
Výpis zo zápisu a rokovania výberovej komisie na obsadenie funkčného miesta 
docenta a profesora na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity 

Komenského v Bratislave 
 

podľa ustanovení vnútorného predpisu UK č. 19/2022 – Zásady výberového konania na 
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 
pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK 

v Bratislave 
 
I. Výberové konanie na 3 funkčné miesta VŠ učiteľa – docenta na Ústav verejnej 

politiky 
 

a) Zoznam členov výberovej komisie: 
  prof. Martin Kahanec, PhD. 
  prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. 
  prof. György Hajnal, PhD. 
  prof. György Gajduschek, PhD. 
  prof. Beáta Mikušová Meričková, PhD.   
  Bc. Kristína Šlonerová (zástupkyňa študentov/iek) 
 

b) Údaje vybraných uchádzačov a uchádzačiek:   
 
 

 Požiadavky Plnenie požiadaviek 
1. meno, priezvisko, rodné 
priezvisko 
 

 Matúš Sloboda 

2. akademické tituly, 
vedecko-pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické 
tituly, vedecké hodnosti, 
 

 Mgr., PhD.  

3. rok narodenia, 
 

 1988 

4. údaje o vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a 
absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní, 
 

PhD.  2017 – PhD., FSEV UK, 
Verejná politika 

5. údaje o priebehu 
zamestnaní a priebehu 
pedagogickej činnosti, 
 

3 roky po PhD. 
3 roky v rozsahu 50% odb. 
asistenta (t.j. 6 hod./sem.) 

09/2017 – trvá (FSEV UK), odborný 
asistent, v rozsahu 12 
hodín/týždeň 
 
02/2015 – 10/2016 Demagog.sk, 
manažér  
 
09/2012 – 01/2015 Demagog.sk, 
senior analytik  
 



10/2011 – 08/2012  Demagog.sk, 
junior analytik  
 

6. údaje o odbornom alebo o 
umeleckom zameraní, 
 

 politické vedy, verejná 
politika 

7. údaje o publikačnej 
činnosti, 
 

15 vedeckých výstupov 
z toho: 1x A+/2x A  

(aspoň 1 za posledných 5 rokov) 

 16 
z toho:  2 x A (2) 

   

8. ohlasy na vedeckú alebo 
umeleckú prácu, 
 

20 
z toho: 15 registrovaných  

(aspoň 5 za posledných 5 rokov)  

31 
z toho: 17  registrovaných  

z toho 17 za posledných 5 rokov 
 

9. počet doktorandov, 
ktorým je alebo bol 
školiteľom s určením, koľkí z 
nich štúdium ku dňu 
vyhotovenia životopisu 
riadne skončili.  
 

Neaplikuje sa Neaplikuje sa  

 
 
 

 Požiadavky Plnenie požiadaviek 
1. meno, priezvisko, rodné 
priezvisko 
 

 Brian Fabo 

2. akademické tituly, 
vedecko-pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické 
tituly, vedecké hodnosti, 
 

 PhD.  

3. rok narodenia, 
 

  1986 

4. údaje o vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a 
absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní, 
 

PhD.   2017 – PhD. v ekonómii, 
Tillburg University, 
Holandsko   

5. údaje o priebehu 
zamestnaní a priebehu 
pedagogickej činnosti, 
 

3 roky po PhD. 
3 roky v rozsahu 50% odb. 
asistenta (t.j. 6 hod./sem.) 

2018 – trvá, FSEV UK, 8 
hodín/týždeň (4 roky)  
2017/2018 Ekonomická 
univerzita v Bratislave (1 rok)  
2013 a 2016, Mathias 
Corvinus Collegium 
Budapešť, Maďarsko (2 roky)  
2015/2016 - CEU Budapešť, 
teaching assistant (1 rok)  



2017 – 2022, Národná banka 
Slovenska, senior analytik  
 
07/2012 – 2022 Central 
European Labour Studies 
Institute, Bratislava, analytik 
(od 02/2015 externe)  
 
02/2015 – 08/2017 Centre 
for European Policy Studies, 
Brusel (od 09/2015 – 
externe)  
 
