „Analysis of the risks of small and medium-sized enterprises in 
the Žilina region“ 

5. Maria Lusková, Maria Hudáková: „Approaches to teachers‘ performance 
assessment for enhancing quality of education at universities“. 

Habilitantka pracovala ako hlavná riešiteľka v 1 projekte VEGA, ako riešiteľka 
v 13 projektoch KEGA, VEGA, 3 projektoch APVV,  4 projektoch MVTS, 3 projektoch 
ESF, 1 zahraničnom výskumnom projekte, 3 projektoch FVG a 1 projekte, 
zaradenom do kategórie Iný výskumný projekt. Vo výskumnej oblasti sa venuje 
predovšetkým    problematike    manažmentu    rizika,   podnikovému   manažmentu 
a krízovému manažmentu. Najvýznamnejšie projekty za posledných 5 rokov: 

1. Manažment rizík malých a stredných podnikov na Slovensku ako prevencia 
podnikových kríz (VEGA) 

2. Podnikateľské riziká malých a stredných firiem v turbulentnom ekonomickom 
prostredí (Bilaterálny vedecký projekt UTB Zlín, FBI UNIZA)  

3. Inovácia obsahu študijného plánu predmetu Analýza podnikateľských rizík 
(KEGA) 

4. Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia kvality 
Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore (ASFEU) 

5. Experimentárium ŽU – „Podpora ľudského potenciálu a popularizácie vedy“ 
(APVV). 

Vyžiadané prednášky: 
1. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Česká 

republika, Integrovaný systém manažmentu rizika v podniku, október 2016 
(Erasmus) 

2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínskeho 
inženýrství Kladno, Česká republika, Riadenie rizík vo vybraných 
organizáciách, 2012 (Erasmus). 

 
Habilitačná komisia konštatovala, že habilitantka svojimi aktivitami spĺňa kritériá 

schválené VR FRI Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré boli platné v čase odovzdania 



žiadosti o začatie habilitačného konania a jej príloh. Zároveň konštatovala, že boli 
splnené podmienky, aby habilitačné konanie pokračovalo habilitačnou prednáškou 
pred vedeckou radou fakulty.  

Habilitačná prednáška sa konala 1. februára 2017 v zasadacej miestnosti č. C1 
Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Konanie habilitačnej 
prednášky bolo v predpísanom termíne publikované v tlači (denník SME dňa 14. 
januára 2017). Názov habilitačnej prednášky: „Integrovaný prístup k manažmentu 
rizika v podniku“. Habilitantka po prečítaní posudkov zodpovedala na všetky otázky 
oponentov. Po prednáške nasledovala vedecká rozprava. V nej vystúpilo viacero 
diskutujúcich. Komisia konštatovala, že prezentovaná téma z hľadiska odborného 
obsahu spadala do študijného odboru 3.3.15 manažment. Habilitantka v dostatočnej 
miere i vhodnou formou prezentovala a vysvetlila problematiku integrovaného 
prístupu k manažmentu rizika v podniku. V diskusii habilitantka dostatočne 
zodpovedala na otázky prítomných. Na základe vecnej diskusie, ako aj prednesenej 
prednášky komisia konštatuje, že habilitantka je pedagogickou osobnosťou 
a výsledky výskumu v oblasti manažmentu rizika dokáže vhodnou formou 
prezentovať. Po zhodnotení obhajoby habilitačnej práce a habilitačnej prednášky 
komisia pristúpila k celkovému zhodnoteniu. Konštatovala, že podklady 
k spracovaniu návrhu na udelenie titulu docentka vyhovujú podmienkam 
stanovených Vyhláškou MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 
 
 
Z á v e r :  

Na základe celkového hodnotenia predložených materiálov habilitantky, 
oponentských posudkov, obhajoby habilitačnej práce a habilitačnej prednášky   
habilitačná komisia 

o d p o r ú č a 

Vedeckej rade Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline udeliť titul 
docentka Ing. Márii Hudákovej, PhD. v študijnom odbore 3.3.15 manažment. 
 
 
Predseda komisie: 
prof. Ing. Josef VODÁK, PhD.                  prítomný 
   
Členovia komisie: 
prof. Ing. Viera MARKOVÁ, PhD.           prítomná 

Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD.  prítomný 

Oponenti: 
prof. Ing. Jaroslav BELÁS, Ph.D.           prítomný 

doc. Ing. Monika HUDÁKOVÁ, PhD.      prítomná 

prof. Ing. Ján ŠTEFÁNIK, CSc.       prítomný 

 

 
V Žiline, dňa 1. februára 2017 


