HODNOTIACA

SPRÁVA

Dňa 13.11.2013 si na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre podala žiadosť o začatie habilitačného konania p. Ing. Ľubica Kubicová,
PhD., odborná asistentka na Katedre marketingu Fakulty ekonomiky a manažmentu
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment
podniku.
Dekanka FEM SPU doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. na základe súhlasu VR FEM zo dňa
19.11.2013 v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z.z. z 8.12.2004 o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor,
vymenovala habilitačnú komisiu v nasledovnom zložení:
Predseda:

- Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - rektor SPU v Nitre

Členovia:

- prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. – dekan FPM EU v Bratislave
- doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD. – dekan EF JU v Českých Budějoviciach

Súčasne určila nasledovných oponentov habilitačnej práce:
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc. – FPM EU v Bratislave
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. – VŠEMVS v Bratislave
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. – PEF MU v Brne
Oznámenie o konaní verejnej habilitačnej prednášky bolo uverejnené v denníku SME dňa 8.
apríla 2014, ako aj na úradnej výveske FEM SPU v Nitre.
Ing. Ľubica Kubicová, PhD. predniesla habilitačnú prednášku na tému
„Determinanty ovplyvňujúce dopyt po potravinách.“
dňa 23. 4.2014.
Ing. Ľubica Kubicová, PhD. obhajovala pred Vedeckou radou FEM SPU v Nitre habilitačnú
prácu na tému
„Hodnotenie a komparácia úrovne spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
a modelovanie dopytu vo vybraných socio-demografických skupinách domácností v SR“
dňa 23. 4.2014.
Základné životopisné údaje:
Ing. Ľubica Kubicová, PhD. sa narodila 23.07.1966 v Nitre.
Priebeh vzdelania a dosiahnutých vedeckých hodností:
 v rokoch 1980-1984 navštevovala Gymnázium na Párovskej ulici v Nitre
 v rokoch 1984-1988 navštevovala Obchodnú fakultu Vysokej školy ekonomickej v
Bratislave, odbor Ekonomika zahraničného obchodu



V rokoch 2002 - 2007 – študovala na externom doktorandskom štúdiu na FEM SPU
v Nitre. Štúdium ukončila obhajobou dizertačnej práce a získala tak vedecko-akademickú
hodnosť „PhD.“ vo vednom odbore 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky,
špecializácia Ekonomika a manažment poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného
hospodárstva.

Habilitačná komisia preskúmala plnenie požadovaných kritérií na získanie vedeckopedagogického titulu docent schválených Vedeckou radou FEM SPU a následne Vedeckou
radou SPU v Nitre Ing. Ľubici Kubicovej, PhD. Vychádzajúc z predloženého výkazu
všestrannej činnosti a z komplexného posúdenia plnenia stanovených kritérií na získanie
vedecko-pedagogického titulu docent habilitačná komisia konštatuje, že Ing. Ľubica
Kubicová, PhD. ich komplexne plní.
1. Zhodnotenie pedagogickej činnosti:
Ing. Ľubica Kubicová, PhD. pôsobí na Katedre marketingu FEM SPU v Nitre od roku 2006,
ako odborná asistentka.
Počas pôsobenia v pedagogickej činnosti zabezpečovala výučbu nasledovných predmetov:
od roku 2006 po súčasnosť predmet „Marketing“ pre študentov FEM, FAPZ a FBP
od roku 2008 po súčasnosť predmet „Strategický marketing“ pre študentov FEM
od roku 2009 doteraz predmet „Nákup a predaj na trhu výrobnej sféry“ pre študentov FEM
Ako školiteľka zabezpečovala výchovu 32 študentov bakalárov a 45 diplomantov.
2. Zhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti:
Ing. Ľubica Kubicová, PhD. sa vo svojom výskume zameriava na Marketing a marketingové
stratégie a Trh výrobnej sféry.
Zoznam riešených projektov:
Spoluriešiteľka projektov:
• Projekt KEGA č. 3/5225/07, rok 2007. Programový produkt efektívneho podnikania na
pôde – agromarket. Hlavný riešiteľ prof. Šimo, zástupca riešiteľa Ing. Kubicová
• Projekt VEGA č. 1/4442/07, rok 2007. Význam značky kvality pri garancii kvality a
bezpečnosti potravín z pohľadu účastníkov marketingovej vertikály.
• Projekt Aplikovaný výskum, rok 2008. Objektivizácia parametrov kvality potravín a ich
vplyv na spotrebiteľa.
• VEGA č. 1/1055/11, rok 2011. Výskum faktorov úspešnosti presadenia sa slovenských
agrárnych komodít na trhu EÚ v ekonomickej nestabilite.
Medzinárodná výskumná spolupráca:
• Projekt Leonardo da Vinci – partnerships, č. SK/08/LDV/PART-83410231, FEELS - Food
Chain Management - European Experiences and Local Solutions. V rámci projektu sme sa
zúčastnili projektového stretnutia aj konferencie MACE v Berlíne 2009.

