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Z Á Z N A M 

z rokovania komisie vymenovanej na posúdenie návrhu na vymenovanie 

za profesora 

doc. Ing. Pavla Kráľa, PhD. 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

ekonomika a manažment podniku 

dňa 28. januára 2021na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 

Žilinskej univerzity   v   Ž i l i n e 

 

 

Životopisné údaje uchádzača: 

Meno a priezvisko: doc. Ing. Pavol KRÁĽ, PhD. 
Narodený: 1978 vo Vranove nad Topľou 
Pracovisko: Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy 

a spojov, Žilinská univerzita v Žiline  
 
 

Akademické a vedecké hodnosti:   

Ing.  2002 
PhD.  2005 
doc.  2014 
 
 
 
Priebeh kvalifikačných zaradení v rámci zamestnania: 
 
2005 - 2014  Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy 

a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, odborný asistent 
(rozsah pracovného pomeru: 100 %) 

2015 - trvá  Katedra ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy 
a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, docent (rozsah 
pracovného pomeru: 100 %) 

 

Názov inauguračnej prednášky: 
Metódy a modely analýzy a plánovania projektových zdrojov v podniku  
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Zloženie inauguračnej komisie: 

 

Predsedníčka 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 

 

 

Oponenti vypracovali oponentské posudky k úrovni a výsledkom odbornej, 
vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti doc. Ing. Pavla Kráľa, PhD. v súvislosti 
s jeho žiadosťou o začatie inauguračného konania. Oponentské posudky boli 
odovzdané dekanovi Fakulty PEDAS v mesiaci január 2021.  

Inauguračná komisia mala k dispozícii všetky predložené obligatórne 
dokumenty v zmysle  Vyhlášky MŠVVaŠ SR  č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 
vedecko–pedagogických titulov alebo umelecko–pedagogických titulov docent 
a profesor v znení neskorších predpisov, oponentské posudky, ako aj dokument 
Plnenie minimálnych kritérií FPEDAS na získanie vedecko - pedagogického  titulu 
profesor v oblasti výskumu 8. ekonómia a manažment schválených Vedeckou radou 
Žilinskej univerzity v Žiline dňa 19.11. 2020. 
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Plnenie minimálnych kritérií FPEDAS na získanie 
 vedecko-pedagogického titulu profesor v oblasti výskumu  

8. ekonómia a manažment 
schválených Vedeckou radou Žilinskej univerzity v Žiline dňa 19.11. 2020 

 

 

Meno a priezvisko, tituly:  Pavol KRÁĽ, doc. Ing., PhD. 

Dátum narodenia: 14. 09. 1978 

Vysoká škola, fakulta, katedra: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra ekonomiky  

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Ekonomika 
a manažment podniku 

Oblasť výskumu:  Ekonómia a manažment 

Dátum udelenia akademickej/vedecko-akademickej hodnosti:  2. marec 2006 
(PhD.), 25. november 2014 (doc.) 

Udelenie akademickej/vedecko-akademickej hodnosti v odbore: 62-03-9 
Odvetvové a prierezové ekonomiky  

 

Minimálne kritériá a minimálne požiadavky  

Kritérium 
Minimálna 
požiadavka 

Plnenie 
uchádzačom 

A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

A.1 Pedagogická prax   
3 roky od 

udelenia titulu 
„doc.“ 

Celkom 15 rokov 
a zároveň 6 

rokov od 
udelenia titulu 

„doc.“ 

A.2 Vysokoškolské učebnice, skriptá, učebné texty 31 
4  

(2 ACB, 2 BCI) 

A.3 Úspešné vedenie záverečných prác na 1. a 2. stupni  25 
120  

(39 BP, 81 DP) 

A.4  Úspešné vyškolenie doktorandov  2 2 

B VEDECKO-VÝSKUMNÁ  A  PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

B.1 Vedecké monografie  1 
2 

(2 AAB) 

B.2 Pôvodné vedecké práce 

• v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch  
 

• v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch 

• v  zborníkoch z domácich a zahraničných vedeckých 
konferencií 

• ďalšie výstupy z B.2.1 

282 

37  
(z toho 24 

zahraničných 
časopisov) 

