
 

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

 
1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 23.2. 2022 

2. Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania v rozsahu  
a) Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Zuzana Brokešová 
b) Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické 

tituly, vedecké hodnosti: 

Ing., PhD. 

c) Rok narodenia: 1985 

d) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 

a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

Vysokoškolské vzdelanie: 
 
Obdobie: 09/2009-08/2012  
Dosiahnutá kvalifikácia: Philosophiae doctor, PhD. 
Študijný odbor: poisťovníctvo 
Študijný program: poisťovníctvo 
Organizácia: Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 
 
Obdobie: 09/2004-05/2009  
Dosiahnutá kvalifikácia: Inžinier, Ing.  
Študijný odbor: poisťovníctvo  
Študijný program: poisťovníctvo 
Organizácia: Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 
 
Ďalšie vzdelávanie: 
 
Obdobie: 09-10/2015, 05-07/2012 
Vzdelávanie:„Train the trainer“, séria workshopov 
Doklad o vzdelaní: certifikát 
Organizácia: Americká obchodná komora, Hodžovo námestie 568/2, 811 06 
Bratislava  
 
Obdobie: 05/2015 
Vzdelávanie: Workshop inštitucionálnej analýzy 
Doklad o vzdelaní: certifikát 
Organizácia: Ronald Coase Institute, 6346 Waterman Ave, St Louis, MO, United 
States 
 
Obdobie: 02/2014- 06/2014 
Vzdelávanie: Pedagogické vzdelávanie vysokoškolských učiteľov 
Doklad o vzdelaní: osvedčenie 



 

Organizácia: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 
Bratislava 
 
Obdobie:03/2012 
Vzdelávanie: Využívanie štatistického softvéru SPSS Acrea v spolupráci s 
Ekonomickou univerzitou v Bratislave 
Doklad o vzdelaní: certifikát 
Organizácia: Acrea v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, 
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 
 
Obdobie: 10/2010 
Vzdelávanie: Tréning prezentačných zručností pre PhD. študentov 
Doklad o vzdelaní: potvrdenie o absolvovaní 
Organizácia: Slovenská akademická a informačná agentúra, Sasinkova 2629/10, 
811 08 Bratislava 
 

 

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

pracovisko, pozícia): 

Priebeh zamestnaní: 
 
Obdobie: 03/2021-trvá  
Pracovné zaradenie: funkčné miesto docent 
Pracovisko: Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 
Názov a adresa zamestnávateľa: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 
cesta 1, 852 35 Bratislava 
 
Obdobie: 09/2015-trvá  
Pracovné zaradenie: zástupkyňa vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť a 
zahraničné vzťahy 
Pracovisko: Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 
Názov a adresa zamestnávateľa: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 
cesta 1, 852 35 Bratislava 
 
Obdobie: 09/2012-02/2021 odborná asistentka 
Pracovné zaradenie: odborná asistentka 
Pracovisko: Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 
Názov a adresa zamestnávateľa: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 
cesta 1, 852 35 Bratislava 
 
Obdobie: 02/2018-05/2018 
Pracovné zaradenie: analytik mikrodát 
Pracovisko: Odbor výskumu NBS 
Názov a adresa zamestnávateľa: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 
813 25 Bratislava 



 

 
Obdobie: 09/2017-12/2017 
Pracovné zaradenie: hosťujúci pracovník 
Pracovisko: Macquarie Graduate School of Management 
Názov a adresa zamestnávateľa: Macquarie University, Balaclava Rd, Macquarie 
Park NSW 2109, Sydney, Austrália  
 
Obdobie: 07/2008-08/2008 
Pracovné zaradenie: trainee 
Pracovisko: Odbor firemných klientov, Oddelenie vývoja a podpory produktov 
Názov a adresa zamestnávateľa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského 
rad č. 4, 815 74 Bratislave 
 
Priebeh pedagogickej činnosti: 
 
Obdobie: 09/2009 – trvá 
Pracovisko: Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 
Výučba predmetov: seminár k záverečnej práci DP 2, úvod do riadenia rizík, 
financie, štatistické a prognostické metódy, štatistické a prognostické metódy 2, 
riadenie rizík a poistenie (v anglickom jazyku), riziko v poisťovníctve, poistný trh (v 
anglickom jazyku), poistný trh, teória poistenia, finančná analýza v poisťovniach  
 

f) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní (špecializácia): riadenie rizík a poistenie, rozhodovanie sa za rizika, poistný trh, behaviorálna a 
experimentálna ekonómia 

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

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

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

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

skončili (počet doktorandov spolu / počet ukončených doktorandov): 

 
- 

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

sa habilitačné konanie uskutočňuje: 

financie, bankovníctvo a investovanie 

4. Téma habilitačnej práce: Finančné rozhodnutia jednotlivcov v oblasti riadenia osobných rizík: vplyv 
vybraných faktorov 

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

majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 
 

6.  Oponenti habilitačnej práce: 

a) meno a priezvisko 

b) akademický titul 

c) vedecko-pedagogický titul 

d) umelecko-pedagogický titul 

e) pracovisko 

f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

 

  Jaroslav Daňhel 

  Ing. Ph.D. 

  prof. 

