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Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická charakteristika fyzickej osoby
1


I. Základné údaje
I.1 Priezvisko, meno, tituly
Krnáč Jozef Ing., PhD.
I.2 Rok narodenia
1956
I.3 Názov a adresa pracoviska
IF UMB tajovského 10, Banská Bystrica
I.4 E-mailová adresa: 
jozef.krnac@umb.sk
II. Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste

Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Rok 
Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Vysoká škola dopravy a spojov Žilina
1981
Dopravná a manipulačná technika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
EF UMB Banská bystrica
2008
Odvetvové a prierezové ekonomiky
Titul docent
---


Titul profesor
--


Doktor vied
--


Ďalšie vzdelávanie
--


III. Zabezpečované činnosti
III.1 Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené

Bakalárske
Diplomové
Dizertačné
Počet 
39
91

III.2 Aktuálna pedagogická činnosť
stupeň štúdia bakalársky
Bakalárska práca s obhajobou (TM) I.st.
Informačné systémy vo verejnej správe  
Manažment území
Teória, riadenie a organizácia verejnej správ
Terénny výskum
Verejný sektor a správa 
Manažment rozvoja vidieka
Verejná správa
Verejná správa a regionálny rozvoj
Verejná správa EKUŠ
stupeň štúdia inžiniersky
Diplomová práca s obhajobou  (TS)
Informačné systémy v manažmente území 
Manažment verejnej správy
Právna administratíva
Prax
III.3 Predchádzajúca pedagogická činnosť

III.4 Aktuálna tvorivá činnosť
KRNÁČ, J a KOLEKTIV 2003. Koordinácia aktivít kľúčových subjektov regiónu a ich nástrojov regionálnej politiky FG 20/01- fakultný grant. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2003. Bez ISBN..
KRNÁČ, J. a kol. 2004. Politika regionálneho rozvoja na úrovni samosprávnych územných celkov v kontexte vstupu Slovenska do Európskej únie. Správa o vyriešení vedeckovýskumnej úlohy fakultný grant FG 45. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2004. 182 s., Bez ISBN..
KOLEKTÍV AUTOROV, KRNÁČ, J. 2005. Integrácia ekonomických a environmentálnych aspektov do strategického rozvoja regiónov. Projekt VEGA č. 1/0500/03. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005. Bez ISBN.
KRNÁČ, J a KOLEKTIV 2005. Politika regionálneho rozvoja na úrovni samosprávnych územných celkov v kontexte vstupu SR do EÚ. FG 45/03- fakultný grant. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005. Bez ISBN.
KOLEKTÍV AUTOROV, KRNÁČ, J. 2005. Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov. Úloha štátneho programu výskumu a vývoja 2003 SP 200280302. Kapitola 9 „Vzdelanostná úroveň a kvalifikácia podnikateľov a využívanie kontinuálneho vzdelávania.“ Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005. Bez ISBN.
KOLEKTÍV AUTOROV, KRNÁČ, J. 2007. Determinanty efektívnosti územnej samosprávy. Projekt VEGA 1/2545/05. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. Bez ISBN.
KOLEKTÍV AUTOROV, KRNÁČ, J. 2010. Vplyv decentralizácie verejnej správy v SR na podmienky fungovania územných samospráv a možnosti ich endogénneho rozvoja. Projekt VEGA 1/0726/08. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. Bez ISBN.
IV. Profil kvality tvorivej činnosti
IV.1 Prehľad výstupov

Celkovo
Za posledných šesť rokov
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus
-

Počet výstupov kategórie A
26
11
Počet výstupov kategórie B
15
2
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A
-

Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby
-

Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni
--/...
... /...
IV.2 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne  päť.
1.
Vzdelanostná úroveň a kvalifikácia podnikateľov a využívanie kontinuálneho vzdelávania / Katarína Liptáková, Martina Harazinová, Jozef Krnáč. In Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov / editor Milan Buček, Jozef Tvrdoň. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2007. - ISBN 978-80-225-2358-5. - S. 229-250
2.
Verejná správa a regionálny rozvoj / Jozef Krnáč, Radoslav Kožiak, Katarína Liptáková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Ekonómia, občianske združenie, 2008. - 258 s. - ISBN 978-80-8083-695-5
3.
Ekonomika miestnej samosprávy v procese decentralizácie verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky / Jozef Krnáč. In Scientific Papers II. : sborník vědeckých prací University Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2007. - ISBN 978-80-7194-936-7. - ISSN 1211-555X. - S. 76-80.
4.
Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mikroregiónu Podpoľanie prostredníctvom verejno súkromného partnerstva / Jozef Krnáč, Alica Božíková.
In Aspekty udržitelného rozvoje : (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020) / Jiří Dušek a kol. ; rec. Aleš Hes, Ladislav Skořepa. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. - ISBN 978-80-87472-46-0. - S. 105-111.
[KRNÁČ, Jozef (50%) - BOŽÍKOVÁ, Alica (50%)]
5.
Vplyv reformy verejnej správy na hospodárenie obcí do 2 000 obyvateľov / Jozef Krnáč. In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy konanej v dňoch  v 11. - 12 . septembra 2013 / rec. Drahomíra Ondrová, Gabriela Kravčáková ... [et al.]. 2. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013. - ISBN 978-80-8152-058-7. - S. 183-192
IV.3 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce verejne realizované alebo prezentované umelecké diela alebo výkony za posledných  šesť rokov. Maximálne päť výstupov.
1.
Krnáč , J. – Fabriciusová , V. 2015 Prínos verejno súkromného partnerstva pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja Biosférickej rezervácie Poľana. In: ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VE VÝROBĚ A SLUŽBÁCH. Růžena FEREBAUEROVÁ, Martina LESKOVCOVÁ a kol.  České Budějovice,. 2015, ISBN 978-80-87472-88-0 
2.
Krnáč, J.-  Liptáková, K.  2015. Some aspects of communal self-governments’ elections. In:  Progress in Economic Sciences. Czasopismo Naukowe Instytutu Ekonomicznego PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile (v tlači). ISSN 2300-40. 
3.
Krnáč, J.-  Liptáková, K.  2015. Zhodnotenie niektorych aspektov komunalnych volieb do organov miestnych samosprav 2014 v nadvaznosti na nove programovacie obdobie. In : Aktualne vyzvy a problemy verejnej spravy II. (v tlaci) 
4.
Krnáč, J.  Ekonomika miestnej samosprávy v procese decentralizácie verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky , In Scientific Papers II. : sborník vědeckých prací University Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2007. - ISBN 978-80-7194-936-7. - ISSN 1211-555X. - S. 76-80. 
5.
Krnáč, J.  Prínos činnosti verejnosúkromného partnerstva pre zabezpečovanie vzdelávania nezamestnaných na Podpoľaní = The contribution of activities of the public private partnership for providing training for the unemployed to Podpoľanie / Jozef Krnáč. In Sociálna ekonomika a vzdelávanie : zborník vedeckých štúdií / ed. Erika Ľapinová, Jolana Gubalová ; rec. Eva Hudecová, Jolana Hroncová [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-557-0623-8. - CD-ROM, s. [1-12].
IV.4 Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných  šesť rokov. Maximálne päť projektov.
1.
KOLEKTÍV AUTOROV, KRNÁČ, J. 2010. Vplyv decentralizácie verejnej správy v SR na podmienky fungovania územných samospráv a možnosti ich endogénneho rozvoja. Projekt VEGA 1/0726/08. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. Bez ISBN..
2.
KOLEKTÍV AUTOROV, KRNÁČ, J. 2010. Analýza fungovania nástrojov environmentálnej politiky v kontexte socioekonomických regionálnych disparít v SR. Projekt VEGA 1/0291/08. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. Bez ISBN
3.
KOLEKTÍV AUTOROV, KRNÁČ, J. 2012. Teoreticko - metodologické východiská plánovania v podmienkach územných samospráv a možnosti ich aplikácie v SR. VEGA 1/1010/11. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012. Bez ISBN.
4.
KOLEKTÍV AUTOROV, KRNÁČ, J. 2013. Redistribúcia finančných zdrojov v decentralizovanom fiškálnom systéme Slovenska. Projekt VEGA 1/0822/11. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2013. Bez ISBN
5.
KOLEKTÍV AUTOROV, KRNÁČ, J. 20131/0988/15  Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2015. Bez ISBN.
IV.5 Výstupy v oblasti poznania príslušného študijného odboru s najvýznamnejšími ohlasmi a prehľad ohlasov na tieto výstupy. Maximálne päť výstupov a desať najvýznamnejších ohlasov na jeden výstup.
1.
Verejná správa a regionálny rozvoj / Jozef Krnáč, Radoslav Kožiak, Katarína Liptáková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Ekonómia, občianske združenie, 2008. - 258 s. - ISBN 978-80-8083-695-5
[KRNÁČ, Jozef (85%) - KOŽIAK, Radoslav (10%) - LIPTÁKOVÁ, Katarína (5%)]
	Ohlasy:
1. [4]   	PAPCUNOVÁ, Viera - GECÍKOVÁ, Ivana. Základy verejnej správy. Trenčín : Inštitút apikovaného manažmentu, 2011. 167 s. ISBN 978-80-970802-0-4.
2. [4]   	KOVÁČOVÁ, Eleonóra. Verejná správa v SR a jej súvislosti. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. ISBN 978-80-557-0299-5.
2.
Ekonomika miestnej samosprávy v procese decentralizácie verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky / Jozef Krnáč.
In Scientific Papers II. : sborník vědeckých prací University Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2007. - ISBN 978-80-7194-936-7. - ISSN 1211-555X. - S. 76-80.
[KRNÁČ, Jozef (100%)]
	Ohlasy:
1.    	ŠVANTNEROVÁ, Ľubica - KOŽIAK, Radoslav. Ekonomika miestnej samosprávy. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. 96 s. ISBN 80-8083-117-3.
3.
Koordinácia aktivít kľúčových subjektov regiónu / Katarína Jasaňová, Jozef Krnáč, Eva Sekerešová.
In Teória a prax verejnej správy : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice, 25. - 26. 10. 2002 / zost. Ladislav Lovaš ; rec. Dagmar Fillová, Viktória Bobáková, Jaroslav Chovanec. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2002. - ISBN 80-7097-519-9. - S. 142-149.
[JASAŇOVÁ, Katarína (25%) - KRNÁČ, Jozef (50%) - SEKEREŠOVÁ, Eva (25%)]
	Ohlasy:
1. [4]   	ŠVIHLOVÁ, Dana. Trvalo udržateľný rozvoj na miestnej úrovni. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. Studia oeconomica, 19. 89 s. ISBN 80-8055-925-2.
4.