27 82 

 
1 z toho aspoň 1 vysokoškolská učebnica 
2 z toho aspoň 11 zahraničných časopisov 
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B.2.1  z výstupov B.2: 

• Publikovaný vedecký článok v niektorom časopise 
evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze 
WOS alebo Scopus, ako špičková́ medzinárodná́ 
kvalita; zvyčajne sa za medzinárodnú́ kvalitu považuje 
výstup vo vedeckom časopise s HI ≥ 10 alebo IF≥ 
0,25 IFM, 

• Publikovaný vedecký článok v niektorom zborníku 
svetového kongresu/konferencie vydanom v 
renomovanom zahraničnom vydavateľstve; zvyčajne 
evidovanom vo WOS alebo Scopus, 

• monografia alebo kapitola v monografii vydaná́ v 
renomovanom zahraničnom vydavateľstve (napr. 
Elsevier, Springer, Palgrave, Wiley, a pod.), 

• štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej 
monografie vydanom v renomovanom zahraničnom 
vydavateľstve 

6 37 

B.2.2  z výstupov B.2.1: 

• publikovaný vedecký článok v niektorom časopise 
evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze 
WOS alebo Scopus, ako špičková medzinárodná 
kvalita; zvyčajne sa medzinárodnú kvalitu považuje 
výstup vo vedeckom časopise s HI ≥ 10 alebo IF ≥ 
0,25 IFM 

3 11 

C OHLASY 

C.1 Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 303 
55 (z toho 33 

zahraničných) 

C.2 Citácie evidované v medzinárodných databázach WOS, 
Scopus a pod. 

10 79 

D 
INÉ FORMY UZNANIA VEDECKO-PEDAGOGICKOU 
KOMUNITOU 

10 15 

 

 Konanie inauguračnej prednášky bolo zverejnené v denníku Pravda dňa 12. 
januára 2021. 

 Doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému 
„Metódy a modely analýzy a plánovania projektových zdrojov v podniku“, ONLINE  
dňa 28. januára 2021 o 9.00 hod.  za prezenčnej prítomnosti 3 členov VR FPEDAS, 
20 členov VR FPEDAS bolo online prítomných prostredníctvom aplikácie MS Teams 
a jeden člen vedeckej rady bol neprítomný. 

 Predsedníčka inauguračnej komisie prof. Ing. Anna Križanová, CSc. viedla 
prednášku doc. Kráľa v aplikácii MS Teams, členovia inauguračnej komisie, ako aj 
oponenti boli na prednáške prítomní online cez aplikáciu MS Teams.  

Členovia inauguračnej komisie v rámci svojho rokovania zaujali stanovisko 
k prednesenej inauguračnej prednáške, k úrovni zodpovedania otázok uchádzačom 
v rámci diskusie konanej po prednesení inauguračnej prednášky a vzali do úvahy 
posudky všetkých 3 oponentov k úrovni a výsledkom odbornej, vedeckej, 
pedagogickej a publikačnej činnosti doc. Ing. Pavla Kráľa, PhD.  

Komisia taktiež zaujala stanovisko ku všetkým relevantným dokumentom, 
ktoré obligatórne uchádzač predkladá v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR  č. 246/2019 

 
3 z toho aspoň 10 v zahraničných publikáciách 
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Z. z. o postupe získavania vedecko–pedagogických titulov alebo umelecko–
pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov. 

Záznam z diskusie v rámci inauguračnej prednášky tvorí prílohu. 

 

Záver 

Na základe uvedeného zaujala inauguračná komisia nasledujúce stanovisko: 

Inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Kráľa, PhD. bola vysoko aktuálna 
z pohľadu uplatnenia vybraných metód a modelov umožňujúcich realizovať dôslednú 
analýzu a plánovanie projektových zdrojov (prostriedkov) v prostredí podniku. 
Predmetom prednášky bola aj prezentácia vlastného návrhu inovatívnych 
klasifikačných kategórií projektových zdrojov, najmä z hľadiska ich čerpania v čase, 
prezentácia navrhnutej bázy kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov pre hlbšie 
poznanie a charakteristiku zdrojov, vymedzenie činností procesu plánovania zdrojov, 
prezentácia návrhu referenčnej štruktúry plánu projektových zdrojov a poukázanie na 
možnosť rozšíreného uplatnenia vizuálneho plánovacieho nástoja Ganttov diagram 
v praxi projektových manažérov.   