09/2015 – 08/2017, CEU 
Budapešť, Marie Curie 
Fellow 
 

6. údaje o odbornom alebo o 
umeleckom zameraní, 
 

 politické vedy, politická 
ekonómia  

7. údaje o publikačnej 
činnosti, 
 

15 vedeckých výstupov 
z toho: 1x A+/2x A  

(aspoň 1 za posledných 5 rokov) 

15 
z toho 12 x A  

z toho 10 za posledných 5 rokov 
 

8. ohlasy na vedeckú alebo 
umeleckú prácu, 
 

20 
z toho: 15 registrovaných  

(aspoň 5 za posledných 5 rokov)  

865 
z toho  96 registrovaných  

z toho 73 za posledných 5 rokov 
 

9. počet doktorandov, 
ktorým je alebo bol 
školiteľom s určením, koľkí z 
nich štúdium ku dňu 
vyhotovenia životopisu 
riadne skončili.  
 

Neaplikuje sa Neaplikuje sa  

 
 Požiadavky Plnenie požiadaviek 
1. meno, priezvisko, rodné 
priezvisko 
 

 Marta Kahancová, rod. 
Mikulíková 

2. akademické tituly, 
vedecko-pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické 
tituly, vedecké hodnosti, 
 

 Ing., M.A., PhD 

3. rok narodenia, 
 

 1977 

4. údaje o vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 

PhD.  2007 -  Amsterdam School 
for Social Science Research 



akademickom raste a 
absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní, 
 

(ASSR), Faculty of Social and 
Behavioural Sciences, 
University of Amsterdam, 
Holanndsko 
 
2022 – trvá, Wageindicator 
Foundation, Amsterdam, 
Holandsko 
 
2008 – trvá, Central European 
Labour Studies Institute 
(CELSI), Bratislava, riaditeľka  
 

5. údaje o priebehu 
zamestnaní a priebehu 
pedagogickej činnosti, 
 

3 roky po PhD. 
3 roky v rozsahu 50% odb. 
asistenta (t.j. 6 hod./sem.) 

 2007/2008 - AIAS 
Amsterdam (1 rok)  

2009/2010 CEU (1 rok)  
2015/2016 CEU (1 rok)  

 
6. údaje o odbornom alebo o 
umeleckom zameraní, 
 

 politické vedy, spoločenské 
vedy  

7. údaje o publikačnej 
činnosti, 
 

15 vedeckých výstupov 
z toho: 1x A+/2x A  

(aspoň 1 za posledných 5 rokov) 

35 
z toho: 16 A 

z toho 8 za posledných 5 rokov 

8. ohlasy na vedeckú alebo 
umeleckú prácu, 
 

20 
z toho: 15 registrovaných  

(aspoň 5 za posledných 5 rokov)  

561 
z toho: 262  registrovaných  

z toho 48 za posledných 5 rokov 
 

9. počet doktorandov, 
ktorým je alebo bol 
školiteľom s určením, koľkí z 
nich štúdium ku dňu 
vyhotovenia životopisu 
riadne skončili.  
 

Neaplikuje sa Neaplikuje sa  

 
 

 Požiadavky Plnenie požiadaviek 
1. meno, priezvisko, rodné 
priezvisko 
 

  Tomáš Tandlich 

2. akademické tituly, 
vedecko-pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické 
tituly, vedecké hodnosti, 
 

   Doc. PhDr., PhD., PhD.  

3. rok narodenia, 
 

 1972 



4. údaje o vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a 
absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní, 
 

PhD.  2000 (PhD.), UK v Bratislave, 
Filozofická fakulta, slovenské 
dejiny  
 
2015 (doc.), UKF v Nitre, 
Filozofická fakulta, história 
 

5. údaje o priebehu 
zamestnaní a priebehu 
pedagogickej činnosti, 
 

3 roky po PhD. 
3 roky v rozsahu 50% odb. 
asistenta (t.j. 6 hod./sem.) 

