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Predmetom tohto posúdenia je predložená habilitačná práca Spotrebná daň
z minerálneho oleja v súvislosti so znižovaním emisie skleníkových plynov
a podpora výroby biopalív v podnikovej sfére, Fakulta ekonomiky a manažmentu
SPU v Nitre, 2018.
Posudok je vypracovaný na základe listu p. dekanky Fakulty ekonomiky a
manažmentu SPU v Nitre zo dňa 17. 12. 2018 k menovaniu oponentom. Posudok je
spracovaný v súlade so stanovenými kritériami Vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z.z.
a ďalšími pokynmi ako aj vo väzbe na všeobecné (bežne používané) postupy pri
posudzovaní podkladov na habilitačné konanie.
Posudzovaná habilitačná práca v zmysle svojho názvu sa zaoberá aktuálnou
tematikou vhodnou na rozpracovávanie na teoretickej, metodologickej i praktickej úrovni,
a to vybranou problematikou ekologizácie a politiky ochrany životného prostredia, ktoré
zásadným spôsobom ovplyvňujú hospodárenie krajín a majú výrazný vplyv na vývoj ich
ekonomiku. Predovšetkým jej konkretizácia na nové nástroje ekologickej politiky,
pomocou ktorých sa krajiny snažia znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Ide
o tému dobre zapadajúcu do rámca dôležitých problémov, súvisiacich s otázkami vplyvu
ekológie do takmer každej sféry a výrazným spôsobom ovplyvňuje fungovanie krajín. Ako
dokument preto môže byť predmetom začatia organizovania a posudzovania v rámci
habilitačného konania v uvedenom študijnom odbore.
1. Stručný popis obsahu habilitačnej práce
Z formálneho i obsahového hľadiska posudzovaná habilitačná práca je spracovaná
v zmysle odporúčanej štruktúry dokumentu pre habilitačné konanie. Obsahuje celkom
šesť typických ´postupových´ kapitol, ktoré rešpektujú zaužívanú metodiku a ktoré
súčasne reprezentujú doterajšiu výskumnú a publikačnú aktivitu uchádzačky. Tomuto
prístupu odpovedá aj osnova habilitačnej práce a technické spracovanie textu.
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Po základnom vymedzení témy práce a stručnom úvode je v druhej kapitole
analyzovaný súčasný stav problematiky. Autorka celkom na dvanástich stranách
dostatočne podrobne a veľmi vhodne popisuje legislatívne a právne prostredie, pomocou
ktorého sa zavádzajú opatrenia na znižovanie skleníkových plynov a popisuje stav
znižovania skleníkových plynov v Slovenskej republike za roky 2007 až 2016 s dôrazom
na opatrenia, prijaté v sektore dopravy a ich efekt na úspory v Slovenskej republike. Takto
spracovaná kapitola je dostatočná pre ďalšie časti habilitačnej práce.
V tretej kapitole habilitačnej práce je na str. 27 uvedený cieľ práce, a to :
„...analyzovanie podpory v poľnohospodárstve a jej dopadov na výrobu biopalív vo väzbe
na znižovanie skleníkových plynov v podnikovej sfére v Slovenskej republike“.
V súvislosti s takto formulovaným cieľom sú v práci stanovené tri hypotézy – tu treba
upozorniť na zvláštnosť prijatej metodiky riešenia.
V štvrtej kapitole v habilitačnej práci autorka predkladá metodiku práce
a zdrojové informácie a údaje, na základe ktorých prácu vypracovala. Zároveň táto časť
v nadväznosti na definovaný cieľ uvádza tzv. čiastkové ciele (správne úlohy), ktoré slúžili
na podrobnejšie rozpracovávanie problematiky. Predznačené a použité metódy
odpovedajú vopred stanovenému cieľu a úlohám. Ide predovšetkým o matematickoštatistický aparát, ktorým autorka preukázala veľmi dobré znalosti v práci s údajmi.
Použitie počítačového programu SAS ako aj v texte práce uvedené ďalšie metódy možno
považovať za vhodné.
V piatej kapitole je prezentovaný vývoj poľnohospodárskych podnikov
v Slovenskej republike za programovacie obdobie rokov 2007 až 2014 s dôrazom na
pestovanie plodín potrebných na výrobu biopalív. Taktiež sú v tejto časti uvedené aj
príklady z iných krajín, ktorým práve podpora pestovania plodín na výrobu biopalív
pomohla dosiahnuť popredné miesto v celosvetovom meradle.
V tejto súvislosti autorka analyzovala finančnú situáciu podnikov na výrobu
biopalív v Slovenskej republike. Podstatnou časťou tejto kapitoly je problematika
zdaňovania pohonných látok, ktoré ako jedno z opatrení sa podieľa na plnení cieľa
z Kjótskeho protokolu a Parížskej klimatickej dohody. Súčasťou je aj analýza vzťahov
medzi daňovým výnosom, ktorý má štát, znečistením životného prostredia a priamymi
platbami v poľnohospodárstve.
