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1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Medzisektorová spolupráca a možnosti, ktoré otvára v rámci nových 
prístupov k plneniu alokačnej a redistribučnej funkcie štátu v 
ekonomike sa stala výzvou 21. storočia. Demonopolizácia systému 
verejných služieb postavila mimovládne neziskové organizácie do 
úlohy jedného z kľúčových hráčov nielen z pohľadu teórie 
moderného štátu blahobytu, ale aj z pohľadu meniacich sa 
podmienok hospodárskej praxe. Riešenie problému zabezpečovania 
služieb sociálneho bývania mimovládnymi neziskovými 
organizáciami je vysoko aktuálne a habilitačná práca je svojím 
obsahom cenným príspevkom k odbornej diskusii k praktickým 
otázkam uplatnenia konceptu public-private-civic mix v systéme 
zabezpečovania verejných služieb. 

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

Autorka práce preukázala osvojenie si súčasného stavu teoretického 
poznania problému v medzinárodnom kontexte a znalosť parciálnych 
výsledkov skúmania problému. To jej umožnilo formulovať originálny 
predmet skúmania/výskumný problém v domácom kontexte 
poznania problému, čo je jedným z predpokladov vedeckej hodnoty 
práce. Isté rezervy možno vidieť vo voľbe metód vedeckého 
výskumu a teda v naplnení požiadavky inovatívnosti metodiky 
riešenia výskumného problému, to je však, podľa môjho názoru, 
spôsobené objektívnymi možnosťami empirického výskumu 
problému v reálnych podmienkach a dostupnosťou dát. Celkovo teda 
možno hovoriť o pridanej vedeckej hodnote práce. Gnozeologický 
základ uchopenia výskumného problému v úvodnej kapitole práce 
predstavuje východisko pre samotný výskum, ktorý má v tomto 
prípade exploračný charakter bez verifikačnej sily jeho záverov, t.j. 
chýbajú hypotézy, respektíve výskumné otázky odvodené z tohto 
gnozeologického základu, ktorých verifikáciou/zodpovedaním by bol 
jasnejšie argumentovaný posun poznania problému v jeho teoretickej 
rovine. Explanačný charakter textu práce má však svoju logiku a 
jednoznačne vedie k naplneniu stanoveného cieľa práce, 
smerujúceho skôr k praktickému riešeniu problému zabezpečovania 
služieb sociálneho bývania mimovládnymi neziskovými 
organizáciami v podmienkach SR.  

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Prínosy habilitačnej práce, ako naznačuje vyššie popísaný charakter 
výskumnu možno očakávať skôr v praktickej rovine riešenia 
problému zabezpečovania služieb sociálneho bývania mimovládnymi 
neziskovými organizáciami. Prezentované výstupy práce môžu 
predstavovať východisko pre ďalší výskum problému orientovaného 
na posun poznania problému, t.j. môžu byť kľúčovými zdrojmi pri 



formulácií vedeckých predpokladov ako gnozneologických, resp. 
logických tvrdení, ktorých overenie platnosti by posunulo vedecké 
poznanie konceptu public-private-civic mix v teórii market failure a 
otvorilo ďalšie možnosti riešenia praktickej roviny zabezpečovania 
služieb sociálneho bývania mimovládnymi neziskovými 
organizáciami. Z tohto pohľadu možno teda hovoriť o reálnych 
prínosoch práce pre širšiu vedeckú komunitu a celospoločenskú 
prax.  

4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 
habilitanta 

Ing. Máriu Murray Svidroňovú vnímam ako mladú talentovanú 
odborníčku pre oblasť neziskového sektora, uznávanú nielen 
akademickou sférou, ale aj odbornou praxou. Popri rozvoji 
vedeckého poznania teórie neziskového sektora a sociálnych 
inovácií je v rámci jej činnosti nespochybniteľným prínosom pre 
spoločenskú prax transformácia nových poznatkov do pedagogickej 
a odborno-poradenskej činnosti pre viaceré inštitúcie. Ing. Murray 
Svidroňová bola a je členkou riešiteľských kolektívov desiatich 
domácich a medzinárodných vedecko-výskumných projektov, čo 
dôkazom kvality jej výskumnej činnosti, ktorú popularizuje 
prostredníctvom bohatej publikačnej činnosti zviditeľňujúcej nielen ju 
ako vedeckú osobnosť, ale aj Ekonomickú fakultu UMB - pracovisko, 
kde pôsobí. Je autorkou 2 vedeckých monografií, 23 vedeckých 
štúdií a 15 príspevkov z medzinárodných konferencií, z toho 6 
vedeckých prác registrovaných v databázach SCOPUS, Web of 
Science. Z tohto pohľadu teda Ing. Murray Svidroňová plní kritéria na 
vymenovanie docentom stanovené vo vedecko-výskumnej, 
publikačnej činnosti. Disemináciu výstupov svojej vedeckej činnosti 
zabezpečuje Ing. Murray Svidroňová okrem publikačnej činnosti aj 
formou svojho pedagogického pôsobenia v predmetoch priamo 
previazaných s orientáciou jej vedecko-výskumnej činnosti. Svoje 
skúsenosti uplatnila aj ako vedúca a oponentka 66 kvalifikačných 
prác. Pôsobenie Ing Murray Svidroňovej v rámci pedagogickej 
činnosti prekračuje rámec formálneho vysokoškolského vzdelávania 
formou jej pôsobenia vo viacerých vzdelávacích programoch 
neformálneho vzdelávania. Uvedené svedčí o kvalite práce Ing. 
Murray Svidroňovej v rámci hodnotených kritérií v oblasti 
pedagogickej a vzdelávacej činnosti. 

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

V práci sa zaoberáte aplikáciou metód VFM a CBA v hodnotení 
zabezpečovania služieb sociálneho bývania mimovládnymi 
neziskovými organizáciami, v čom je ich výhoda oproti vo svete 
štandardne uplatňovanému prístupu hodnotenia tejto oblasti 
prostredníctvom metódy Social Return on Investment (SROI)? 

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

Na základe posúdenia predloženej habilitačnej práce a plnenia 
kritérií na vymenovanie docenta habilitantky Ing. Márie Murray 
Svidroňovej, PhD. jej odporúčam udeliť vedecko-pedagogický titul 
docent v štúdijnom odbore Verejná ekonomika a služby. 
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