
 

 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: 10.05.2022 

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

tituly, vedecké hodnosti: 

Ing.  PhD.   

c) Rok narodenia: 1976 

d) Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste 

a absolvovanom ďalšom vzdelávaní: 

Mgr v Kvantitatívne metódy a informačné systémy, 
Warsaw School of Economics, 2000 
Nostrifikácia diplomu  - Ing. v odbore Kvantitatívne metódy v ekonómii a 

podnikaní, Ekonomická univerzita v Bratislave 2001 

M.A. in Economics, University of Arizona, 2002 

Ph.D. in Economics, University of Arizona, 2006 Dissertation Title: Experiments 

on Fairness and Reputation, 

Associate Professor (docent), University of Canterbury, 2013 

Professor (profesor), Macquarie Graduate School of 
Management, 2015 

 

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

pracovisko, pozícia): 

 

Priebeh zamestnaní: 

Profesor a vedúci ekonomickej disciplíny, Macquarie Graduate School of 
Management, 02/2015 - 03/ 2018 

 

Docent (associate profesor), Katedra ekonómie a financií, University of 

Canterbury, 01/2013 — 07/2015, starší lektor „nad čiarou” 01/2011- 
12/2012, starší lektor 01/2009-12/2010, lektor 01/2007-12 2008) 

Zakladajúci riaditel', New Zealand Experimental 
Economics Laboratory, 06/2012 — 07/2015 
(zakladajúci zástupca riaditel'a, 2011 — 2012) 

Postdoc, SonderForschungsBereich 504, University of Mannheim, 08/2006 - 
12/2006 
 

 



 

Hosťujúci profesor, Katedra financií NHF, Ekonomická univerzita v Bratislave - 
10/ 2010 — 9/2014, 09/2016 — 02/2021 

03/2021 – vo funkcii docenta Katedra financií NHF, Ekonomická univerzita 
v Bratislave 

Hosťujúci člen fakulty, Bratislavské výskumné laboratórium behaviorálnej a 
experimentálnej ekonomiky, 8/2019 — ) 

Výskumný pracovník, Laboratórium experimentálnej ekonomiky Masarykovej 

univerzity, 01/2020 — ) 

 

Pridružený člen fakulty, Laboratórium experimentálnej ekonomiky 
Anchorage v Anchorage, 06/ 2019 — ) 

Hostujúci profesor výskumu, Katedra ekonómie, University of Alaska Anchorage, 

06/2018 — 07/2019 Visiting Scholar, 

Business School University of Sydney a Výskumné centrum kapitálových trhov, 

05/2013 

Hostujúci odborný asistent, Katedra ekonómie, 
Case Western Reserve University, jar 2011 

Hosfujúci odborný asistent (associate professor), 
George J. Stigler Center, University of Chicago 
Graduate School of Business, Zima 2008 

Visiting Scholar, George J. Stigler Center, University of Chicago Graduate School of 

Business, apríl 2007 

 

Priebeh pedagogickej činnosti: 

Macquarie Graduate School of Management: Ekonomický kontext manažmentu 

(MBA), Ekonomika a trhy (Masters of Management), Experimentálne ekonomické 

metódy (HDR), 

Behaviorálna ekonómia pre manažérov (MBA), Manažérska ekonómia (MBA) 

Macquarie Business School: Priemyselná organizácia (vysokoškoláci) 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Laboratórium experimentálnej ekonómie 

(semináre a workshopy), Experimentálne metódy v ekonómii a financiách pre PhD. 



 

študentov (prednášky), Experimentálna ekonómia (prednášky pre študentov PhD. 

a Ing. štúdia), Výskumné metódy pre PhD študentov (prednášky a cvičenia) 

Ekonomická letná škola, Bratislava: Experimentálne metódy v ekonomickom 

výskume (PhD) 

Univerzita v Canterbury: behaviorálna ekonómia (Honors), behaviorálna ekonómia 

práce, ekonómia a psychológia, teória hier (všetci vysokoškoláci) 

Medzinárodná japonská univerzita: Experimentálna ekonómia (magisterské 

štúdium) 

Laboratórium experimentálnej ekonómie VŠE Praha: 
Témy experimentálnej ekonómie (PhD) 
 