Prednáška bola prednesená na vysokej vedeckej a pedagogickej úrovni s 
využitím aktuálnych teoretických a praktických poznatkov o predmetnej problematike 
a doterajších výsledkov vedeckej a pedagogickej činnosti uchádzača. 

Uchádzač prezentoval schopnosť zrozumiteľne, vedecky, odborne a didakticky 
správne predniesť prednášku na danú tému. Doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. preukázal 
veľmi dobrú vedeckú erudíciu, odbornú vyspelosť a schopnosť riešiť teoretické 
a praktické úlohy v oblasti analýzy a plánovania projektových zdrojov vystupujúcich 
ako základné obmedzujúce kritérium projektov a tvorby projektových portfólií. 

Po prednesení oponentských posudkov reagoval kvalifikovane na otázky 
jednotlivých oponentov, ako aj na otázky členov Vedeckej rady Fakulty prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov a ďalších prítomných.  

Komisia konštatuje, že doc. Ing. Pavol  Kráľ, PhD. je uznávaným pedagógom 
a vo svojej pedagogickej činnosti dosahuje výborné výsledky. V procese výučby 
uplatňuje najnovšie poznatky odborného a vedeckého charakteru získané riešením 
grantových úloh, individuálnych výskumných aktivít, štúdiom domácich 
a zahraničných publikačných zdrojov a spoluprácou s akademickým prostredím, ako 
aj s podnikovou praxou. 

Doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. vykonáva vedecko-pedagogickú činnosť v rozsahu 
určenom dokumentom: Minimálne kritériá Fakulty PEDAS na získanie vedecko-
pedagogického titulu  profesor v oblasti výskumu 8. ekonómia a manažment, ktoré 
schválila Vedecká rada Žilinskej univerzity v Žiline dňa 19. 11. 2020. 

Celková pedagogická prax doc. Ing. Pavla Kráľa, PhD. je viac ako 15 rokov. 
Uchádzač o inauguračné konanie počas svojej pedagogickej praxe na Fakulte 
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pôsobí stabilne 
na Katedre ekonomiky.  

Od ukončenia interného doktorandského štúdia (2005) na Fakulte prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline ako vysokoškolský učiteľ 
zabezpečoval a zabezpečuje výučbu predmetov v dennej i externej forme štúdia 
v študijných programoch Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, 
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Cestná doprava, Zasielateľstvo a logistika, Vodná doprava, Letecká doprava a 
Elektronický obchod a manažment. 

V bakalárskom stupni štúdia zabezpečoval a zabezpečuje prednášky z 
predmetu Kalkulácie a rozpočty a cvičenia z predmetov Podnikové financie, 
Ekonomika cestnej a mestskej dopravy a Marketing. V inžinierskom stupni štúdia 
zabezpečuje prednášky a cvičenia na Katedre ekonomiky z predmetov Projektový 
manažment, Ekonomika dopravy a Strategický marketing.   

V externej forme štúdia na inžinierskom stupni štúdia zabezpečuje predmety 
Projektový manažment, Strategický marketing a Ekonomika dopravy. V bakalárskom 
stupni štúdia zabezpečoval predmet Marketing. 

Uchádzač v roku 2005 viedol tím študentov Katedry ekonomiky zapojených do 
hry zameranej na riadenie fiktívnej spoločnosti v simulovanom firemnom prostredí v 
rámci medzinárodného projektu Global Management Challenge Euromanager (GMC 
Euromanager).  

Od roku 2007 priebežne zabezpečuje pre hosťujúcich študentov programu 
ERASMUS a ERASMUS+ na Katedre ekonomiky výučbu predmetov Project 
Management a Strategic Marketing v anglickom jazyku. 

V roku 2010 zabezpečoval prednášky v rámci celouniverzitného voliteľného 
predmetu Povolanie podnikateľ pripraveného pod záštitou nadácie Junior 
Achievement Slovensko.  

Doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. bol vedúcim 120 bakalárskych a diplomových prác 
v študijných programoch Ekonomika a manažment podniku a Finančný manažment. 
Recenzoval 59 diplomových prác. Viedol 2 doktorandov a v súčasnosti 1 doktoranda 
v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku. 

Doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. je iniciátorom zavedenia predmetu „Projektový 
manažment“ na Katedre ekonomiky v rámci študijného programu Ekonomika 
a manažment podniku (2. ročník inžinierskeho štúdia).  Je spoluautorom osnov 
predmetov „Ekonomika dopravy“ a „Kalkulácie a rozpočty“.  V spolupráci s prof. 
Klieštikom sa podieľal na výstavbe odborného počítačového laboratória slúžiaceho 
na výučbu odborných ekonomických predmetov. 

Doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. bol spoluriešiteľom projektu KEGA 3/4052/06 
Koncepcia a tvorba študijného programu medziodborového štúdia Logistický 
manažment (2006 – 2008), kde spolupracoval na príprave učebného plánu 
medziodborového študijného programu „Logistický manažment“ na Fakulte PEDAS. 

Je členom (i predsedom) komisií pre záverečné skúšky v rámci študijného 
programu Ekonomika a manažment podniku. 

Je školiteľom a členom odborovej komisie, členom komisií pre dizertačnú 
skúšku, ako i pre obhajobu dizertačných prác, v doktorandskom štúdiu na FPEDAS 
v študijnom odbore Ekonómia a manažment, študijnom programe Ekonomika 
a manažment podniku. 

Jeho učebnice a skriptá, ako aj ukončenie 120 študentov programu EaMP 
a FM  pod jeho vedením sú výsledkom jeho výrazných kompetencií v rámci 
vysokoškolskej pedagogickej činnosti. 

Doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. je uznávanou komplexnou vedeckou osobnosťou 
a výsledky jeho vedeckej práce a sú uznávané doma  aj v zahraničí. 
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Uznanie jeho vedeckej práce prezentujú ohlasy na jeho publikačnú činnosť. 
Celkovo je na jeho práce evidovaných v knižničnom systéme univerzitnej knižnice 
134 citácií. Z nich je 79 citácií evidovaných v medzinárodných databázach WOS 
a Scopus (WoS: h-index = 8), ako aj členstvá v národných a medzinárodných 
organizáciách, združeniach, výboroch a pod. 

V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. prioritne 
zameriava na problematiku projektového manažmentu, marketingového 
manažmentu a strategického marketingu.  

Podstatnú časť jeho publikačnej činnosti tvoria publikácie orientované na 
problematiku projektového manažmentu (nástroje, modely a metódy projektového 
manažmentu, projektové riziká, manažment  a optimalizácia projektového portfólia 
a pod.), marketingového manažmentu (nástroje marketingovej komunikácie, 
hodnotenie spokojnosti zákazníka, manažment značky atď.), ako aj finančného 
manažmentu (predikčné bankrotné modely, manažment finančných rizík a pod.). 
Okrem uvedeného sa uchádzač v rámci vedeckovýskumných aktivít zaoberá 
projektovým financovaním, hodnotením ekonomickej efektívnosti projektových 
investícií verejného a súkromného sektora, marketingovým riadením a plánovaním, 
formulovaním marketingových stratégií.  

Aktívne sa podieľa na riešení projektov a úloh základného a aplikovaného 
výskumu s prínosom pre teóriu a prax. Výsledky vedeckovýskumných aktivít 
uchádzača sú prezentované v publikačných výstupoch požadovanej kvalitatívnej 
úrovne s vyhovujúcou mierou ohlasov.  

V roku 2012 realizoval sériu workshopov na tému Projektový manažment, 
príprava a realizácia projektov financovaných z fondov EÚ v rámci projektu Inovácie 
– cesta k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti a rozvoju regiónov (Programu 
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013), kde vystupovala Žilinská univerzita 
v Žiline ako vedúci partner projektu. Hlavným cezhraničným partnerom bola OPF 
Karviná, Slezská univerzita v Opavě. 

