
 

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     
odbor habilitačného konania a inauguračného konania v ktorom vedecky pôsobí: 
medzinárodná ekonomická teória a politika 

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    
odbor habilitačného konania a inauguračného konania v ktorom vedecky pôsobí: 
ekonómia a manažment 
 



 

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   
odbor habilitačného konania a inauguračného konania v ktorom vedecky pôsobí: 
hospodářská politika  

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     
odbor habilitačného konania a inauguračného konania v ktorom vedecky pôsobí: 
národné hospodárstvo 

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    
odbor habilitačného konania a inauguračného konania v ktorom vedecky pôsobí: 
hospodářská politika  

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     
odbor habilitačného konania a inauguračného konania v ktorom vedecky pôsobí: 
národné hospodárstvo 

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     
odbor habilitačného konania a inauguračného konania v ktorom vedecky pôsobí: 
medzinárodná hospodárska politika 

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  

8.   Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania:  

9.   Ďalšie údaje o priebehu inauguračného konania: Vedecká rada Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave dňa 10.3.2022 schválila 
predloženie návrhu na VR EU v Bratislave na vymenovanie  
doc. Ing. Martina Lábaja, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania národné hospodárstvo 



 

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. 

 

  



 

Výpis zo záznamu vedeckej rady fakulty zo dňa 9.12.2021  o schválení členov inauguračnej komisie a oponentov s uvedením ich pracovísk (podľa § 5 ods. 6 vyhlášky) 

K bodu 4/ Návrh na predsedu, členov inauguračnej komisie a oponentov pre inauguračné konanie doc. Ing. Martina Lábaja, PhD. 

S materiálom členov vedeckej rady oboznámila prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.  V súlade s Postupom pre uchádzačov o habilitačné konanie a vymenúvacie konanie na NHF 

EU v Bratislave, doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. dňa 29.10.2021 podal žiadosť o posúdenie plnenia kritérií pre začatie konania na vymenovanie za profesora v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania národné hospodárstvo. Prodekan Ing. Marcel Novák, PhD.  písomne potvrdil plnenie kvantitatívnych kritérií a postúpil predložený materiál 

uchádzača garantke a spolugarantovi odboru habilitačného konania a inauguračného konania národné hospodárstvo, ktorých vyjadrenie bolo priložené v materiáloch 

k tomuto bodu programu.    Prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. oboznámila prítomných s návrhom oponentov a s návrhom zloženia  členov inauguračnej komisie a s témou 

inauguračnej prednášky: „Automatizácia a globálne hodnotové reťazce: význam spracovateľského priemyslu pre ekonomický rozvoj“. 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z členov vedeckej rady fakulty. 

Hlasovanie VR NHF EU prostredníctvom aplikácie Polly (verejné hlasovanie): 

Za bez pripomienok:  20          Za s pripomienkami:   0                 Proti:  0           Zdržal sa: 1   

Uznesenie: Vedecká rada NHF EU  v Bratislave schvaľuje bez pripomienok návrh na predsedu a členov inauguračnej komisie a návrh oponentov pre konanie na vymenovanie 

za profesora doc. Ing. Martina Lábaja, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné hospodárstvo: 

predseda:   prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. – Národohospodárska fakulta, Ekonomická  univerzita v Bratislave  

členovia:     prof. Ing. Karel Zeman, CSc.  – Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze  

                     prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. – Ekonomický ústav  SAV, Bratislava 

                     prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD. - Department of Economics and Business, Central European University, Viedeň 

oponenti:     Prof. Dr. Jarko Fidrmuc  –  Zeppelin University Friedrichshafen, Germany 

                      prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA. – Ekonomický ústav  SAV, Bratislava,  riaditeľ  

                      prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.  – Ekonomicko – správní fakulta, Masarykova univerzita v Brně 

 

      prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., v. r. 

                         dekanka 

 



 

Oponentské posudky: 
 
Prof. Dr. Jarko Fidrmuc   
  
Oponentský posudok k vymenovaniu za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné hospodárstvo.  
Doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.  
Úvod  
Doc. Ing. Martina Lábaja PhD. poznám po odbornej stránke od jeho doktorandského štúdia na Ekonomickej Univerzite v Bratislave (EUBA) a hlavne z jeho pôsobenia 
v Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Martin Lábaj je vzorovým príkladom ekonóma, ktorý pôsobil hlavne na Slovensku, ale mal silný záujem o medzinárodnú spoluprácu 
a krátko pôsobil na viacerých inštitúciách v Západnej Európe. Tiež som stretol kandidáta pri častých príležitostiach počas mojej spolupráce s EUBA napr. v odborovej komisii 
na Národohospodárskej fakulte. Aj keď sme nikdy nespolupracovali na konkrétnych projektoch, časté kontakty mi umožnili kontinuálne sledovať odborný rast kandidáta 
na špičkového odborníka v oblasti makroekonómie, ekonometrie, hospodárskej politiky, digitalizácia a de-industrializácie. 
 
Výskumná a publikačná činnosť  
Pohľad na zoznam publikácií ukazuje, že kandidát ma široký výskumný zaber. Prvé publikácie kandidáta boli zamerané na aplikáciu input-output analýzy a DEA metodológie 
(data envelopment analysis). Ďalšie publikácie sa zaoberali ekonomickým rastom a konvergenciou.  
Aktuálne kandidát publikuje veľmi zaujímavé články na tému digitalizácie a de-industrializácie. Tento zoznam tém ukazuje, že kandidát aktívne sleduje akademickú literatúru 
a zapája sa aktívne do diskusie aktuálnych tém. 
Doc. Ing. Martin Lábaj PhD. publikoval viaceré články v uznávaných zahraničných časopisoch, napr. v Cambridge Journal of Economics, Economic Systems (2 články), Empirica 
(2 články), a Applied Economics. Okrem toho publikoval intenzívne v ďalších médiách. Celkový počet publikácii dosahuje aktuálne (podklady konania) viacej než 180 výstupov.  
Je veľmi pozitívne, že publikácie kandidáta sú často citované v odbornej literatúre. Celkový počet citácií dosahuje aktuálne skoro 150 ohlasov. Podľa google scholar je h-index 
kandidáta na hodnote 10 (január 2022), čo je veľmi dobrý ukazovateľ pre relatívne mladého akademického pracovníka.  
 

Pedagogická činnosť  
Kandidát má skoro 15-ročnú prax v pedagogickej činnosti na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v Slovenskom a Anglickom jazyku. Zoznam predmetov 
potvrdzuje špecializáciu kandidáta v oblasti makroekonómie a empirickej ekonómie, ktorá zodpovedá jeho výskumnému zameraniu. Okrem pôsobenia na EUBA kandidát 
prednášal v zahraničí, napr. na WU Viedeň v Rakúsku a University Göttingen v Nemecku.  
Doc. Ing. Martin Lábaj PhD. je intenzívne zapojený do vedenia bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Za významný prínos kandidáta do pedagogického procesu 

považujem, že zapája študentov do vlastných výskumných projektov a s nimi aktívne publikuje.  

 

Ďalšie kritéria  
EUBA predpokladá splnenie ďalších kritérií pre menovanie za profesora ekonómie, napr. publikácie v zborníkoch, skriptá, a učebnice. Tieto kritéria nezodpovedajú 

požiadavkám na profesúru v zahraničí, ale v rozsahu ktorý môžem posúdiť, kandidát naplnil aj tieto kritéria.  

