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NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie titulu docent  Ing. Zuzane Šimkovej, PhD., 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania získavanie a spracovanie 

zemských zdrojov  
 

Podľa § 1 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Vedecká rada 

Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach,  

na svojom zasadnutí dňa 25. 03. 2021, konaného  prostriedkami informačnej a komunikačnej 

technológie, uznesenie č. 9/2021, schválila habilitačnú komisiu a oponentov habilitačnej práce 

pre habilitačné konanie za docentku Ing. Zuzany Šimkovej, PhD., v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania získavanie a spracovanie zemských zdrojov.   

Predseda: 

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.,  FBERG TUKE 
Členovia:  

doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D., VŠB – TU Ostrava 
Ing. Miloš Petráš, PhD., Obvodný banský úrad Košice 
Oponenti: 

prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD.,MBA,  FBERG TUKE 
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc., UMB Banská Bystrica 
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, MŽP SR Bratislava 
 

     Zo zdravotných dôvodov bol namiesto vymenovaného člena habilitačnej komisie Ing. Miloša 
Petráša, PhD., schválený  VR FBERG TUKE, hlasovaním „per rollam“ 11. 05. 2021, uznesenie č. 14/2021, 
nový člen habilitačnej komisie  Ing. Dušan Oravec, PhD. 

Materiály Ing. Zuzany Šimkovej, PhD., sú podľa § 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor zverejnené na webovom sídle TUKE v záložke Inauguračné a habilitačné 

konania na odkaze: https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-

habilitacne-konania/fberg-habilitacne-konania/ing-zuzana-simkova-phd. 

Podľa § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor bol dátum, čas 

a miesto konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce zverejnený v denníku 

Pravda dňa 04. 05. 2021. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce bolo zverejnené na webovom sídle určenom ministerstvom školstva – na webovom sídle 

Technickej univerzity v Košiciach.  

Oponenti komplexne zhodnotili profil uchádzačky a vyjadrili odporúčanie na udelenie titulu 

docent Ing. Zuzane Šimkovej, PhD., v  odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

získavanie a spracovanie zemských zdrojov.  



 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa konala 20. mája 2021 o 12.00 hod za 

prítomnosti členov VR FBERG TUKE, habilitantky, habilitačnej komisie a oponentov 

habilitačnej práce a bola vykonaná podľa § 108e ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej 

technológie.  

Habilitačná komisia podľa § 1 ods. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor  podľa kritérií na získanie titulu docent konštatuje, že menovaná spĺňa kritériá 

FBERG TUKE schválené VR TUKE. Na základe predložených dokladov, oponentských posudkov 

a odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce celkovo zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzačky a predkladá Vedeckej 

rade FBERG TUKE tento návrh: 

 

I. Základné údaje o uchádzačke 
 

Ing. Zuzana Šimková, PhD., sa narodila v roku 1986 v Košiciach. V  roku 2008  získala titul 

bakalár v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov na FBERG TUKE 

a v roku 2010 získala titul inžinier v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských 

zdrojov. V rokoch 2010 až 2013 absolvovala doktorandské štúdium na FBERG TUKE a v roku 

2013 obhájila doktorandskú dizertačnú prácu na tému „Model efektívneho riadenia 

organizačných zmien v ťažobnom podniku“ na FBERG TUKE. V rokoch 2011 - 2020 získala 

osvedčenia: kurz - Vysokoškolská pedagogika, kurz – Manažérstvo kvality vysokoškolskej 

výučby, osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou – Osobitné vzdelávanie o 

spôsobe výkonu činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a 

prekladateľoch – Odborné minimum. V rokoch 2013 – 2015 pracovala v Moris Slovakia Košice 

v pozíciách ako asistentka konateľov, ISO koordinátorka a manažérka kvality. Od roku 2015 až 

doteraz pracuje ako odborná asistentka a koordinátorka projektov na Ústave zemských 

zdrojov FBERG TUKE. Od roku 2020 je aj správcom sociálnych sietí na Ústave zemských zdrojov 

FBERG TUKE.   

 

II. Zhodnotenie pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti  

Ing. Zuzana Šimková, PhD., zabezpečovala počas svojho pôsobenia (2015-2021) na Fakulte 

baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach výučbu v 13 

predmetoch s celkovým počtom 12 odučených semestrov. Predmety boli zamerané hlavne na 

oceňovanie zemských zdrojov, environment, ekonomiku, výpočtovú techniku, marketing a 

manažment. Ide predovšetkým o predmety: marketing, prostriedky výpočtovej techniky, 

strategický manažment zemských zdrojov, ekonomika podniku, oceňovanie zemských zdrojov, 

oceňovanie prírodných zdrojov, enviro aspekty podnikania so zemskými zdrojmi, integrovaný 



 

manažment vôd, manažérstvo vodárenských systémov, komerčná logistika - odborná 

terminológia v cudzom jazyku, ekonomické teórie, bloková terénna výučba, semestrálny 

projekt.  

