
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

2004 odbor Poštová a 

telekomunikačná 

prevádzka, zameranie 

ekonomické2009 odbor 3.3.16 Ekonomika a 

manažment podniku

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

2004 - súčasnosť

IV.c Rok / Year

2021

2021

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

11.1.2021

I.11 ORCID iD 3 https://orcid.org/0000-0002-7412-5768

III.b Inštitúcia / Institution

Žilinská univerzita v Žiline

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees Ing. PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1981

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Katedra mediamatika a kultúrne dedičstvo, Fakulta humanitných vied, Žilinská 

univerzita v Žiline

odborný asistent

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency 

for Higher Education (SAAHE) applications.

I.7 Pracovné zaradenie / Position odborný asistent 

I.8 E-mailová adresa / E-mail address henrieta.sutekova@fhv.uniza.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/10043?mode=full

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov, 

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov

II.4 Titul docent / Associate professor

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university

Mediálne a komunikačné štúdiá: Mediamatika a kultúrne dedičstvo

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Školenie mediálnej gramotnosti a kritického myslenia

Mentoring v práci s mládežou

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Slovenská debatná asosiácia

IUVENTA		

I.1 Priezvisko / Surname Šuteková

I.2 Meno / Name Henrieta
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V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I.+II. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I.+II. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

V.5.a Názov profilového predmetu 

/ Name of the profile course 

Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Mediamatika a kultúrne dedičstvo

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom 

akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in 

the current academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

Základy podnikania Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Mediamatika a kultúrne dedičstvo

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

Manažment podnikania informačných a kultúrnych 

inštitúcií

Mediamatika 3

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

47

2

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

44
V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses 

taught in the current academic year according to study programmes 

Marketing

Vybrané kapitoly z riadenia ľudských zdrojov

Vybrané kapitoly z ekonómie

Manažment 1

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

2
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

6

1

8

4

0

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

ADF Šuteková, Henrieta (60%); Sedláková, Martina (40%): Využívanie prostriedkov IKT v edukácii súčasnej generácie Z [print] / Henrieta Šuteková, Martina Sedláková. 

In: ITlib [print, electronic] : Informačné technológie a knižnice. Roč. 23, č. 4 (2019), s. 18-27 [print, online]. ISSN 1335-793X

AFD Šuteková, Henrieta (100%): Aplication of the motivational theory to the customer´s buying decision - making model. In: Zborník príspevkov z konferencie 

Marketing Identity 2019: Offline is the new online. 5.-6.11.2019 Smolenice. Trnava: UCM, Fakulta masmediálnej komunikácie. ISBN 978-80-572-0038-3   SCOPUS 

ADF Šuteková, Henrieta (100%): Šuteková, H.: Zmena v skladbe povolaní v 21. storočí. In: ITlib [print, electronic] : Informačné technológie a knižnice. 2020. Bratislava: 

Roč. 24, č. 4 (2020), s. 16-20. ISSN 1336-0779 

ADE Šuteková, Henrieta (100%): Spokojnosť človeka v práci. In: IKAROS. 2020. Ročník 24, číslo 1  ISSN 1212-5075

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

Analýza motivačných preferencií zamestnancov vo vybranom podniku [print] / Henrieta Šuteková. In: Acta academica karviniensia [print, electronic] : vědecký 

recenzovaný časopis. - ISSN 1212-415X. - Roč. 12, č. 3 (2012), s. 151-160 [print, online] citovaný kde: 2014 2014  [2] HAJDÚKOVÁ, A. Vplyv regionálnych diferencií na 

vnímanie dôležitosti faktorov pracovnej motivácie zamestnancov drevospracujúceho priemyslu na Slovensku = Impact of regional differerences on apprehending of 

the significance of labour factors motivating the employees of woodworking industry on Slovakia . In: Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej 

fakulty. ISSN 1336-3824, 2014, roč. 56, č. 1, s. 119-128. SCOPUS

Analýza motivačnej štruktúry a motivačných preferencií zamestnancov v podniku / Henrieta Priglová. In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj] : on-line 

odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - ISSN 1336-7137. - Roč. 3, č. 1-2 (2007), s. 12-19. citovaný kde: 2017  [1] BLAŠKOVÁ, M. et al. Flexibility and 

variability of motivating employees and managers in Slovakia and Poland. In: Polish Journal of Management Studies. ISSN 2081-7452, 2017, vol. 15, iss. 1, s. 26-36. 

WoS

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 
6

ADF Šuteková, Henrieta (100%):Nevyhnutnosť ekonomicko - manažérskych predmetov v odbore knižnično - informačné štúdiá 2 (doplnená verzia). In: ITlib: 

Informačné technológie a knižnice. Roč. 22, č. 3 (2018), s. 39-45 ISSN 1335-793X

0

4

14

3

46

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures at 

the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

Analýza motivačnej štruktúry a motivačných preferencií zamestnancov v podniku / Henrieta Priglová. In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj] : on-line 

odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - ISSN 1336-7137. - Roč. 3, č. 1-2 (2007), s. 12-19. citovaný kde: 2015  [1] BLAŠKOVÁ, M., BIZIK, M., JANKAL, R. 

Model of decision making in motivating employees and managers. In: Engineering Economics. ISSN 1392-2785, 2015, vol 26, iss. 5, s. 517-529. WoS

Priglová, H.: Práca a motivácia. 2008. Cit. Katuščáková, M., Katuščák, M.: Recommendations for Scientific Collaboratories: Application of KM Findings to a Scientific 

Collaboratory. In: Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management Universidad Politécnica de Cartagena Spain. Published by Academic 

Publishing International Limited Reading, UK., 2012, s. 576-583. CD version ISBN 978-1-908272-64-5 WoS

KEGA: Štúdiá dátovej kultúry, č. 055ŽU-4/2020, vedúci projektu: Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD

KEGA: Mediálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania pedagógov, 505-070ŽU-4/2010, r. 2010-2011, ved. projektu: PhDr. Radoslava Turská CSc.

