Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent
Ing. Zuzane Vincúrovej, PhD.
Predseda habilitačnej komisie Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. predkladá predsedníčke
Vedeckej rady FEM SPU v Nitre (ďalej len VR FEM) Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elene Horskej
návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Zuzane Vincúrovej, PhD.
Priebeh habilitačného konania
VR FEM dňa 4.12.2018 odsúhlasila habilitačnú komisiu v zložení:
Predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
– Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Členovia:
prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
– Provozně ekonomická fakulta,
Česká zemědělská univerzita v Praze
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
Žilinská univerzita v Žiline
Predsedníčka VR FEM vymenovala oponentov habilitačnej práce, ktorými boli:
– Fakulta hospodárskej informatiky,
Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD., MBA
– Fakulta riadenia a informatiky,
Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
– Fakulta ekonomiky a manažmentu,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Oznámenie o konaní verejnej habilitačnej prednášky bolo uverejnené v denníku SME 23.3.2019,
v mesačníku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity „Poľnohospodár“ číslo 7/ročník 63, ako
aj na úradných výveskách FEM SPU v Nitre.
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

Uchádzačka predniesla dňa 9.4.2019 habilitačnú prednášku na tému:
Vývoj daňového zaťaženia podnikateľských subjektov v SR od roku 2004.
Obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila pred VR FEM dňa 9.4.2019.
Názov habilitačnej práce:
Spotrebná daň z minerálneho oleja v súvislosti so znižovaním emisie skleníkových
plynov a podpora výroby biopalív v podnikovej sfére
Habilitačná komisia vyhodnotila plnenie habilitačných kritérií a na základe predložených dokladov,
oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky
a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkove zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť
uchádzačky a jednomyseľne sa zhodla na závere
-odporučiťVedeckej rade FEM SPU v Nitre v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
a s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR
č. 6/2005 Z.z. udeliť Ing. Zuzane Vincúrovej, PhD. vedecko-pedagogický titul
„d o c e n t “
v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku.
v.r.
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
predseda habilitačnej komisie