5.

IV.6 Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Predseda koordinačnej rady biosférickej rezervácie poľana.
V. Doplňujúce informácie
V.1 Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Uvádza sa len u garanta a spolugaranta študijného programu. Zabezpečované aktivity by mali preukázať, že garant má podstatný vplyv na uskutočňovanie študijného programu. Maximálne 3500 znakov.
V.2 Ďalšie aktivity
Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo tvorivou činnosťou. Maximálne 3500 znakov.
Dátum poslednej aktualizácie
30.10.2015

Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)


Vysvetlivky k vybraným položkám
I.3
Uvádza sa konkrétna adresa pracoviska, v ktorom je vykonávaná práca pre vysokú školu, obvykle ide o adresu, na ktorej sa nachádza kancelária zamestnanca. Ak je výkon práce  na viacerých miestach, ako napríklad sídlo vysokej školy a detašované pracoviská, uvádzajú sa všetky miesta. Viac lokalít sa neuvádza, ak má zamestnanec kanceláriu na jednej adrese, ale v rámci vysokej školy alebo fakulty zabezpečuje predmety v budovách vysokej školy na inej adrese v rámci tej istej obce.
II.
Uvádza sa názov vysokej školy alebo inštitúcie, na ktorej získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, tretieho stupňa, rok získania, študijný odbor a študijný program. Ak bolo vzdelanie získané v zahraničí, uvádza sa originálny názov študijného odboru a v zátvorke jeho preklad do štátneho jazyka.
Obdobne sa uvádza názov vysokej školy a fakulty, na ktorej bol udelený titul docent, a rok jeho udelenia, názov vysokej školy, ktorá navrhla vymenovanie za profesora, a rok, v ktorom sa tak stalo, a názov vysokej školy alebo inštitúcie, ktorá udelila vedeckú hodnosť doktor vied, a vedný odbor, v ktorom sa tak stalo.
Ak je to relevantné, uvádza sa aj ďalšie vzdelávanie súvisiace so zvyšovaním kvalifikácie súvisiace s absolvovaným vysokoškolským štúdiom. Ide najmä o špecializačné štúdium zdravotníckych pracovníkov. Uvádza sa rok, v ktorom bolo získané príslušné osvedčenie alebo certifikát, a názov absolvovaného vzdelávania.
III.1
Uvádza sa počet záverečných prác, ktoré boli vedené z pozície školiteľa a ktoré boli úspešne obhájené.
IV.1
Rok sa posudzuje v závislosti od roku vydania,  ak ide o ohlasy, posudzuje sa od roku vydania publikácie, ktorá je ohlasom na výstup,  ak ide o projekty, posudzuje sa v závislosti od roku, v ktorom sa začal projekt uskutočňovať.
Výstupy kategórie A sú výstupy, ktoré je možné považovať za výstupy špičkovej medzinárodnej kvality podľa podrobných pravidiel hodnotenia, podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu v rámci komplexnej akreditácie. Obdobne pre kategóriu B a ohlasy.
Uvádzajú sa len projekty, o ktorých financovaní rozhodla externá agentúra alebo inštitúcia, teda neboli financované v rámci grantovej schémy financovanej zo zdrojov vysokej školy. Výzva, v rámci ktorej bol projekt podporený, musela byť otvorená, t. j. každý, kto splnil zverejnené všeobecné kritériá, musel mať možnosť požiadať o grant. Uvádzajú sa len projekty, kde bola osoba, o ktorej je charakteristika, zodpovedným riešiteľom alebo jeho zástupcom.
IV.2 
až
IV.5
Uvádza sa v rámci pracovného pomeru, s ktorou právnickou osobou predmetné výstupy vznikli, boli publikované, teda či ide o tvorbu v rámci vysokej školy, ktorá podáva žiadosť.
IV.4 
Uvádzajú sa len projekty v pozícií zodpovedného riešiteľa a jeho zástupcu.
IV.5
Uvádza sa najviac päť výstupov s najvýznamnejšími ohlasmi. Okrem bibliografických údajov o výstupe sa uvádzajú aj informácie o jednotlivých ohlasoch – vrátane databázy, v ktorej je ohlas evidovaný. Uvádza sa najviac desať ohlasov na jeden výstup, z ktorých najmenej jeden vznikol v predchádzajúcich šiestich rokoch.
V.1
Táto položka je súčasťou vedecko-pedagogickej alebo umelecko-pedagogickej charakteristiky na účely poskytnutia informácií o garantovi alebo spolugarantovi študijného programu.


