Rozhodnutie
Vedeckej rady FSV UCM v Trnave
dňa 18.6.2021

PhDr. Ján Machyniak, PhD., odborný asistent Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v
Trnave, požiadal dňa 30.3.2021 o začatie habilitačného konania v odbore habilitačného
a inauguračného konania verejná politika a verejná správa.
V súvislosti s predloženou žiadosťou dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav
Mihálik, PhD., na základe overenia splnenia všetkých zákonných a univerzitných požiadaviek uchádzača
vo veci zahájenia habilitačného konania, v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe
získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle
Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a v súlade so Zásadami
habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UCM
v Trnave, predložil žiadosť o zahájenie habilitačného konania Vedeckej rade FSV UCM v Trnave na
zasadnutí dňa 23.4.2021. Vedecká rada na základe hlasovania a uznesenia č. 3/VR FSV zo dňa 23.4.2021
schválila otvorenie habilitačného konania v prospech PhDr. Jána Machyniaka, PhD. v odbore verejná
politika a verejná správa. Zároveň Vedecká rada FSV UCM Trnava odsúhlasila tému habilitačnej
prednášky, zloženie habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce.
PhDr. Ján Machyniak, PhD. predložil VR FSV UCM habilitačnú prácu „Nezávislí
kandidáti zastupiteľských orgánoch územnej samosprávy okres Trnava“ a dňa 17. júna 2021
predniesol jej obhajobu a prezentoval habilitačnú prednášku s názvom „Alternatívne modely
regionálnej samosprávy z pohľadu vybraných aktérov verejnej politiky“.
Na základe vyhodnotenia splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok, kritérií na získanie
titulu docent, 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 vypracovala návrh habilitačnej komisie k habilitačnému konaniu, v ktorom
odporúča VR FSV udelenie titulu docent PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD. v odbore verejná politika a
verejná správa.
Predseda VR FSV UCM predložil Návrh habilitačnej komisie členom VR FSV UCM na zasadnutí dňa
18.6.2021. Členovia VR FSV UCM v Trnave konštatovali, že v priebehu konania bol dodržaný postup
ustanovený zákonom a vyhláškou, a nie sú známe skutočnosti, ktoré by bránili udeleniu titulu docent
PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD.

V Trnave, 18.6.2021

................................................
doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
dekan a predseda VR FSV UCM v Trnave

Hlasovanie VR FSV UCM o návrhu habilitačnej komisie na udelenie titulu docent v odbore verejná
politika a verejná správa PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD.
Výsledok tajného online hlasovania členov VR FSV UCM:
Počet členov VR FSV celkom:
20
Počet fyzicky prítomných členov VR FSV:
9
Počet členov VR FSV online:
5
počet členov VR, ktorí hlasovali:
14
počet členov VR, ktorí hlasovali za:
14
počet členov VR, ktorí hlasovali proti:
0

Hlasovanie overili skrutátori
prof. PhDr. Jana Levická, PhD.

.................................................

doc. PhDr. Bystrík Šramel, PhD.

................................................

Uznesenie č. 3/VR FSV 18.6.2021
Vedecká rada FSV UCM v Trnave na základe výsledkov tajného hlasovania v súlade so zákonom 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
Vyhlášky č. 246/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o
postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent
a profesor v zmysle Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za
profesora na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave súhlasí počtom hlasov 14 s predloženým návrhom
habilitačnej komisie zo dňa 17.6.2021 udeliť titul „docent“ v odbore habilitačného a inauguračného
konania verejná politika a verejná správa PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD., odbornému asistentovi
FSV UCM v Trnave.
Vedecká rada ukladá predsedovi VR FSV UCM v Trnave predložiť návrh na udelenie titulu docent spolu
s dokladmi o priebehu habilitačného konania predsedovi Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave.
V Trnave, 18.6.2021

................................................
doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
dekan a predseda VR FSV UCM v Trnave