 

Kritické poznámky  
Za hlavným nedostatok kandidáta považujem, že absolvoval všetky stupne vysokoškolského vzdelania na EUBA v Bratislave. Preto by som odporučil pokračovať v intenzívnej 

spolupráci so zahraničnými univerzitami a absolvovať dlhodobé pobyty v zahraničí, ak to bude možné aj mimo Európy.  



 

 

Záverečné hodnotenie  
Doc. Ing. Martin Lábaj PhD. je vzorovým príkladom úspešného slovenského ekonóma, ktorý je silne integrovaný do Európskeho akademického systému. Kandidát publikoval 
v uznávaných domácich a zahraničných časopisoch a jeho publikácie sú často citované v odbornej literatúre. Kandidát predstavuje uznávaného odborníka a vysokoškolského 
učiteľa v oblasti makroekonómie a empirickej ekonómie. Jeho aktuálne práce sa zaoberajú otázkami digitalizácie, ktorá má významný dopad na Európsku a Slovenskú 
hospodársku politiku.  
Kandidát spĺňa všeobecne-uznávané medzinárodné požiadavky a predpisy EUBA na vymenovanie za profesora v odbore národné hospodárstvo. Preto plne odporúčam 

Vedeckej rade Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave predložiť návrh na vymenovanie za profesora doc. Ing Martina Lábaja PhD. v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania národné hospodárstvo.  

 

Prof. Dr. Jarko Fidrmuc , v. r. 

2. februára 2022   



 

 
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA 

 
Oponentský posudok na inauguračné konanie doc. Ing. Martina LÁBAJA, PhD.  
Oponentský posudok pre inauguračné konanie doc. Ing. Martina LÁBAJA, PhD. v odbore inauguračného konania „národné hospodárstvo“ bol vypracovaný na základe me-
novania za oponenta predsedkyňou Vedeckej rady a dekankou Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Erikou PASTORÁKOVOU, PhD. 
v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor.  
Pôsobenie každého vysokoškolského pedagóga predpokladá očakávanie plnenia vo-pred presne stanových podmienok pre dosiahnutie každého stupňa kvalifikačného rastu. 
Zvlášť dôležité je komplexné posúdenie splnenia podmienok na dosiahnutie najvyššieho vysokoškolského titulu – profesor.  
V osobe doc. Ing. Martina LÁBAJA, PhD., nielen v slovenskom, ale aj širšom československom a čiastočne v stredoeurópskom priestore v akademickom a vedeckom prostredí 
možno sledovať príkladného a zodpovedného vysokoškolského pedagóga, ktorý ponúka svoje početné vedecko-publikačné výstupy, vrátane iných podporných aktivít.  
Doc. Ing. Martin, LÁBAJ, PhD., je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity (NHF EU) v Bratislave. Od absolvovania vysokoškolského štúdia na NHF EU 
v Bratislave a od ukončenia doktorandského štúdia na NHF EU celý svoj plodný vedecko-pedagogický život strávil na alma-mater na NHF. Okrem toho významnou mierou sa 
podieľal na výskumných aktivitách na Ekonomickom ústave SAV.  
Základom pre spracovanie oponentského posudku boli poskytnuté poklady z vedenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale tiež som sa opieral 
o vlastné pozitívne poznanie počas pôsobenia inauguranta na Ekonomickom ústave SAV.  
Oponent mal veľmi uľahčenú úlohu, pri spracovaní inauguračného oponentského posudku, pretože doc. Ing. Martin LABAJ, PhD. plní a v niektorých kritériách výrazne prevyšuje 
plnenie stanovených podmienok.  
 
Hodnotenie pedagogickej činnosti  
Zo získaného prehľadu publikačnej činnosti spracovanej NHF EU, možno konštatovať, že doc. Ing. Martin LÁBAJ, PhD., splnil všetky stanovené kritéria, pričom vo väčšine 
prípadov ďaleko prevyšuje tieto kritéria na získanie najvyššieho vysokoškolského titulu – profesor.  
Doc. Ing. Martin LÁBAJ, PhD. počas svojho pôsobenia na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity participoval na výučbe všetkých troch stupňoch štúdia. V ponuke 
výučby je evidovaných 18 predmetov, ktorých zabezpečoval a zabezpečuje výučbu. Z uvedeného počtu zabezpečoval výučbu v anglickom jazyku v piatich predmetoch.  
Inaugurant pri skvalitnení obsahu jednotlivých predmetov aktívne využil svoje odborné a teoretické poznatky z absolvovania zahraničných študijných pobytov. Tiež aktualizoval 
a publikoval učebné texty z predmetu „ Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast: ako naplniť teóriu číslami“. Okrem toho pripravil niektoré učebné texty k premetom: 
Ekonomický rast a Národné účty“. Taktiež participoval na učebniciach “Hospodárska politika a Aplikovaná ekonometria“. Podieľal sa na všetkých troch formách výučby. Eviduje 
štyroch doktorandov, ktorí úspešne ukončili doktorandské štúdium. V súčasnosti vedie ďalších troch doktorandov. Bol členom komisií pri všetkých troch druhoch záverečných 
prác.  
Okrem toho vedie projekt v rámci spolupráce „Akcia Rakúsko-Slovensko“ medzi Národohospodárskou fakultou EU v Bratislave a Katedrou ekonomiky Viedenskej univerzity 
vo Viedni v doktorandskom programe. V rámci aktivít „Erazmus“ prednášal na zahraničných univerzitách: Universidale de Coimbra (Portugalsko), Wirtchaftsuniverität Wien 
(Rakúsko), Georg-August Universität Gottingen (SRN), University of Siena (Taliansko) a VŠE Praha (Čechia).  
 
Vedecko-výskumná činnosť  
Pri posudzovaní vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti doc. Ing. Martina LÁBAJA, PhD. možno sledovať veľký počet výstupov, ktoré podobne, ako v oblasti pedagogickej 
práce vysoko prevyšujú plnenie stanovených kritérií.  



 

Z prehľadu riešených výskumných projektov celkovo eviduje 18 ukončených projektov. Z toho grantové schémy: VEGA (5 projektov), APVV (2 projekty). Okrem toho sa podieľal 
na (5) vzdelávacích projektoch. V rámci ukončených (18) bol osemkrát zodpovedným riešiteľom, päťkrát vedúcim projektu a jeden krát zástupcom vedúceho projektu. 
V ostatných projektoch bol riešiteľom a spoluriešiteľom. Podieľal sa na jednom z najvýznamnejších projektov WWWforEUROPE: Welfare, Wealth and Work.  
V súčasnosti pokračuje na práci v 5 projektoch, z toho je zodpovedným riešiteľom (1) a spoluriešiteľom piatich projektov. V súčasnosti je zapojený na riešení projektu Horizont 
2020 MAGYC (Migration Governance and Asylum Crises).  
Doc. Ing. Martin LABAJ, PhD. je členom redakčnej rady Ekonomického časopisu. Okrem toho, že menovaný publikoval v tomto časopise, podieľal sa spracovaní oponentských 
posudkov. Kvalita spracovania oponentských posudkov vo vedeckom časopise prispeli na ceste ku kvalitatívne vyššej úrovne Ekonomického časopisu, ako jediného 
karentovaného časopisu na Slovensku.  
 
