
 

Formulár na zverejňovanie informácií o HABILITAČNOM konaní podľa §76 Zákona 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 
1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 18. 2. 2020 

2. Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania v rozsahu  
a) Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Juraj Válek 

b) Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické 

tituly, vedecké hodnosti: 

Ing., PhD. 

c) Rok narodenia: 1981 

d) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 

a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

od 02. septembra 2003 do 28. mája 2008  

Dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie Ing.  

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Študijný odbor: financie, bankovníctvo a investovanie v špecializácii financie 

 
od 01. októbra 2008 do 30. septembra 2011  

Dosiahnuté vzdelanie: Philosophiae doctor – PhD.  

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Študijný odbor: financie, študijný program financie a bankovníctvo, denná forma 
štúdia  

 
od 01. apríla 2011 do 30. júna 2011 

študijný pobyt, Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für  Österreichisches und 

Internationales Steuerrecht 

 

od 24. septembra 2012 do 04. júna 2014  

doplňujúce pedagogické štúdium, Katedra pedagogiky, Národohospodárska fakulta, 
Ekonomická univerzita v Bratislave 

e) Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti (rok,  

pracovisko,  pozícia): 

Priebeh zamestnaní: 

od 01. februára 2004  do 31. decembra 2018  

predseda predstavenstva, administratívna práca, internet banking, virtuálna 

pokladnica, ekonomické poradenstvo a činnosť, komunikácia s poisťovňami, ZUBKA 

s.r.o., Bachova 4, 821 03 Bratislava (Slovensko) 

 

 

 



 

od 01. októbra 2011  doteraz  

odborný asistent Katedry financií, Národohospodárska fakulta Ekonomická 

univerzita v Bratislave, vedenie prednášok a cvičení z predmetu Nepriame dane II, 

vedenie cvičení z predmetu Daňová teória a politika I 

vedenie cvičení z predmetu Daňová teória a politika II, vedenie cvičení z predmetu 

Financie, koordinátor webstránky katedry, koordinátor informačného portálu AIS na 

katedre, projektový manažér a riešiteľ projektu APVV (aktívny) a UNIVNET,  

riešenie projektov VEGA – 8 projektov ukončených a 2 aktívne. 

 

od 16. apríla 2018  doteraz 

marketingový manažér fakulty – zabezpečovanie informačných, publicistických 
a tlačových vzťahov zamestnávateľa k verejnosti a k hromadným oznamovacím 
prostriedkom. 
 
Priebeh pedagogickej činnosti: 
od 01. októbra 2008 do 30. septembra 2011  

interný doktorand Katedry financií, Národohospodárska fakulta Ekonomická 

univerzita v Bratislave  

 

od 01. októbra 2011 doteraz  

odborný asistent Katedry financií, Národohospodárska fakulta Ekonomická 

univerzita v Bratislave 

 

Aktuálna pedagogická činnosť 

Daňová teória a politika I., 1. stupeň štúdia, cvičenia, 

Nepriame dane II., 2. stupeň štúdia, prednášky a cvičenia, 

Záverečná práca, 1. a 2. stupeň štúdia, vedenie prác. 

 

Predchádzajúca pedagogická činnosť 

Verejné financie, 1. stupeň štúdia, cvičenia akademický rok 2008/2009,  

Financie a mena, 1. stupeň štúdia, cvičenia, akademický rok 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 

Environmentálne zdaňovanie, 2. stupeň štúdia, prednášky, cvičenia, akademický rok 

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 



 

Financie, 1. stupeň štúdia, cvičenia, akademický rok 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015 
 

f) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní  (špecializácia): daňovníctvo 

g) Údaje o publikačnej činnosti (sumár): Príloha č. 1  
h) Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu: Príloha č. 2  

i) Počet doktorandov, ktorým uchádzač je alebo bol školiteľom, 

s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne 

skončili (počet doktorandov spolu / počet ukončených doktorandov): 

 
- 

3. Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom 

sa habilitačné konanie uskutočňuje: 

financie, bankovníctvo a investovanie 

4. Téma habilitačnej práce: Systém zdaňovania spotreby alkoholických nápojov v Slovenskej republike 

5. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehota, v ktorej 

majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

 

6. Oponenti habilitačnej práce:  

a) meno a priezvisko Anna Schultzová 
b) akademický titul Ing., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul  
e) pracovisko Katedra financií, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje ÁNO  NIE  

a) meno a priezvisko Jan Široký 
b) akademický titul Ing., CSc. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul  
e) pracovisko Katedra účetnictví a daní, Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Ostrava 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje ÁNO  NIE  

a) meno a priezvisko Mariana Mistríková 
b) akademický titul Ing. 
c) vedecko-pedagogický titul  
d) umelecko-pedagogický titul  
e) pracovisko vedúca úseku daní spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., Bratislava 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje ÁNO  NIE  