Uchádzač sa v roku 2018  aktívne zúčastnil hackathonu k EŠIF k predstaveniu 
námetu na zlepšenie systému implementácie európskych štrukturálnych 
a investičných fondov s názvom „Racionalizácia komunikácie medzi riadiacich 
orgánom a žiadateľom / prijímateľom o NFP“. Predložený návrh bol vybraný medzi 
desať najlepších v SR, ktoré postúpili do ďalšieho rozpracovania. 

V rokoch 2005 - 2007 bol uchádzač individuálnym členom Sdružení pro 
dopravní telematiku ČR, od roku 2008 je členom Spoločnosti pre projektové riadenie 
(SPPR) a v rokoch 2010 - 2019 bol členom jej odbornej skupiny pre Vzdelávanie (OS 
SPPR-V), ktorá tvorila odbornú platformu subjektov zaoberajúcich sa vzdelávaním, 
poradenstvom a výskumom v oblasti projektového riadenia, podporovala prepojenie 
výučby projektového riadenia s uplatnením projektového riadenia v praxi atď. 

V roku 2008 bol uchádzačovi udelený certifikát podľa pravidiel SPPR na 
základe STN ISO/IEC 17024 a podľa kritérií IPMA a SPPR - certifikovaný člen 
projektového tímu (kategória D), ktorý ho oprávňuje vystupovať ako certifikovaný člen 
projektových tímov na medzinárodnej úrovni. 

V roku 2010 bol uchádzač zapísaný do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a 
prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR ako znalec v odbore Doprava cestná, 
odvetvia Technický stav cestných vozidiel, Nehody v cestnej doprave, Odhad 
hodnoty cestných vozidiel. 
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Docent Kráľ bol členom vedeckých výborov viacerých domácich a 
zahraničných konferencií - Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky, 
International Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2015) 
(Francúzsko), International Conference on Information, communication and Social 
Sciences (ISSGBM-ICS 2016) (Arabské emiráty), International Conference on 
Information, Education and Social Sciences (ICEA-IESS 2018) (Malajzia). 

Bol členom organizačných výborov konferencií Globalizácia a jej sociálno-
ekonomické dôsledky, Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce 
hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva.  

Je akceptovaný ako člen redakčnej, resp. vedeckej rady vedeckých časopisov, 
ako sú Ekonomicko-manažérske spektrum a Psychosociological Issues in Human 
Resource Management. 

Ako zodpovedný riešiteľ projektu Inovácie - cesta k zvyšovaniu konkurenčnej 
schopnosti a rozvoju regiónov (ITMS 22410420011)  v rokoch 2011 – 2012 
zorganizoval pre širokú verejnosť (malých a stredných podnikateľov, 
nezamestnaných, študentov, absolventov) spolu 60 trojdňových školení a 34 
jednodňových pracovných workshopov z oblastí: Marketingové riadenie podniku – 
obchodné a predajné zručnosti, efektívna komunikácia so zákazníkom inovačné 
stratégie (10 školení, 3 workshopy), Inovatívny manažment ľudských zdrojov – tvorba 
tímu, vedenie a motivácia ľudí, komunikácia a riešenie úloh (10 školení, 3 
workshopy), Počítačové zručnosti – užívateľská úroveň (10 školení, 3 workshopy), 
Strategické riadenie a plánovanie, ekonomické a marketingové schopnosti 
manažérov, inovačné schopnosti firmy (10 školení, 3 workshopy), Komunikácia 
v cudzom svetovom jazyku (10 školení, 3 workshopy), Projektový manažment, 
príprava a realizácia projektov financovaných z fondov EÚ (10 školení, 3 workshopy). 
Týchto školiacich aktivít sa zúčastnilo viac ako 1400 osôb. 

Ako recenzent vypracoval niekoľko posudkov na príspevky do zborníkov 
z konferencií TRANSCOM, Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky, 
Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov 
v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 1, 2. Taktiež pôsobí ako 
recenzent žiadostí o projektové granty VEGA. 