Analýza motivačných preferencií zamestnancov vo vybranom podniku [print]. Henrieta Šuteková. In: Acta academica karviniensia [print, electronic] : vědecký 

recenzovaný časopis. - ISSN 1212-415X. - Roč. 12, č. 3 (2012), s. 151-160 [print, online]. citovaný v: The analysis of the stuff motivation in the wood industry / 

Alexandra Hajdukova - Jarmila Klementova., 2014. In: Annals of Warsaw University of Life Sciences, Series: Forestry and Wood Technology. - ISSN 1898-8857. - 

Warsaw University: Warsaw, 2014. - Roč. 2014, č. 88 (2014), s. 74-86. Spôsob prístupu: http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-8adcf247-fb11-

4b15-aa80-f6ed3b30d8da?q=bwmeta1.element.agro-2befdcbf-93e0-4dc3-8fce-47afb6269b19;2&qt=CHILDREN-STATELESS

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

ADE Šuteková, Henrieta (100%): Analýza motivačných preferencií zamestnancov vo vybranom podniku. In: Acta Academica Karviniensia – vedecký recenzovaný 

časopis. Karviná – Slezská univerzita v Opave. 3/2012. ISSN 1212-415X  

AFD Šuteková, Henrieta (100%): Aplication of the motivational theory to the customer´s buying decision - making model. In: Zborník príspevkov z konferencie 

Marketing Identity 2019: Offline is the new online. 5.-6.11.2019 Smolenice. Trnava: UCM, Fakulta masmediálnej komunikácie. ISBN 978-80-572-0038-3   SCOPUS 

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

ADF Prigl, Alfréd (33%); Priglová, Henrieta (33%); Jakubíková, Bronislava (33%): Motivation as realisation of needs and interests. In: Scientific Letters of the University 

of Žilina, 2007. č. 2, s. 34 – 39, ISSN 1335-4205 SCOPUS

AFC Priglová, Henrieta (100%): Práca a motivácia. In: Zborník abstraktov a elektronických verzií recenzovaných príspevkov na CD – ROMe. XXVI. medzinárodné 

kolokvium o riadení vzdelávacieho procesu  zamerané na aktuálne problémy vedy, výchovy, vzdelávania a rozvoja tvorivého myslenia. Brno: Univerzita obrany, 

Fakulta ekonomiky a managementu, 2008. ISBN 978-80-7231-511-6

AFC Šuteková, Henrieta (100%): Komunikačné bariéry medzi učiteľom a študentom. In: Zborník abstraktov a elektronických verzií recenzovaných príspevkov na CD – 

ROMe. XXIX. medzinárodné kolokvium o riadení vzdelávacieho procesu  zamerané na aktuálne problémy vedy, výchovy, vzdelávania a rozvoja tvorivého myslenia. 

Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2011. ISBN 978-80-7231-779-0 WOS (zborník abstraktov vo WoS) 
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3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

KEGA: Inovatívny prístup pri tvorbe didaktických komunikátov, K 3/7177/09, r.2009-2010, ved. projektu: prof. Ing. Milan Konvit, PhD.

ERDF - Pamäť Slovenska - Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva, ITMS kód 26220120061, r. 2010-

2013, ved. projektu/garant: Doc. PhDr. Dušan Katuščák, CSc.

ESF: ADAMIS: Adaptácia štúdijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti, ITMS kód 26110230106, r. 2013-2015, ved. 

projektu/garant: Doc. PhDr. Dušan Katuščák, CSc

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 
9 

 / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board
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VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 
10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

1. člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Slovenské hudobné knihovníctvo na polceste?, podtitul: Hudba a knihovníctvo v informačnom prostredí 21. storočia, 

dátum konania: 28. - 29.9. 2010, miesto konania: Žilina

2. členstvo v komisii na 6. Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii v rámci celoslovenskej ŠVOUČ v sekcii Ľudské zdroje a personálny manažment a podniková ekonomika, r. 

2008

3.  participácia na projekte stratégie digitalizácie: Priglová, H.: Vyhodnotenie prieskumu na koordináciu digitalizácie v Slovenskej republike. Projekt Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky (Rada ministerstva pre informatizáciu kultúry) a jeho vykonávateľom je Slovenská národná knižnica v Martine. Projekt Stratégie digitalizácie kultúrneho, vedeckého a 

intelektuálneho dedičstva. 2006. Martin: Slovenská národná knižnica

4. posudzovateľ žiadosti o dotáciu na nový projekt KEGA s č. 001VŠEMVS-4/2011 s názvom: Podpora podnikateľskej činnosti špecifických skupín obyvateľstva so zameraním na ženy, 

národnostné menšiny, zdravotne postihnutých a mládež

5. recenzný posudok na zborník príspevkov z 18. ročníka odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib, ktorý sa konal dňa 20. – 21. mája 2019. Názov zborníka: Inteligentné 

technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi. ISBN: 978-80-89388-89-9 EDI Recenzný posudok Zborníka príspevkov z 18. ročníka odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib : 

Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi / Henrieta Šuteková.In: Inteligentné technológie a vzdelávanie v knižničnej praxi : Zborníka príspevkov z 18. ročníka 

odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib. - Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v BB. - ISBN 978-80-89388-89-9. - (2020), s. 9-124. Rec.: Inteligentné technológie a 

vzdelávanie v knižničnej praxi : Zborníka príspevkov z 18. ročníka odborného seminára pre zamestnancov knižníc TLib. - Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v BB

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study
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