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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca sa zaoberá vysokoaktuálnou problematikou – surovinovou politikou SR s dôrazom na obehové hospodárstvo. Prechod ekonomiky
Slovenska na obehové hospodárstvo predstavuje pre krajinu významnú príležitosť na jej transformáciu a pre nastavenie procesov jej udržateľnosti v
súlade s klimatickými zdrojmi, s reflexiou na ochranu svetových zdrojov, vytvorenie lokálnych pracovných miest a potenciálu konkurenčných výhod.
Prechod na obehové hospodárstvo je v súlade s cieľmi programu udržateľného rozvoja do roku 2030. Ide o systémovo náročný proces, vyžadujúci si
monitoring hlavných trendov a vzorov, ktoré ponúkajú iné krajiny, a kde sú už identifikované faktory úspešnosti, na základe ktorých by si Slovensko
mohlo stanoviť svoje ekonomické a hospodárske priority. Téma habilitačnej práce je spoločensky vysoko aktuálna a relevantná nielen pre tvorcov
politík, ale aj pre vedecko-výskumné komunity a podnikateľskú prax. Habilitačná práca reflektuje na tieto skutočnosti a ponúka mnohé návrhy na
vytvorenie kvalitnej platformy pre úspešnú implementáciu obehového hospodárstva do relevantných politík, pričom hlavný dôraz je kladený na
surovinovú politiku SR. Osobitný význam práce a jej výsledkov vidím v súčasnom období prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027, ako
aj tvorby Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR, pre ktoré je nevyhnutné dôkladné zmapovanie regionálneho potenciálu, či už z pohľadu
nerastných surovín, priemyselnej infraštruktúry, jej budúceho potenciálu, ale aj environmentálnych záťaží. Z toho dôvodu je pre regióny Slovenska
veľmi problematická tvorba strategických investičných a rozvojových balíčkov, ktorá by kopírovala jednak reálny stav, ako aj potenciál v kontexte
udržateľného rozvoja regiónov a ich konkurencieschopnosti.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitantka využila na spracovanie habilitačnej práce metódy: analýzy a syntézy, indukcie a dedukcie, abstrakcie, projekčnej syntézy, grafické metódy,
komparáciu existujúcich dostupných teoretických údajov spracovávanej problematiky a empirické metódy. Použitím týchto metód bola vytvorená
metodika prostredníctvom projekčnej syntézy. Habilitantka uvádza aj vhodnosť využitia metód hodnotenia efektívnosti investičného projektu vzhľadom
ku koncepcii surovinovej politiky. Konštatujem vhodný výber metód a ich aplikáciu na dosiahnutie cieľa práce. Habilitantka podrobne opísala
informačné zdroje nevyhnutné pre spracovanie habilitačnej práce, ako aj údajovú základňu. Pri spracovaní habilitačnej práce využila relevantné zdroje
literatúry.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

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 dizertačnej 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. Autorka práce kriticky zhodnocuje aj
problematickú štruktúru súčasnej surovinovej politiky a ako dôvody jej neaktuálnosti uvádza premiešanie strategických, taktických a operatívnych častí
s rôznou periodicitou aktualizácie a s rôznym spôsobom schvaľovania, doplnené o štatistické prehľady platné k dátumu jej vyhotovenia. Autorka jasne
poukazuje na dôležitosť strategickej trajektórie vo vládnych/strategických dokumentoch – nevyhnutná definícia poslania, vízie, strategických cieľov a
priorít pre slovenský surovinový priemysel. Taktická úroveň musí byť zameraná na konkrétne opatrenia a nástroje. Tieto opatrenia sú zároveň
zvýraznené ako kritická oblasť v Algoritme tvorby surovinovej politiky na Obr. 29. Oceňujem prepojiteľnosť procesných a obsahových línií v rámci
habilitačnej práce, v rámci ktorej zviditeľňujú reálne problémy v oblasti surovinovej politiky a jej kauzálna prepojiteľnosť na relevantné politiky.
Najväčším prínosom je už spomínaný návrh metodiky pozostávajúci zo štyroch fáz: stanovenie hodnoty ložiska, strategické analýzy SWOT a STEP,
hodnotenie ekonomickej efektívnosti a rozhodovacie procesy. Bolo by vhodné všetky tieto fázy odpilotovať prostredníctvom expertných stretnutí,
avšak vzhľadom na dlhotrvajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu to nebolo možné. Verím, že habilitantka túto možnosť využije v rámci svojich
následných výskumov a tým zatraktívni nielen túto tému, ale aj získané výsledky.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Prínos habilitačnej práce vidím v metodologickej podpore aktualizácie surovinovej politiky v kontexte prijímaných strategických dokumentov v
národnom, ako aj v medzinárodnom meradle. Práca nielen poukazuje na možnosti aktualizácie surovinovej politiky, ale aj na možnosti v nastavení
mechanizmov revidovania týchto politík v prepojiteľnosti s akčnými plánmi. V tab. 12 habilitantka uvádza analyzované dokumenty – politiky, smernice,
ciele, nástroje, priority s dopadmi na surovinový priemysel, čím otvára aj ďalšiu a veľmi náročnú oblasť následného skúmania – kvantifikácie
dokumentov a vládnych politík na ekonomiku krajiny a surovinový priemysel. Pre Slovensko je príznačná tvorba veľkého množstva stratégií, avšak len
minimálna časť z nich dosiahla požadované efekty. Z toho dôvodu koncepčná báza tvorby týchto stratégií je nesmierne dôležitá. Práca a jej kvalitné



