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 V súvislosti s vymenúvacím konaním na profesora p. doc. Ing. Pavla Kráľa, PhD. 

dávam nasledovné stanovisko k plneniu jeho kritérií v pedagogickej, výskumnej, publikačnej 

a ostatnej činnosti. Oponentský posudok som spracovala na základe menovania za oponentku 

pre inauguračné konanie, a to Vedeckou radou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy 

a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. 

Pedagogický profil 

 Pán doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. ukončil vysokoškolské štúdium vo všetkých troch 

stupňoch na FPEDAS ŽU v Žiline v roku 2014 v odboroch cestná doprava (2. stupeň) a 

odvetvové a prierezové ekonomiky (3. stupeň) obhajobou dizertačnej práce na tému 

Ekonomické aspekty inteligentných dopravných systémov v cestnej doprave. Po ukončení 

štúdia ostal pracovať na katedre, kde si postupne zvyšoval svoj kvalifikačný rast. V roku 2014 

sa habilitoval v odbore 3.3.16 ekonomika a manažment. Jeho habilitačná práca a prednáška sa 

orientovali na projektové portfólium; túto problematiku začal po nástupe na katedru 

ekonomiky postupne rozvíjať. Pedagogické aktivity vo väzbe na výskumné a publikačné 

aktivity a odborný rast p. doc. Krála prirodzene vyústili do vymenúvacieho konania, a to v 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania ekonomika a manažment podniku. 

Pán doc. Kráľ počas svojho 15-ročného pôsobenia na fakulte a jej katedre ekonomiky 

zabezpečoval výučbu na dennom aj externom štúdiu vo forme prednášok a konzultácií ako aj 

vedenia seminárov, a to v predmetoch Kalkulácie a rozpočty, Podnikové financie, Ekonomika 

cestnej a mestskej dopravy, Marketing, Projektový manažment, Ekonomika dopravy, 

Strategický marketing. Tieto predmety zabezpečuje pre viaceré študijné programy - 

ekonomika a manažment podniku, finančný manažment, cestná doprava, zasielateľstvo, 

vodná doprava, letecká doprava, elektronický obchod a manažment. Okrem výučby 

v slovenskom jazyku participuje aj na výučbe predmetov Project Management, Strategic 

Marketing, ktoré fakulta zabezpečuje pre zahraničných študentov v programe ERASMUS 

A ERASMUS+. 

Okrem uvedených pravidelných pedagogických aktivít sa p. doc. Kráľ podieľal aj na 

zabezpečení ďalších pedagogických aktivít, ako boli napr. tieto aktivity: zapojenie študentov 

do podnikateľskej hry v rámci medzinárodného projektu Global Management Challenge 

Euromanager (2005); podieľanie na výučbe celouniverzitného predmetu Povolanie podnikateľ 

v rámci aktivít Junior Achievement Slovensko (2010); spolurealizovanie workshopov na tému 

Projektový manažment ako súčasti riešenia projektu Inovácie – cesta k zvyšovaniu 

konkurenčnej schopnosti a rozvoju regiónov riešeného v Programe cezhraničnej spolupráce 

SR – ČR 2007 – 2013(2012).  



P. doc. Kráľ sa podieľal na vypracovaní učebných osnov a na zavedení výučby nového 

predmetu Projektový manažment a na prebudovaní obsahu predmetov Ekonomika dopravy 

a Kalkulácie a rozpočty. Participoval na riešení projektu KEGA, ktorý bol zameraný na 

prípravu učebného plánu medziodborového študijného programu Logistický manažment. 

Podieľal sa tiež na technickom zabezpečení výučby ekonomických predmetov pomocou 

výstavby odborného počítačového laboratória BF 400. 

Doc. Kráľ je autorom a spoluautorom dvoch vysokoškolských učebníc (Projektový 

manažment - spoluautor, Project management tools, methods and techniques - autor)  a dvoch 

skrípt (Strategický marketing, Projektový manažment : návody na cvičenia – spoluautor) 

ktoré slúžia na prípravu študentov v niektorých ním zabezpečovaných predmetoch.  

Pán doc. Kráľ vedie a oponuje dizertačné, diplomové a bakalárske práce. Počas svojho 

pôsobenia na katedre viedol 39 bakalárskych a 81 diplomových prác. V rámci doktorandského 

štúdia bol školiteľom 2 doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium, v súčasnosti vedie 

ako školiteľ 1 ďalšiu doktorandku. 

 Okrem pôsobenia v pedagogickom procese a vedenia záverečných prác sa zúčastňuje 

na práci v štátnych skúšobných komisiách v bakalárskom a inžinierskom štúdiu, je členom 

odborovej komisie v študijnom odbore ekonómia a manažment – pracovná skupina pre 

študijný program ekonomika a manažment podniku. Spolupracuje aj s inými fakultami 

domovskej univerzity ako aj inými univerzitami.  

Na základe údajov uvedených v inauguračnom spise môžem konštatovať, že p. doc. 

Kráľ kritériá stanovené na vymenúvacie konanie v rámci pedagogických aktivít podstatne 

prekračuje. Stotožňujem sa s hodnotením menovaného, ktoré za túto oblasť spracoval vedúci 

katedry ekonomiky.  