02/2016 – trvá, UKF FF, 
Katedra histórie, odbor 
pôsobenia: história, docent  
09/2008 – 1/2016 UKF FF, 
Katedra histórie, odbor 
pôsobenia: história, odborný 
asistent  
 
08/1995 – 08/2008 
Ministerstvo vnútra SR, 
Štátny archív v Bratislave, 
odborný radca – archivár 
09/1993 – 06/1995 Slovenské 
národné múzeum, Múzeum 
židovskej kultúry, lektor  
 

6. údaje o odbornom alebo o 
umeleckom zameraní, 
 

  história  

7. údaje o publikačnej 
činnosti, 
 

15 vedeckých výstupov 
z toho: 1x A+/2x A  

(aspoň 1 za posledných 5 rokov) 

43 
z toho:  13 A 

z toho 5 za posledných 5 rokov 
   

8. ohlasy na vedeckú alebo 
umeleckú prácu, 
 

20 
z toho: 15 registrovaných  

(aspoň 5 za posledných 5 rokov)  

129 
z toho: 20  registrovaných  

z toho 12 za posledných 5 rokov 
 

 
9. počet doktorandov, 
ktorým je alebo bol 
školiteľom s určením, koľkí z 
nich štúdium ku dňu 
vyhotovenia životopisu 
riadne skončili.  
 

Neaplikuje sa Neaplikuje sa  

 
c) Názov študijného odboru, v ktorom majú pôsobiť: politické vedy  
d) Počet uchádzačov: 4  

  



II. Výberové konanie na 2 funkčné miesta VŠ učiteľa – profesora na Ústav verejnej 
politiky 
 

a) Zoznam členov výberovej komisie: 
  prof. Martin Kahanec, PhD. 
  prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. 
  prof. György Hajnal, PhD. 
  prof. György Gajduschek, PhD. 
  prof. Beáta Mikušová Meričková, PhD.   
  Bc. Kristína Šlonerová (zástupkyňa študentov/iek) 
  

b) Údaje vybraných uchádzačov a uchádzačiek:   
 

 Požiadavky Plnenie požiadaviek 
1. meno, priezvisko, rodné 
priezvisko 
 

 Katarína Staroňová, rod. 
Venaková 

2. akademické tituly, 
vedecko-pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické 
tituly, vedecké hodnosti, 
 

 Doc. Mgr., PhD.  

3. rok narodenia, 
 

 1972 

4. údaje o vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a 
absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní, 
 

PhD.  
 

2005 –  UK v Bratislave, 
Filozofická fakulta, PhD. - 
Teória politiky  
 
2009 – FSEV UK, doc. – Teória 
politiky  
 
2005 – trvá, FSEV UK (2005 – 
2009 odborná asistentka, od 
2009 docentka)  
 
1999 – 2005 Open Society 
Foundation Bratislava, 
zástupkyňa riaditeľa  
 
 

5. údaje o priebehu 
zamestnaní a priebehu 
pedagogickej činnosti, 
 

3 roky po doc.  
3 roky v rozsahu 50% odb. 
asistenta (t.j. 6 hod./sem.) 

 od 2009 - trvá (doc. – teória 
politiky, predchádzajúci 
odbor pred politickými 
vedami), v rozsahu 12 

hodín/semester  
 

6. údaje o odbornom alebo o 
umeleckom zameraní, 
 

 politické vedy    



7. údaje o publikačnej 
činnosti, 
 

35 
z toho: 2x A+ /4xA / 6xA- 

z toho 2 za posledných 5 rokov 
 

72 (127 celkovo) 
z toho: 22 A 

z toho 12 za posledných 5 rokov  
 

8. ohlasy na vedeckú alebo 
umeleckú prácu, 
 

70 
z toho: 30 

z toho 10 za posledných 5 rokov 
 
 

 

346 
z toho: 98 

z toho 61 za posledných 5 rokov  
 

9. počet doktorandov, 
ktorým je alebo bol 
školiteľom s určením, koľkí z 
nich štúdium ku dňu 
vyhotovenia životopisu 
riadne skončili.  
 

1/1 7/5 

 
 

 Požiadavky Plnenie požiadaviek 
1. meno, priezvisko, rodné 
priezvisko 
 

 Emília Beblavá, rod. Sičáková  

2. akademické tituly, 
vedecko-pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické 
tituly, vedecké hodnosti, 
 

 prof. Ing.,  PhD.  