Publikačná činnosť a ohlasy  
Príkladné sú tiež výstupy v publikačnej činnosti. Celkovo eviduje 184 publikačných výstupov, ktoré sú v slovenskom a anglickom jazyku. Je spoluautorom (4) vedeckých mono-
grafií a eviduje (3) kapitoly v monografiách v domácich vydavateľstvách. Ďalej eviduje (5) vedeckých prác publikovaných v zahraničných karentovaných časopisoch, (8) 
vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch (32) vedeckých prác. Vystúpil a svoje príspevky publikoval na (10) medzinárodných a (27) domácich vedeckých 
konferenciách.  
Významný podiel majú ohlasy na publikované vedecké práce. Celkový počet citácií predstavuje 147. Z toho (84) citácie v zahraničných publikáciách, registrovaných v citačných 
indexoch Web of Science a databáze SCOPUS a (15) citácií v domácich publikáciách, registrovaných v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS.  
Záver  
Na základe dôkladného preskúmania preložených podkladov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. 
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov do-cent a profesor, som toho názoru, že doterajšie dielo menovaného a jeho ohlas 
zodpovedajú požiadavkám na vymenovanie za profesora a preto odporúčam  Vedeckej rade Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave  predložiť návrh na vymenovanie 
za profesora doc. Ing. Martina LÁBAJA, PhD.,  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné hospodárstvo. 
 
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA 
17. januára 2022 
 
  



 

prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. 
 
Oponentní posudek na uchazeče doc. Ing. Martina Labaje, Ph.D. v rámci jeho inauguračního řízení v oboru Národní hospodářství 
 
Docent Labaj je známým odborníkem v oboru Národní hospodářství. Jeho práce na téma ekonomického růstu, výkonové konvergence a strukturálních bilancí byly publikovány 
v prestižních časopisech se zahraničními spoluautory a dočkaly se zaslouženého citačního ohlasu. Odborná erudice docenta Lábaje byla také potvrzena jeho dřívější afilaci na 
U Wien (Departments of Economics), a také tím, že již v současnosti zastává funkční místo profesora na Národohospodářské fakultě Ekonomické Univerzity v Bratislavě. 
 
Uchazeč je známy v rámci středoevropského prostoru jako odborník na témata související s determinaci ekonomického růstu a struktury ekonomiky. Autor je vyhledávaným 
členem zkušebních a kvalifikačních komisí na ekonomických vysokých školách v ČR, kde je oceňován nejen pro značnou odbornou erudici, ale i pro kolegiální a férový přístup.  
Uchazeče lze ocenit nejenom za vlastní odborný růst, ale také za to, že na katedře hospodářské politiky Národohospodářské fakulty EUBA pomohl vybudovat vynikající tým, 
který se věnuje výzkumu v oblasti národního hospodářství. Zručné personální řízení a důsledná orientace na výzkumnou kvalitu a internacionalizací vytvořily zajímavou 
skupinu, která je viditelná i za hranicemi Slovenska. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tento tým je inspirativní pro navazování nejrůznějších spoluprací v oblasti teoretické 
i praktické hospodářské politiky. 
Uchazeč ve své profesionální kariéře neprokazuje pouze očividné úspěchy na poli výzkumu, je také oblíbeným a schopným pedagogem, který je mezi studenty oblíbený pro 
svoji vstřícnost a korektní chování. Lze také ocenit pedagogický přínos uchazeče nad rámec běžné výuky, který se projevil publikací několika učebních textů textů určených 
studentům. 
Závěrem svého hodnocení tak mohu konstatovat, že uchazeč Martin Lábaj je uznávanou osobností s jasně vyprofilovanou výzkumnou orientací, která se projevuje v prestižních 
publikacích s mezinárodním citačním ohlasem. Mimo své nesporné výzkumné erudice, uchazeč prokazuje výborně schopnosti také v řízení týmu a v pedagogické činnosti. 
Jednoznačně doporučuji Vědecké radě Národohospodářské Fakulty EU v Bratislavě předložení návrhu na jmenování docenta Martina Lábaje, Ph.D. profesorem v oboru 
Národní hospodářství. 
 
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. , v.r. 
31. ledna 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hodnotiaca správa inauguračnej komisie na vymenovanie doc. Ing. Martina Lábaja, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné 
hospodárstvo 
 

V súvislosti s návrhom na vymenovanie doc. Ing. Martina Lábaja, PhD., na funkčnom mieste profesora na Katedre hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave za 

profesora v   odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné hospodárstvo, predsedníčka Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na základe súhlasu Vedeckej rady NHF zo dňa 9.12.2021 v súlade s § 5 ods.6 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor vymenovala predsedníčku a členov inauguračnej komisie a oponentov: 

 
Predseda: 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. – Národohospodárska  fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave   
 

Členovia: 
prof. Ing. Karel Zeman, CSc.  – Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze   
prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. – Ekonomický ústav  SAV, Bratislava 
prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD. - Department of Economics and Business, Central European University, 
Viedeň 
 

Oponenti: 
Prof. Dr. Jarko Fidrmuc  –  Zeppelin University Friedrichshafen, Germany  
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.– Ekonomický ústav  SAV, Bratislava,  riaditeľ   
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.  – Ekonomicko – správní fakulta, Masarykova  univerzita v Brně  
 

Oznámenie o konaní verejnej inauguračnej prednášky bolo uverejnené v denníku SME dňa  18.2.2022, ako aj na internetovej stránke Ekonomickej univerzity v 

Bratislave, čím bola splnená podmienka § 5 ods. 10 vyššie uvedenej Vyhlášky MŠVVaŠ SR. Písomné posudky boli vypracované do  2.2. 2022— všetky posudky boli kladné. 

Inauguračná komisia dňa 10.3. 2022 vypracovala správu, v ktorej predsedníčke Vedeckej rady NHF EU v Bratislave odporučila na základe prijatých záverov schváliť 

návrh na vymenovanie doc. Ing. Martina Lábaja, PhD., za profesora. Hodnotiaca komisia konštatuje splnenie všetkých kritérií, ktoré pre menovacie konanie za profesorov 

schválila Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vedecká rada NHF EU v Bratislave. 

Doc. Ing., Martin Lábaj PhD. predniesol dňa 10.3. 2022 inauguračnú prednášku na tému "Automatizácia a globálne hodnotové reťazce: význam spracovateľského 

priemyslu pre ekonomický rozvoj” pred Vedeckou radou NHF EU, predsedom a členmi inauguračnej komisie a oponentmi. 

 



 

1. Základné životopisné údaje 

Doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. ukončil 3. stupeň štúdia v roku  2007  na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Národohospodárska fakulte, v študijnom programe 

Hospodárska politika. Vedecko-pedagogický titul docent získal v roku 2016 na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Národohospodárskej fakulte v študijnom odbore 

Ekonomická teória.  

Od roku 2008 pôsobí  na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Národohospodárskej fakulte, Katedre hospodárskej politiky ako odborný asistent, od roku 2016 ako 

docent a od roku 2021 je na funkčnom mieste profesora. Od roku 2020 je vedúcim Katedry hospodárskej politiky.  