Predmet: strategický manažment zemských zdrojov zabezpečila aj študijnou literatúrou ako 

nový zavedený predmet – prednášky, cvičenia.  

Ing. Zuzana Šimková, PhD., sa podieľala na tvorbe výučbových filmov, videoprogramov, a 

online didaktických materiálov „Tvorba Power Point prezentácií + Audio nahrávok k 

vzdelávaciemu projektu MC-CEMP: Masters course in circular economy for materials 

processing – collaborating, training and supporting RIS countries to transfer knowledge and 

develop capacity.“ 

Ing. Zuzana Šimková, PhD., bola vedúcou 1 diplomovej práce a 1 bakalárskej práce. 
Podieľala sa na riešení vzdelávacieho projektu EIT RM KAVA - MC-CEMP: Masters course in 
circular economy for materials processing – collaborating, training and supporting RIS 
countries to transfer knowledge and develop capacity. 
 
 

III. Zhodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 

Z odborného a vedecko-výskumného hľadiska Ing. Zuzana Šimková, PhD., sa v súčasnosti 

venuje predovšetkým rozhodovaciemu modelu procesu hodnotenia surovinovej politiky 

regiónov a riešeniu projektov: H2020 – MIREU - Mining and metallurgy regions of EU, EIT RM 

KAVA – MC CEMP: Masters course in circular economy for materials processing – 

collaborating, training and supporting RIS countries to transfer knowledge and develop 

capacity a projektu EIT RM KAVA – mineTALC: Backfill Mining Optimisation for Low- and 

Medium Strength Deposits. 

 Výsledky vedecko-výskumnej a odbornej činnosti sú reprezentované najmä jej výstupmi v 

publikačnej činnosti. Medzi najvýznamnejšie publikácie sa zaraďujú články publikované 

v domácich a zahraničných časopisoch indexovaných v databáze Web of Science a  SCOPUS (7) 

a v databáze Current Contents (3). Celkovo je autorkou/spoluautorkou 77 publikácií. Prevažne 

sa jedná o články vydané v zahraničných časopisoch a o publikačné výstupy z domácich a 

zahraničných konferencií. Viaceré z nich boli citované autormi hlavne v časopisoch s celkovým 

počtom 77 citačných ohlasov v časopisoch a zborníkoch z ktorých 57 je indexovaných 

v databáze Web of Science alebo Scopus.  Ing. Zuzana Šimková, PhD., sa počas svojho 

pôsobenia na FBERG TUKE aktívne podieľala ako spoluriešiteľka na riešení 1 projektu VEGA, 2 

medzinárodných projektov, 1 vzdelávacieho projektu a 1 projektu aplikovaného výskumu. 

Habilitačná komisia konštatuje, že Ing. Zuzana Šimková, PhD., spĺňa ukazovatele 

požadované FBERG TUKE pre habilitácie docentov. 

 

IV. Stanoviská oponentov k habilitačnej práci 

 

Habilitačná práca „Surovinová politika v kontexte obehového hospodárstva (Circular Economy)“ 

je zameraná na problematiku týkajúcu sa surovinovej politiky SR s dôrazom na obehové 

hospodárstvo. 



 

 

Všetci oponenti konštatujú splnenie cieľov habilitačnej práce. Z ich posudkov vyberáme:  

• prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA, konštatuje, že habilitačná práca predstavuje 

zaujímavú analyticko-deskriptívnu prácu s prioritnými prvkami strategického 

manažmentu zameranú na návrh metodiky pre tvorbu a potreby surovinovej politiky. 

Na dosiahnutie tohto hlavného cieľa habilitačnej práce bola dôkladne zmapovaná 

situácia a trendy EÚ v oblasti surovín, ako aj na Slovensku s reflexiou na kritické 

nerastné suroviny a potenciálne zdroje surovín – banské odpady a envirozáťaže. 

Kriticky je zhodnotená aj súčasná surovinová politika, jej štruktúra a východiská, ako aj 

jej potenciál pre pravidelnú aktualizáciu, ktorá by bola prepojená so zmenami v 

ekonomikách krajín, prioritami a výzvami EÚ a hospodárskymi potrebami jednotlivých 

krajín. Habilitačná práca nielen poukazuje na možnosti aktualizácie surovinovej 

politiky, ale aj na možnosti v nastavení mechanizmov revidovania týchto politík v 

prepojiteľnosti s akčnými plánmi. 

• prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc., uvádza, že habilitačná práca zapadá do problematiky 

získavania a spracovania zemských zdrojov. Návrh metodiky efektívneho využívania 

surovinových zdrojov prostredníctvom stanovenia hodnoty ložísk s využitím 

moderných prístupov strategického riadenia je aktuálny predovšetkým z hľadiska 

riešenia surovinovej politiky Slovenska v kontexte obehového hospodárstva. 