3. Zhodnotenie publikačnej činnosti:
Ing. Ľubica Kubicová, PhD. sa vyznačuje nasledovnou publikačnou aktivitou:
publikovala v autorstve a spoluautorstve 1 vedeckú monografiu v zahraničných
vydavateľstvách, 3 vedecké monografie v domácich vydavateľstvách, 1 vysokoškolskú
učebnicu vydanú v domácom vydavateľstve, 3 skriptá a učebné texty, 11 vedeckú prácu v
zahraničných časopisoch, 4 vedecké práce v domácich časopisoch a 3 vedecké práce
v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch. Okrem toho mala 4 publikované príspevky
na zahraničných vedeckých konferenciách, 15 publikovaných príspevkov na domácich
vedeckých konferenciách, 1 abstrakt príspevkov z domácej konferencie a 1 odbornú prácu
v zahraničnom časopise.
Z jej najvýznamnejších prác možno spomenúť:
• Rovný et. al. (2010): Food chain management - European experiences and local solutions
1. vyd. Graz : Mail Boxes Etc., 2010. 170 s. : ISBN 3-902103-24-8
• Kubicová, Ľ. (2008) Vývoj spotrebiteľského dopytu po potravinách. vyd. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 85 s. ISBN : 978-80-552-0092-7
• Nagyová Ľ., a kol. (2012) : Súčasné tendencie vo výrobe a odbyte vybraných
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkoch v SR, 1. Vyd. Nitra Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. 120 s. ISBN : 978-80-552-0920-3
• Vicen, M. – Kubicová, Ľ. – Minárová, Martina. (2009) Strategický marketing, 1. vyd.
Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 220 s. ISBN : 978-80-552-0179-5
• Vicen, M. – Kubicová, Ľ. – Lušňáková, Z. (2010) Nákup a predaj, 1. vyd. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 128 s. ISBN : 978-80-552-0346-1
• Kubicová, Ľ. (2013) Strategický marketing, Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre, 2013. 169 s. ISBN : 978-80-552-1001-8
• Kubicová, Ľ. (2013) Marketingová stratégia firmy, 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2013. 125 s. ISBN 978-80-552-1083-4
4. Zhodnotenie prednesenej habilitačnej prednášky.
Habilitantka Ing. Ľubica Kubicová, PhD. predniesla habilitačnú prednášku na tému
„Determinanty ovplyvňujúce dopyt po potravinách“, v ktorej prezentovala najnovšie
poznatky v danej oblasti. Z formálneho hľadiska bola prednáška rozdelená na niekoľko častí,
ktoré na seba logicky nadväzovali a vyústili do konkrétnych záverov pre spoločenskú prax.
Habilitačná komisia konštatuje, že habilitantka prejavila počas prednášky erudíciu
a pedagogické majstrovstvo pri oslovení účastníkov habilitačnej prednášky.
Predsedníčka Vedeckej rady FEM SPU navrhla, aby diskusia k habilitačnej prednáške bola
spojená s diskusiou k habilitačnej práci, nakoľko téma prednášky aj habilitačnej práce sú
príbuzné a na seba naväzujúce.

5. Zhodnotenie úrovne a priebehu obhajoby habilitačnej práce.
Habilitantka Ing. Ľubica Kubicová, PhD. predložila habilitačnú prácu na tému Hodnotenie
a komparácia úrovne spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a modelovanie dopytu vo
vybraných socio-demografických skupinách domácností v SR.
Výsledok kontroly originality habilitačnej práce je 0%.
Vo svojom vystúpení Ing. Ľubica Kubicová, PhD. v habilitačnej práci prezentovala
problematiku hodnotenia úrovne spotreby mlieka a mliečnych výrobkov predovšetkým
s dôrazom na vybrané dezagregované spoločenské skupiny domácností, ako sú domácnosti
zohľadňujúce počet nezaopatrených detí a domácnosti členené podľa ekonomického
postavenia prednostu domácnosti v zamestnaní (zamestnanec, SZČO, starobní dôchodcovia).
U vyššie uvedených sociálno – spoločenských skupín domácností habilitantka skúmala
determinanty dopytu, spotrebiteľské správanie a rozhodovanie na trhu potravín mlieka a
mliečnych výrobkov v časovom období rokov 1998-2012. Na základe empirického modelu
testovala prejav ekonomickej teórie dopytu po potravinách, prostredníctvom príjmových a
cenových elasticít v prebiehajúcom transformačnom období Slovenska a v súčasnej
ekonomickej kríze. Zaoberala sa modelovaním dopytu po potravinách na úrovni vybraných
socio – demografických skupín domácností, ktoré umožnilo hlbšiu analýzu úrovne a faktorov,
ktoré spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov podmieňujú. Jednotlivé spoločenské skupiny sa
navzájom odlišujú svojimi preferenciami, štruktúrou spotreby, úrovňou príjmov, zvyklosťami,
reakciou na externé vplyvy a pod. Sekundárne údaje oficiálneho štatistického zisťovania
doplnila o marketingový dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť potreby,
preferencie, motívy a postoje respondentov na spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov na
Slovensku.
V ďalšej časti habilitačného konania odzneli hodnotenia habilitačnej práce podľa
predložených oponentských posudkov nasledovne:
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc. pokladá zameranie habilitačnej práce Ing.
Ľ.Kubicovej, PhD. za aktuálne a užitočné, ked'že prináša hlbšie štruktúrovanú analýzu
dopytu po významnej agrárnej komodite (mlieko), ktorej spotreba na Slovensku je v
porovnaní s krajinami EÚ vel'mi nízka. Modelovaním dopytu viacfaktorovými regresnými
funkciami identifikovala habilitantka vplyv cien, príjmov spotrebiteľov, počtu detí
v domácnostiach na spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov. Analytický charakter práce
prináša nové pohľady na správanie sa domácností v spotrebe mlieka a ponúka užitočné
poznatky pre výrobcov i distribútorov mlieka a mliečnych výrobkov. Metodika práce
nepochybne nájde svoje uplatnenie v pedagogickom procese na FEM SPU v Nitre. Záverom
odporúča po úspešnej obhajobe habilitačnej práce udelit' Ing. Ľubici Kubicovej, PhD.,
vedecko-pedagogický titul docent.
•

• Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. konštatuje, že habilitačná práca Ing.
Ľ.Kubicovej, PhD. predstavuje ucelený produkt jej vedecko-pedagogickej práce. Prezentuje
aj výsledky vlastnej výskumnej činnosti v oblasti hodnotenia a modelovania dopytu po mlieku
a mliečnych výrobkoch v sociálnych skupinách obyvateľstva SR. Prof. Kabát oceňuje aj tú
skutočnosť, že habilitantka prezentuje mlieko nielen ako výsledný potravinový produkt, ale že
ho chápe aj v kontexte jeho dlhého výrobného a spracovateľského procesu a zdôrazňuje jeho
celospoločenský význam z pohľadu chovu hovädzieho dobytka, rozvoja vidieka

a zamestnanosti. V závere odporúča, aby po úspešnej obhajobe bola Ing. Ľ.Kubicovej, PhD.
udelená vedecko-pedagogický titul docent.
• prof. Ing. Jana Stávková, CSc. nebola prítomná na habilitačnom konaní, preto
predsedníčka VR FEM doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. oboznámila prítomných s podstatnou
časťou oponentského posudku a s jeho záverom a odporučením. Prof. Stávková vo svojom
posudku konštatuje, že habilitačná práca je spracovaná na vysoko aktuálnu tému a je
významným príspevkom k rozšíreniu poznatkov o úrovni a vývoji spotreby mlieka
a mliečnych výrobkov a chovania spotrebiteľov k tejto komodite. Ing. Ľ.Kubicová
habilitačnou prácou preukázala dostatok aktuálnych teoretických poznatkov
o spotrebiteľskom správaní, znalosť skúmanej problematiky a všetkých súvislostí v rámci
agrárneho sektoru a spracovateľského priemyslu. Na základe uvedeného doporučuje prácu
k habilitačnému konaniu a k udeleniu vedecko-pedagogického titulu docent.
6. Diskusia:
Nasledovala diskusia k obom častiam habilitačného konania.
V diskusii zaujala habilitantka najskôr stanovisko k posudkom a otázkam oponentov. Podľa
hodnotenia oponentov boli všetky ich otázky a pripomienky rešpektované, prípadne
uspokojivo objasnené.
V rámci diskusie ďalej vystúpili:
Prof. Ing. Alojz Podolák, CSc., Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc., Ing. Elena Hošková,
PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., doc. Ing. Albín Malejčík, CSc. a doc. Ing. Iveta
Zentková, CSc. Pomerne rozsiahla diskusia bola zameraná na:
-

problematiku najvýznamnejších slovenských potravinárskych komodít, v ktorých je
SR konkurencieschopná,
k použitým metódam v habilitačnej práci a interpretácii ich výsledkov,
k problematike podpory spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v slovenských
domácnostiach a na školách v SR,
problematiku reklamy a podpory predaja mlieka a mliečnych výrobkov,
rozdielne prístupy k spotrebe a propagácii mlieka a mliečnych výrobkov v krajinách
EÚ.

Prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., vedúca Katedry marketingu, vyslovila podporné
stanovisko k doterajšej práci a k pôsobeniu habilitantky na katedre.
Možno konštatovať, že v odborne vedenej diskusii bol vznesený rad pripomienok a otázok, na
ktoré habilitantka kvalifikovane odpovedala.
8. Záver habilitačnej komisie
Habilitačná komisia na svojom zasadnutí konanom dňa 23. 4.2014 vyhodnotila plnenie kritérií
na získanie titulu docent 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 Ing. Ľubici
Kubicovej, PhD. a jednomyseľne sa rozhodla predložiť predsedníčke Vedeckej rady Fakulty

