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 Oponentský posudok je spracovaný na základe menovacieho dekrétu pána dekana 

Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Ing. Petra Krištofíka, 

Ph.D. zo dňa 3. apríla 2018, ktorý bol vystavený na základe môjho schválenia vo Vedeckej 

rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 22. marca 2018. Na 

vypracovanie stanoviska mi boli poskytnuté všetky relevantné doklady a podklady žiadateľa, 

ktoré sú potrebné na preukázanie splnenia podmienok vymenovania za profesora. 

Vyjadrenie oponenta k trom najvýznamnejším dielam 

Doc. Ing. Hussam Musa, PhD. predložil na posúdenie spolu s ostatnými materiálmi aj 

tri najvýznamnejšie diela, a to: 

1. Kapitolu č. 23 pod názvom Importance of corporate governance in socially 

responsible behaviour of enterprises, ktorá bola publikovaná vo vedeckej monografii 

pod názvom Entrepreneurship – development tendencies and empirical approach  

a vydaná v zahraničnom vydavateľstve InTech v Londýne v roku 2018. Publikovaná 

bola v spoluautorstve so Z. Musovou a L. Debnárovou. 

2. Vedeckú prácu publikovanú v zahraničnom časopise E + M Ekonomie a management 

č. 1 z roku 2017, ktorý je registrovaný v databázach WoS alebo SCOPUS, ktorý bol 

publikovaný pod názvom Gender equality and corporate governance in Slovakia. 

Publikovaná bola v spoluautorstve s L. Debnárovou, Z. Musovou a P. Krištofíkom. 

3. Vedecký príspevok prezentovaný na zahraničnej vedeckej konferencii v Prahe, ktorý 

bol publikovaný v Procedia economics and finance cez vydavateľstvo Elsevier / 

Amsterdam v roku 2015 pod názvom Responsibility in the corporate governance 

framework and financial decision making process. Je evidovaný v databáze WoS 

a publikovaný v spoluautorstve so Z. Musovou a L. Debnárovou.  

Všetky tri diela žiadateľa sa orientujú na spoločenskú zodpovednosť podniku (CSR) 

vo väzbe na iné koncepcie (Corporate Governance, Corporate Behaviour) alebo ich piliere 

(finančné rozhodovanie ako významná súčasť ekonomického piliera CSR. Tvoria tak jeden 

kompaktný celok. Aj mnohé ostatné diela, ktoré autor uvádza v zozname publikačných 

aktivít, majú obdobné zameranie. Všetky tri diela sú zaradené do významných publikačných 

kategórií. 



Môžem teda konštatovať, že nielen uvedené a posudzované tri diela, ale aj ostatné 

diela tvoria významnú skladačku diel, z ktorých sa dá vyprofilovať odborné vedecké 

zameranie doc. Musu, zároveň rozvíjajú vedecké poznanie v študijnom odbore ekonomika 

a manažment podniku. Posudzované diela evokujú naformulovanie otázok, ku ktorým 

prosím zaujať stanovisko v priebehu rozpravy: 

1. Ako by ste charakterizovali Vašu vedeckú školu a jej zameranie v ďalšom Vašom 

vedeckom živote a vo výchove doktorandov. Zdôvodnite jej význam nielen pre 

rozvoj vedy v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. 

2. Kde vidíte možnosti rozvíjania Vašej vedeckej školy na Ekonomickej fakulte 

UMB, prípadne na iných vysokých školách a v akých oblastiach, aby ste aj 

v budúcnosti mohli Vašou pedagogickou, publikačnou a výskumnou činnosťou 

ako aj spoluprácou s praxou prispieť k rozvoju študijného/ných programu/ov. 

