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Z Á Z N A M 
z rokovania pre habilitáciu 

Ing. Kataríny Janoškovej, PhD. 
na docentku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

ekonomika a manažment podniku 
dňa 24. septembra 2020 na  Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 

Životopisné údaje habilitanta: 
Ing. Katarína Janošková, PhD. 
narodená v roku 1984, Žilina 
 
 
Vzdelanie a graduačný rast: 

Ing. 2008  

PhD. 2011 
 
 

Priebeh zamestnania: 
10/2011 – 12/2011  Katedra ekonomiky, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, 

zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo 
pracovného pomeru 

1/2012 – 1/2013  Katedra ekonomiky, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, 
vedeckovýskumný pracovník 

2/2013 – súčasnosť Katedra ekonomiky, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, 
vysokoškolský učiteľ 

 
  

V zmysle  Vyhlášky MŠSVVaŠ Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. zo dňa 
22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov a podľa 
uznesenia Vedeckej rady FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline zo dňa 27. februára 
2020 vymenoval dekan fakulty prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. komisiu pre habilitáciu Ing. 
Kataríny Janoškovej, PhD. v tomto zložení: 

 

Zloženie habilitačnej komisie:  
Predseda komisie: 
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra 
ekonomiky 

Členovia: 
prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta 

hospodárskej informatiky, Katedra 
účtovníctva a audítorstva 

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.  Česká zemědelská univerzita v Praze, 
Provozně ekonomická fakulta, Katedra 
obchodu a financí 
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Oponenti: 
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta 

masmediálnej komunikácie, Katedra 
marketingovej komunikácie 

prof. Ing. Hussam Musa, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Ekonomická fakulta, Katedra financií a 
účtovníctva 

prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra 
spojov 

 
Oponenti vypracovali oponentské posudky k úrovni habilitačnej práce s názvom 

„Prístupy k meraniu inovácií v podniku“  Ing. Kataríny Janoškovej, PhD., v súvislosti s 
jej žiadosťou o začatie habilitačného konania. 

Posudky všetkých troch oponentov  sú  k l a d n é   a odporúčajú prijať 
habilitačnú prácu k obhajobe. 

Členovia habilitačnej komisie sa kontaktovali cez aplikáciu MS Teams pred 
konaním habilitačnej prednášky, prerokovali všetky predložené dokumenty, materiály 
a oponentské posudky. Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 24. septembra 2020 
o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA (budova stravovacieho 
zariadenia „Nová menza“) za prítomnosti 17 členov vedeckej rady, 6 členovia boli 
online prítomní na prednáške cez aplikáciu MS Teams, jeden člen VR FPEDAS sa 
prednášky nezúčastnil. Predseda HK prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. a člen komisie 
prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. boli prítomní osobne na prednáške Ing. Janoškovej, 
jeden člen HK bol online prítomný cez aplikáciu MS Teams, oponenti prof. Ing. Mária 
Rostášová, PhD. a prof. Ing. Hussam Musa, PhD. boli osobne prítomní a jedna 
oponentka bola online prítomná cez aplikáciu MS Teams. Prednáška bola včas a 
riadne zverejnená v denníku Pravda dňa 2. septembra 2020.  

Pri rokovaní, ktoré prebiehalo pomocou aplikácie MS Teams,  habilitačná 
komisia zaujala stanovisko k prednáške a k diskusii a oboznámila sa so všetkými 
dokladmi priloženými k žiadosti habilitantky, ako aj s obsahom oponentských 
posudkov na predloženú habilitačnú prácu na tému „Prístupy k meraniu inovácií v 
podniku“. Jednotliví členovia komisie sa vyjadrili k rozsahu, obsahu a úrovni vedeckej, 
pedagogickej a publikačnej činnosti Ing. Kataríny Janoškovej, PhD. a k jej habilitačnej 
prednáške s názvom „Meranie inovácií v podniku s akcentom na kategóriu 
komplexných metrík“. 