Ako zodpovedný riešiteľ vedie projekt VEGA 1/0619/20 s názvom 
„Fundamentálny výskum kvantitatívnych a kvalitatívnych determinantov inovačného 
potenciálu a inovačnej výkonnosti podniku vo väzbe na zvyšovanie jeho 
konkurencieschopnosti“. Participuje (participoval) na dvoch projektoch APVV 
zameraných na riadenie hodnoty značky a predikcie finančného zdravia a na 7 
projektoch VEGA, ktorých témy korelujú so zameraním výskumnej činnosti 
uchádzača. 

  Doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. je spoluautorom, resp. autorom dvoch domácich 
vedeckých monografií. Výsledky svojej doterajšej vedeckovýskumnej činnosti 
prezentoval vo forme pôvodných vedeckých prác v 26 domácich a zahraničných 
časopisoch (ČR, Poľsko, Litva, Rusko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, USA  a i.), 
z toho 16 článkov bolo publikovaných v časopisoch medzinárodných databáz Web of 
Science a Scopus. Tri z nich v databáze CC. 

Pôvodné vedecké práce boli prezentované na  34 domácich medzinárodných 
vedeckých konferenciách a na 40 zahraničných medzinárodných vedeckých 
konferenciáach v ČR, Chorvátsku, Thajsku, Singapure, Francúzsku, Slovinsku, 
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Poľsku, Rusku a Spojených arabských emirátoch a sú publikované v recenzovaných 
konferenčných zborníkoch. Z nich je 22 indexovaných v prestížnych databázach Web 
of Science a Scopus 

Z  tematického hľadiska priniesol docent Kráľ  do slovenského, ale aj 
medzinárodného výskumného prostredia viacero nových pohľadov a riešení 
problematiky relevantnej pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania 
ekonomika a manažment podniku. Ohlasy na práce docenta Kráľa sú zaujímavé 
svojou početnosťou, kvalitou a medzinárodným rozsahom. 

 

Doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. vytvorením vlastnej vedeckej školy primárne 
orientovanej na nástroje, metódy, modely analýzy a plánovania projektových zdrojov 
(prostriedkov), hodnotenie ekonomickej a mimoekonomickej efektívnosti 
projektových investícií a optimalizáciu projektového portfólia, priniesol nové, a 
významné poznatky a vytvoril tak novú platformu v odbore projektového  
manažmentu a manažmentu projektových zdrojov (prostriedkov). Vedecká škola 
priamo nadväzuje na jeho kontinuálnu pedagogickú, publikačnú a vedeckovýskumnú 
činnosť a v rámci nej ukončili štúdium pod vedením doc. Krála dvaja doktorandi 
v príslušnom študijnom odbore. 

Rozvoj vedeckej školy ovplyvnila i jeho činnosť ako zodpovedného riešiteľa 
a spoluriešiteľa grantových úloh:  

VEGA 1/0619/20 Fundamentálny výskum kvantitatívnych a 
kvalitatívnych determinantov inovačného potenciálu a 
inovačnej výkonnosti podniku vo väzbe na zvyšovanie 
jeho konkurencieschopnosti – zodpovedný riešiteľ 

2020 - 2022 

VEGA 1/0064/20 Behaviorizmus v spoločensky zodpovednej 
komunikačnej stratégii podniku – spoluriešiteľ 

2020 - 2022 

APVV 15-0505 Integrovaný model manažérskej podpory 
budovania a riadenia hodnoty značky v špecifických 
podmienkach SR– spoluriešiteľ 

2016 - 2020 

APVV 14-0841 Komplexný model predikcie finančného zdravia 
slovenských podnikov – spoluriešiteľ 

2015 - 2018 

VEGA 1/0656/14 Výskum možností aplikácie kreditných 
defaultných modelov v podmienkach SR ako nástroja 
objektívnej kvantifikácie kreditných rizík podnikateľských 
subjektov – spoluriešiteľ 

2014 - 2016 

VEGA 1/0473/12 Integrovaný model budovania hodnoty značky 
ako nástroja marketingového mixu podniku  –  
spoluriešiteľ 

2012 - 2014 

VEGA 1/0357/11 Výskum možnosti aplikácie fuzzy-
stochastického prístupu a CorporateMatrics ako nástrojov 
kvantifikácie rizík – spoluriešiteľ 

