
 

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

1. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora: 30.11.2021 

2. Údaje z profesijného životopisu uchádzača inauguračného konania v rozsahu  

a) Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Martin Lábaj 
b) Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické 

tituly, vedecké hodnosti: 

doc. Ing., PhD. 

c) Rok narodenia: 1982 

d) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 

a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

             2016    Vedecko-pedagogický titul docent (doc.) 
                          Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta 
                          Študijný odbor: Ekonomická teória 
 
2005 – 2007    3. stupeň VŠ (PhD.) 
                           Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta 
 Študijný odbor: Ekonomická teória 
 Študijný program: Hospodárska politika 
  
2000 - 2005 2. stupeň VŠ (Ing.) 
 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta 
 Študijný odbor: Národné hospodárstvo 
 Špecializácia: Hospodárska politika 

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

pracovisko, pozícia): 

2008 – trvá      Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta 
            Katedra hospodárskej politiky 
                           Pozícia: 2021 – trvá: funkčné miesto profesora 
                           2020 – trvá: vedúci Katedry hospodárskej politiky 
                           2016 – 2021: funkčné miesto docenta 
                           2011 – 2015: zástup. vedúceho Katedry hospodárskej politiky 
                           2008 – 2016: funkčné miesto odborného asistenta 
 
2006 – 2020    Ekonomický ústav SAV 
                           Samostatný vedecký pracovník 
 
2015 – 2016    WU Wien (Vienna University of Economics and Business) 
            Department of Economics 
                           Institute for Economic Policy and Industrial 
                           Assistant Professor 



 

f) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní (špecializácia): Hospodárska politika, ekonomický rozvoj, industriálna ekonómia, štruktúrne zmeny 

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): 

 7 / 4 

j) Zoznam podľa § 5 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 246/2019 Z. z. (zoznam 

najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, alebo umeleckých 

prác, učebníc, učebných textov, dokladov o umeleckých dielach alebo 

umeleckých výkonoch): 

Príloha č. 3 

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

inauguračné konanie uskutočňuje: 
národné hospodárstvo 

4. Téma inauguračnej prednášky: Automatizácia a globálne hodnotové reťazce: význam spracovateľského priemyslu pre 
ekonomický rozvoj 
 

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

majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

 

6. Oponenti:  

a) meno a priezvisko Jarko Fidrmuc 

b) akademický titul Dr. 
c) vedecko-pedagogický titul Prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Zeppelin University Friedrichshafen, Germany 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Juraj Sipko 
b) akademický titul Ing., PhD., MBA. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Ekonomický ústav SAV, Bratislava;  Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska 

vysoká škola, Bratislava 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     



 

a) meno a priezvisko Zdeněk Tomeš 
b) akademický titul Ing., Ph.D. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Ekonomicko – správní fakulta, Masarykova  univerzita v Brně 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné  konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

Členovia inauguračnej komisie: Predseda: 
a) meno a priezvisko Anetta Čaplánová 
b) akademický titul Ing., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzity v Bratislave 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Karel Zeman 
b) akademický titul Ing., CSc. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze 

f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

a) meno a priezvisko Menbere Workie Tiruneh 
b) akademický titul Ing., Dr., PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Ekonomický ústav SAV, Bratislava 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     



 

 

a) meno a priezvisko Július Horváth 
b) akademický titul Ing., Dr. MA, PhD. 
c) vedecko-pedagogický titul prof. 
d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Department of Economics and Business, Central European University, Viedeň 
f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje ÁNO  NIE  
g) zahraničný odborník ÁNO  NIE  
h) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania 

ÁNO  NIE     

5.  Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť alebo neschváliť návrh 

na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania:  

NÁVRH SCHVÁLIŤ   
NÁVRH NESCHVÁLIŤ  

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

vypracúva, a lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 6 

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

rady podmienky nespĺňa, vedecká rada ho neschváli a jej predseda písomne 

oznámi toto rozhodnutie s odôvodnením uchádzačovi do 30 dní od 

rozhodnutia príslušnej vedeckej rady. Lehotu na prípadné opätovné 

predloženie žiadostí určuje rokovací poriadok vedeckej rady vysokej školy): 

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

7.   Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na 

vymenovanie profesora: Príloha č. 4   

8.   Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania:  

9.   Ďalšie údaje o priebehu inauguračného konania:  



 

Príloha č. 1 
Údaje o publikačnej činnosti :  

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

Vysokoškolské učebnice (počet/AH)  ACA, ACB ACB – 3/  6,918 AH 

Skriptá a učebné texty (počet/AH) BCI BCI – 3/ 15,85 AH 

Vedecké monografie (počet/AH) AAA, AAB AAB – 4/12,57 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  ABC - 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  ABA - 

Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch  ADC, ADD  ADC – 5                              
ADD – 8                             

Vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
ADM, ADN  

ADM – 2 

Vedecké práce a iné knižné publikácie 
ABD, ABB, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED 

ABD – 3; ADF – 32;  
AEC – 1; AED – 13  

Odborné práce a iné knižné publikácie  
BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK, BDA, BDB, BDC, BDD, BDE, BDF, BDM, BDN, BEE, BEF, EAI, EAJ, EDI, EDJ, GHG 

BAB – 10; BBB – 1 
BDF – 5; EDI – 7 

GHG –  9 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 39 

-  zahraničné konferencie   AFA, AFC AFC – 10 

-  domáce konferencie        AFB, AFD AFB – 2;  AFD – 27 

Príloha č. 2 
Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu :  

  
 
 
 