V rokoch 2006 – 2020 pôsobil na Ekonomickom ústave SAV ako samostatný vedecký pracovník. V rokoch 2015 – 2016 pôsobil na WU Wien, Department of Economics, Institute 

for Economic Policy and Industrial ako asistent. Vo svojej práci plní široké spektrum odborných, pedagogických, výskumných úloh, ktoré prispievajú k jeho odbornému rastu 

ako aj k výborným výsledkom pracoviska na ktorom pôsobí.  

 
2. Hodnotenie pedagogickej činnosti 

Doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. je členom Katedry hospodárskej politiky od roku 2005. V rokoch 2005 – 2007 na katedre pôsobil ako interný doktorand a od roku 2008 

ako odborný asistent. V rokoch 2011 – 2015 bol zástupcom vedúceho katedry a od roku 2016 pôsobil na funkčnom mieste docent. Od roku 2020 je vedúcim Katedry 

hospodárskej politiky a od roku 2021 pôsobí na funkčnom mieste profesora.  

Ako doktorand a neskôr odborný asistent zabezpečoval výučbu seminárov z Bilančných systémov v národnom hospodárstve, Ekonomický rast a rovnováha, Národné 

účty, Sociálno-ekonomická analýza, Národohospodárska politika a Empirický ekonomický výskum. V pozícii docenta vyučoval na 1. stupni štúdia predmet Hospodárska politika, 

na 2. stupni štúdia predmety Ekonomický rast (v SJ aj AJ), Odborný seminár z ekonomickej analýzy a Empirické analýzy ekonomického rastu. Na treťom stupni štúdia vedie 

konzultácie z predmetov Industriálna ekonómia, Kvantitatívne metódy, Makroekonomické politiky a Seminár o empirickom ekonomickom výskume. V študentských anketách 

je vysoko hodnotená kvalita ním vedených prednášok a seminárov, ľudský, férový a nezaujatý prístup k študentom, pripravenosť na výučbu, zrozumiteľnosť a názornosť 

výkladu.  

Okrem predmetov pre študentov vytvoril kurz pre absolventov a ľudí z praxe, Master of Metrics, ktorý sa venuje aplikovanej ekonometrii pre hodnotenie politík 

a opatrení. Na tomto kurze boli školení bývalí absolventi NHF, zamestnanci Inštitútu finančnej politiky MF SR, pracovníci NKÚ, či zamestnanci a učitelia iných fakúlt EU 

v Bratislave. 

Doc. Lábaj sa neustále podieľa na inovovaní predmetov a študijných programov. Bol zapojený do procesu inovácie študijných programov na prvom a druhom stupni 

štúdia už v procese Komplexnej akreditácie v roku 2013. V roku 2021 sa podieľal na vypracovaní nových študijných programov na všetkých stupňoch štúdia. Patrí medzi päť 

zodpovedných osôb rozvíjajúcich študijný program Aplikovaná ekonómia na 1. a 2. stupni štúdia, ako aj študijného programu Economics na 3. stupni štúdia. Na 2. a 3. stupni 



 

štúdia uvedených študijných programov je zároveň osobou nesúcou hlavnú zodpovednosť. Pri inovovaní predmetov a  študijných plánov využíva bohaté skúsenosti 

z medzinárodných študijných a výskumných pobytov, medzinárodných programov a letných škôl. V nových študijných programoch je garantom predmetu Ekonomický rozvoj  

(1. stupeň), Aplikovaná ekonometria: hodnotenie politík (2. stupeň), Industriálna ekonómia (2. stupeň), a Advanced Topics in Econometrics (3. stupeň).  

Je autorom viacerých učebných pomôcok. Publikoval učebnicu Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast: ako naplniť teóriu číslami, ktorá je základnou študijnou 

pomôckou k predmetom Štruktúrne súvislosti v ekonomike a Ekonomický rast. Publikoval aj viaceré skriptá k predmetom Ekonomický rast a Národné účty. Taktiež sa podieľal 

na príprave učebnice k predmetu Hospodárska politika, a publikoval učebnicu Aplikovaná ekonometria – základy empírie ekonomického rastu a rozvoja pre predmet Pokročilé 

témy z aplikovanej ekonómie.  

Doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. bol vedúcim 64 bakalárskych a 61 diplomových prác. Bol školiteľom štyroch doktorandov, ktorí štúdium ukončili a momentálne vedie 

troch doktorandov. Pravidelne je členom a predsedom komisií štátnych záverečných skúšok na inžinierskom a bakalárskom stupni štúdia na EU v Bratislave, ako aj členom 

komisií pre dizertačné skúšky a záverečné obhajoby doktorandských prác. 

Z uvedeného prehľadu pedagogickej činnosti doc. Ing. Martin Lábaja, PhD. vyplýva, že pedagogickú činnosť na Ekonomickej univerzite v Bratislave vykonáva na 

vynikajúcej teoretickej i metodologickej úrovni. Svoje teoretické poznatky zodpovedajúce súčasnej úrovni dosiahnutého stupňa vedeckého poznania úspešne odovzdáva 

študentom a to vo všetkých formách výučby a štúdia. 

 

3. Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti 

Doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. sa od nástupu na Katedru hospodárskej politiky venuje výskumným témam, ktoré sú relevantné pre túto oblasť výskumu, zameriaval sa 

na aplikáciu input-output analýzy a DEA metodológie, venoval sa problematike ekonomického rastu a konvergencie, v poslednom období venuje pozornosť problematike 

digitalizácie a de-industrializácie. Jeho aktívny prístup k vedecko-výskumnej činnosti znamená významné prínosy pre pracovisko, na ktorom pôsobí a na jeho dosiahnutých 

výsledkoch. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti nielen pravidelne publikuje, ale aj prezentuje na odborných a vedeckých podujatiach, pričom venuje pozornosť nielen 

základnému, ale aj aplikovanému výskumu (napr. výskumu zameranému na oblasť automobilového priemyslu).  

Doc. Lábaj sa počas celej svojej doterajšej výskumnej a vzdelávacej praxe výrazným spôsobom aktívne zapájal do riešenia a vedenia výskumných a vzdelávacích 

projektov. Spomedzi nich je potrebné osobitne vyzdvihnúť účasť na riešení rámcového projektu Európskej Komisie WWWforEUROPE, do ktorého bolo zapojených viac ako 30 

renomovaných európskych inštitúcií pod vedením rakúskeho inštitútu WIFO. Doc. Lábaj bol členom kolektívu riešiteľov z Katedry hospodárskej politiky. Výstupy z projektu 

boli okrem iného publikované v medzinárodnom zborníku vydanom vo vydavateľstve Springer a v príspevku v časopise Empirica.  

V súčasnosti sa podieľa na riešení projektu Horizontu 2020 MAGYC – Migration Governance and Asylum Crises. V rámci kolektívu na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

má na starosti najmä analytickú stránku riešenej problematiky súvisiacej s migráciou a azylantmi. Z domácich projektov je dôležité vyzdvihnúť vynikajúce výsledky projektu 



 

VEGA 1/0313/14 Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku, v ktorom bol zodpovedným riešiteľom, a ktorý bol ocenený 

samotnou agentúrou za významné publikačné výstupy.  

