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1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Práca je spracovaná na mimoriadne aktuálnu a významnú tému. 
Jednou z kľúčových úloh štátu je vytváranie priaznivého 
podnikateľského prostredia. Nadmerné daňové a regulačné 
zaťaženie zásadným spôsobom zvyšuje náklady podnikania a tým 
vlastne limituje možnosti rastu blahobytu spoločnosti. V tomto 
prípade sa autor pokúša mapovať, aké sú dopady daňového a 
regulačného zaťaženia na podnikové investície. 

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

Práca je založená na využití kvantitatívnych metód vedeckého 
skúmania a pracuje s druhotnými dátami EÚ a Svetovej banky. 
Spracováva  „makro“ údaje za jednotlivé krajiny a následne aj údaje 
na „mikro“ úrovni dostupné z realizovaného dotazníka Flash 
Eurobarometer 459. Medzi štatistické metódy použité v práci patrí 
regresná analýza panelových údajov, probitová regresia, zhluková 
analýza a faktorová analýza. Štatistické údaje boli spracované 
prostredníctvom softwaru STATA. Štruktúra práce je štandardne 
založená na prehľade literatúry (ten má malé rezervy, mohol byť aj 
širší, na úkor „skriptového“ textu na prvých stránkach), analýze a 
syntéze. 
Hlavným cieľom habilitačnej práce bolo: „...na základe analýzy 
údajov z členských štátov EÚ preskúmať potenciálne vzťahy medzi 
daňovým zaťažením a vybranými prvkami regulačného zaťaženia 
podniku na jednej strane a podnikovými investíciami na druhej 
strane.“ Autor si stanovil aj sedem parciálnych cieľov: 
„Parciálny cieľ 1: Preskúmať veľkosť a štruktúru podnikových 
investícií s následným zameraním na investície do výskumu a vývoja 
v krajinách EÚ.  
Parciálny cieľ 2: Preskúmať daňové zaťaženie podnikov v krajinách 
EÚ a identifikovať daňové prvky potenciálne ovplyvňujúce podnikové 
investície so zameraním na investície do výskumu a vývoja.  
Parciálny cieľ 3: Na základe „makro“ údajov preskúmať úroveň 
vybraných prvkov regulačného zaťaženia podnikov a identifikovať 
potenciálny vplyv vybraných ukazovateľov na podnikové investície v 
krajinách EÚ.  
Parciálny cieľ 4: Na základe dostupných „mikro“ údajov na úrovni 
podnikov identifikovať kľúčové bariéry pre podnikové investície.  
Parciálny cieľ 5: Identifikovať faktory reprezentujúce regulačné 
zaťaženie podnikov a následne preskúmať ich vzájomné prepojenie 
s podnikovými investíciami na základe údajov na „mikro“ úrovni.  



Parciálny cieľ 6: Identifikovať postavenie Slovenska a jeho silné a 
slabé stránky z hľadiska podnikových investícií, daňového a 
regulačného zaťaženia podnikov.  
Parciálny cieľ 7: Vymedziť kľúčové zistenia a ich ekonomické a 
politické implikácie.“ 
Hlavný cieľ aj parciálne ciele sa mu podarilo v plnej miere naplniť a 
práca prináša zaujímavé výsledky z viacerých pohľadov – mapuje 
veľkosť a štruktúru podnikových investícií v EÚ, mapuje daňové 
zaťaženie podnikových investícií, dokladuje že daňové zaťaženie 
podnikov má prevažne negatívny vplyv na podnikové investície, 
dokladuje, že niektoré zložky regulačného zaťaženia podniku majú 
negatívny vplyv na podnikové investície, sumarizuje zistenia a 
definuje silné a slabé stránky Slovenska z pohľadu skúmanej 
problematiky a navrhuje vybrané riešenia. 
Z pohľadu použitých metód, naplnenia stanovených cieľov a obsahu 
nemám k práci žiadne zásadnejšie pripomienky. 

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Prínosom práce je potvrdenie skutočnosti, že daňové a regulačné 
zaťaženie podnikov má negatívny vplyv na podnikové investície – aj 
keď samozrejme nie je ich hlavným determinantom (výsledky 
naznačujú, že v krajinách EÚ existujú aj významnejšie determinanty 
podnikových investícií – napr. ekonomické vyhliadky a problémy s 
externým financovaním). V mikro-pohľade podniky vnímajú 
administratívnu záťaž, zložitosť a nestabilitu daňových pravidiel ako 
významné prekážky pre ich investície. Tento problém je dôležitý aj v 
prípade Slovenska, ako autor dokladuje v záverečnej časti práce. 

4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 
habilitanta 

Habilitant v plnej miere spĺňa požiadavky stanovené EF UMB v 
oblasti pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti (a 
mnohé vysoko prekračuje).  Z pohľadu publikačnej činnosti význam 
výstupov dokladuje mimoriadne vysoký počet citácií na kľúčové 
práce (citácie z jednoznačne externého prostredia).  

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

1. Autor sa krátko venuje aj problematike vyvolaných nákladov 
zdaňovania. Graf 12 by naznačoval, že postavenie SR nie je až také 
zlé - potvrdzujú to aj iné zdroje a akademický výskum? 
2. Tab. 36 naznačuje, že v SR nefunguje právny štát - zdá sa však, 
že podniky označili len jednu stránku tohto problému. Je to dané 
konštrukciou výskumu? Alebo toleranciou? 

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

Odporúčam udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 
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