
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika 

v Košiciach, Popradská 66,  041 35 Košice 

 

POSUDOK OPONENTA  V RÁMCI VYMENÚVACIEHO KONANIA  

 

Vedecká rada Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici ma na svojom zasadnutí  

dňa 22. marca 2018 schválila za oponentku v rámci vymenúvacieho  konania  zamestnanca 

Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici  

doc. Ing. Hussama Musu, PhD. 

 

Na základe predložených materiálov som posúdila: 

 

1.       Pedagogická činnosť : 

doc. Ing. Hussam Musa, PhD. úspešne absolvoval v roku 2011 habilitačné konanie 

a získal titul docent v odbore Ekonomika a manažment podniku. Je spolugarantom 

študijného programu „Financie, bankovníctvo a investovanie“ v 1. a 2. stupni štúdia.  Ako 

vysokoškolský učiteľ pracuje na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici od 1.9. 2002. 

Jeho pedagogická prax na UMB je dlhšia ako 15 rokov, čím vysoko prekračuje kritérium 

počtu rokov pedagogickej praxe pre potreby vymenúvacieho konania. Od roku 2002 

vyučuje, resp. vyučoval predmety v dennej a externej forme štúdia v študijnom programe 

„Financie, bankovníctvo a investovanie“ v študijnom programe „Ekonomika a manažment 

malých a stredných podnikov“, v študijnom programe „Marketing, Management of 

Business“ a „Business Economics and Management“, ako aj v programe MBA. Garantuje 

predmety: Medzinárodné financie, Medzinárodný finančný manažment, Platobný styk, 

a Finančné riadenie podniku. Absolvoval 7 pobytov na zahraničných univerzitách 

a inštitúciách: Kanada, Turecko, Gruzínsko, Španielsko, Palestína Česká republika. Je 

absolventom špecializovaného doplnkového pedagogického štúdia. Z  predložených 

materiálov vyplýva, že pracoval ako vedúci 3 úspešne ukončených dizertačných prác, 132 

diplomových prác a 21 bakalárskych prác, čím plní aj ďalšie kritérium pedagogickej aktivity 

pre vymenúvacie konanie. Významným predpokladom úspešnej pedagogickej činnosti je 

príprava kvalitných študijných materiálov. doc. Ing. Hussam Musa, PhD. je spoluautorom 2 

vysokoškolských učebníc vydaných v domácich vydavateľstvách Je autorom, resp. 

spoluautorom 4 vysokoškolských  učebných textov z podnikových financií, medzinárodných 

financií, platobného styku  a finančného manažmentu.  



Na základe porovnania so schválenými kritériami vymenúvacieho konania  

konštatujem,  že doc. Ing. Hussam Musa, PhD., plní všetky kritériá v oblasti pedagogických 

aktivít, výchove doktorandov a príprave učebníc a vysokoškolských učebných textov. 

 

2. Vedeckovýskumná činnosť: 

Doc. Ing. Hussam Musa, PhD. je  zodpovedným riešiteľom jedného projektu VEGA 

č.1/0749/18 4634/07 „Výskum možností aplikácie princípov Corporate Governance 

v podnikoch na Slovensku“ (2018-2020). Bol zástupcom vedúceho jedného projektu 

VEGA 1/0229/09. Bol spoluriešiteľom 3 projektov VEGA, jedného projektu APVV. Bol 

koordinátorom projektu ESF „Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania 

v 21. storočí“ a spoluriešiteľom ďalšieho projektu ESF. Ako spoluriešiteľ participoval na 

projektoch DILBAC a FINANC. Súčasne sa spolupodieľal na riešení  projekte MF SR, 

Svetovej banky, kanadskej Agentúry pre medzinárodný rozvoj a UMB  „Reforma 

vzdelávania v oblasti účtovníctva v SR“ a projektu  „Managing public investments on 

municipal level in Georgia.“ Predniesol 11 prednášok na zahraničných vedeckých 

podujatiach a 10 prednášok na domácich vedeckých podujatiach.   

Na základe porovnania výsledkov v oblasti vedeckovýskumnej činnosti so 

stanovenými kritériami konštatujem, že doc. Ing. Hussam Musa, PhD. plní všetky 

požadované kritériá aj v tejto oblasti svojej činnosti.  

 

3. Publikačná činnosť : 

Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti a ohlasov vyplýva, že doc. Ing. Hussam 

Musa, PhD. splnil všetky stanovené kritériá. Je spoluautorom vedeckej monografie vydanej 

v zahraničnom vydavateľstve. Publikoval vedeckú monografiu zameranú na islamské financie 

a bankovníctve vo vydavateľstve Iura Edition. Je spoluautorom vedeckej publikácie vydanej 

v zahraničnom karentovanom časopise. Je spoluautorom 3 publikácií vydaných 

v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a Scopus. Publikoval 

kapitolu vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve a odbornú monografiu 

vydanú v domácom vydavateľstve. Menovaný prekračuje kritérium počtu vedeckých prác 

publikovaných doma (23), vedeckých prác publikovaných v zahraničí (15) aj príspevkov 

publikovaných v recenzovaných zborníkoch z vedeckých konferencií (56).  Publikoval 10 

publikácií kategórie A. Z predložených materiálov vyplýva, že prekračuje počet citácií 

a ohlasov v domácich a zahraničných publikáciách (135)  aj citácií v zahraničných 

a domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science  (42). 