Habilitačná prednáška bola zameraná na prezentovanie vlastných záverov 
v kontexte prístupov k meraniu inovácií na podnikovej úrovni. Habilitantka 
prezentovala prístupy k vnímaniu inovácií a následne prezentovala možnosti ich 
merania prostredníctvom bazálnych a komplexných metrík. Jadro habilitačnej 
prednášky pozostávalo z prezentovania troch kompozitných metrík na meranie 
inovácií  podniku s dôrazom na jasné vymedzenie týchto metrík a vzťahu medzi nimi 
a návrhu všeobecného koncepčného rámca komplexného merania inovácií v podniku 
s vymedzením odporúčanej funkčnej bázy ukazovateľov za účelom merania stupňa 
inovačnej angažovanosti podniku. 

 

 

 



 3 

Zhodnotenie pedagogickej činnosti  

 

Na základe uvedeného dospela habilitačná komisia k nasledovnému záveru: 
Celková pedagogická prax uchádzačky je 8 rokov. Po ukončení interného 

doktorandského štúdia na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej 
univerzity v Žiline, pôsobila od roku 2011 na Katedre ekonomiky, Fakulte prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov ako zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa 
mimo pracovného pomeru, od roku 2012 ako vedeckovýskumný pracovník a od roku  
2013 ako vysokoškolský učiteľ. Počas tohto obdobia zabezpečovala výučbu 
predmetov Ekonomika sieťových odvetví, Etika podnikania, Komunikačné techniky, 
Personálny manažment, Etický a právny rámec podnikania, Podnikateľská etiketa, 
Metodika manažérskej práce, Marketing, Ekonomická sociológia, Manažment inovácií, 
Záverečná práca, Seminár k záverečnej práci, Diplomový seminár. Už počas 
doktorandského štúdia uchádzačka zabezpečovala výučbu predmetov Podnikateľská 
etika, Podnikateľská etiketa, Účtovníctvo, Ekonomika a riadenie podniku, 
Mikroekonómia, Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Výučbu predmetov 
zabezpečovala v bakalárskom i inžinierskom stupni pre študijné programy: Ekonomika 
a manažment podniku, Finančný manažment, Cestná doprava, Profesionálny pilot, 
Poštové technológie a služby, Elektronický obchod a manažment, Vodná doprava, 
Dopravné inžinierstvo, Železničná doprava, Zasielateľstvo a logistika. 

Uchádzačka o habilitačné konanie je iniciátorkou zavedenia nového predmetu 
„Manažment inovácií“ v rámci študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (3. 
ročník bakalárskeho štúdia – od akademického roka 2017/2018) a študijného 
programu Finančný manažment (1. ročník inžinierskeho štúdia – od akademického 
roka 2016/2017) na Katedre ekonomiky FPEDAS. 

V externej forme štúdia uchádzačka zabezpečovala alebo zabezpečuje výučbu 
predmetov Ekonomika sieťových odvetví, Metodika manažérskej práce, Diplomový 
seminár, Záverečná práca, Seminár k záverečnej práci. 

Ing. Katarína Janošková, PhD. pôsobí ako členka skúšobných komisií pre 
štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia. Každoročne je členom 
prijímacích komisií na FPEDAS UNIZA pre bakalárske a inžinierske štúdium. 

Uchádzačka absolvovala tri učiteľské mobility programu Erasmus+ v Rumunsku 
(West University of Timisoara) s prednáškami na témy z oblasti manažmentu inovácií.  

Ing. Katarína Janošková, PhD. počas svojej pedagogickej praxe viedla 70 
záverečných prác (30 diplomových prác a 40 bakalárskych prác a recenzovala 52 
záverečných prác (z toho 26 diplomových prác a 26 bakalárskych prác). 

Za účelom zlepšenia vzdelávacieho procesu uchádzačka v 100 % autorskom 
podiele vydala vysokoškolskú učebnicu (Manažment inovácií) a rovnako aj skriptá 
(Podnikateľská etika), ktoré tvoria významné učebné pomôcky v zabezpečovaných 
predmetoch.  