Členovia habilitačnej komisie:  
a) meno a priezvisko Rudolf Sivák 
b) akademický titul Ing., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul Dr.h.c., prof.  



 
d) umelecko-pedagogický titul  
e) pracovisko Katedra financií, Národohospodárska fakulta, prorektor pre rozvoj Ekonomickej 

univerzity v Bratislave 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje ÁNO  NIE  

a) meno a priezvisko Petr Dvořák 
b) akademický titul Ing., Ph.D. 
c) vedecko-pedagogický titul doc. 
d) umelecko-pedagogický titul  
e) pracovisko Katedra bankovnictví a poišťovnictví, Fakulta financí a účetníctví, prorektor pro 

studijní a pedagogickou činnosť, Vysoká škola ekonomická, Praha 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje ÁNO  NIE  
a) meno a priezvisko Marta Orviská 
b) akademický titul Ing., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul  
e) pracovisko Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje ÁNO  NIE  

7. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť 

uchádzačovi titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania spolu s oponentskými posudkami: 

NÁVRH UDELIŤ   
NÁVRH NEUDELIŤ   
oponentské posudky – Príloha č. 3 

8. Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa 

vypracúva, a lehota na prípadne opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 

ods. 2 vyhlášky č. 246/2019 Z. z. (Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej 

rady podmienky nespĺňa, vedecká rada titul docent neudelí a jej predseda 

písomne oznámi toto rozhodnutie s odôvodnením uchádzačovi do 30 dní od 

rozhodnutia príslušnej vedeckej rady. Lehotu na opätovné predloženie 

žiadostí o získanie titulu docent určuje rokovací poriadok vedeckej rady): 

SCHVÁLENIE NÁVRHU   
______________________________________________________________ 
 
NESCHVÁLENIE NÁVRHU    
Odôvodnenie: 
Lehota na opätovné predloženie: 

9.  Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala Príloha č. 4  

10. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:  

11. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:  



 
Príloha č. 1 
Údaje o publikačnej činnosti 

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

Vysokoškolské učebnice (počet/AH)  ACA, ACB - 

Skriptá a učebné texty (počet/AH) BCI 4/14,98 
(BCI : 3,58AH + 

3,7AH + 3,74AH + 
3,96AH 

Vedecké monografie (počet/AH) AAA, AAB 1/7 
(AAA  1/7AH) 

Pôvodné vedecké práce vo vedeckých časopisoch karentovaných doma a v zahraničí  ADC, ADD, ADM, ADN 2 
(ADD=1, ADM=1) 

Pôvodné vedecké práce vo vedeckých časopisoch nekarentovaných doma a v zahraničí  ADE, ADF 20 
(ADE 8, ADF= 12) 

Pôvodné vedecké práce vo vedeckých zborníkoch recenzovaných a zborníkoch charakteru vedeckej monografie  
AEC, AED, ABA, ABB 

12 
(AEC=3, AED =9) 

Pôvodné vedecké práce v odborných. časopisoch, v nerecenzovaných vedeckých zborníkoch nekonferenčných  
ABC , ABD, ACC, ACD, BDC, BDD, BDE, BDF,  AEE, AEF 

129 
(ABC=2, BDF = 127) 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 34 

-  zahraničné konferencie   AFA, AFC, BEC, BEE 12 
(AFA=1, AFC=9, 

BEE=2) 

-  domáce konferencie       AFB, AFD, BED, BEF 22 
(AFD=22) 

Odborné práce a iné knižné publikácie  
BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK, BDA, BDB,BFA,BFB, BGG, BGH, EAI,EAJ,  EDI,  GHG, GII 

108 
(EDI=2, GHG=106) 

 

Príloha č. 2 

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu 

Citácie a ohlasy (spolu)  

-  citácie v zahraničných publikáciách 
   kódy: 1, 3 

30 
         kód 1 = 8 

kód 3 = 22 
 



 

 -  citácie v domácich publikáciách 
    kódy: 2, 4 

69 
         kód 2 = 6 

kód 4 = 63 
 

-  iné ohlasy a odkazy v domácich a zahraničných  
   publikáciách 
    kódy: 5, 6 

4 
         kód 5 = 1 

kód 6 = 3 
 



 
Príloha č. 3 

Oponentské posudky:



 
Príloha č. 4 
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala: 