Významný prínos pre rozvoj medzinárodnej výskumnej spolupráce malo aj jeho vedenie projektu v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko Cooperation between Faculty of 

National Economy EU Bratislava and Department of Economics WU Wien in Doctoral Programmes. V rámci neho sa medzi uvedenými inštitúciami uskutočnilo viacero 

výskumných pobytov na obidvoch stranách a zároveň sa v rámci projektu publikovali významné medzinárodné výstupy. Okrem riešenia projektov výskumných agentúr je doc. 

Lábaj aktívny pri zapájaní sa do riešenia projektov pre prax. Podieľal sa na viacerých štúdiách pre Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, 

spoločnosť SCP Mondi, či pre rôzne ministerstvá a iné orgány verejnej správy.  

Doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. je okrem vysokej zaangažovanosti vo výskumných projektoch aj veľmi aktívnym riešiteľom vzdelávacích projektov. Bol hlavným 

koordinátorom projektu Erasmus Intenzívny program - New Path for Economic Growth and Social Development in Europe. V rokoch 2012 – 2014 bol vedúcim projektov, 

v rámci ktorých sa organizovali letné školy pre mladých ekonómov, na ktorých mali príležitosť osvojiť si nové vedomosti doktorandi a mladí výskumní pracovníci z rôznych 

fakúlt na Slovensku.  

 

4. Hodnotenie publikačnej činnosti 

Doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., prezentoval a prezentuje dlhodobo a pravidelne výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti v publikáciách rôznych kategórií v SR 

i v zahraničí. 
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Štatistika: kategórie publikačnej činnosti 
Štatistika: kategória publikačnej činnosti 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 4 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 3 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 3 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 8 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 32 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 
2 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

1 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 13 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 2 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 10 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 27 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 2 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 9 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 10 
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1 
BCI Skriptá a učebné texty 3 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 5 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 2 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 1 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 7 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
7 

GAI Správy 2 
GHG Práce zverejnené na internete 9 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 
4 

XXX Nezaradené 10 

Súčet  182 



 

Štatistika: kategória ohlasov 
1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of 

Science a databáze SCOPUS 
84 

2 Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of 
Science a databáze SCOPUS 

15 

3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11 
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 33 
6 Recenzie v domácich publikáciách 4 
Súčet  147 

 

Prezentovaná publikačná činnosť doc. Ing. Martina Lábaja, PhD., je výsledkom jeho kvalitnej vedecko-výskumnej práce, čím potvrdzuje splnenie kritérií v oblasti 

publikačnej činnosti na získanie titulu profesor na EU v Bratislave. 

 

5. Hodnotenie prednesenej inauguračnei prednášky 

Doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., predniesol verejnú inauguračnú prednášku dňa 10.3.2022 na tému: "Automatizácia a globálne hodnotové reťazce: význam 

spracovateľského priemyslu pre ekonomický rozvoj”. Téma a obsah prednášky sú výsledkom najnovších vedecko-výskumných poznatkov menovaného a korešpondujú so 

súčasným stavom poznania v ekonomickej vede a so zameraním jeho vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti. Členovia komisie konštatujú, že inauguračná prednáška 

bola z metodologického aj teoretického hľadiska na vysokej vedeckej a odbornej úrovni a že doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. ňou presvedčivo preukázal svoju odbornú a vedeckú 

erudovanosť a potvrdil vysokú odbornú úroveň, ktorá vyplýva zo všetkých predložených materiálov k inauguračnému pokračovaniu. Komisia osobitne víta, že sa doc. Lábaj 

vo svojej inauguračnej prednáške venoval aj svojmu ďalšiemu výskumnému zameraniu, ktoré je vysoko aktuálne a inovatívne a úspešná realizácia plánovaného výskumu 

vytvára výborné predpoklady pre posun poznania v predmetnej oblasti a ďalšie etablovanie sa doc. Lábaja v medzinárodnom výskumnom priestore. Doc. Lábaj v reakcii na 

stanoviská oponentov a v rozprave reagoval vysoko odborne na položené otázky a erudovane viedol vedeckú diskusiu k nim.  

Na základe priebehu prednesenej inauguračnej prednášky, verejnej rozpravy a diskusie, inauguračná komisia jednomyseľne navrhuje Vedeckej rade NHF EU v 

Bratislave schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Martina Lábaja, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné hospodárstvo. 

 

6. Závery oponentských posudkov 

  Prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. v posudku uvádza  



 

 Docent Lábaj je známym odborníkom v odbore Národné hospodárstvo. Jeho práce na tému ekonomického rastu, výkonovej konvergencie a štrukturálnych bilancií 

boli publikované v prestížnych časopisoch so zahraničnými spoluautormi a dočkali sa zaslúženého citačného ohlasu. Odborná erudovanosť docenta Lábaja bola tiež potvrdená 

jeho afiláciou s WU Wien (Departments of Economics), a tiež tým, že už v súčasnosti zastáva funkčné miesto profesora na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity 

v Bratislave. 

 Uchádzač je známy v rámci stredoeurópskeho priestoru ako odborník na témy súvisiace s determináciou ekonomického rastu a štruktúry  ekonomiky. Autor je 

vyhľadávaným členom skúšobných a kvalifikačných komisií na ekonomických vysokých školách v ČR, kde je oceňovaný nielen pre značnú odbornú erudovanosť, ale aj pre 

kolegiálny a férový prístup. 

Uchádzača možno oceniť nielen za jeho vlastný odborný rast, ale aj za to, že na Katedre hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty EUBA pomohol vybudovať vynikajúci 

tím, ktorý sa venuje výskumu v oblasti národného hospodárstva. Zručné personálne riadenie a dôsledná orientácia na kvalitu výskumu a internacionalizáciu vytvorili zaujímavú 

skupinu, ktorá je viditeľná aj za hranicami Slovenska. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že tento tím je inšpiratívny pre nadväzovanie najrôznejších spoluprác v oblasti 

teoretickej i praktickej hospodárskej politiky. 

 Uchádzač vo svojej profesionálnej kariére nepreukazuje iba očividné úspechy na poli výskumu, je tiež obľúbeným a schopným pedagógom, ktorý je medzi študentmi 

obľúbený pre svoju ústretovosť a korektné správanie. Je možné tiež oceniť pedagogický prínos uchádzača nad rámec bežnej výučby, ktorý sa prejavil publikáciou niekoľkých 

učebných textov textov určených študentom. 

 V závere svojho hodnotenia tak môžem konštatovať, že uchádzač Martin Lábaj je uznávanou osobnosťou s jasne vyprofilovanou výskumnou  orientáciou, ktorá sa 

prejavuje v prestížnych publikáciách s medzinárodným citačným ohlasom. Okrem svojej nespornej výskumnej erudovanosti, uchádzač preukazuje výborne schopnosti aj pri 

riadení tímu a v pedagogickej činnosti. Jednoznačne odporúčam Vedeckej rade Národohospodárskej Fakulty EÚ v Bratislave predloženie návrhu na vymenovanie docenta 

Martina Lábaja, Ph.D. za profesora v odbore Národné hospodárstvo. 