2011 - 2013 

VEGA 1/1239/04 Ekonomické aspekty inteligentného 
dopravného systému (dopravnej telematiky) v odbore 
cestnej dopravy – spoluriešiteľ 

2004 - 2006 

VEGA 1/049/03 Metodika stanovenia indexu spokojnosti 
zákazníka vo verejnej osobnej doprave – spoluriešiteľ 

2003 - 2004 

KEGA 3/4052/06 Koncepcia a tvorba študijného programu 
medziodborového štúdia Logistický manažment – 

2006 - 2008 
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spoluriešiteľ 
ŠF EÚ ITMS 261102230083 Kvalita vzdelávania a rozvoj 

ľudských zdrojov ako piliere vedomostnej spoločnosti na 
Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline – spoluriešiteľ 

2013 - 2015 

ŠF EÚ PL-SK/ZAIPP/II/060 Ekonomicko-sociálne aspekty 
cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov 
v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva – 
spoluriešiteľ 

2011 - 2012 

ŠF EÚ Inovácie – cesta k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti 
a rozvoju regiónov – zodpovedný riešiteľ 

2009 - 2012 

PMUni The international Network for Professional Education and 
Research in Process and Project Management – 
spoluriešiteľ 

2010 - 2011 

MVTS Rus/SR/ŽU/08 Globalizácia a rozvoj infraštruktúry – 
spoluriešiteľ 

2008 - 2009 

IV 1/KE/09 Marketingová komunikácia podniku 
v medzinárodnom prostredí – zodpovedný riešiteľ 

2009 

TASID V/819/2002 Technológia a služby inteligentnej dopravy 
v podmienkach SR – spoluriešiteľ 

2003 - 2005 

CONNECT Coordination and Simulation of Innovative ITS Activities in 
Central and Eastern European Countries – CONNECT, 
TEN-T Programme EK (dodatok č. 3 k zmluve 472/VÚD) 
– spoluriešiteľ 

2002 

 Zmluva o dielo č. 472 VÚD/2002 Inteligentné dopravné 
systémy: Správa pre priebežnú oponentúru – spoluriešiteľ 

2002 - 2004 

 

Vedecká a odborná činnosť uchádzača je vedeckou komunitou a odbornou 
verejnosťou vysoko hodnotená a napomáha rozvoju daného študijného odboru. 

Inauguračná komisia na základe vyhodnotenia predložených materiálov v 
zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR  č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko–
pedagogických titulov alebo umelecko–pedagogických titulov docent a profesor 
v znení neskorších predpisov, na základe zhodnotenia Plnenia minimálnych kritérií 
na vymenúvanie profesorov schválených Vedeckou radou  UNIZA, na základe 
vyjadrenia oponentských posudkov, ako aj na základe priebehu samotnej  
inauguračnej prednášky prehlasuje, že dokumentácia je z hľadiska konania na 
vymenúvanie profesorov úplná, prehľadná a že doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD. spĺňa 
kritéria pre konanie na vymenúvanie profesorov. 

Komisia konštatuje, že všetci traja oponenti jednoznačne kladne hodnotia 
pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť doc. Ing. Pavla Kráľa, PhD. a 
odporúčajú jeho menovanie za profesora. 

Inauguračná komisia pre posúdenie vedeckej, odbornej, pedagogickej a 
publikačnej činnosti doc. Ing. Pavla Kráľa, PhD. schválená Vedeckou radou 
FPEDAS dňa 3.12.2020 a vymenovaná dekanom fakulty  
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odporúča 

Vedeckej rade Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

 schváliť návrh na vymenovanie 

 

doc. Ing. Pavla Kráľa, PhD.  

za  profesora   

 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

ekonomika a manažment podniku. 

 

 

prítomná online cez MS Teams 

prof. Ing. Anna Križanová, CSc. 

 

 

prítomná online cez MS Teams 

      prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. 

 

 

prítomná online cez MS Teams 

      prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. 

 

 

prítomný online cez MS Teams 

      prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. 

 

 

 

 

Záznam verifikoval:     prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., v. r. 
        prodekan pre vedu a výskum 

 

 
 

 

 


