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ŽIVOTOPIS 
 

Meno a priezvisko, 
rodné priezvisko, titul 

Jana Fabianová, rod. Mojzešová, Ing., PhD. 

Dátum a miesto 
narodenia 

1970, Košice 

Vysokoškolské vzdelanie 
a ďalší akademický rast 

1988 - 1992 
Denné vysokoškolské štúdium 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta 
Ing. v študijnom odbore Strojárska technológia 
II. stupeň vysokoškolského štúdia 
 
2004 - 2009 
Externé doktorandské štúdium 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta 
PhD. vo vednom odbore Technológia vstrekovania plastov. 
III. stupeň vysokoškolského štúdia 

Ďalšie vzdelávanie 2017 - úspešné ukončenie kurzu vysokoškolskej pedagogiky 
2018 - úspešné ukončenie kurzu manažérstva kvality vysokoškolskej 
výučby 
2019 - absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu: Činnosť 
interných audítorov v akreditovaných a kalibračných laboratóriách 
2019 - absolvovanie kurzu: ISO/IEC 17025:2017- procesy v laboratóriu 
a prvé praktické skúsenosti 

Priebeh zamestnaní 1998 - 2003 a 2006 - 2007 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta 
odborný asistent  
 
2007 - 2014  
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
odborný asistent 
 
2014 - súčasnosť 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG 
odborný asistent 

Priebeh pedagogickej 
činnosti 
(pracovisko/predmety) 

TUKE, Strojnícka fakulta, Katedra manažmentu a ekonomiky 
Základy ekonomiky, organizácie a podnikania v strojárskej výrobe  
CIM a informačné zabezpečenie 
Podnikové hospodárstvo 
Ekonomika podniku 

 
VŠBM, Ústav ekonomickej bezpečnosti 

Makroekonómia 
Mikroekonómia 
Financovanie a účtovníctvo 

 
TUKE, Fakulta BERG, Ústav logistiky a dopravy  

Riadenie rizík v logistike 
Logistika výroby 
Logistika obslužných procesov 
Podniková logistika 
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Zasielateľstvo 
Operačné a dispečerské riadenie 
Komunikácia a prezentácia 
Inteligentné dopravné systémy 
Semestrálny projekt I 
Semestrálny projekt II 

Odborné alebo 
umelecké   zameranie 

Manažérstvo rizík v logistike 
Využitie softvérových nástrojov v riadení rizík 
Modelovanie a simulácie v doprave  

Publikačná činnosť 
vrátane rozsahu  
(autorské hárky) 
a kategórie evidencie 
(napr. AAB, podľa 
vyhlášky MŠVVaŠ 
SR č. 456/2012 Z. z.) 
1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá 

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (1) 
 
ABC001 [155656] Štúdia k výskumnej úlohe „Riziká a prevencia 
hospodárskej kriminality v podmienkach ekonomickej nestability“ / 
Jana Fabianová, Josef Kříha  - 2013.In: Reflexe vybraných 
bezpečnostně právních témat. - České Budějovice : Vysoká škola 
evropských a regionálních studií, 2013 P. 42-60. - ISBN 978-80-87472-
59-0 
 
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách (1) 
 
ACB001 [155631] Zbierka príkladov z ekonómie a podnikovej 
ekonomiky / Monika Daňová, Jana Fabianová  - 1. vyd. - Košice : 
VŠBM - 2012. - 146 s.. - ISBN 978-80-89282-79-1. 
 
BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
(3) 
 
BAB001 [155624] Hospodárska kriminalita v období ekonomickej 
nestability / Jana Fabianová, Monika Daňová  - 1. vyd. - Košice : 
VŠBM - 2011. - 77 s.. - ISBN 978-80-89282-71-5. 
 
BAB002 [155625] Teória a prax controllingu v podnikoch / Monika 
Daňová, Jana Fabianová  - Košice : Vysoká škola bezpečnostného 
manažérstva v Košiciach - 2011. - 105 s.. - ISBN 978-80-89282-74-6. 
 
BAB003 [155659] Vybrané aspekty implementácie controllingu do 
podnikového riadenia Kolektívna odborná monografia k problematike 
vnútropodnikového riadenia/ Monika Daňová ... [et al.]  - 1. vyd - 
Košice : VŠBM - 2013. - 125 s.. - ISBN 978-80-89282-84-5. 
 
BCI - Skriptá a učebné texty (1) 
 
BCI001 [155563] Základy mikroekonómie a podnikovej ekonomiky / 
Imrich Dufinec, Jana Fabianová  - 1. vyd. - Košice : VŠBM - 2008. - 
116 s.. - ISBN 978-80-89282-24-1. 
 
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (5) 
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6) 
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (17) 
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (5) 
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (12) 
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách (11) 
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
(17) 
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BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (8) 
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS (10) 
GAI - Výskumné štúdie a priebežné správy (1) 

Ohlasy na vedeckú / 
umeleckú prácu 

Citácie v časopisoch a zborníkoch indexovaných v databáze Web of 
Science alebo SCOPUS: 57  
Citácie v zahraničných časopisoch a v zborníkoch: 32  
Citácie v domácich časopisoch a v zborníkoch: 12 

Kontaktná adresa Ing. Jana Fabianová, PhD., Ústav logistiky a dopravy, Fakulta BERG,  TU 
v Košiciach, Park Komenského 14, 042 00 Košice 

 

 

V Košiciach 9. 7. 2019                _______________________________  

Ing. Jana Fabianová, PhD. 