 

Prof. Dr. Jarko Fidrmuc v posudku uvádza: 

Doc. Ing. Martina Lábaja PhD. poznám po odbornej stránke od jeho doktorandského štúdia na Ekonomickej Univerzite v Bratislave (EUBA) a hlavne z jeho pôsobenia 

v Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Martin Lábaj je vzorovým príkladom ekonóma, ktorý pôsobil hlavne na Slovensku, ale mal silný záujem o medzinárodnú spoluprácu a 

krátko pôsobil na viacerých inštitúciách v Západnej Európe. Tiež som stretol kandidáta pri častých príležitostiach počas mojej spolupráce s EUBA napr. v odborovej komisii na 

Národohospodárskej fakulte. Aj keď sme nikdy nespolupracovali na konkrétnych projektoch, časté kontakty mi umožnili kontinuálne sledovať odborný rast kandidáta na 

špičkového odborníka v oblasti makroekonómie, ekonometrie, hospodárskej politiky, digitalizácia a de-industrializácie.   



 

Pohľad na zoznam jeho publikácií ukazuje, že kandidát ma široký výskumný zaber. Prvé publikácie kandidáta boli zamerané na aplikáciu input-output analýzy a DEA 

metodológie. Ďalšie publikácie sa zaoberali ekonomickým rastom a konvergenciou. Aktuálne kandidát publikuje veľmi zaujímavé články na tému digitalizácie a de-

industrializácie. Tento zoznam tém ukazuje, že kandidát aktívne sleduje akademickú literatúru a zapája sa do diskusie aktuálnych tém.   

Doc. Ing. Martin Lábaj PhD. publikoval viaceré články v uznávaných zahraničných časopisoch, napr. v Cambridge Journal of Economics, Economic Systems (2 články), 

Empirica (2 články) a Applied Economics. Okrem toho publikoval intenzívne v ďalších médiách. Celkový počet publikácii dosahuje aktuálne (podklady konania) viacej než 180 

výstupov. Je veľmi pozitívne, že publikácie kandidáta sú často citované v odbornej literatúre. Celkový počet citácií dosahuje aktuálne skoro 150 ohlasov. Podľa Google scholar 

je h-index kandidáta na hodnote 10 (január 2022), čo je veľmi dobrý ukazovateľ pre relatívne mladého akademického pracovníka.   

Kandidát má skoro 15-ročnú prax v pedagogickej činnosti na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v slovenskom a anglickom jazyku. Zoznam 

vyučovaných predmetov potvrdzuje špecializáciu kandidáta v oblasti makroekonómie a empirickej ekonómie, ktorá zodpovedá jeho výskumnému zameraniu. Okrem 

pôsobenia na EUBA kandidát prednášal v zahraničí, napr. na WU Viedeň v Rakúsku a University Göttingen v Nemecku.   

Doc. Ing. Martin Lábaj PhD. je intenzívne zapojený do vedenia bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Za významný prínos kandidáta do pedagogického 

procesu považujem, že zapája študentov do vlastných výskumných projektov a s nimi aktívne publikuje.   

Keďže kandidát absolvoval všetky stupne vysokoškolského vzdelania na EUBA v Bratislave, odporučil by som pokračovať v intenzívnej spolupráci so zahraničnými univerzitami 

a absolvovať dlhodobé pobyty v zahraničí, ak to bude možné aj mimo Európy.   

Doc. Ing. Martin Lábaj PhD. je vzorovým príkladom úspešného slovenského ekonóma, ktorý je silne integrovaný do európskeho akademického systému. Kandidát 

publikoval v uznávaných domácich a zahraničných časopisoch a jeho publikácie sú často citované v odbornej literatúre. Kandidát predstavuje uznávaného odborníka a 

vysokoškolského učiteľa v oblasti makroekonómie a empirickej ekonómie. Kandidát spĺňa všeobecne-uznávané medzinárodné požiadavky a predpisy EUBA na vymenovanie 

za profesora v odbore národné hospodárstvo. Preto plne odporúčam Vedeckej rade Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave predložiť návrh na vymenovanie za profesora 

doc. Ing Martina Lábaja PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné hospodárstvo.    

 

Prof. Ing. Ján Sipko, PhD. konštatuje  

Pôsobenie každého vysokoškolského pedagóga predpokladá očakávanie plnenia vopred presne stanových podmienok pre dosiahnutie každého stupňa kvalifikačného 

rastu. Zvlášť dôležité je komplexné posúdenie splnenia podmienok na dosiahnutie najvyššieho vysokoškolského titulu – profesor.  

V osobe doc. Ing. Martina LÁBAJA, PhD., nielen v slovenskom, ale aj širšom československom a čiastočne v stredoeurópskom priestore v akademickom a vedeckom 

prostredí možno sledovať príkladného a zodpovedného vysokoškolského pedagóga, ktorý ponúka svoje početné vedecko-publikačné výstupy, vrátane iných podporných 

aktivít.   



 

Základom pre spracovanie oponentského posudku boli poskytnuté poklady z vedenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale tiež som 

sa opieral  o vlastné pozitívne poznanie počas pôsobenia inauguranta na Ekonomickom ústave SAV.    Oponent mal veľmi uľahčenú úlohu, pri spracovaní inauguračného 

oponentského posudku, pretože doc. Ing. Martin LABAJ, PhD. plní a v niektorých kritériách výrazne prevyšuje plnenie stanovených podmienok.     

Zo získaného prehľadu publikačnej činnosti spracovanej NHF EU, možno konštatovať, že doc. Ing. Martin LÁBAJ, PhD., splnil všetky stanovené kritéria, pričom vo 

väčšine prípadov ďaleko  prevyšuje tieto kritéria na získanie najvyššieho vysokoškolského titulu – profesor. Inaugurant pri skvalitnení obsahu jednotlivých predmetov aktívne 

využil svoje odborné a teoretické poznatky z absolvovania zahraničných študijných pobytov. Podieľa sa na všetkých troch formách výučby. Eviduje štyroch doktorandov, ktorí 

úspešne ukončili doktorandské štúdium. V súčasnosti vedie ďalších troch doktorandov. Bol členom komisií pri všetkých troch druhoch záverečných prác.   

V rámci aktivít „Erasmus“ prednášal na zahraničných univerzitách: Universidale de Coimbra (Portugalsko), Wirtchaftsuniverität Wien (Rakúsko), Georg August Universität 

Gottingen (SRN), University of Siena (Taliansko) a VŠE Praha (Česká republika).   

Pri posudzovaní vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti doc. Ing. Martina LÁBAJA, PhD. možno sledovať veľký počet výstupov, ktoré podobne, ako v oblasti 

pedagogickej práce vysoko prevyšujú plnenie stanovených kritérií.  Z prehľadu riešených výskumných projektov celkovo eviduje 18 ukončených projektov. V rámci ukončených 

(18) bol osemkrát zodpovedným riešiteľom, päťkrát vedúcim projektu a jeden krát zástupcom vedúceho projektu. V ostatných projektoch bol riešiteľom a spoluriešiteľom. 

Podieľal sa na jednom z najvýznamnejších projektov WWWforEUROPE: Welfare, Wealth and Work.   V súčasnosti pokračuje na práci v 5 projektoch, z toho je zodpovedným 

riešiteľom jedného a spoluriešiteľom piatich projektov. V súčasnosti je zapojený na riešení projektu Horizont 2020 MAGYC (Migration Governance and Asylum Crises).   

Doc. Ing.  Martin LABAJ, PhD. je členom redakčnej rady Ekonomického časopisu. Okrem toho, že menovaný publikoval v tomto časopise, podieľal sa spracovaní 

oponentských posudkov. Kvalita spracovania oponentských posudkov  vo vedeckom časopise prispeli  ku kvalitatívne vyššej úrovn i Ekonomického časopisu, ako jediného 

karentovaného časopisu na Slovensku.  