 
Zhodnotenie vedeckovýskumnej  a odbornej činnosti 
 
 

V odbornej a vedeckovýskumnej činnosti sa Ing. Katarína Janošková, PhD. 
zameriava predovšetkým na problematiku riadenia inovácií v podnikovej praxi, venuje 
sa  aj ďalším vybraným otázkam z oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Rozvíja 
jednu z oblastí, ktoré boli predmetom dizertačnej práce, kde sa zameriava na 
hodnotenie inovačnej činnosti podnikateľských subjektov. Používa sofistikované 
matematicko-štatistické metódy za účelom  objasnenia kauzálnych súvislostí medzi 
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inováciami a vybranými mikroekonomickými a makroekonomickými ukazovateľmi. 
Dôkazom sú rozsiahle hodnotné publikačné výstupy s vysokou mierou citovanosti, 
účasti na riešení projektov, prednáškové aktivity v rámci programu Erasmus + na 
Katedre ekonomiky, ako aj prednáškové aktivity v rámci troch zahraničných mobilít 
Erasmus.  

Uchádzačka bola v rokoch 2008 – 2015 členkou výkonnej rady vedeckého 
časopisu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy as spojov EMS – Ekonomicko 
manažérske spektrum. Od roku 2019 je členom edičnej rady časopisu International 
Journal of Management Science publikovanej AASCIT – American Association for 
Science and Technology. Aktívne sa podieľa na organizovaní vedeckých konferencií 
ako člen organizačného výboru (Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky, 
International Conference on Management Innovation and Business Innovation - 
ICMIBI 2014, International Conference on Information, Communication and Social 
Science - ISSGBM 2016, International Symposium in Management Innovation for 
Sustainable Management and Entrepreneurschip - SIM 2019, Innovative Economic 
Symposium 2019). Vypracúva tiež recenzné posudky vedeckých článkov konferencií 
Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky, Transcom a ICPMS.  

Uchádzačka o habilitačné konanie počas svojho pôsobenia na Katedre 
ekonomiky participovala na riešení viacerých vedeckovýskumných projektov v rámci 
grantových schém APVV, VEGA, inštitucionálneho výskumu a 4 ďalších projektov, 
ktoré sú zamerané na problematiku modelov manažérskej podpory budovania 
a riadenia hodnoty značky, marketingové riadenie a komunikáciu v podnikoch. Má 
bohaté skúsenosti aj s realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 
EÚ, v rámci ktorých pôsobila ako osoba zodpovedná za administratívnu agendu ako 
aj riešiteľ. 

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti prezentovala v podobe pôvodných 
vedeckých prác v 25 domácich a zahraničných časopisoch v SR, ČR, Poľsku, 
Rumunsku, Slovinsku, Švajčiarsku, USA, z toho 11 článkov je publikovaných 
v časopisoch indexovaných v databázach Web of Science a Scopus a 2 v databáze 
CC. Pôvodné vedecké práce boli prezentované v rámci 22 domácich medzinárodných 
vedeckých konferencií a 19 zahraničných medzinárodných vedeckých konferencií 
v ČR, Chorvátsku, Thajsku, Singapure, Francúzsku, Spojených arabských emirátoch 
a sú publikované v konferenčných zborníkoch. 13 z nich je indexovaných 
v databázach Web of Science a Scopus. Je spoluautorkou jednej vedeckej 
monografie. 

Tieto práce našli ohlas vo vedeckých časopisoch a zborníkoch doma 
i v zahraničí, pričom eviduje spolu 90 citácií, z ktorých je 65 vo významných 
publikáciách indexovaných v databázach Web of Science a Scopus. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že Ing. Katarína Janošková, PhD. 
vo svojej vedecko-výskumnej činnosti dosahuje výsledky na požadovanej vedeckej 
úrovni a patrí medzi uznávaných odborníkov v oblasti svojej pôsobnosti. 

Výstupy vedecko-výskumnej činnosti Ing. Kataríny Janoškovej, PhD. 
zodpovedajú podmienkam habilitačného konania v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania ekonomika a manažment podniku. 
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Na základe uvedených skutočností habilitačná komisia potvrdzuje, že Ing. 
Katarína Janošková, PhD. spĺňa podmienky habilitačného konania vo svojej vedecko-
výskumnej činnosti a pedagogickej činnosti a odporúča Vedeckej rade Fakulty 
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline udeliť 

 
Ing. Kataríne Janoškovej, PhD. 

titul 
d o c e n t k a 

 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

 ekonomika a manažment podniku. 
 

 
 
 

      prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., v. r. 
 
 
 

prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD., v. r. 
 
 
 

doc. Ing. Aleš Hes, CSc. 

    účasť online   

 


