
 

Zverejnenie informácií o HABILITAČNOM konaní v zmysle §76  ods. 10 a 11 zákona 131/2002 Z. z.  

Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Martin Alexy 

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké 

hodnosti: 
Ing., PhD. 

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 22.9.2022 

Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehota, v ktorej majú byť odstránené 

nedostatky žiadosti: 
 

1. Údaje z profesijného životopisu  

a) Rok narodenia: 1976 

b) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste  

a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

09/1994 – 06/1999  

Druhý stupeň vzdelania (Ing.) 

Študijný odbor Národohospodárska teória a politika, špecializácia Finančná 

sústava a peňažníctvo 

Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 

 

09/1999 – 10/2010  

Tretí stupeň vzdelania (PhD.) 

Vedný odbor Financie 

Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 

 

 

Ďalšie vzdelávanie: 

09/2004 – 06/2005  

Pedagogické vzdelávanie na Katedre pedagogiky  

Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 

 

c) Údaje o priebehu zamestnaní: 09/1999 – 09/2004 

Asistent 

Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 

Vedenie seminárov a prednášok v oblasti podnikateľských financií a verejných 

financií so špecifikáciou v oblasti finančných rizík. Vedecko-výskumná činnosť v 

uvedených oblastiach. 

 



 

09/2004 – dodnes  

Odborný asistent 

Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 

Vedenie prednášok a seminárov v oblasti ekonometrie, aplikácie modelovania 

vo financiách. Vedecko-výskumná činnosť v oblastiach ratingových metodológií, 

predikcia zlyhania firiem, výkonnosť firiem, ako aj ďalších oblastí spoločenských 

vied. 

01/2002 – 12/2003 

Koordinátor pre prípravu projektovej dokumentácie, externý spolupracovník 

Dynergo s.r.o., Sedmokrásková 2, Bratislava 

Príprava projektovej dokumentácie v rámci predvstupových finančných 

nástrojov EÚ (Programy SAPARD a PHARE) 

 

01/2004 – dodnes  

Ekonomické poradenstvo, externý spolupracovník 

Manager School s.r.o., Nezábudková 36, Bratislava 

Ekonomické poradenstvo, finančné a podnikateľské plánovanie 

 

06/2013 – 12/2017 

Rozvoj ratingovej metodológie, externý spolupracovník 

European Rating Agency a.s., Uršulínska 3, Bratislava 

Príprava metodológie suverénneho ratingu. Spätné testovanie pre segment 

rating miest a obcí, a rating obchodných nefinančných spoločností. 

 
 
 

a priebehu pedagogickej činnosti: 09/1999 – 09/2004: Asistent 

Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 

09/2004 – dodnes: Odborný asistent 

Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave 

 

 

 



 

Predmety vyučované v súčasnosti: 

Analýza a prognóza vo financiách (2.stupeň štúdia), Finančná ekonometria 

(2.stupeň štúdia), Úvod do kvantitatívnych metód (1.stupeň štúdia) 

Ďalšie predmety vyučované v minulosti: 

Riziko a neistota vo financiách, Finančná kontrola, Kapitálová štruktúra 

podnikateľských subjektov, Teória a politika podnikateľských subjektov 

 

d) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní (špecializácia): Financie, ekonometria, kvantitatívne analýzy 

e) Údaje o publikačnej činnosti (sumár): Príloha č. 1  

f) Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu: Príloha č. 2  

g) Počet doktorandov, ktorým uchádzač je alebo bol školiteľom  

(ku dňu vyhotovenia životopisu):  

▪ počet doktorandov školených:  

▪ počet riadne skončených doktorandov: 

 
  

2. Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania,  

v ktorom sa habilitačné konanie uskutočňuje: financie, bankovníctvo a investovanie 

3. Názov habilitačnej práce: Suverénny rating a jeho determinanty 

4. Oponenti habilitačnej práce: 

a) meno a priezvisko Eva Horvátová 

b) akademický titul Ing., CSc. 

c) vedecko-pedagogický titul prof. 

d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU v Bratislave 

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

a) meno a priezvisko Dana Kiseľáková 

b) akademický titul Ing., PhD. 

c) vedecko-pedagogický titul doc. 

d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Katedra financií, účtovníctva a matematických metód, Fakulta manažmentu, 
ekonomiky a obchodu, Prešovská univerzita v Prešove  

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

a) meno a priezvisko Daniel Bytčánek 

b) akademický titul Ing. 

c) vedecko-pedagogický titul  

d) umelecko-pedagogický titul   



 

e) pracovisko  riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, Bratislava  

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

5. Členovia habilitačnej komisie: 

predseda:  

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, NHF EU v Bratislave, prorektor EU v Bratislave, člen 
Programovej rady pre habilitačné konanie a inauguračné konanie financie, 
bankovníctvo a investovanie  

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

členovia: 
 

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 pojišťovnictví,  Fakulta financí a účetníctví VŠE v Prahe, 
rektor VŠE v Prahe  

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

a) meno a priezvisko prof. Ing. Marta Orviská, PhD. 

b) akademický titul Ing., PhD. 

c) vedecko-pedagogický titul prof. 

d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta UMB  Banská Bystrica  

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

6. Oponentské posudky:  Príloha č. 3 

7. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul 

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania:  

NÁVRH UDELIŤ  titul docent       Príloha č. 4 
NÁVRH NEUDELIŤ titul docent   

8. Rozhodnutie vedeckej rady fakulty, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, 

a lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti, ak uchádzač podľa rozhodnutia 

vedeckej rady podmienky nespĺňa: 

 

9. Zloženie vedeckej rady fakulty, ktorá prerokovala návrh na udelenie vedecko-

pedagogického titulu „docent“:  

 
 

10. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty, ktorá o žiadosti rozhodovala: Príloha č. 5     
Originál prezenčnej listiny je uložený k nahliadnutiu na sekretariáte dekana. Podpisy sa 



 

 

anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

11. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:  

12. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:  



 

Príloha č. 1 

Údaje o publikačnej činnosti :  

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

Vysokoškolské učebnice (počet/AH)  ACA, ACB 
1/1,02 
ACB (1) 

Skriptá a učebné texty (počet/AH)  BCI 

4/9,691 
BCI01 - 3AH; BCI02 - 0,311 

AH; BCI03 – 3,35 AH; BCI04 

– 3,030 AH 

Vedecké monografie (počet/AH)   AAA, AAB 
1/3,5 AH 

AAA (1) 

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  
4 

ADD01; ADD02; ADD03; 
ADD04 (IF 0,690) 

Vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS    ADM, ADN  
4 

ADM (4) 

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

16 
ADF (13); AED (3);  

 

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 

1 
EAJ (1); substitúcia 

kategóriou 3.1 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 24 

-  zahraničné konferencie   AFA, AFC AFC (5) 

-  domáce konferencie        AFB, AFD AFB (1), AFD (18) 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Citácie a ohlasy (spolu) 39 

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

                kód 1 – (20) 

 kód 2 – (5) 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch                                                                                       kódy: 3, 4 
                 kód 3 – (4) 

          kód 4 – (10) 

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách                                                                                                                                                         kódy: 5, 6 - 



 

Príloha č. 3 

Oponentské posudky 

 
 
 
  



 

Príloha č. 4 

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním  

 

 

  



 

Príloha č. 5 

   Prezenčná lista zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala 

 


