
Návľh inauguračnej komisie k vymenúvaciemu konaniu
doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD.  za profesora

v študijnom odbore 3.1.7 Verejná politika a verejná správa

Doc.   PhDr.   Peter  Horváth,   PhD.,  docent  Fakulty  sociálnych  vied   UCM  v  Trnave,   požiadal  dňa

30.5.2019 o začatie vymenúvacieho konania  v odbore 3.1.7 Verejná politika a verejná správa.

Dekan  FSV  UCM  v  Trnave  na  základe  splnenia    všetkých  stanovených    požiadaviek  žiadaterom,

v zmysle  Zákona  č.   131/2002  Z.z.  o vysokých  školách  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov

v znení  neskorši'ch   predpisov,  Vyhlášky  č.   6/2005  Z.z.,  Vyhlášky  č.   246/2019  Z.   z.   Ministerstva

školstva,    vedy,    výskumu     ašportu     Slovenskej     republiky    o     postupe     získavania     vedecko-

pedagogických    titulov    a    umelecko-pedagogických    titulov    docent    a profesor,     vsúlade    so
Zásadamihabilitačnéhokonaniaoudelenietituludocentaavymenúvaciehokonaniazaprofesora
na  UCM v Trnave,  predložil žiadost'  o začatie vymenúvacieho konania Vedeckej rade m  zasadnuti'
dňa  14.6.2019.  VR  FSV  UCM    schválila  otvorenie  vymenúvacieho  konania  v súlade  s citovanou

vyhláškouazároveňodsúhlasilazloženieinauguračnejkomisieaoponentovvzložení:

Inauguľačná komisia:
1.     prof.  lng.Václavvybíhal,  CSc.

predseda  komisie
2.     prof.  PhDr.Ján  Liďák, CSc.

3.     prof. JUDr.  Karel  Klíma, CSc.  dr.  hab.

4.     prof.  ing.Viktória  Bobáková, CSc.

5.     prof.JUDr. JozefKrálik, CSc.  MBA

náhradný člen  komisie

Oponenti vymenúvacieho konania:
1.     prof.  PhDr.  Blanka  Ŕíchová,  CSc.

2.     prof.  PhDr.  Karel  Lacina,  Drsc.

3.     prof.JUDr.  lgor  palúš,  CSc.

4.     prof.  PhDr. Jozef Lysý,  CSc.

náhradný oponent

FSV  UCM Trnava

ARC Kutná  Hora,  ČR

Metropolitní univerzita  Praha

upJŠ  Košice

VŠ  Danubius

Univerzita  Karlova  Praha

VŠFS  Praha

Fakulta  verejnej  správy  UPJŠ  Košice

PdF  UK Bratislava

lnauguračnáprednáškanatému:formypr/.cĺme/demokraicJ.eno/okó/ne/.úrovn/.doc.PhDr.Petra
Horvátha,  PhD. sa  uskutočnila dňa  17.  októbra 2019 na  FSV UCM vTrnave.

Doc.  PhDr.  Peter  Horváth,  PhD.  sa  v rámci  prednášky  zameral  na  formy  priamej  demokracie  na

lokálnej  úrovni. Venoval  svoju  pozornosť týmto  problémom -uplatnenie  priamej  demokracie  na
celoštátnej  úrovni,  na  regionálnej  úrovni  a  predovšetkým  na  lokálnej  úrovni.    Uviedol,  v ktorých

prípadoch  sa  musí  uskutočniť  referendum  na  lokálnej  úrovni.  Za  jeden  z problémov  lokálneho
referendapovažujeskutočnosť,ženemáktovopredposúdit'obsahlokálnehoreferenda.
V ďalšej   časti   svojho   vystúpenia   uviedol   okruh   problémov   súvisiacich   s vlastnou   realizáciou

lokálneho   referenda.   Me   je   vyriešená   otázka   záväznosti   výsledku   referenda,   diskutabilná   je

hranica   účasti  voličov  referenda,  je   potrebné   riešiť  problém  -  väčšina  vs.   menšina   a  zvlášť  je

potrebné  upravw  právnu  úpravu   referendai/  závere  vystúpeniapoukázal  na  hlavný  problém
Slovenska,   ktorým   je   počet,   veľkosť   obcĺ,   a komparoval   tieto   ukazovatele   so   situáciou   vo
vybraných  krajinách  EÚ.  Upozornn tiež  na  nevhodnost' súčasnej  štruktúry samosprávy,  na  kvalitu



života  v malých   obciach,   nastavenie   štruktúry  podielových   daní,   na   medziobecnú   spoluprácu

a  postavenie nezávislého hlavného kontrolóra.