Case Western Reserve University: ekonomické správanie a psychológia, teória hier 

(všetci vysokoškoláci) 

University of Arizona: Úvod do experimentálnej ekonómie, Mikroekonomická 

analýza pre obchodné rozhodnutia  (všetci vysokoškoláci), Mikroekonomická 

teória (PhD úroveň TA), Princípy ekonómie (TA) 

Varšavská ekonomická škola: pokročilá mikroekonómia, stredne 

pokročilá mikroekonómia, princípy ekonómie (všetci magistri) 

Vyššia škola obchodu a medzinárodných financií, Varšava: pokročilá 
mikroekonómia, mikroekonómia pre pokročilých, makroekonómia pre 
pokročilých, úvod do ekonometrie (všetky magisterské programy) 

 
f) Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní (špecializácia): Prednášky, konzultácie pre doktorandov, vedecká a výskumná činnosť v oblasti 

experimentálnej a behaviorálnej ekonómie. 

Zakladatel' a bývalý prezident Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Pôsobí v 

redakčnej rade časopisu Journal of Behavioral and Experimental Economics. Je 

držiteľom ocenenia Ronald Coase Institute Outstanding Alumni Award za rok 2019 

a 2021 Macquarie Excellence in Research Award. 

Zaoberá sa experimentálnou a behaviorálnou ekonómiou. Má skúsenosti s 
poradenstvom firmám, vládam a charitám v oblasti behaviorálnych prístupov a 
riešení. Skúmal ako zvýšit' výber finančných prostriedkov na dobročinnosť, 
poskytoval praktické odporúčania organizáciám ohl'adne obchodnej stratégie a 



 

služieb klientov a tiež poradenstvo vládnym agentúram v záležitostiach 
behaviorálnej verejnej politiky. Skúmal porovnávacie algoritmy využívané burzami 
cenných papierov, riadiace štruktúry firiem a správanie zamestnancov a udel'oval 
manažérske odporúčania. Učí študentov MBA, aby vo svojich spoločnostiach 
experimentovali a zistili tak čo funguje, ale aj čo nefunguje. 

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: On the Behavioral Foundation of Reciprocity 

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 

 

 
 

 

 

 

ÁNO          NIE  
 
 

a) meno a priezvisko  

 

 

 
 

 

ÁNO          NIE  
 

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  

 

 

 

 

 

ÁNO          NIE  
 

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:  

 

 

a) meno a priezvisko 

b) akademický titul 



 

c) vedecko-pedagogický titul  

 

 
ÁNO           NIE  

d) umelecko-pedagogický titul 

e) pracovisko 

f) zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje 

a) meno a priezvisko  

 

 

 
ÁNO           NIE 

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  

 

 

 

 
ÁNO            NIE 

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 

            
          - 

 
Skriptá a učebné texty (počet/AH) BCI 

 
Substitúcia kategóriou 2.2 
ADC01 

 
Vedecké monografie (počet/AH) AAA, AAB 

 
Substitúcia kategóriou 2.2 
ADC02, ADC03, ADC04 

 
 

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                                              13 – ADC 
 ADC05, ADC06, ADC07, ADC08, ADC09,  
 ADC10, ADC11, ADC12, ADC13, ADC14, 
  ADC15, ADC16, ADC17 

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 

                                          3 – AEC  

Substitúcia kategóriou 2.2 
 ADC18; ADC19; ADC20; ADC21, ADC22, ADC23,  ADC24,  

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 – BDD  
                                     1 – GHG, 
Substitúcia kategóriami 2.2 
ADC25; ADM01; ADM02; ADM03; ADM04; 

Príspevky publikované v zborníkoch (spolu)                                          17 

- zahraničné konferencie AFA, AFC                                      15 – AFC  

- domáce konferencie AFB, AFD                                      2 – AFD   
– substitúcia AFC 13, AFC 14, AFC 15 

 
 

 
 



 

Príloha č. 2 
Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu 

 

Citácie a ohlasy (spolu)              Google Scholar 561 - overené 

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

 WOS 173 

 Scopus 237 – overené 

 
 SEK: kód 1 (29)  

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

  
  substitúcia kódmi 1, 2  
  
 

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách 
kódy: 5, 6 



Príloha č. 3 

 

Oponentské posudky: 



Príloha č. 4 

 

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


