
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Štefan Lyócsa, Doc. Ing., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 16. február 1982, v Prešove 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický 

rast 
2000 – 2005 

Inžinierske štúdium, Ekonomická Univerzita 

v Bratislave, Slovensko. 

Odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment 

podniku 

 

2005 – 2008 

Doktorandské štúdium (PhD.), Ekonomická 

Univerzita v Bratislave, Slovensko. 

Odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment 

podniku 

 

2013 

Habilitácia (doc.), Ekonomická Univerzita v 

Bratislave, Slovensko. 

Odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment 

podniku 

Ďalšie vzdelávanie 2008 

Pokročilé prediktívne modelovanie v SAS 

Enterprise Miner, 

 

2008 

Aplikovaná analytika v SAS Enterprise 

Miner 

Priebeh zamestnaní 2008 – 2014  
Odborný asistent 

Ekonomická Univerzita v Bratislave 

Podnikovohospodárska fakulta 

Katedra hospodárskej informatiky 

a matematiky 

 

2014 – 2015  
Docent 

Ekonomická Univerzita v Bratislave 

Podnikovohospodárska fakulta 

Katedra hospodárskej informatiky 

a matematiky 

 

2014 – 2015  
Externý lektor 

Fakulta manažmentu 

Prešovská Univerzita v Prešove 

Katedra matematických metód a 

manažérskej informatiky 
 

2015 – 2017  
Výskumný pracovník 



Ekonomická univerzita v Bratislave 

Ústav ekonómie a manažmentu 
 

2015 –  
Docent (100% od septembra 2018) 

Fakulta manažmentu 

Prešovská Univerzita v Prešove 

Katedra matematických metód a 

manažérskej informatiky 

 

2017 -  

Docent (30% od Mája 2019) 

Ekonomická univerzita v Bratislave, 

Národnohospodárska fakulta 

Katedra bankovníctva a medzinárodných 

financií 

 

2017 –  

Docent (10% + GAČR + H2020) 

Masarykova univerzita v Brne 

Ekonomicko správní fakulta 

Katedra financií, 

 

2017 –  

Výskumný pracovník (50%) 

Ekonomický Ústav 

Slovenská Akadémia Vied 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Ekonomická Univerzita v Bratislave 

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 

 Informatika - semináre 

 Hospodárska štatistika - semináre 

 Financie a mena - semináre 

 Štatistické metódy - semináre 

 Stratégia finančného investovania - 

semináre 

 Meranie efektívnosti produkčných 

jednotiek I. - prednášky, semináre 

 Meranie efektívnosti produkčných 

jednotiek II. - prednášky, semináre 

 Finančné trhy -  semináre 

 Mikroekonómia (III. stupeň) - prednášky 

 Štatistika – semináre 

 Kvantitatívne metódy v ekonómii I. - 

prednášky, semináre 

 Kvantitatívne metódy v ekonómii II. - 

prednášky, semináre 

 Mikroekonómia (Ekonomická teória - 

časť mikroekonómia) - prednášky, 

semináre 



30 Diplomových prác 

23 Bakalárskych prác 

 

Prešovská Univerzita v Prešove 

Fakulta Manažmentu 

 Štatistika - semináre 

 Aplikovaná štatistika - prednášky, 

semináre 

 Manažérske informačné systémy (III. 

stupeň) - prednášky 

2 Diplomové práce 

3 Bakalárske práce 

1 Dizertačná práca 

 

Ekonomická Univerzita v Bratislave 

Národnohospodárska fakulta 

 Semináre z Diplomovej Práce (predmet) 

1 Diplomová práca 

1 Bakalárska práca 

 

Masarykova Univerzita v Brne 

Ekonomicko-správní fakulta 

 Financial management - prednášky, 

semináre (anglicky) 

Odborné alebo umelecké zameranie Modelovanie volatility, financný manažment, integrácia 

akciových trhov, ekonomická aktivita a akciové trhy, 

teória grafov v ekonómii a financiách, stávkové trhy, 

modelovanie vývoja turistickej aktivity. 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské 

hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, 

podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. 

z.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

domácich vydavateľstvách (1) 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných 

časopisoch (27) 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných 

časopisoch (3) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch (1) 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

(2) 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (2) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (2) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách (10) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách (9) 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných 

úlohách (1) 

BCI Skriptá a učebné texty (3) 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (4) 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (2) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 



FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného 

charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy ...) (1) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 

zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu [o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

citačných indexoch (82) 

Počet doktorandov: školených 

ukončených 

(neplatí pre habilitačné konanie)  

 1 ukončený doktorand. 

 1 po dizertačnej skúške. 

 1 pred dizertačnou skúškou. 

Kontaktná adresa Stromová 5724/22A, 900 27, Bernolákovo,  

Slovensko 

 


