
 

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

Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Tomáš Ondruška 

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: 1988 

b) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste  

a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

Obdobie: 09/2011 – 08/2014  

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: 09/2009 – 05/2011  

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: 11/2017 

Vzdelávanie: Využívanie softvéru ArcGIS 

Doklad o vzdelaní: certifikát 

Organizácia: ArcGEO Information Systems, Kutuzovova 13, 831 02 Bratislava 

 

Obdobie: 09/2015 – 06/2016 

Vzdelávanie: Pedagogické vzdelávanie vysokoškolských učiteľov 

Doklad o vzdelaní: osvedčenie 

Organizácia: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 

Bratislava 



 

 

 

Obdobie: 02 – 03/2014 

Vzdelávanie: Využívanie štatistického softvéru SAS 

Doklad o vzdelaní: certifikát 

Organizácia: SAS Slovakia, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 

 

Obdobie: 06/2013, 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: 09/2012 

Vzdelávanie: Využívanie štatistického softvéru SPSS  

Doklad o vzdelaní: certifikát 

Organizácia: Acrea v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

 

c) Údaje o priebehu zamestnaní: 
Obdobie: 02/2019 – trvá  

Pracovné zaradenie: prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou 

Pracovisko: Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 

Názov a adresa zamestnávateľa: Ekonomická univerzita v Bratislave, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

 

Obdobie: 11/2015 – 05/2019 

Pracovné zaradenie: špecialista zaistenia 

Pracovisko: Odbor zaistenia  

Názov a adresa zamestnávateľa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

Dostojevského rad č. 4, 815 74 Bratislava 

 

Obdobie: 09/2014 – trvá  

Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ – odborný asistent 

Pracovisko: Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 

Názov a adresa zamestnávateľa: Ekonomická univerzita v Bratislave, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 



 

 

a priebehu pedagogickej činnosti: Obdobie: 09/2011 – trvá 

Pracovisko: Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 

Výučba predmetov:  

− riadenie rizík a poistenie (prednáška a cvičenie), 2018 – 2022 

− riadenie rizík a poistenie (v anglickom jazyku) (prednáška a cvičenie), 2015-

2022  

− marketing v poisťovníctve (prednáška a cvičenie), 2021/22  

− poisťovníctvo (prednáška), 2020/2021 

− životné poistenie (cvičenie), 2014 – 2016 

− Financie (v anglickom jazyku) – časť poisťovníctvo (prednáška), 2017/2019 

− prezentačné a komunikačné zručnosti v poistných službách (prednáška 

a cvičenie), 2018/19  

− zaistenie (prednáška a cvičenie), 2014 – 2022 

− manažment rizika poisťovní (prednáška a cvičenie), 2014 – 2020 

− štatistické a prognostické metódy v poisťovníctve 1 (prednáška), 2015/16  

− štatistické a prognostické metódy v poisťovníctve 2 (cvičenie), 2017/18 

 

d) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní (špecializácia): riadenie rizík a poistenie, zaistenie, rozhodovanie sa za rizika, životné poistenie 

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: 
Determinanty finančných rozhodnutí spotrebiteľov v otázkach dopytu po poistení 

 

4. Oponenti habilitačnej práce: 

a) meno a priezvisko Jaroslav Daňhel 

b) akademický titul Ing. , CSc. 

c) vedecko-pedagogický titul prof. 

d) umelecko-pedagogický titul   



 

e) pracovisko  Katedra bankovnictví a pojišťovnictví,  Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze   

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

a) meno a priezvisko Erika Pastoráková 

b) akademický titul Ing.,  PhD. 

c) vedecko-pedagogický titul prof. 

d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Katedra poisťovníctva,  NHF EU v Bratislave, vedúca katedry a dekanka fakulty  

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

a) meno a priezvisko Eva Vávrová 

b) akademický titul Ing., Ph.D. 

c) vedecko-pedagogický titul doc. 

d) umelecko-pedagogický titul   
e) pracovisko  Katedra financí,  Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno  

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

5. Členovia habilitačnej komisie: 

predseda:  

a) meno a priezvisko Pavol Ochotnický 

b) akademický titul Ing., CSc. 

c) vedecko-pedagogický titul prof. 

d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Katedra financií, NHF EU v Bratislave, vedúci katedry, 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 Eva Ducháčková 

b) akademický titul Ing., CSc. 

c) vedecko-pedagogický titul prof. 

d) umelecko-pedagogický titul   

e) pracovisko  Katedra bankovnictví a pojišťovnictví,  Fakulta financí a účetnictví VŠE 
v Praze,  zástupkyňa vedúceho katedry  

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

a) meno a priezvisko Marcela Výbohová 

b) akademický titul Ing. 

c) vedecko-pedagogický titul  

d) umelecko-pedagogický titul   



 

 

e) pracovisko  členka predstavenstva ČSOB, a.s., oblasť Rizika a compliance 

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 

3/17,31 

ACA01 (3,00 AH); ACA02 

(10,60 AH); ACB01 (3,71 AH) 

Skriptá a učebné texty (počet/AH)  BCI 

- 

substitúcia kategóriou 1.2 

ACA01; ACA02,  ACB01 

Vedecké monografie (počet/AH)   AAA, AAB 
1/3,624 

AAB02 (3,624 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  

3 
ADC01 (IF 0.845 v roku 

2014); 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  - 

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

18 
AAB01 (1,266 AH); AAB03 

(1,140 AH) 

 ADE (1); ADF (4); AEC (4); 

AED (7) 

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 

7 
BDE (2); BDF (5) 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 17 

-  zahraničné konferencie   AFA, AFC AFC (13) 

-  domáce konferencie        AFB, AFD 
AFD (4); substitúcia 
kategóriou 4.1 



 

Príloha č. 2 

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Citácie a ohlasy (spolu) 55 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS                        kódy: 1, 2 kód 1 – (36)    
kód 2 – (1)  

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch                                                                                       kódy: 3, 4 kód 3 – (7) 
kód 4 – (6) 

 

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách                                                                                                                                                          kódy: 5, 6 
kód 5 – (1) 
kód 6 – (4)  

 



 

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 

 