výstupy iniciuje aj tvorbu analytických nástrojov, ktoré by vyhodnocovali surovinový potenciál vo vzťahu k ekonomickým a hospodárskym
parametrom krajiny, rovnako ako aj environmentálne záťaže vo vzťahu k dopadom na regionálny rozvoj a ekonomické a zdravotné negatíva vznikajúce
z ich lokalizácie na danom území.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

K práci nemám zásadné pripomienky. Oceňujem aj aktívnu prácu habilitantky v projektovej oblasti, úzko prepojenej s témou habilitačnej práce, čím
habilitantka mohla prepojiť dlhodobé skúsenosti výskumného tímu, ktorého bola súčasťou s novými poznatkami a návrhmi, ktoré sú súčasťou jej
vlastnej výskumnej aktivity. Záver práce je viac vo všeobecnej rovine, autorka práce mohla v tejto časti zrekapitulovať výsledky a omnoho viac
zvýrazniť ich využiteľnosť, pretože je vysoká, a zároveň aby sa nestrácal rozsiahly výskumný potenciál, ktorý autorka otvorila v rámci
predchádzajúcich kapitol. 
Práca je pekne vizualizovaná grafickými výstupmi, aj keď niektoré sú ťažšie čitateľné pre rozsiahlosť schematických znázornení a textov v nich.
Taktiež výstupy analýz a štatistické prehľady vhodne dopĺňajú aj tabuľky, ktoré sú prehľadné a výstupy z nich konfrontované a vhodne prepájané.
Práca je konzistentná, vhodne štruktúrovaná, jednotlivé kapitoly sú v logickom slede. 

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1.Vláda SR schválila Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky –
Slovensko 2030 – nové znenie. Dokument vychádza zo 6 národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a vytvára podmienky na zavedenie
strategického riadenia a plánovania na všetkých úrovniach verejnej správy. Slovensko 2030 zároveň plní funkciu Národnej stratégie regionálneho
rozvoja. Ktoré dôležité návrhy podľa Vás vyplývajúce z Vašej práce absentujú v časti 2. Integrovaný rozvojový program: II. Udržateľné využívanie
zdrojov - II.3 Zlepšiť udržateľnosť a odolnosť národnej a regionálnych ekonomík? 

2.Máte nejaké informácie o príprave koncepcií surovinovej politiky, o nastavovaní cieľov, opatrení a merateľných ukazovateľov aj zo zahraničia? 

3.V akých časových intervaloch by ste odporúčali revidovanie stratégie v oblasti surovinovej politiky v podmienkach SR a prečo?

4.V práci sa pomerne malá pozornosť venuje environmentálnym záťažiam, čo bolo zrejme z dôvodu obsahovej a rozsahovej limitácie habilitačnej práce.
Aj napriek existencie enviroportálu v SR je veľmi problematická dostupnosť niektorých dát. Do akej miery zhoršená prístupnosť citlivých dát z oblasti
environmentálnych záťaží bude ovplyvňovať aj vývoj nástrojov surovinovej politiky? Ako tento problém podľa Vás riešia v zahraničí?