4. Najvýznamnejšie diela: 

K autorovým najvýznamnejším publikáciám patrí kapitola v monografii 

„Entrepreneurship – Development Tendecies and Empirical Approach“ publikovaná 

v zahraničnom vydavateľstve.  Autori podkapitoly „ Význam správy a riadenia spoločnosti 

v spoločensky zodpovednom správaní podnikov“( Importance of Corporate Governance in 

Socially Responsible Behaviour of Enterprises) prezentujú  vlastný index správy a riadenia 

spoločnosti. Predmetom ich záujmu sú spoločnosti, ktorých cenné papiere sú kótované na 

Burze cenných papierov Bratislava na obdobie rokov 2011-2015. Na základe vlastného 

indexu hodnotili úroveň správy a riadenia spoločností. V súčasnosti proces globalizácie 

a internacionalizácie pokračuje a zasahuje všetky oblasti spoločenského života a prostredia 

podnikov. V takomto prostredí narastá význam spoločenskej zodpovednosti podnikov. 

Skúmať tento koncept podnikania považujem za veľmi potrebné. Výsledky skúmania, 

prezentované  autormi v tejto kapitole sú významným príspevkom k rozšíreniu znalostí 

o úrovni správy a riadenia na Slovensku.  

Významným dielom je aj príspevok v zahraničnom  časopise „Ekonomie 

a management“ registrovanom v databáze WoS „ Rodová rovnosť a správa a riadenie 

spoločnosti na Slovensku“ (Gender equality and corporate governance in Slovakia)“. Autori 

príspevku sa venujú otázke účasti žien na trhu práce, hlavne v oblasti správy a riadenia 

spoločností. Príspevok sa zameriava na vplyv rodovej rozmanitosti na riadenie spoločnosti 

v spoločnostiach kótovaných na burze. Na preskúmanie súvislosti medzi zastúpením žien 

v správnych radách spoločností  a úrovňou správy použili autori korelačnú analýzu. 

Zameranie príspevku je veľmi aktuálne, pretože rovnosť medzi ženami a mužmi je jednou 

z najdôležitejších hodnôt EÚ.  Je to jeden z mála príspevkov, ktorý sa venuje  problematike 

rodovej rovnosti a správe a riadeniu spoločnosti v našich podmienkach.  

Príspevok Zodpovednosť v správe a riadení organizácie a proces finančného 

rozhodovania“ (Responsibility in the corporate governance framework and financial decision 

making process“ publikovaný v zborníku  z 2. konferencie  Global Conference on Business, 

Economics, Management, and Tourism, október  2014. Autori príspevku vychádzajúc zo 

zdôraznenia významnosti uplatňovania zásad corporate governance v spoločnostiach,  ktorých 

cenné papiere sú kótované na Burze cenných papierov Bratislava, prinášajú zhodnotenie 

súvislosti medzi  riadením spoločnosti ako súčasti spoločensky zodpovedného podnikania 

a finančným rozhodovaním v oblasti dividendovej politiky a zadlženosti. Ich hlavným 

zistením je, že existuje vzťah medzi zodpovednou aplikáciou zásad corporate governance 



a dividendovou politikou a celkovým zadlžením spoločnosti. Správa a riadenie spoločností je 

náročný proces, s vlastnou teoretickou i praktickou základňou metód, postupov, znalostí, 

ktorého história na Slovensku je krátka a skúsenosti malé. Posudzované publikácie sú 

hodnotným príspevkom k rozvoju poznatkov o procesoch v spoločnosti, ktoré smerujú 

k vyrovnaniu rozdielov medzi ekonomickými a sociálnymi cieľmi spoločnosti a medzi 

individuálnymi a spoločenskými cieľmi.  

5. Plnenie kritérií pre vymenovanie za profesora 

doc. Ing. Hussam Musa, PhD. plní všetky povinnosti vysokoškolského učiteľa: 

garantuje predmety, prednáša, vedie cvičenia, je vedúcim dizertačných prác,  diplomových 

a bakalárskych prác, pripravuje učebné pomôcky, odpracoval potrebný počet rokov ako 

vysokoškolský učiteľ, čo ma oprávňuje konštatovať, že kritériá stanovené pre oblasť 

pedagogickej činnosť v rámci vymenúvacieho konania v odbore 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku  splňuje v plnej miere.  

Menovaný splnil všetky kritériá aj v oblasti vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti 

rámci habilitačného konania v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku.   

 

6. Odporúčanie  pre udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor v 

študijnom odbore ekonomika a manažment podniku. 

 

Na základe posúdenia plnenia kritérií v oblasti pedagogickej činnosti, 

vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti ako aj citácií a ohlasov odporúčam vymenovať 

doc. Ing. Hussama Musu, PhD. za profesora v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment 

podniku. 

 

 

 

  

 

 

 

V Košiciach 3. mája 2018                                    ......................................................... 

 

 


