
 

 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: 1.3. 2022 

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

tituly, vedecké hodnosti: 

Ing., PhD. 

c) Rok narodenia: 1971 

d) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 

a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

Vysokoškolské vzdelanie: 
od 01. septembra 2000 do 23. mája 2006  
študent, študijný odbor Financie, bankovníctvo a investovanie so zameraním na 
Financie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita  v Bratislave, stupeň 
vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: druhý 
 
od 01. októbra 2006 do 30. apríla 2008 
interná doktorandka 
od 01. mája 2008 do 07. júla 2011 
externá doktorandka 
študijný odbor Ekonomická teória, študijný program Hospodárska politika,  
Katedra sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta Ekonomická 
univerzita v Bratislave, stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej 
klasifikácii: tretí  
 
Ďalšie vzdelávanie: 
Obdobie: marec 2019       
British Council, Školenie „People to People Central Europe“ – „People to People  
Slovakia – sociálne inovácie“   
 
Obdobie: máj 2017            
EPIC Austrália, Training + job shadowing „Development of a Train the Trainers in 
employment services“ - Práca so znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie 
 
Obdobie: jún 2016            
EPIC, Lektorský kurz „Simulátor pracovných pohovorov“ 
 
Obdobie: jún 2012              
ACREA, Školenie „Statistické metody v analýze dat“ 
 
Obdobie: 2008 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta 
Rola pedagogického pracovníka v učiacej sa univerzite a Tréning trénerov 



 

Obdobie: 2007 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra 
pedagogiky 
Pedagogické vzdelávanie 

 

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

pracovisko, pozícia): 

Priebeh zamestnaní: 
od 01. mája 2008 do teraz  
odborný asistent Katedry sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta 
Ekonomická univerzita v Bratislave, vedenie prednášok a cvičení  
 
od 1. septembra 2018 do teraz 
vedúca Katedry rozvoja a práce NHF 
 
 od 1. februára 2018 do 31. júla 2018 
poverená vedením Katedry sociálneho rozvoja a práce NHF 
 
od 10. decembra 2015 do 31. januára 2018 
zástupkyňa vedúceho Katedry sociálneho rozvoja a práce NHF 
 
od 01. marca 2004 do 30. septembra 2006 
odborná práca pri zabezpečovaní projektov, zabezpečovanie a organizovanie 
odbornej a administratívnej agendy 
Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF 
 
od 17. marca 2003 do 28. februára 2004  
fiannčný manažér, Stavebná sporiteľňa Wüstenrot, a.s., Grösslingová 77, 824 68 
Bratislava (Slovensko) 
 
od 01. decembra 1991 do 30. novembra 2002 
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava (Slovensko) 
2000 – 2002: vedúca oddelenia – supervízor, zástupca riaditeľa pobočky 
1999 – 2000: vedúca tímu – supervízor, zástupca vedúceho oddelenia 
1991 – 1998: likvidátor 
 
od 12. decembra 1989 do 30. novembra 1991 
Drobný tovar, š. p., Bratislava (Slovensko) 
odborný ekonóm  
 
Priebeh pedagogickej činnosti:  
od 01. októbra 2006 do 30. apríla 2008 
interná doktorandka 
od 01. mája 2008 do 07. júla 2011 
externá doktorandka 



 

Katedry sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta Ekonomická 
univerzita v Bratislave  
 
od 01. mája 2008 do teraz  
odborný asistent Katedry sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
 
Výučba predmetov: sociálne podnikanie, sociálne zabezpečenie, trh práce 
a politika zamestnanosti, sociálna politika, systémy služieb zamestnanosti, 
európske sociálne systémy, inovačná a výskumná politika, aplikovaná sociálna 
politika, simulátor pracovných pohovorov, seminár k záverečnej práci   

f) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní (špecializácia): Sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, trh práce a sociálna inklúzia 
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: 

národné hospodárstvo 

4. Téma habilitačnej práce: Etablovanie a rozvoj konceptu sociálnej ekonomiky v krajinách Európskej únie 
s akcentom na SR 

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 

 

   

  Gabriela Korimová 

  PaedDr. PhD. 

  prof. 

 

  Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica  

ÁNO          NIE   X 
 
 

a) meno a priezvisko  František Ochrana 
 PhDr., DrSc. 

 prof. 

 

Fakulta  sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha 

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   Ingrid Ujváriová 

  Ing. 

 
b) akademický titul 

c) vedecko-pedagogický titul 



 

d) umelecko-pedagogický titul  

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava 

ÁNO          NIE   X 
 

e) pracovisko 

f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

 Členovia habilitačnej komisie:  

  Martin Lábaj   - predseda 

  Ing. PhD. 

  doc. vo funkcii profesor 

 

  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   Vojtěch Krebs 

  Ing. CSc. 

  prof. 

 
  Národohospodářská fakulta,  Vysoká škola ekonomická, Praha 

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   Géza Mihály 

  Ing. CSc. 

 

 

  TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., 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 

            
          5/19,236 AH 
ACB04 (3,085); 
ACB05 (3,385); 
ACB08 (5,162); 
ACB09 (4,244); 
ACB10 (3,36) 

 
Skriptá a učebné texty (počet/AH) BCI 

 
7/29,765 AH 

BCI06 (3,004);  
BCI07 (6,891);  
BCI08 (3,006);  
BCI09 (3,126);  
BCI11 (7,383);  
BCI12 (3,199); 
BCI13 (3,16) 

 
Vedecké monografie (počet/AH) AAA, AAB 

 
1/3,48 AH 

AAA01 (3,48) 
 

AAB  - 3 

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   – 1 
 
ADC01 (IF 2,414) – 
v roku 2020;  
  

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

        ADM  –  1 
 
ADM01 IF neuvedený 
 

 
 

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

ACD –  1 
ADE –  2 



 

ADF –  5 
AEC –  1 
AED –  8 

 

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

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu) 52 

- zahraničné konferencie AFA, AFC            AFA – 2 
AFC – 17 

- domáce konferencie AFB, AFD            AFB – 2 
           AFD – 31 

 
 

Príloha č. 2 
Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu 

 

Citácie a ohlasy (spolu)               165 

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

kód 1 – 13 
kód 2 – 10 
 

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

kód 3 – 47 
kód 4 – 92 

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách 
kódy: 5, 6 

kód 6 – 3 
 



Príloha č. 3 

 

Oponentské posudky: 



Príloha č. 4 

 

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