Habilitačná práca prispela k riešeniu problematiky využitia dynamických ukazovateľov 

ekonomickej efektívnosti pri zhodnocovaní ložísk nerastných surovín a zhodnocovaní 

technologických surovín. Autorka jasne vymedzila pojem hodnoty ložiska v kontexte 

strategického manažmentu. Dôsledne vymedzila surovinový potenciál odkalísk a háld 

so zameraním na špecifické technologické suroviny. 

• Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, konštatuje, že problematika spracovaná v habilitačnej 

práci je mimoriadne aktuálna a to nielen z pohľadu akademického záujmu o nástroje 

stanovovania hodnôt jednotlivých ložísk nerastných surovín špecifikovaným 

spôsobom, ale aj z hľadiska aktuálneho diania vzhľadom k surovinám a kritickým 

surovinám na pôde EÚ. Hlavnými metódami použitými pri tvorbe práce boli metódy 

analýzy dokumentácie informačných zdrojov, porovnávanie dostupných teoretických 

údajov spracovávanej problematiky, empirické metódy - pozorovanie a skúsenosti z 

predošlých riešených situácií (projektov na medzinárodnej úrovni), kombinácie metód 

ako analýza/syntéza, zároveň indukcia/dedukcia, projekčná syntéza, grafické metódy, 

či porovnávanie a vyhodnocovanie surovinových a geologických údajov, ďalej metódy 

legislatívnej komparácie v podmienkach aplikačnej praxe, či logická metóda 

(analyticko-syntetická). Metodika je v zmysle využitia na ložiskách nerastných surovín, 

medzi ktoré radíme v kontexte obehovosti aj dnes kategorizované haldy, odkaliská, 

environmentálne záťaže univerzálna a je aplikovateľná v podmienkach Slovenskej 

republiky, pretože aby sme poznali potenciál obehovosti ložísk nerastných surovín, 

potrebujeme poznať ich hodnotu. 



 

Každý z oponentov konštatoval, že habilitačná práca zodpovedá požiadavkám k udeleniu 

vedecko-pedagogického titulu docent a odporúčal habilitačnú prácu prijať k obhajobe pred VR 

FBERG TUKE. 

V. Hodnotenie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

 

     Ing. Zuzana Šimková, PhD., predniesla počas verejnej časti zasadania Vedeckej rady FBERG 

TUKE dňa 20. 05. 2021 habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce na tému 

„Surovinová politika v kontexte obehového hospodárstva (Circular Economy)“. Habilitačná 

komisia hodnotí úroveň habilitačnej prednášky ako veľmi dobrú a vyzdvihuje názornosť 

prezentácie dosiahnutých výsledkov. Zvlášť vyzdvihuje komplexnosť celého spracovania 

habilitačnej práce. Na pripomienky a otázky oponentov v posudkoch habilitantka odpovedala 

veľmi presne a kvalifikovane. Nasledovala verejná diskusia, kde reagovala veľmi pohotovo 

a vecne. 

Na základe uvedeného habilitačná komisia konštatuje, že habilitačná prednáška a obhajoba 

habilitačnej práce Ing. Zuzany Šimkovej, PhD., na tému „Surovinová politika v kontexte 

obehového hospodárstva (Circular Economy)“ bola prezentovaná na veľmi vysokej odbornej 

úrovni, uchádzačka zodpovedala všetky otázky oponentov a členov habilitačnej komisie. 

Habilitantka svojou vedeckou a pedagogickou prácou prispieva k rozvoju odboru získavanie 

a spracovanie zemských zdrojov. Habilitantka preukázala publikovaním poznatkov 

v zahraničných karentovaných časopisoch a citáciami v renomovaných databázach Web of 

Science a SCOPUS, že je uznávanou odborníčkou v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania získavanie a spracovanie zemských zdrojov.  

 
VI. Záver 
 

     Podľa § 76 ods. 3  písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Zuzana Šimková, PhD., 

vypracovala habilitačnú prácu na tému „Surovinová politika v kontexte obehového 

hospodárstva (Circular Economy)“. 

Habilitačná komisia podľa § 76  ods. 6 vyššie citovaného zákona ďalej konštatuje, že  

Ing. Zuzana Šimková, PhD.: 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania na vysokej škole.  

b) svojimi vedeckými prácami vytvorila v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania ucelené vedecké dielo. Výsledky jej vedecko-výskumnej 

činnosti boli publikované vo vedeckých zahraničných časopisoch registrovaných 

v databáze Current Contents v celkovom počte 3 a v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS v celkovom počte 7. 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou 

vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch. 



 

Habilitačná komisia podľa § 1  ods. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor  

 

o d p o r ú č a 

udeliť Ing. Zuzane Šimkovej, PhD., titul docent  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania získavanie a spracovanie 

zemských zdrojov. 

 

 

Predseda:      

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.                           ..................................................... 

 

Členovia:       
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.     .......................................................... 

 

Ing. Dušan Oravec, PhD.                                .........................................................
            
   

Košice 20. mája  2021 

 

 

 