3. rok narodenia, 
 

 1975 

4. údaje o vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a 
absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní, 
 

PhD.  
 

2004, Ekonomická univerzita 
v Bratislave, PhD. – 
medzinárodné vzťahy  
 
2005 – trvá, FSEV UK (2005 – 
2010 odborná asistentka, 
2010 – 2017 docentka, od 
2017 profesorka)  
 
1998 – 2009 Transparency 
International Slovennsko, 
výskumníčka  
  

5. údaje o priebehu 
zamestnaní a priebehu 
pedagogickej činnosti, 
 

3 roky po doc.  
3 roky v rozsahu 50% odb. 
asistenta (t.j. 6 hod./sem.) 

od 2009 - trvá (doc. – teória 
politiky, predchádzajúci odbor 
pred politickými vedami) 
v rozsahu 8 hodín/semester  

6. údaje o odbornom alebo o 
umeleckom zameraní, 

 politické vedy 



 
7. údaje o publikačnej 
činnosti, 
 

35 
z toho: 2x A+ /4xA / 6xA- 

z toho 2 za posledných 5 rokov 
 

71 (z celkovo 133) 
z toho: 22 A 

z toho 4 za posledných 5 rokov 

8. ohlasy na vedeckú alebo 
umeleckú prácu, 
 

70 
z toho: 30 

z toho 10 za posledných 5 rokov 
 
 

 

293 
z toho: 143 

z toho 69 za posledných 5 rokov 
 

9. počet doktorandov, 
ktorým je alebo bol 
školiteľom s určením, koľkí z 
nich štúdium ku dňu 
vyhotovenia životopisu 
riadne skončili.  
 

1/1 7/5 

 
 

 Požiadavky Plnenie požiadaviek 
1. meno, priezvisko, rodné 
priezvisko 
 

 Tomáš Tandlich 

2. akademické tituly, 
vedecko-pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické 
tituly, vedecké hodnosti, 
 

 Doc. PhDr.,  PhD., PhD.   

3. rok narodenia, 
 

 1972 

4. údaje o vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a 
absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní, 
 

PhD.  
 

2000 (PhD.), UK v Bratislave, 
Filozofická fakulta, slovenské 
dejiny  
 
2015 (doc.), UKF v Nitre, 
Filozofická fakulta, história 
 

5. údaje o priebehu 
zamestnaní a priebehu 
pedagogickej činnosti, 
 

3 roky po doc.  
3 roky v rozsahu 50% odb. 
asistenta (t.j. 6 hod./sem.) 

02/2016 – trvá, UKF FF, 
Katedra histórie, odbor 
pôsobenia: história, docent  
09/2008 – 1/2016 UKF FF, 
Katedra histórie, odbor 
pôsobenia: história, odborný 
asistent  
 
08/1995 – 08/2008 
Ministerstvo vnútra SR, 



Štátny archív v Bratislave, 
odborný radca – archivár 
09/1993 – 06/1995 Slovenské 
národné múzeum, Múzeum 
židovskej kultúry, lektor  
 

6. údaje o odbornom alebo o 
umeleckom zameraní, 
 

  história  

7. údaje o publikačnej 
činnosti, 
 

35 
z toho: 2x A+ /4xA / 6xA- 

z toho 2 za posledných 5 rokov 
 

43 
z toho:  13 A 

z toho 5 za posledných 5 rokov 
   

8. ohlasy na vedeckú alebo 
umeleckú prácu, 
 

70 
z toho: 30 

z toho 10 za posledných 5 rokov 
 
 

 

129 
z toho: 20  registrovaných  

z toho 12 za posledných 5 rokov 
 

 

9. počet doktorandov, 
ktorým je alebo bol 
školiteľom s určením, koľkí z 
nich štúdium ku dňu 
vyhotovenia životopisu 
riadne skončili.  
 

1/1 3/2 

 
 

c) Názov študijného odboru, v ktorom majú pôsobiť: politické vedy   
d) Počet uchádzačov: 3 

 
 
 