Pedagogický profil žiadateľa 

 Doc. Ing. Hussam Musa, PhD. ukončil vysokoškolské štúdium v odbore ekonomika 

priemyslu na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 

1993, kde pokračoval v doktorandskom štúdiu v odbore podnikový manažment. To ukončil 

v roku 1998. Po jeho absolvovaní pracoval do roku 2000 v akciovej spoločnosti Alta-Belaz, 

Turčianske Teplice ako obchodný manažér a zahraničný delegát, potom do roku 2002 

v akciovej spoločnosti Apis v Turčianskych Tepliciach ako obchodný manažér a následne 

v tom istom roku v akciovej spoločnosti Citibank v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí na 

Univerzite Mateja Bela, a to najskôr na Fakulte financií a po jej zrušení na Ekonomickej 

fakulte. Pôsobenie v praxi v uvedených podnikoch obohatilo pedagogické aktivity p. doc. 

Musu vo výučbe predmetov, v ktorých zabezpečoval prednášky či semináre. 

V roku 2011 sa habilitoval na Ekonomickej fakulte UMB v odbore ekonomika 

a manažment podniku. K jeho odbornému rastu prispeli pobyty na zahraničných univerzitách. 

V materiáloch je spolu za obdobie od roku 2004 do roku 2017 uvedených sedem pobytov na 

významných vysokých školách a univerzitách (Kanada, Turecko, Gruzínsko, Španielsko, 

Palestína a Česká republika). 

 V súčasnosti pôsobí doc. Musa ako vysokoškolský učiteľ – docent v študijnom odbore 

financie, bankovníctvo a investovanie na katedre financií a účtovníctva. Je tiež spolugarantom 

študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie. Zároveň už druhé funkčné 

obdobie vykonáva funkciu prodekana pre pedagogickú činnosť. Pedagogicky sa počas svojho 

pôsobenia na oboch fakultách orientoval na predmety z oblasti podnikových financií 

a finančného manažmentu. Ako odborne fundovaný pedagóg participoval na výučbe mnohých 

predmetov zabezpečovaných nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku v študijných 

programoch financie, bankovníctvo a investovanie; ekonomika a manažment malých 

a stredných podnikov; Business Economics and Management; Marketing Management of 

Business. Zapojený bol aj do výučby v rámci MBA programu, ktorý realizovala Ekonomická 

fakulta. Zoznam týchto predmetov je uvedený v materiáloch, ktoré sú súčasťou jeho spisu. 

Podieľal sa na zavedení 8 nových predmetov do študijných programov. 



 V rámci publikačných aktivít sa doc. Musa ako autor alebo spoluautor podieľal na 

tvorbe učebníc, skrípt a učebných pomôcok. Ako výstupy pedagogicky orientovanej 

publikačnej činnosti dokladuje doc. Musa vydanie 10 titulov. Okrem vedenia prednášok, 

konzultácií a seminárov doc. Musa dokladuje v inauguračnom spise aj vedenie bakalárov, 

inžinierov a doktorandov v počte 21 bakalárskych prác, 132 diplomových prác a 4 

dizertačných prác, z ktorých 3 doktorandi už ukončili doktorandské štúdium a 1 je po 

dizertačnej skúške.  

 Doc. Musa pôsobí a v minulosti pôsobil na materskej fakulte ako aj na iných 

fakultách, a to vo forme členstva v komisiách pre štátne záverečné skúšky, dizertačné skúšky 

a habilitačné konanie.  

 Na základe uvedených faktov môžem konštatovať, že doc. Musa je v tejto oblasti 

erudovanou osobnosťou, ktorá kritériá stanovené pre pedagogickú činnosť v plnej miere plní. 

Vedecký profil 

 Vedecko-výskumné zameranie doc. Musu je spojené s jeho pedagogickou orientáciou. 

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa orientoval na riešenie aj výskumne aj pedagogicky 

zameraných projektov. Bol vedúcim jedného projektu VEGA orientovaného na Corporate 

Governance, koordinátorom projektu ESF, ktorý mal medzinárodný charakter, zástupcom 

jedného projektu VEGA zameraného na finančný a bankový trh a spoluriešiteľom 7 

projektov, z toho 3 od medzinárodných grantových agentúr a 4 od domácich grantových 

agentúr. Údaje o nich sú uvedeného v podkladových materiáloch. 

