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Návrh habilitačnej komisie
k udeleniu titulu „docent“ - PhDr. Ján Machyniak, PhD.
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PhDr. Ján Machyniak, PhD., odborný asistent Katedry verejnej správy Fakulty sociálnych vied
UCM v Trnave požiadal dňa 30.3.2021 o zahájenie habilitačného konania v odbore Verejná
politika a verejná správa.
Dekan FSV UCM v Trnave na základe splnenia všetkých stanovených požiadaviek uchádzačom,
v zmysle Zákona č. 93/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z.z., o postupe získavania
vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, a v súlade so
Zásadami habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora
na UCM v Trnave, predložil žiadosť o začatie habilitačného konania Vedeckej rade na zasadnutí
dňa 23.4.2019. VR FSV UCM schválila na základe hlasovania a uznesenia zo dňa 23.04.2021
otvorenie habilitačného konania v prospech PhDr. Jána Machyniaka, PhD. v odbore Verejná
politika a verejná správa. Zároveň odsúhlasila zloženie habilitačnej komisie a oponentov v
zložení:
Habilitačná komisia:
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
predseda komisie
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.,PhD.
člen komisie
doc. JUDr. Michal Jesenko, PhD:
člen komisie
Oponenti habilitačnej práce:
prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.
doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
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PhDr. Ján Machyniak, PhD. predložil VR FSV UCM habilitačnú prácu na tému „Nezávislí
kandidáti v zastupiteľských orgánoch územnej samosprávy okres Trnava“ a dňa 17.6.2021
predniesol jej obhajobu. Súčasne prezentoval habilitačnú prednášku s názvom „Alternatívne
modely regionálnej samosprávy z pohľadu vybraných aktérov verejnej politiky.“

Obhajoba habilitačnej práce
V habilitačnej práci zameranej na alternatívne modely regionálnej samosprávy z pohľadu
vybraných aktérov verejnej politiky autor hovoril o ústavnom zakotvení územnej samosprávy,
o európskych skúsenostiach z vyplnenia priestoru medzi centrálnou vládou a samosprávnymi
jednotkami. Zaujal stanovisko tiež k riešeniu zložitejších úloh na základe princípu subsidiarity
a zdôraznil problematiku vyrovnania regionálnych rozdielov. Vo svojom vystúpení podrobne
analyzoval navrhované alternatívne modely regionálnej samosprávy na Slovensku. Zmienil sa tiež
o procese a postupoch pri uzákonení ôsmych vyšších územných celkov na Slovensku a kritizoval
minimálnu snahu politických strán systémovo a dlhodobo riešiť danú problematiku.
Habilitačná komisia ocenila teoretickú erudovanosť autora v oblasti skúmania problematiky
nezávislých kandidátov v zastupiteľských orgánoch územnej samosprávy.
Oponenti habilitačnej práce pozitívne zhodnotili prácu a jej prínos do rozvoja poznania danej
problematiky.
Habilitačná prednáška
V habilitačnej prednáške venovanej alternatívnym modelom regionálnej samosprávy habilitant
identifikoval fenomén nezávislých kandidátov zastupiteľských orgánoch samospráv na území
okresu Trnava. Zdôraznil, že veľkosť obce môže byť dôležitým determinantom úspešnosti
nezávislých kandidátov v regionálnych voľbách pričom zdôraznil, že s klesajúcim počtom
obyvateľov rastie počet nezávislých kandidátov. V ďalšom vystúpení postupne rozobral pozíciu
nezávislých kandidátov od r. 2005 do r.2017. Uviedol tiež dôvody voľby nezávislých kandidátov.
Celkovo habilitačná komisia konštatovala, že kandidát prezentoval v oboch vystúpeniach odborné
vedomosti v danej oblasti, priniesol vlastný pohľad do riešenia problematiky a preukázal
schopnosť rozvíjať poznanie a výskum vo vedeckom danom smere. Prednáška, vystupovanie a
erudované reakcie v diskusii potvrdili, že uchádzač v plnej miere spĺňa kritériá kladené na
docenta.
Habilitačná komisia na základe vypočutia posudkov, priebehu rozpravy k obhajobe, k prednáške
a k obsahu stanoviska habilitačnej komisie zo dňa 05.05.2021 konštatovala, že PhDr. Ján
Machyniak, PhD. splnil kritériá na menovanie za docenta. Všetky tri posudky oponentov, sú
kladné a oponenti odporúčajú prácu k obhajobe a po jej úspešnom uskutočnení udelenie vedeckopedagogickej hodnosti „docent“.
Na základe vyhodnotenie plnenia všetkých podmienok podľa § 76 ods. 1,3 a 6 zákon č. 131/2002
Z.Z., o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 93/2020
Z.z., v platnom znení, § 1 a 2 Vyhlášky MŠVVŠ a Slovenskej republiky č. 246/2019 Z.z.,
o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent
a profesor, v platnom znení kritérií UCM na získanie titulu docent, stanoviska habilitačnej komisie
zo dňa 05.05.2021 a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného
posúdenia úrovne obhajoby habilitačnej práce ako aj habilitačnej prednášky, habilitačná komisia
na neverejnom zasadnutí dňa 17. júna 2021 odporúča Vedeckej rade FSV UCM schváliť udelenie
titulu docent PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD. v odbore Verejná politika a verejná správa.
Hlasovanie členov habilitačnej komisie na neverejnom zasadnutí, dňa 17. júna 2021:
Počet členov habilitačnej komisie:

3

Počet prítomných členov komisie:

3

Počet hlasujúcich členov komisie:

3

Počet kladných hlasov:

3

Počet záporných hlasov:

0
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