
 

VÝPIS 
 zo zápisnice z rokovania Vedeckej rady FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline 

konaného dňa 28.  januára  2021 
 

2. Inauguračná prednáška  

• doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. 

  Dekan fakulty predstavil predsedu, členov inauguračnej komisie a oponentov 
a požiadal predsedu inauguračnej komisie prof. Ing. Tomáša Klieštika, PhD. o vedenie 
inauguračnej prednášky. 

 Predseda inauguračnej komisie predstavil inaugurantku doc. Mgr. Dagmar 
Cagáňovú, PhD., zamestnankyňu Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, 
Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, STU v Bratislave, ktorá predniesla 
inauguračnú prednášku na tému: „Interkultúrny manažment, trendy a výzvy“. 
Prednášky sa prezenčne zúčastnili 3 členovia VR FPEDAS, 20 členov VR FPEDAS 
bolo online prítomných prostredníctvom aplikácie MS Teams a jeden člen vedeckej 
rady bol neprítomný. Inauguračnej prednášky a následného rokovania inauguračnej 
komisie sa  zúčastnili všetci členovia inauguračnej komisie online prostredníctvom 
aplikácie MS Teams. 
 
 Na prednáške bol online prítomný aj zástupca pracoviska doc. Mg. Dagmar 
Cagáňovej, PhD , dekan MTF STU, prof. Ing. Miloš Čambal, CSc.  
 
Zloženie inauguračnej  komisie: 
Predseda komisie: 
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a 

ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská 
univerzita v Žiline 

Členovia: 
Assoc. prof. MSc. Krzysztof Witkowski, PhD. Faculty of Economics and  

Management, Zielona Gora, Poland 
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. Fakulta ekonomiky a manažmentu, 

Slovenská poľnohospodárska univerzita, 
Nitra 

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. rektor, Ústav znalectví a oceňování, Vysoká 
škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích 

 
Oponenti: 
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.   Mendelova univerzita v Brně, Provozně-

ekonomická fakulta, Ústav marketingu a 
obchodu 



prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity 
v Prešove, Katedra marketingu a 
medzinárodného obchodu  

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

 
 Po prednesení inauguračnej prednášky oponenti predniesli svoje oponentské 
posudky. Všetci oponenti v posudkoch odporučili VR FPEDAS schváliť návrh na 
vymenovanie doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. za profesorku v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania ekonomika a manažment podniku.  

 V diskusii inaugurantka odpovedala na otázky, ktoré vyplynuli z oponentských 
posudkov a na otázky členov VR FPEDAS  v očakávanej hĺbke a rozsahu.  

 V diskusii otázky položili: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., prof. Ing. Dr. Róbert 
Štefko, Ph.D., Assoc. prof. MSc. Krzysztof Witkowski, PhD. a prof. Ing. Jana Štofková, 
PhD. 

3.   Návrh na vymenovanie za profesorov 

•  doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. 

       Predseda inauguračnej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. oboznámil členov 
VR FPEDAS s návrhom inauguračnej komisie, ktorá na základe oponentských 
posudkov, na základe zhodnotenia inauguračnej prednášky a diskusie, ako 
i zhodnotenia plnenia kritérií v rámci publikačnej, vedeckovýskumnej, pedagogickej a 
odbornej práce uchádzačky konštatovala, že doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. plní 
kritéria nad rámec kritérií nevyhnutných pre získanie titulu profesor a je výraznou 
vedeckou osobnosťou. Predseda inauguračnej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. 
predložil návrh inauguračnej komisie s odporúčaním, aby VR FPEDAS schválila návrh 
na vymenovanie doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. za profesorku v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania ekonomika a manažment podniku. 

 
Hlasovanie VR FPEDAS: 
Hlasovanie prebiehalo ONLINE prostredníctvom aplikácie MS Teams 
počet všetkých členov VR  FPEDAS:     24 
počet ONLINE prítomných členov VR FPEDAS:   23 
za schválenie predloženého návrhu hlasovalo     16 
proti predloženému návrhu hlasovalo       4 
zdržal sa          3. 
 
Uznesenie VRF: 

Vedecká rada FPEDAS schválila návrh na vymenovanie doc. Mgr. Dagmar 
Cagáňovej,  PhD. za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania ekonomika a manažment podniku. 

                         
 prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. 
     predseda VR FPEDAS 
 

Zapísala: Andrea Musilová, 041/513 3051, andrea.musilova@fpedas.uniza.sk 

https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/katedry/kat-marketingu/
https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/katedry/kat-marketingu/

