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1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Habilitačná práca sa zaoberá financovaním malých a stredných 
podnikov prostredníctvom vybraných cudzích zdrojov financovania. 
Jej cieľom bolo zhodnotiť súčasný stav vo finanacovaní MaSP 
prostredníctbom vybraných cudzích zdrojov, identifikovať problémy 
obmedzujúce ich využívanie a formulovať odporúčania vedúce 
k zlepšeniu dostupnosti a možností financovania týmto kapitálom 
v slovenských podnikoch. Na základe týchto uvedených skutočností 
považujem zvolenú tému habilitačnej práce za aktuálnu a významnú. 
 

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

Uvedený cieľ predurčil aj metodické spracovanie práce, štruktúru a 
metódy skúmania. Práca je rozdelená na tri základné časti a to: 
teoretické východiská skúmanej problematiky, analýza využívania 
vybraných cudzích zdrojov financovania v slovenských MaSP a 
zlepšovanie možností financovania slovenských MaSP 
prostredníctvom vybraných cudzích zdrojov. Použité vedecké 
metódy skúmania (analyticko-syntetická, induktívno-deduktívna, 
analógia a vedecká abstrakcia, dotazníková metóda) zodpovedajú 
jednotlivým čiastkovým cieľom výskumu. Pri testovaní hypotéz boli 
využité testy: binomiký podielový test, Friedmanov a Wilcoxonov test, 
Spearmanov korelačný koeficient, ďalšie matematicko-štatistické 
metódy, hlavne metódy deskriptívnej štatistiky, tabuľky početností, 
frekvenčné, korelačné a kontigenčné tabuľky ktoré boli spracované 
pomocou programu Mikrosoft Ofice Excel a softweru IBM SPSS. 
Všetky uvedené metódy sú podrobne  spracované na  základe 
domácej a zahraničnej  literatúry. 
Uplatňovanie a využitie  tohto  značného počtu  metód  vedeckej 
práce  svedčí o vysokej teoretickej ako aj   vedeckej  úrovni 
habilitantky. 

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Za prínosy považujem: 
- rozsiahlu analýzu využívania vybraných cudzích zdrojov 
financovania v slovenských MaSP, 
- návrhy a odporúčania na zlepšenie informovanosti ako aj 
využívania týchto vybraných cudzích zdrojov financovania 
 

4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 

 Ing. Miroslava Vinczeová, PhD. pracuje na EF UMB v Banskej 
Bystrici od roku 2003, najprv ako odborná asistentka, od r. 2008 s 
vedeckou hodnosťou PhD. s plným úväzkom vysokoškolského 



habilitanta učiteľa. Od začiatku pôsobenia na EF UMB sa vo svojej 
pedagogickej a vedecko výskumnej činnosti zameriava na 
ekonomiku a riadenie podniku a ich široké ekonomicko-finančné 
súvislosti. Pod jej vedením bolo vypracovaných a obhájených 78 
diplomových a 49 bakalárskych prác, z toho 13 záverečných prác 
v anglickom jazyku. Okrem toho viedla aj práce v rámci študentskej 
vedeckej aktivity. Súčasťou jej pedagogickej činnosti je pravidelná 
účasť v komisiách pre bakalárske a inžinierske štátne skúšky.  
V pedagogickej činnosti menovaná spĺňa všetky kritéria v kategórii 
docent. 
 
Je  autorkou, resp. spoluautorkou týchto publikácií: 1 vysokoškolskéj  
učebnice, 3 odborných monografií, 6 učebných textov a skrípt, 9 
príspevkov v dom. a zahr. časopisoch, 10 príspevkov na 
zahraničných a 30 na domácich vedeckých konferenciách, 3 
vedeckých prác v databázach WOS a Scopus a 9 vedeckých prác 
v domácich recenzovaných zborníkoch. Dôkazom kvality jej 
publikačnej činnosti je aj počet citácii, ktorých je 73, z toho 16 
registrovaných v databázach WoS a Scopus. 
V publikačnej činnosti a v kategórii ohlasov na publikačnú činnosť 
spĺňa menovaná všetky kritéria na vymenovanie za docenta. 
Ako spoluriešiteľ sa podieľala na riešení 10 projektov  a 1 projektu 
ako zodpovedný riešiteľ. Aktívne vystupuje na domácich a 
zahraničných konferenciách. Absolvovala zahraničné pobyty 
a mobility v rámci Erazmus/Erazmus Sokrates, prednáškový, resp. 
výskumný pobyt na University of Balearic Islands, Palma de Mallorca 
v Španielsku, v Krakowe na Ekonomickej univerzite.  
V oblasti koordinácia, resp. riešenie výskumných projektov pre prax 
spĺňa Ing. Miroslava Vinczeová, PhD. kritéria v kategórii docent. 

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

1. Z akého dôvodu ste v práci vylúčili využívanie tradičných 
bankových úverov? 
2. Ktorý z vybraných cudzích zdrojov financovania MaSP bol najviac 
využívaný a prečo? 
3. Dáva MaSP mezanínový kapitál šancu realizovať aj finančne 
náročnejšie projekty bez toho, aby stratil majetkovú kontrolu nad 
svojím podnikom? 
4. Prečo si myslíte, že je v súčasnosti potrebné zaoberať sa u MaSP 
takouto vami navrhovanou diverzifikáciou financovania ?   

6. Záverečné odporúčanie 
k návrhu udelenia 
vedecko-pedagogického 
titulu: 

Na základe môjho predchádzajúceho hodnotenia, po zohľadnení 
mojich pripomienok a odpovedí na uvedené otázky  odporúčam 
habilitačnú prácu k ďalšiemu konaniu a po úspešnej obhajobe 
navrhujem v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších 
predpisov udeliť Ing. Miroslave Vinczeovej, PhD. vedecko-
pedagogický titul docent v odbore Ekonomika a manažment podniku. 

 
 
V Prešove, dňa 5.6.2019  .............................................................  
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