
 

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

konaného dňa 28.  januára  2021 
 

2. Inauguračná prednáška  

• doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. 

  Dekan fakulty predstavil predsedníčku, členov inauguračnej komisie 
a oponentov a požiadal predsedníčku inauguračnej komisie prof. Ing. Annu Križanovú, 
CSc. o vedenie inauguračnej prednášky. 

 Predsedníčka inauguračnej komisie predstavila inauguranta doc. Ing. Pavla 

Kráľa, PhD., zamestnanca Katedry ekonomiky, FPEDAS,  UNIZA, ktorý predniesol 

inauguračnú prednášku na tému: „Metódy a modely analýzy a plánovania projektových 

zdrojov v podniku“. 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. 

  
Zloženie inauguračnej  komisie: 
Predseda komisie: 
prof. Ing. Anna Križanová, CSc. Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská 
univerzita v Žiline 

Členovia: 

prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. Katedra marketingovej komunikácie, 
Fakulta masmediálnej komunikácie, 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. Katedra podnikovohospodárska, Fakulta 
podnikového manažmentu, Ekonomická 
univerzita v Bratislava 

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

Oponenti: 

prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D. Ústav průmyslového inženýrství 
a informačních systémů, Fakulta 
managementu a ekonomiky, Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně 



prof. Ing. Viera Marková, PhD. Katedra ekonomiky a manažmentu 
podniku, Ekonomická fakulta, Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 

prof. Ing. Josef Vodák, PhD. Katedra manažérskych teórií, Fakulta 
riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v 
Žiline 

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

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

 V diskusii otázky položili: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., prof. Ing. Felicita 
Chromjaková, Ph.D., prof. Ing. Michal Fendek,, Csc. a prof. Ing. Helena Majdúchová, 
CSc. 

3.   Návrh na vymenovanie za profesorov 

•  doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. 

       Predsedníčka inauguračnej komisie prof. Ing. Anna Križanová, CSc. 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 uchádzača konštatovala, že doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. plní kritéria nad 
rámec kritérií nevyhnutných pre získanie titulu profesor a je výraznou vedeckou 
osobnosťou. Predsedníčka inauguračnej komisie prof. Ing. Anna Križanová, CSc. 
predložila návrh inauguračnej komisie s odporúčaním, aby VR FPEDAS schválila 
návrh na vymenovanie doc. Ing. Pavla Kráľa, PhD. za profesora 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     19 
proti predloženému návrhu hlasovalo       2 
zdržal sa          2. 
 
Uznesenie VRF: 

Vedecká rada FPEDAS schválila návrh na vymenovanie doc. Ing. Pavla Kráľa,  PhD. 
za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ekonomika 
a manažment podniku.    

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

     predseda VR FPEDAS 
 

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