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Aktuálnosť zvolenej témy: 

Zvolená a spracovaná problematika habilitačnej práce bola, je a aj bude vždy 

veľmi   aktuálna, obzvlášť v treťom tisícročí. Na podporu tohto tvrdenia je 

nevyhnutné citovať habilitantku „zrodenie sociálnych štátov nebolo výsledkom 

žiadneho altruizmu, ale uvedomenia si, že bez zdravej, vzdelanej a kvalifikovanej 

pracovnej sily nie je možné dosiahnuť výkonnú ekonomiku a že sociálne práva 

predstavujú nevyhnutný predpoklad pre zdravý, udržateľný hospodársky 

a sociálny rozvoj a udržanie pokoja a mieru v celosvetovom meradle.“ 

 

Splniteľnosť cieľov: 

Cieľom habilitačnej práce je podľa formulácie habilitantky „snaha priblížiť 

permanentný proces sociálnych reforiem od roku 1989 do súčasnosti (do roku 

2020) realizovaný najmä politikmi, a nie odborníkmi s poukazom na vývoj práva 

sociálneho zabezpečenia a (ne)rešpektovania ľudskej dôstojnosti a základných 

princípov toho-ktorého systému práva sociálneho zabezpečenia, ako aj 

základných hodnôt demokratickej spoločnosti, medzi ktoré nesporne patria 

princípy slobody, rovnosti, solidarity ústiace do základného princípu, a to 

sociálnej spravodlivosti tvoriacej základ právneho štátu a celého jeho právneho 

poriadku.“ 



Možno konštatovať, že sa habilitantke  vyššie stanovený cieľ podarilo úspešne 

splniť. 

 

Zvolené metódy spracovania 

Na riešenie danej problematiky si autorka zvolila základnú vedeckú metódu, 

ktorou je metóda analýzy. Habilitantka súčasne aplikovala metódu 

systematického výkladu. V neposlednom rade pri spracovaní zvolenej 

problematiky využila i metódy dedukcie, právnej logiky a historického výkladu. 

 

Obsahová stránka habilitačnej práce: 

Z obsahového hľadiska habilitantka habilitačnú prácu, okrem obligatórnych 
náležitostí, rozčlenila na osem kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú a tvoria 
usporiadaný celok s dobrým jazykovým prejavom, správnou štylizáciou 
a dobrou vypovedacou schopnosťou. 

Teoretickú časť habilitačnej práce rozpracováva habilitantka tematicky 

komplexne a rozsiahle. 

Osobitne pozitívne hodnotím kritickú analýzu obchodnej formy penzijných 

fondov. 

Z komplexného hľadiska možno konštatovať, že habilitačná práca je 

pozoruhodným dielom a z tohto titulu je veľkým prínosom nielen pre oblasť 

práva, ale aj pre oblasť dejín a osobitne pre oblasť filozofie. 

Odporúčam, aby habilitantka prezentovala svoj návrh dôchodkovej reformy 

v Slovenskej republike s otvorenou metódou koordinácie. 

 

Formálna stránka habilitačnej práce: 

Z formálneho hľadiska je nutné pozitívne hodnotiť jasný a zreteľný spôsob 

vyjadrovania, vrátane používania odborných termínov, čo svedčí o jazykovej 

vyspelosti a zároveň i o odbornej vyspelosti a bohatých vlastných skúsenostiach 

habilitantky. Zo zoznamu použitej literatúry je zrejmé, že habilitantka v priebehu 

pomerne dlhého obdobia odbornej a vedeckovýskumnej práce získala veľmi 

kvalitný prehľad o súčasnej úrovni riešenej problematiky a vytvorila tak 



predpoklady pre úspešné riešenie vlastnej odbornej a vedeckovýskumnej práce, 

čo následne vyústilo do podoby habilitačnej práce. 

 

Záver: 

Habilitačná práca je precízne odborne a vedecky spracovaná a spĺňa 

nadštandardné požiadavky kladené na habilitačnú prácu v odbore pracovné 

právo. Habilitačná práca je po obsahovej stránke vyvážená, bez zbytočných 

formálnych nedostatkov. Je zrejmé, že habilitantka má vysoko nadpriemerný 

prehľad v riešenej problematike a súčasne má i schopnosť analyzovať 

problematiku a hľadať a riešiť dielčie, doteraz známe ale i nepreskúmané 

problémy zo sledovanej oblasti.  

Habilitačná  práca prináša mnoho nových vedeckých poznatkov, ktoré evokujú 

nové postupy v praxi a k ďalšiemu rozvoju výskumu systému sociálneho 

zabezpečenia. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného posudku  o d p o r ú č a m  posudzovanú prácu 

prijať na habilitačné konanie a po jeho úspešnom absolvovaní udeliť JUDr.  

Zuzane Mackovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docentka  v odbore 

pracovné právo. 

 

V Bratislave, dňa 1. júna 2022 

 

                   doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

 

 