5.Kde vidíte väčší problém v nedosahovaní cieľov surovinovej politiky? V problematickom – málo alebo príliš ambicióznom nastavení jej cieľov, resp. v
absencii relevantných nástrojov, alebo v absencii indikátorov, ktorými by sa kvantifikovala východisková pozícia skúmaného parametra, ako aj
dosiahnutý stav? 

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Hlavným cieľom habilitačnej práce je spracovanie potrieb koncepcie surovinovej politiky v kontexte obehového hospodárstva. Dosiahnutie hlavného
cieľa bolo determinované splnením čiastkových cieľov, ktoré sú konzistentné a v logickom slede. Habilitantka si stanovila tri čiastkové ciele:
definovanie hlavných východísk obehového hospodárstva v kontexte udržateľného rozvoja, analýzu súčasnej situácie surovinových zdrojov na pôde
EÚ a súčasnej surovinovej politiky, tvorba konceptu surovinovej politiky v kontexte obehového hospodárstva. Prvé dva čiastkové ciele sú obsiahnuté v
tretej kapitole, tretí čiastkový cieľ je predmetom samostatnej štvrtej kapitoly – Návrh metodiky pre tvorbu surovinovej politiky. Dosiahnutím prvých
dvoch čiastkových cieľov bola vytvorená kvalitná platforma pre tretí cieľ – návrh metodiky. Analýzou podkladových materiálov, ako aj na základe
dostupnej údajovej základne habilitantka vyprofilovala päť základných oblastí, ktoré považuje za nevyhnutné pre aktualizáciu surovinovej politiky:
neoptimálne využívanie surovinových zdrojov, chýbajúce kvalitné informácie o surovinových zásobách, absentujúce posúdenie surovinového
potenciálu v sekundárnych zdrojoch, nereflektovanie budúcich trendov pri posudzovaní kritických surovín pre EÚ a ich závislosť na historických
údajoch, absentujúci rozsiahlejší výskum spracovania odpadu. Výsledok syntézy habilitantka využila na tvorbu návrhu metodiky koncepcie surovinovej
politiky tak, aby boli pokryté všetky relevantné oblasti. Taktiež využila aj výsledky tímovej práce v rámci pôsobenia v pracovnej skupine FBERG v
oblasti oceňovania zemských zdrojov – prezentovaný algoritmus tvorby surovinovej politiky uvádzaný v práci na Obr. 29. Za kritickú oblasť v tomto
algoritme považuje habilitantka výber vhodného opatrenia, resp. nástroja a spôsobu ich aplikácie s cieľom zabezpečiť dlhodobú dostupnosť surovín pre
ich hospodárnu spotrebu. Konštatujem dosiahnutie hlavného, ako aj čiastkových cieľov.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitačná práca je spracovaná na výbornej úrovni a poskytuje zaujímavý a vysoko originálny pohľad na skúmanú problematiku. Práca má jasne
definované horizontálne a vertikálne analytické línie, je precízne prepájaná a konfrontovaná s jednotlivými teoretickými časťami. Konštrukcia
výskumného podkladového materiálu je jasná a vhodne zvolená. Výsledky v práci sú prehľadne diseminované a účelne konfrontované. Práca je
naplnená množstvom faktov a aktuálnych zdrojov. Autorka práce preukázala schopnosť tvorivo pracovať s relevantnou vedeckou literatúrou a
odhaľovať špecifické problémy, hľadať rôzne riešenia a adaptovať ich na skúmané podmienky. 

Celkovo konštatujem, že habilitantka predkladanou prácou preukázala svoju erudovanosť a vysokú mieru odbornosti v skúmanej problematike a
získanými zaujímavými výsledkami podnieti mnohé výskumné tímy naďalej skúmať túto problematiku a podporovať hodnotenie vývoja surovinovej
politiky a jej dopady. V tomto ohľade práca prináša aj mnohé cenné námety pre národný a medzinárodný benchmarking a tým aj ďalšiu skupinu
návrhov pre následné výskumy. Habilitantka preukázala schopnosť tvorivo a vedecky pracovať. 
Predkladaná habilitačná práca spĺňa všetky kritériá kladené na tento druh kvalifikačnej práce. 

Predkladanú habilitačnú prácu odporúčam na základe predchádzajúceho hodnotenia k obhajobe a po jej úspešnom obhájení navrhujem udeliť Ing.
Zuzane Šimkovej, PhD. titul „docent“ v odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov. 



Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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