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Oponentský posudok 

na habilitačnú prácu Ing. Zuzany Stoličnej, PhD. 

„Vývoj hospodárskej politiky SR od transformačného obdobia 1989 až po súčasnosť“ 

 

Oponentka:  

Doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.  

Ekonomická univerzita, Fakulta podnikového manažmentu, Dolnozemská 1/b, 852 35 

Bratislava 

 

Habilitačná práca (vedecká monografia) Ing. Zuzany Stoličnej, PhD. „Vývoj 

hospodárskej politiky SR od transformačného obdobia 1989 až po súčasnosť“ je spracovaná 

na 96. stranách. Habilitačná práca je uvedená v slovenskom jazyku vo forme knižnej 

publikácie.  

Habilitačná práca je logicky rozčlenená, a to okrem úvodu a zoznamu použitej 

literatúry do dvoch dôsledne prepracovaných samostatných kapitol.  

V prvej časti „Menová politika Slovenskej republiky“ autorka vymedzila základné 

obdobia menovej politiky, ktorými sa aj reálne zaoberala. Uviedla, ako prebiehal prechod 

z centrálne plánovaného hospodárstva na trhovú ekonomiku (1989-1992) a analyzovala 

reformy po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1993-1998). Ďalej poukázala na 

formovanie prostredia „malej otvorenej ekonomiky“ (1999-2000), charakterizovala vývoj 

menovej politiky v období veľkých reforiem (2001-2007) a skúmala menovú politiku 

Slovenska a jej vývoj ovplyvnený pôsobením hospodárskej krízy (2008-2012) .  

 Druhá kapitola „Fiškálna politika Slovenskej republiky“  je zameraná na oblasť 

fiškálnej politiky za obdobie rokov 1989 až 2012. Oceňujem tu uvedený rozbor daňovej 

reformy Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie v roku 2004, ako aj charakteristiku 

fiškálnej decentralizácie v roku 2005.  

Zoznam literatúry poukazuje na hlboký záujem Ing. Z. Stoličnej o danú problematiku 

obsahuje 76 vedeckých i odborných zdrojov a 53 internetových zdrojov.  

 

K práci mám tieto otázky, na ktoré prosím odpovedať v rámci diskusie: 

1. Na str. 87, 89 je v grafoch  uvedený za rok 1993 výrazný deficit štátneho rozpočtu. Čo 

spôsobilo spomalenie rastu ekonomiky Slovenskej republiky v transformačnom období 

po roku 1989 ?  

2. V časti 2.2 sú uvedené reformy po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 

V uvedenom období nastúpila nová vláda, ktorá sa zaviazala vyrovnať deficit verejných 

financií - k čomu aj využila niekoľko nástrojov. O aké opatrenia vlády  sa v uvedenom 

čase jednalo ?  

 

Hodnotenie habilitačnej práce: 

a) aktuálnosť zvolenej témy: 

Habilitačná práca Ing. Zuzany Stoličnej, PhD. „Vývoj hospodárskej politiky SR od 

transformačného obdobia 1989 až po súčasnosť“ bola spracovaná aktuálne, poukázala na 

dôležitosť hospodárskej politiky v každom sledovanom období vývoja Slovenskej 



 2 

ekonomiky. Súčasne analyzovala spôsoby uplatnenia menovej a fiškálnej politiky 

v oblasti ekonomickej teórie a praxe za roky 1989 až 2012. 

 

b) splnenie cieľov habilitačnej práce 

Autorka Ing. Zuzana Stoličná, PhD. formulovala stručne hlavný cieľ v úvode 

v nadväznosti na charakteristiku hospodárskej politiky.  Splnenie hlavného cieľa prakticky 

realizovala postupným naplnením dvoch čiastkových cieľov z oblasti menovej a fiškálnej 

politiky v SR. O plnení čiastkových cieľoch informovala priebežne, v každej časti 

habilitačnej práce osobitne. Tým, že postupne splnila čiastkové ciele, prispela aj 

k splneniu hlavného cieľa.  

 

c) zvolené postupy riešenia problémov a výsledky dizertačnej práce 

Ing. Zuzana Stoličná, PhD. použila jednak všeobecné metódy ako analýzu, syntézu, 

indukciu a dedukcia, ako aj základné matematicko-štatistické metódy pri sledovaní 

všetkých procesov charakterizujúcich menovú a fiškálnu politiku. Výsledky boli 

uvádzané prehľadne formou grafickej metódy a súčasne diferencovane v závislosti na  

poskytnutých podkladových údajov z dostupných zdrojov za roky 1989 až 2012, a to za 

Slovenskú republiku. 

 

d) prínos pre prax a pre ďalší rozvoj vedy 

Praktické prínosy sú predovšetkým zhodnotenie vybranej oblasti skúmania za obdobie: 

roky 1989 až 2012. Teoretické prínosy sú zhrnuté najmä v závere prvej a druhej kapitoly. 

Autorka poukázala na množstvo poznatkov z oblasti makroekonómie, ako aj 

z mikroekonómie a ich vzájomného pôsobenia na konkrétne hospodárske výsledky. 

Z uvedeného vyvodila jednotlivé charakteristiky období, dôsledky hospodárskej politiky na 

rozvoj slovenského hospodárstva všeobecne a na jednotlivé ekonomické výsledky 

konkrétne. 

 

e) formálna úprava 

Habilitačná práca je z hľadiska formálneho na požadovanej úrovni. Za pozitívum možno 

označiť to, že autorka uviedla veľa informácií o vybranej oblasti v koncentrovanej podobe 

a systematicky poznatky utriedila, potom z nich vyvodila primerané závery.  

 

Záver: 

Habilitačnú prácu Ing. Zuzany Stoličnej, PhD. „Vývoj hospodárskej politiky SR od 

transformačného obdobia 1989 až po súčasnosť“ hodnotím ako celok pozitívne. 

Odporúčam ju k obhajobe. 

 

Bratislava, dňa 9.11.2013                                                       Doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.

                


