
NÁVRH 
na vymenovanie Ing. Tomáša Domonkosa, PhD. za docenta 

v odbore manažment 
(spracovaný podľa § 4 ods.11 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z.) 

 
A. Zoznam členov habilitačnej komisie a oponentov prítomných na verejnej habilitačnej 

prednáške. 
 
Členovia komisie: 

1. prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.   predseda 
2. prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.  člen 
3. Univ. Prof. i .R .Dipl. -Ing. Mikulas Luptacik člen 

 
Oponenti: 

1. prof. Dr. Ing. Menbere Workie, Ph. D. oponent 
2. doc. Ing. Martin Lábaj, PhD.   oponent 
3. doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.  oponent  

 

Na základe predložených dokladov, ktoré boli povinnými prílohami Žiadosti 
o habilitačné konanie a na základe čl.11 ods.2 Zásad habilitačného a inauguračného konania 
o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského 
v Bratislave zo dňa 28. 10. 2013 (ďalej len Zásad) a na základe čl.13 ods.2 týchto zásad, 
posúdené habilitačnou komisiou, z čoho bol spracovaný návrh stanoviska pre Vedeckú radu 
fakulty dňa 07.10.2021 (návrh je príloha č.1) a na základe oponentských posudkov, ktoré boli 
doručené v stanovenej zákonom danej lehote, predseda Vedeckej rady fakulty prof. RNDr. 
Michal Greguš, PhD. stanovil a oznámil v dennej tlači a na internetovej stránke univerzity 
dátum, čas, miesto konania a tému habilitačnej prednášky. 

 
B. Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti uchádzača, ako aj jeho 

občianskych a morálnych vlastností: 

Ing. Tomáš Domonkos, PhD., pedagogicky pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických 
vied, Univerzity Komenského v Bratislave, na pozícii odborného asistenta od roku 2016. 
Počas svojej pedagogickej kariéry sa odborne vyprofiloval a aktuálne sa jeho vedecko-
pedagogická činnosť orientuje na nasledujúce oblasti: 

• Kvantitatívne metódy 

• Makroekonomické nerovnováhy 

• Ekonomické efekty starnutia populácie 

• Fiškálne efekty pracovnej migrácie, 

V aktuálnom akademickom roku sa venuje primárne výučbe týchto predmetov: 

• Mikroekonómia  

• Úvod do matematickej ekonómie 

• Makroekonómia  

• Makroekonomická analýza 

• Manažérska ekonómia  
 



Čo sa týka jeho vedeckej aktivity, Ing. Tomáš Domonkos, PhD. sa aktívne podieľa  na riešení 
viacerých, až dvanástich vedecko-výskumných projektov medzinárodných ako aj domácich, 
na pozícii vedúceho projektu, zodpovedného riešiteľa a aj ako člena riešiteľského kolektívu. 
Výsledky riešených úloh boli publikované odbornej verejnosti doma a v zahraničí. 

Čo sa týka pedagogickej činnosti, medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patrí autorstvo 5  
monografií, 2 Vedeckých prác v zahraničných karentovaných  časopisoch impaktovaných a 5 
Vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných a mnoho ďalších 
publikovaných príspevkov v impaktovaných časopisoch, recenzovaných vedeckých 
zborníkoch a na zahraničných konferenciách registrovaných v databázach Web of Science. 
Habilitant má 15 publikovaných príspevkov na domácich a zahraničných vedecký 
konferenciách, ktoré boli využité v pedagogickej praxi.  

Jeho habilitačná prednáška sa hodnotí pozitívne po stránke ako tematickej či obsahovej, tak 
aj z pohľadu prínosu pre daný odbor. Je prínosom rovnako aj pre rozvoj vedeckého poznania 
a aj pre potreby hospodárskej a podnikateľskej praxe. 

Z hľadiska občianskych a morálnych vlastností nie sú voči menovanému 
v ktoromkoľvek ohľade žiadne výhrady. 

 
C. Odporúčanie: 

Na základe celkového zhodnotenia uchádzača, ktoré obsahuje jeho pedagogickú, 
vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, posúdenie habilitačnej prednášky, habilitačná 
komisia 

 
o d p o r ú č a 

schváliť návrh na vymenovanie za docenta  
 

Ing. Tomáša Domonkosa, PhD. v odbore manažment. 
 
Podpisy členov habilitačnej komisie: 

1. prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – predseda ......................................................... 

2. prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.– člen ......................................................... 

3. Univ. Prof. i .R .Dipl. -Ing. Mikulas Luptacik – člen ......................................................... 

Podpisy oponentov: 

1. prof. Dr. Ing. Menbere Workie, Ph. D. ......................................................... 

2. doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. ......................................................... 

3. doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD. ......................................................... 

V Bratislave, 09. 12. 2021 