Vedecký profil 

 Vedecko-výskumné zameranie p. doc. Kráľa je spojené a je v súlade s jeho 

pedagogickou orientáciou. Riešením projektov a publikovaním výsledkov svojej práce si 

postupne budoval svoju vedeckú školu. V nej sa do popredia dostala najmä problematika 

projektového manažmentu. 

P. doc. Kráľ sa podieľal na riešení mnohých projektov, ktoré mali národný 

a medzinárodný význam. V inauguračnom spise uvádza podiel na riešení 18 projektov, z toho 

7 projektov VEGA, 2 projektov APVV, 1 projektu KEGA, 3 projektov ŠF EÚ, 1 projektu 

PMUni, 1 projektu MVTS, 1 projektu CONNECT, 1 projektu TASID a 1 projektu IV. V troch 

projektoch plnil funkciu zodpovedného riešiteľa, v ostatných bol spoluriešiteľom. Uvádza aj 

podieľanie sa na zmluve o dielo orientovanej na inteligentné dopravné systémy. Môžem 

konštatovať, že z hľadiska plnenia stanovených kritérií kritérium projektovej činnosti 

prekračuje.  

Mnohé výsledky výskumnej činnosti využil p. doc. Kráľ v publikačnej činnosti, 

prostredníctvom ktorej buduje svoju vedeckú školu. Na skúmanú problematiku publikoval 2 

vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách, v jednej z nich uvádza 50-

percentný podiel, v druhej podiel nie je uvedený; 1 odbornú knižnú publikáciu vydanú 

v zahraničných vydavateľstvách (podiel 17 %) a 2 v domácich vydavateľstvách (podiel 50 % 

a 15 %). V rámci ďalších publikačných výstupov v spise uvádza 38 pôvodných vedeckých 

prác (14 v domácich a 24 v zahraničných vedeckých časopisoch; 10 pôvodných vedeckých 



prác v domácich (6) a zahraničných (4) vedeckých zborníkoch; 72 pôvodných vedeckých prác 

v zborníkoch z domácich (34) a zahraničných (38) vedeckých konferencií. Z nich má v spise 

zaregistrovaných 11 výstupov v podobe vedeckého článku zadokumentovaného v niektorom 

časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze WOS alebo Scopus a 19 výstupov 

v podobe vedeckého článku publikovaného v niektorom zborníku, ktoré vydalo renomované 

zahraničné vydavateľstvo a evidované je v medzinárodnej profesijnej databáze WOS alebo 

Scopus. Pri týchto výstupoch má uvedené aj hodnoty HI a IF, ktoré rešpektujú stanovené 

hodnoty: HI ≥ 10 alebo IF ≥ 0,25. Na základe toho môžem konštatovať, že p. doc. Kráľ plní, 

resp. prekračuje kritérium, ktoré je stanovené pre výstupy zaradené do kategórie A. 

Na jeho publikačné aktivity bolo zaznamenaných 134 citácií, z toho 79 je evidovaných 

v databáze Scopus alebo v databázach Web of Science. Zvyšných 55 citácií bolo 

zaznamenaných v domácich a zahraničných publikáciách (kategória 3 a 4). Aj v rámci tohto 

kritéria p. doc. Kráľ prekračuje jeho plnenie. 

Vo svojich materiáloch dokladuje p. doc. Kráľ členstvo v 3 redakčných radách 

vedeckých časopisov, členstvo vo vedeckých, resp. organizačných výboroch 4 konferencií 

ako aj rôzne recenzné práce. 

Zhodnotenie komplexného profilu 

 Na základe posúdenia pedagogického a vedecko-výskumného profilu p. doc. Ing. 

Pavla Kráľa, PhD. môžem konštatovať, že je v príslušnej vedeckej komunite známou 

a uznávanou osobnosťou. V roku 2018 získal ocenenie za spracovanie námetu orientovaného 

na racionalizáciu komunikácie medzi riadiacim orgánom a žiadateľom o prostriedky zo ŠF 

(Hackathon EŠIF). Je zapísaný do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR ako 

znalec v odbore Doprava cestná, odvetvia Technický stav cestných vozidiel, Nehody v cestnej 

doprave, Odhad hodnoty cestných vozidiel.   

 Doterajšia pedagogická činnosť, výsledky vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti 

menovaného zodpovedajú kritériám FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline na vymenovanie 

za profesora, v mnohých prípadoch menovaný prekračuje plnenie kritérií. P. doc. Kráľ sa 

neustále vzdeláva, pozornosť venuje novým trendom vo výučbe a vzdelávaní, reflektuje na 

nové témy, ktorým sa venuje vo výskumnej a publikačnej činnosti.  

Z uvedeného dôvodu odporúčam Vedeckej rade Fakulty prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline predložiť návrh na vymenovanie doc. Ing. 

Pavla Kráľa, PhD.  

za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

ekonomika a manažment podniku. 

 

      prof. Ing. Viera Marková, PhD. 

     oponentka stanovená pre inauguračné konanie 
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