Vzávere   upozornil   na   problémy,   ktoré   vyžadujú      ďalšie   vedecké   skúmanie   pre   skvalitnenie

úrovne miestnej demokracie v SR.

Možno    konštatovat',    že    inauguračná    prednáška    mala    vysokú    odbornú,    ďdaktickú

a sémantickú  úroveň  a  uchádzač  tak  preukázal  spôsobilost'  pre  pedagogickú  a ostatnú  odbornú
činnosť   profesora.   Aktuálnosť   problematiky   priamej   demokracie   na   lokálnej    úrovni, spôsob

prezentácie    a kvalita    prednášky   vrátane   vynikajúcej    úrovne    vedeckého    vyjadrovania    našli

priaznivú  odozvu  i v následnej  diskusii.

Na  základe  vyhodnotenia  plnenia  všetkých  podmienok  podľa  §  76  ods.1,  5  a 7  v zmysle

Zákona  č.   131/2002  Z.z.  o vysokých  školách  a o zmene  a doplnenĺ  niektorých   zákonov  v zneni'

neskoršĺch  predpisov,  Vyhlášky  č.  6/2005  Z.z.,  Vyhlášky  č.  246/2019  Z.  z.  Ministerstva  školstva,

vedy, vÝskumu a športu Slovenskej republiky o postupe zi`skavônia vedecko-pedagogických titulov

a    umelecko-pedagogických    titulov   docent   a profesor,    vsúlade    so   Zásadami    habilitačného
konania  o udelenie titulu  docenta  a vymenúvacieho  konania  za  profesora  na  UCM  v Trnave,  ako
i na   základe   predložených   dokladov,   oponentských   posudkov,   odborného   posúdenia   úrovne
inauguračnej  prednášky  a v súlade  so  stanoviskom  inauguračnej  komisie  zo  dňa  20.  septembra

2019, inauguračná  komisia odporúča Vedeckej  rade Fakulty sociálnych vied  UCM Trnava  udelenie
titulu  profesor  doc.   PhDr.   Petrovi   Horváthovi,   PhD.  v odbore  3.1.7  Verejná   politika  a  verejná

správa.

Komisia  konštatuje,  že jej  neboli  doručené  žiadne  námietky ani pripomienky  negati'vneho

charakteru,  ktoré by bránili vymenúvaciemu  konaniu doc.  PhDr.  Petra  Horvátha,  PhD.

±Iasovanle  členov  lnauRuračnel komlsle na neĽe.re|nom zasadnutí, dňa  17.októbra 2Q±9i

Počet členov inauguračnej komisie:                  4

Počet oponentov:

Počet prítomných oponentov:

Počet kladných hlasov:

Počet záporných  hlasov:

ma«uračná komisia_

prof. lng. Václav Vybíhal, CSc.
FSV UCM Trnava (predseda komisie)

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
ARC Kutná  Hora,  ČR   --

prof. JUDr. Karel  Klíma, CSc. dr. hab



Metropolitni' univerzita  Praha

prof.  lng. Viktói.ia  Bobáková, CSc.
upJŠ  Košice

Oponenti wmenúvacieho konania

prof. PhDr.  Blanka  Ŕíchová, CSc.
Univerzita  Karlova  Praha

prof. PhDr. Karel  Lacina, Drsc.
VŠFS  Praha

prof. JUDr.  Igor Palúš,  CSc.
Fakulta  verejnej správy UPJŠ  Košice

•A}.