 Okrem nich v podkladových materiáloch uvádza zapojenie do riešenia 5 projektov 

v oblasti vzdelávania, ktoré majú charakter domácich a zahraničných projektov.  

 Na základe uvedených faktov môžem konštatovať, že doc. Musa plní kritériá 

stanovené pre vedecko-výskumnú činnosť, má potenciál aj v budúcnosti skúmať aktuálnu 

problematiku, na ktorú sa orientuje.  

Publikačný profil 

 Výsledky svojho skúmania premietol doc. Musa do publikačných výstupov. K 15. 

marcu 2018 dokladuje v zozname publikačnej činnosti (zoznam je potvrdený Univerzitnou 

knižnicou UMB v Banskej Bystrici) spolu 123 publikovaných výstupov, z ktorých je početná 

časť charakteru vedeckých prác publikovaných v domácich, zahraničných a karentovaných 

časopisoch, ako aj tých, ktoré sú registrované v databázach Web od Science a SCOPUS, 

charakteru vedeckých monografií, odborných monografií a kapitol publikovaných vo 

vedeckých a odborných monografiách.  

 Doc. Musa má zaevidovaných v zozname potvrdenom Univerzitnou knižnicou UMB 

v Banskej Bystrici spolu 135 ohlasov na svoje publikačné výstupy. Citácie A kategórie 

(registrované sú v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS) tvoria 42 z nich (30 má 

charakter citácií v zahraničných publikáciách a 12 v domácich publikáciách). Citácie 



v zahraničných a domácich publikáciách, ktoré nie sú registrované v citačných indexoch, má 

zaevidovaných 90 (41 zahraničných a 49 domácich). V zozname má zaevidované aj 2 

recenzie v domácich publikáciách a 1 v zahraničných publikáciách.  

 Fakty, ktoré sú potvrdené v obidvoch zoznamoch k 15. 3. 2018 potvrdzujú, že doc. 

Musa je aj v publikačnej oblasti agilným pracovníkom. 

Komplexný profil z hľadiska plnenia kritérií pre vymenovanie za profesora 

Doterajšia pedagogická činnosť ako aj výsledky vedecko-výskumnej a publikačnej 

činnosti doc. Musu zodpovedajú kritériám Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici na vymenovanie za profesora, ktoré schválila Vedecká rada UMB 24. 4. 

2014 pre ekonómiu a manažment, v tom aj pre študijný odbor ekonomika a manažment 

podniku.  

Z kvantitatívneho prehľadu plnenia kritérií na vymenovanie za profesora, ktorý je 

súčasťou spisu, vyplýva, že doc. Musa plnenie všetkých stanovených kritérií prekračuje; vo 

viacerých dôležitých kritériách ich prekračuje v značnej miere.  

Záverečné zhodnotenie a odporúčanie 

 Na základe posúdenia pedagogického, vedecko-výskumného a publikačného profilu 

doc. Musu, plnenia kritérií stanovených pre vymenúvacie konanie ako aj na základe 

hodnotenia kvality jeho aktivít zo strany vedúceho katedry môžem konštatovať, že doc. Musa 

je v príslušnej vedeckej komunite, ktorá sa orientuje na podnikové financie a finančný 

manažment, známou a uznávanou osobnosťou. Má potenciál na ďalší vedecký a odborný rast, 

vďaka ktorému bude môcť doc. Musa rozvíjať študijný odbor a študijné programy ako aj 

svoju vedeckú školu. 

 Z uvedeného dôvodu odporúčam predložiť Vedeckej rade Ekonomickej fakulty 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

profesor doc. Ing. Hussamovi Musovi, PhD. v študijnom odbore ekonomika a manažment 

podniku. 
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