Príkladné sú tiež jeho výstupy v  publikačnej činnosti. Celkovo eviduje 184 publikačných výstupov, ktoré sú v slovenskom a anglickom jazyku. Je spoluautorom (4) 

vedeckých monografií a eviduje (3) kapitoly v monografiách v domácich vydavateľstvách. Ďalej eviduje (5) vedeckých prác publikovaných v zahraničných  karentovaných 

časopisoch, (8) vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch, (32) vedeckých prác. Vystúpil a svoje príspevky  publikoval na (10) medzinárodných a (27) domácich 

vedeckých konferenciách. Významný podiel majú ohlasy na publikované vedecké práce. Celkový počet citácií predstavuje 147.  Z toho (84) citácií v zahraničných publikáciách, 

registrovaných v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS a (15) citácií v domácich publikáciách, registrovaných v citačných indexoch Web of Science a databáze 

SCOPUS.   

Na základe dôkladného preskúmania preložených podkladov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 

Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, som toho názoru, že doterajšie dielo menovaného a jeho ohlas 



 

zodpovedajú požiadavkám na vymenovanie za profesora a preto odporúčam Vedeckej rade Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave predložiť návrh na vymenovanie za 

profesora doc. Ing. Martina LÁBAJA, PhD.,  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné hospodárstvo.  

 

7. Celkové hodnotenie a záver komisie 

Na základe komplexného posúdenia pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, zhodnotenia kritérií schválených pre inauguračné konanie na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave, ako i pozitívnych oponentských posudkov komisia dospela k záveru, že doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., je skúsený a erudovaný 

vysokoškolský učiteľ a je uznávanou vedeckou autoritou na Slovensku a v stredoeurópskom priestore s kvalitnou publikačnou činnosťou. Výsledky svojej výskumnej činnosti 

prezentoval početnými publikáciami, ktorých obsahové zameranie v plnej miere korešponduje s jeho pedagogickým pôsobením na Národohospodárskej fakulte EU v 

Bratislave a významne prispieva k rozvoju študijných programov, v programových radách ktorých pôsobí a vyučovaných predmetov. 

Inauguračná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov, inauguračnej prednášky, rozpravy k nej, ako aj stanovísk a posudkov oponentov 

konštatuje, že doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., spĺňa kritériá na získanie titulu profesor podľa § 76 ods. 1, 5 a 7 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rovnako spĺňa všetky kritériá na vymenovanie za profesora, ktoré schválili Vedecká rada NHF EU a Vedecká rada EU 

v Bratislave, a jednoznačne odporúča Vedeckej rade NHF EU v Bratislave, aby navrhla vymenovať doc. Ing. Martina Lábaja, PhD., za profesora v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania národné hospodárstvo. 

 

Predseda: prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD.                          

 

Členovia:               prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD. 

prof.. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.       

prof. Ing. Karel Zeman, CSc. 

v Bratislave 10.3. 2022 

 

 

 

 

 



 

 

Výpis zo zasadnutia  Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave zo dňa 10.3.2022 o schválení návrhu na vymenovanie za profesora  

K bodu 5/ Hlasovanie o návrhu na vymenovanie za profesora doc. Ing. Martina Lábaja, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné hospodárstvo. 

 

Skrutátori:  Mgr. Ing. Kristína Jančovičová-Bognárová, PhD. 
                     Ing. Marcel Novák, PhD. 
                     Ing. Tomáš Ondruška, PhD.  
 

 

Hlasovanie VR NHF EU prostredníctvom aplikácie Polly  - tajné hlasovanie: 

Počet členov Vedeckej rady                                                         33 

Počet členov Vedeckej rady oprávnených hlasovať                                                33 

Počet členov Vedeckej rady prítomných a oprávnených hlasovať                    28 

Za hlasovalo       24          

Proti hlasovalo          0         

Hlasovania sa zdržalo                       0         

Neplatné hlasy          4    

Uznesenie:  VR NHF EU v Bratislave schválila predloženie návrhu na VR EU v Bratislave na vymenovanie doc. Ing. Martina Lábaja, PhD. za profesora v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania národné hospodárstvo. 

 

                   prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., v. r. 
                         dekanka 

                                                                                                                                  predsedníčka VR NHF EU v Bratislave 
 

 



 

 

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

 

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

zo dňa 10.3.2022,  ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom aplikácie MS Teams 

1.     Bakeš Vladimír, Ing. PhD.  

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, 
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance 
Group 

prítomný 

2.      Čaplánová Anetta, prof. Ing. PhD. prítomná 

3.     Dvořák Petr, doc. Ing. Ph.D.  
prorektor pre študijnú a pedagogickú činnosť, 
Vysoká škola ekonomická v Prahe 

ospravedlnený 

4.      Dvořáček Vladimír, Ing. 
výkonný riaditeľ, člen Bankovej rady NBS, 
Národná banka Slovenska 

prítomný 

5.      Horvátová Eva, prof. Ing. CSc.  prítomná 

6.      Hudec Oto, prof. RNDr. CSc.  
Katedra regionálnych vied a manažmentu, 
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v 
Košiciach 

prítomný 

7.      Chovancová Božena, prof. Ing. PhD.  prítomná 

8.      Chytil Zdeněk, prof. Ing. CSc. 
          dekan Národohospodárskej fakulty, Vysoká škola   
          ekonomická v Prahe 

prítomný 

9.      Jančovičová-Bognárová Kristína, Ing. Mgr. PhD. prítomná 

10.   Kotlebová Jana, doc. Ing. PhD. prítomná 

11.   Kušnírová Jana, doc. Ing. PhD. prítomná 



 

12.   Lábaj Martin, doc. Ing., PhD. 

na hlasovaní o  predložení  návrhu na VR EU v Bratislave 

na vymenovanie doc. Ing. Martina Lábaja, PhD. za profesora  - 

neprítomný 

13.   Lisý Ján, prof. Ing. PhD., emeritný profesor 
         emeritný profesor na NHF EU v Bratislave 

prítomný 

14.   Makúch Jozef, doc. Ing. PhD., hosťujúci profesor prítomný 

15.   Morvay Karol, doc. Ing. PhD. prítomný 

16.   Muchová Eva, prof. Ing. PhD. prítomná 

17.   Novák Jaromír, Ing. PhD.  prítomný 

18.   Novák Marcel, Ing. PhD. prítomný 

19.   Ódor Ľudovít, Mgr. 
         viceguvernér NBS, Národná banka Slovenska 

ospravedlnený 

20.   Ochotnický Pavol, prof. Ing. CSc. prítomný 

21.   Ondruška Tomáš, Ing. PhD. prítomný 

22.   Orviská Marta, prof. Ing. PhD. 
Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta,  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

ospravedlnená 

23.   Pastoráková Erika, prof. Ing. PhD. prítomná 

24.   Péliová Jana, doc. Ing. PhD.  prítomná 

25.   Pongrácz Eva, Ing. PhD. prítomná 

26.   Rehák Štefan, doc. Ing. PhD. prítomný 

27.   Schultzová Anna, prof. Ing. PhD.  prítomná  



 

28.   Sipko Juraj, prof. Ing. PhD., MBA 
         riaditeľ Ekonomického ústavu SAV 

ospravedlnený 

29.   Sivák Rudolf, Dr. h. c. prof. Ing. PhD. prítomný 

30.   Ševčík Miroslav, doc. Ing. CSc.  
prodekan pre vzdelávanie, Národohospodárska 
fakulta, Vysoká škola ekonomická v Prahe, 

prítomný 

31.   Šimek Milan, doc. RNDr. Ph.D. 
         Katedra národohospodárska, Ekonomická 
         fakulta, VŠB - Technická univerzita, Ostrava 

prítomný 

32.  Šipikalová Silvia, doc. Ing. PhD. prítomná 

33.   Žárska Elena, prof. Ing. CSc. prítomná 

 

 



Ekonomická univerzita v Bratislave 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave konaného dňa 16. mája 2022  

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Odovzdanie „Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú a dizertačnú prácu“ (za   akademický 

rok 2020/2021)  

4. Prerokovanie návrhu inauguračnej komisie a schvaľovanie návrhu na vymenovanie 

za profesora: 

- doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. 