 

 

 Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická, Praha 
 ÁNO          NIE  X 



 

a) meno a priezvisko  Tomáš Želinský 

  Ing. PhD. 
  doc. 

 

 

 Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach 

 ÁNO          NIE  X 
 

b) akademický titul 

c) vedecko-pedagogický titul 

d) umelecko-pedagogický titul 

e) pracovisko 

f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

a) meno a priezvisko   Júlia Čillíková 

   Mgr. 

 

 

  Národná banka Slovenska, Bratislava 

 ÁNO          NIE  X 
 

b) akademický titul 

c) vedecko-pedagogický titul 

d) umelecko-pedagogický titul 

e) pracovisko 

f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

 Členovia habilitačnej komisie:   

 Rudolf. Sivák  - predseda 

 Ing. PhD. 

 Dr. h. c.   prof. 
 

 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave  
 ÁNO      X     NIE      

a) meno a priezvisko 

b) akademický titul 

c) vedecko-pedagogický titul 

d) umelecko-pedagogický titul 

e) pracovisko 

f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

a) meno a priezvisko   Jiří Špalek 

  Mgr. Ph.D. 

  prof. 

 
  Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita v Brne 

ÁNO           NIE   X 

b) akademický titul 

c) vedecko-pedagogický titul 

d) umelecko-pedagogický titul 

e) pracovisko 

f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

a) meno a priezvisko   Vladimír Bakeš 

   Ing. PhD. 

 

 

  Kooperativa, a.s., Bratislava 
ÁNO            NIE    X 

b) akademický titul 

c) vedecko-pedagogický titul 

d) umelecko-pedagogický titul 

e) pracovisko 

f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

7. Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť 

uchádzačovi titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania spolu s oponentskými posudkami: 

NÁVRH UDELIŤ 
NÁVRH NEUDELIŤ   
oponentské posudky – Príloha č. 3 



 

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

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

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

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

písomne oznámi toto rozhodnutie s odôvodnením uchádzačovi do 30 dní od 

rozhodnutia príslušnej vedeckej rady. Lehotu na opätovné predloženie 

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

SCHVÁLENIE NÁVRHU    
 

 

 
NESCHVÁLENIE NÁVRHU  
Odôvodnenie: 
Lehota na opätovné predloženie: 

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

10. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:  

11. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:  
 



 

Príloha č. 1 

Údaje o publikačnej činnosti 

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

 
Vysokoškolské učebnice (počet/AH) ACA, ACB 

            
          2/9,526 AH 
 
ACB01 (5,816 AH); 
ACB02 (3,71 AH) 

 
Skriptá a učebné texty (počet/AH) BCI 

 
1/4,008 AH 

 
Vedecké monografie (počet/AH) AAA, AAB 

 
4/11,075 AH 

 
AAB01 (1,561 AH); 
AAB02 (5,91 AH); 
AAB03 (1,454 AH); 
AAB04 (2,15 AH) 

 
 

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   – 6 
 ADD  – 2 
 

ADC01 (IF 0.845 
v roku 2014); 
ADC02 (IF 0.984 
v roku 2014); 
ADC03 (IF 1.338 
v roku 2017); 
ADC04 (IF 0.380 
v roku 2017); 
ADC05 (IF 6.222 
v roku 2020); 
ADC06 (IF 3.240 
v roku 2020); 
ADD01 (IF 0.343 
v roku 2013); 



 

ADD02 (IF 0.260 
v roku 2020); 

 

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

  ADM  –  1 
ADM01 (IF 1.217 
v roku 2019) 

 
 
 

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

ADE – 5 
ADF  – 4 
AEC  – 3 
AED  – 5 

 

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 

 
BDE – 1 
BDF – 7 
BEE –  2  
GHG – 3 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 29 

- zahraničné konferencie AFA, AFC AFC – 21 

- domáce konferencie AFB, AFD            AFD – 8 

 
 

Príloha č. 2 
Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu 

 

Citácie a ohlasy (spolu)               90 

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

kód 1 – 50 
kód 2 –  1 
 

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

kód 3 – 19 
kód 4 – 15 

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách 
kódy: 5, 6 

kód 6 – 5 
 



Príloha č. 3 

 

Oponentské posudky: 



Príloha č. 4 

 

Prezenčná lista zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala: 