 

 

 

Citácie a ohlasy (spolu) 147 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze 
SCOPUS 
kódy: 1, 2 

Kód 1 – 84 
Kód 2 – 15 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch 
Kódy: 3, 4 

Kód 3 – 11 
Kód 4 – 33 

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách 
kódy: 5, 6 

Kód 6 – 4 
 



 

 
 
Príloha č. 3 
Zoznam podľa § 5 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 246/2019 Z. z. (zoznam najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác,  
alebo umeleckých prác, učebníc, učebných textov, dokladov o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch): 
 
Najvýznamnejšie príspevky v impaktovaných vedeckých časopisoch 

 
LÁBAJ, Martin – MAJZLÍKOVÁ, Erika. 2021. Drivers of deindustrialisation in internationally fragmented production structures. In Cambridge Journal of Economics, Published: 
online: 09 November 2021. https://doi.org/10.1093/cje/beab046.  

LÁBAJ, Martin - VITÁLOŠ, Matej. 2020. Automation and Labor Demand in European Countries: A Task-based Approach to Wage Bill Decomposition. In Ekonomický časopis. - 
Bratislava : EÚ SAV : PÚ SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 9, s. 895-917 online. 

LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - SILANIČ, Peter - WEISS, Christoph - YONTCHEVA, Biliana. 2018. Market Structure and Competition in Transition: Results from a Spatial 
Analysis. In Applied Economics. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4283, 2018, vol. 50, no. 15, pp. 1694-1715. 

LÁBAJ, Martin - SILANIČ, Peter - WEISS, Christoph - YONTCHEVA, Biliana. 2018. Market Structure and Competition in the Healthcare Industry. In European Journal of Health 
Economics. - Berlin : Springer. ISSN 1618-7601, 2018, vol. 19, no. 8, pp. 1087-1110. 

LÁBAJ, Martin. 2017. Štruktúrna dekompozícia globálnych hodnotových reťazcov: slovenská ekonomika v medzinárodnom porovnaní. In Politická ekonomie : teorie, 
modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 5, s. 562-582. 

LÁBAJ, Martin - LUPTÁČIK, Mikuláš - NEŽINSKÝ, Eduard. 2014. Data envelopment analysis for measuring economic growth in terms of welfare beyond GDP. In Empirica : 
Journal of European Economics. - Cham : Springer. ISSN 1573-6911, 2014, vol. 41, pp. 407-424. 

CRESPO CUARESMA, Jesús - HAVETTOVÁ, Miroslava - LÁBAJ, Martin. 2013. Income convergence prospects in Europe : assessing the role of human capital dynamics. In 
Economic Systems. - Amsterdam : ELSEVIER. ISSN 0939-3625, 2013, vol. 37, no. 4, pp. 493-507. 

HUDCOVSKÝ, Martin - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol. 2017. Employment growth and labour elasticity in V4 countries: structural decomposition analysis. - Registrovaný: 
Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-
0455, 2017, vol. 26, no. 4, pp. 422–437. 

CRESPO CUARESMA, Jesús - LÁBAJ, Martin - PRUŽINSKÝ, Patrik. 2014. Prospective ageing and economic growth in Europe. - Registrovaný: Scopus. In The Journal of the 
Economics of Ageing. - Amsterdam : Elsevier. ISSN 2212-8298, 2014, vol. 3, pp. 50-57. 

 
 
 
 
 



 

Najvýznamnejšie monografie, učebnice a odborné práce 
 

LUPTÁČIK, Mikuláš - LÁBAJ, Martin - MAJZLÍKOVÁ, Erika - MARTIŠKOVÁ, Monika - ŠVARDOVÁ, Viktória - JANKOVIČ, Patrik - VITÁLOŠ, Matej. 2021. Hospodárske a sociálne 
dopady Priemyslu 4.0. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. 157 s. ISBN 978-80-224-1888-1. 

LUPTÁČIK, Mikuláš - LÁBAJ, Martin - NEŽINSKÝ, Eduard - JANKOVIČ, Patrik. 2020. Ekonomické nerovnosti a hospodársky rast. Recenzenti: Karol Morvay, Jarko Fidrmuc. 1. 
vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 114 s. 

LUPTÁČIK, Mikuláš - NEŽINSKÝ, Eduard - LÁBAJ, Martin. 2016. Drivers of the change in social welfare in European countries. In Dynamic perspectives on managerial decision 
making : essays in honor of Richard F. Hartl. - Switzerland : Springer International Publishing, 2016. ISBN 978-3-319-39120-5, s. 233-249. 

LUPTÁČIK, Mikuláš - FIFEKOVÁ, Elena - HABRMAN, Michal - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol. 2016. Spracovateľský priemysel Slovenskej republiky: stav a perspektívy rozvoja : 
výskumná štúdia. Recenzenti: Ján Lešinský, Peter Magvaši. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 59 s. [3,75 AH]. ISBN 978-80-225-4250-0. 

LÁBAJ, Martin. 2014. Štrukturálne aspekty ekonomického rozvoja : slovenská ekonomika v globálnych súvislostiach. Recenzenti Milan Šikula, Menbere Workie Tiruneh. 1. vyd. 
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 167 s. 

WORKIE TIRUNEH, Menbere - LÁBAJ, Martin - DUJAVA, Daniel. 2011. Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast: Ako naplniť  teóriu číslami. Bratislava : Milan Štefanko - IRIS, 
2011. 269 s. 

 

 
 
 
 



 

Príloha č. 4 

Prezenčná lista zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora: 

 