5. Rôzne 

 

1. Otvorenie 

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) a predseda Vedeckej rady 

Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „VR EU v Bratislave“), prof. Ing. Ferdinand Daňo, 

PhD., privítal prítomných členov vedeckej rady. Upravený program zasadnutia VR EU v Bratislave 

bol schválený všetkými prítomnými členmi VR EU v Bratislave. 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD. a doc. PhDr. Rudolf 

Kucharčík, PhD..  

Za skrutátorov boli zvolení: doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. a prof. Ing. Ivan Brezina, CSc..  

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení z ostatného zasadnutia VR EU v Bratislave konaného dňa 7. februára 2022 

prostredníctvom MS Teams uskutočnila prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU  

v Bratislave doc. Puškárová. Konštatovala, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

vedeckej rady boli splnené.  

 

3. Odovzdanie „Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú a dizertačnú prácu“ (za   

akademický rok 2020/2021)  

 

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., predniesol slávnostný 

príhovor, v ktorom uviedol osobnosť prof. Imricha Karvaša a jeho prínos pre rozvoj ekonomickej 

vedy a spoločnosti na Slovensku a predstavil laureátov „Ceny prof. Imricha Karvaša“. 

 

Následne rektor EU v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., odovzdal: 

- „Cenu prof. Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu v akademickom roku 

2020/2021“ Ing. Petre Polečovej, PhD. z Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave, 

- „Cenu prof. Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu spracovanú v akademickom roku 

2020/2021“ Ing. Soni Sabovej z Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. 

 

4. Prerokovanie návrhu inauguračnej komisie a schvaľovanie návrhu na vymenovanie 

za profesora - doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. 

Členovia VR EU v Bratislave v súlade s § 12, ods. 1, bod f) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovali návrh na 

vymenovanie doc. Ing. Martina Lábaja, PhD., pracovníka Katedry hospodárskej politiky 

Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave za profesora v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania národné hospodárstvo. 



Prof. Čaplánová ako predsedkyňa inauguračnej komisie oboznámila prítomných členov vedeckej 

rady so závermi inauguračnej komisie. Následne vystúpil doc. Lábaj. V rozprave za prítomnosti 

inauguranta vystúpili doc. Puškárová, Ing. Kažimír a prof. Brezina. Následne doc. Lábaj reagoval na 

otázky a podnety vystupujúcich. Bez prítomnosti inauguranta vystúpila prof. Pastoráková. Členovia 

VR EU v Bratislave sa potom v tajnom hlasovaní vyjadrili k predloženému návrhu. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet členov VR EU v Bratislave        30 

Počet členov VR EU v Bratislave oprávnených hlasovať      30 

Počet prítomných členov VR v Bratislave oprávnených hlasovať     23  

Počet členov VR v Bratislave, ktorí hlasovali za vymenovanie    22  

Počet členov VR v Bratislave, ktorí hlasovali proti vymenovaniu      0 

Počet členov VR v Bratislave, ktorí sa zdržali hlasovania        1 

Počet neplatných hlasov            0 

 

Uznesenie č. 1  

Členovia VR EU v Bratislave prerokovali a schválili návrh na vymenovanie doc. Ing. Martina 

Lábaja, PhD., pracovníka Katedry hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty EU  

v Bratislave za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné 

hospodárstvo. Rektor EU v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží podklady k jeho 

vymenovaniu za profesora na MŠVVaŠ SR (do 30 dní od schválenia vo VR EU v Bratislave). 

Termín: 15.6.2022 

 

5. Rôzne  

 

Rektor EU v Bratislave a predseda VR EU v Bratislave prof. Daňo informoval o novele zákona 

o vysokých školách s účinnosťou od 25. apríla 2022, voľbe rektora na EU v Bratislave dňa  

13. októbra 2022, konci funkčného obdobia Správnej rady EU v Bratislave dňa 30. novembra 2022 

a zároveň informoval členov vedeckej rady o ďalších zmenách vyplývajúcich z novely zákona 

o vysokých školách a zosúlaďovania vnútorného systému zabezpečovania kvality na EU v Bratislave, 

ktoré môžu ovplyvniť prebiehajúce habilitačné konania a inauguračné konania.   

 

Rektor EU v Bratislave a predseda VR EU v Bratislave prof. Daňo poďakoval všetkým členom za 

účasť na zasadnutí.  

 

Termín ďalšieho zasadnutia VR EU v Bratislave bol predbežne stanovený na 26. september 2022. 

  

Bratislava, 18. mája 2022 

 

 

Zapísala:          doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD., v. r. 

              prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium  

 

Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD., v. r.  doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., v. r. 

 

 

 

        prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., v. r. 

             predseda VR EU v Bratislave 





1 prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. prítomný

2 doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. prítomný

3 doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD. prítomná

4 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. prítomný

5 doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD. prítomná

6 doc. Ing. Jana Péliová, PhD. ospravedlnená

7 prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. prítomná

8 doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. prítomný

9 prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. prítomný

10 prof. Ing. Peter Markovič, PhD. ospravedlnený

11 doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. prítomný

12 Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. ospravedlnený

13 doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD. prítomný

14 prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. prítomná

15 prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD. ospravedlnená

16 doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD. prítomný

17 doc. Ing. Anita Romanová, PhD. prítomná

18 Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. prítomná

19 prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. ospravedlnená

20 doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD. prítomná

21
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor Vysokej školy 

ekonomickej v Prahe
ospravedlnený

22
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici
prítomný

23
Dr. h. c. Prof. Dr. hab. Andrzej Chochól, rektor 

Ekonomickej univerzity v Krakove
prítomný

24
Ing. Ivan Šramko, bývalý predseda Rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť
prítomný

25
Ing. Elena Trenčianska, CSc., generálna riaditeľka 

TREINCO, spol. s r.o.
ospravedlnená

26
Ing. Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednota 

Slovensko, s.d.
prítomný

27
Ing. Pavol Lančarič, PhD., generálny riaditeľ Orange 

Slovensko, a.s.
prítomný

28 Ing. Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR prítomný

29
Ing. Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny 

riaditeľ ČSOB, a.s.
prítomný

30 Ing. Peter Kažimír, guvernér NBS prítomný

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia Vedeckej rady Ekonomickej Univerzity v Bratislave konaného dňa 
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