Celkove ide o pomerne rozsiahlu časť práce, v ktorou autorka predložila veľmi
pestrý a bohatý sortiment výpočtov a výsledkov analyzovanej oblasti. Vypovedacia
schopnosť textu je doplnená vhodnými grafmi a tabuľkami. Obsahovo autorka preukázala
dobrú znalosť vecnej problematiky, predovšetkým z hospodárenia poľnohospodárskych
podnikov, dotácií, biopalív... a najmä zdaňovania.
Na základe výsledkov z analýzy sú v šiestej kapitole navrhnuté opatrenia, resp.
možnosti, ktoré v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie umožnia
zlepšiť podporu v poľnohospodárstve a zároveň tým prispieť k výraznejšiemu zníženiu
skleníkových plynov v Slovenskej republike. Pomenovanie kapitoly v podobe ´...podpory
pre rozvoj vedy´ je zavádzajúce – ide viac o konštatačné myšlienky, resp. ďalšie získané
výsledky. Explicitné uvedenie vedeckého prínosu riešenia v habilitačnej práci nie je
uvedené.
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2. Formulovanie a splnenie cieľov habilitačnej práce
Cieľ habilitačnej práce je v texte na str. 27 uvedený ako: „...analyzovanie podpory
v poľnohospodárstve a jej dopadov na výrobu biopalív vo väzbe na znižovanie
skleníkových plynov v podnikovej sfére v Slovenskej republike“. Takto formulovaný cieľ
(na prvý pohľad) sa zdá ako veľmi jednoduchý. Ovšem, autorka pod pojmom analýza
vykonala rad „vyšších“ výskumných aktivít, čím posunula celé svoje riešenie do
hodnotnejšej bádateľskej roviny.
3. Prínosy habilitačnej práce
Najvýznamnejšie vlastné prínosy uchádzačky treba vidieť v uvedených troch
tematických oblastiach:
a) v oblasti analytickej - predloženie verného pohľadu na aktuálny stav vymedzenej
problematiky,
b) v metodologickej oblasti - názorné predvedenie použitia súboru vybraných metód
a techník na riešenie,
c) v oblasti využitia – preukázanie mnohých výpočtov a výsledkov a odporúčanie
niektorých návrhov na následné praktické využitie.
Vo všetkých troch oblastiach ide o autorsky pôvodné riešenia, na ktorých
habilitantka preukázala predovšetkým svoje teoretické vedomosti, analyticko-syntetické
schopnosti i praktické zručnosti. Význam habilitačnej práce z hľadiska obsahu je preto
nesporný.
Zhrnutie
Celkove možno obsah habilitačnej práce považovať za pomerne konzistentný
materiál vybranej odbornej problematiky. Možno ju vidieť ako jeden z príspevkov
v problematike ekológie a možných prístupov jej ochrany.
Z formálneho hľadiska je práca vyhotovená na kvalitnej úrovni. Text je zrozumiteľný
a vhodne doplnený grafmi a tabuľkami. Obsahuje všetky náležitosti edičnej a publikačnej
práce.
Habilitačná práca dobre preukazuje odbornú orientáciu p. Ing. Z. Vincúrovej, ktorou
sa v podstate počas svojho akademického pôsobenia aktívne zaoberá. Práca potvrdzuje,
že menovaná je dostatočne odborne aktívnou osobnosťou v uvedenej problematike.
Súčasne existuje reálny predpoklad pre takéto smerovanie aj v ďalšom období.
Pri obhajobe požadujem vysvetliť:
- aká bola ´osobná´ motivácia zaoberať sa touto vybranou problematikou,
- v čom je súlad riešenej problematiky (téma) s obsahom študijného odboru 3.3.16
Ekonomika a manažment,
- aký ďalší ´bohatší´ výskumný aparát by bolo možné použiť pri riešení sledovanej
problematiky,
- aký vedecký prínos je možný z posudzovanej habilitačnej práce.
Na základe vyššie uvedeného posúdenia jednotlivých častí habilitačnej práce,
predovšetkým zhodnotenia jej pozitívnych stránok, možno konštatovať, že predmetná
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práca je dostatočná a možno ju prijať ako podklad k habilitačnému konaniu. Spolu
s ďalšími požadovanými dokumentmi môže vytvoriť ucelený materiál pre úspešnosť tohto
procesu. Preto v zmysle podmienok stanovených príslušnými vyhláškami
odporúčam
habilitačnú prácu predložiť k obhajobe v študijnom odbore Ekonomika a manažment
a
po úspešnej obhajobe pred Vedeckou radou Fakulty ekonomiky a manažmentu
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
habilitantke udeliť
vedecko-pedagogický titul "docent", v skratke "doc."

V Žiline, 7. februára 2019
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