
Návrh habilitačnej komisie lt udeleniu titulu  ,,docent"
JUDr. Vladimi're Žofčinovej, PhD.

v študijnom odbore 3.1.7 Verejná politika a verejná správa

JUDr.    Vladimi'ra    žofčinová,     PhD.,    odborná    asistentka     Fakulty    verejnej    správy    Univerzity

P.J.Šafárika  v Košiciach,  požiadala  dňa  5.4.2019  o  začatie  habilitačného  konania    v odbore  3.1.7

Verejná politika a verejná správa.

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

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

v zneni'  neskorši'ch  predpisov,  Vyhlášky  Ministerstva  školstva  Slovenskej  republiky č.6/2005  Z.z.  o

postupe zi'skavania vedecko-pedagogických titulov alebo  umelecko-pedagogických titulov docent
a  profesor  v znení  neskorši'ch  predpísov,  Vyhlášky  č.  246/2019  Z.  z.  Ministerstva  školstva,  vedy,

výskumu   a športu  Slovenskej   republiky  o  postupe  zi'skavania  vedecko-pedagogických  titulov  a

umelecko-pedagogických titulov docent a  profesor, a v súlade so Zásadami  habilitačného konania
o  udelenie   titulu   docent   a vymenúvacieho   konônia   za   profesora   na   UCM   vTrnave,   predložil
žiadost'  o začatie  habilitačného  konania Vedeckej  rade  na  zasadnuti' dňa  14.6.2019.  VR  FSV  UCM

schválila otvorenie habintačného  konania odsúhlasila zloženie habilitačnej komisie a oponentov v

zloženl':

Habilitačná komisia:

i.              prof.  lng. Václav vybíhal,  CSc.

predseda  komisie
2.                prof. JUDr.  lgor  palúš,  CSc.

3.               prof.  PhDr. Ján  Lid'ák,  CSc.

4.               doc. JUDr.  PhDr. Tomáš  peráček,  PhD.

náhradný člen  habilitačnej komisie

Oponenti habilitačnej práce:
1.               prof. JUDr.  Karel  Klíma,  CSc.  dr.  hab.

2.              doc. JUDr.  Martín vernarský,  PhD.

3.              doc.  PhDr. et Mgr.  Peterondria, PhD.
4.              doc.  lng.  lvana  Butoracová-Šíndleryová,  PhD.

náhradný oponent habilitačnej práce

FSV UCM v Trnave

Fakulta  verejnej správy  UPJŠ  Košice

ARC  Kutná  Hora,  ČR

Fakulta  manažmentu,  UK v Bratislave

Metropolitm' univerzita  Praha,  ČR

Fakulta  verejnej  správy  UPJŠ  Košice

VŠ  Danubius Sládkovičovo

FSV  UCM  Trnava

JUDr. Vladimĺra Žofčinová,  PhD.  predložila VR FSV UCM  habilitačnú  práce Výkon zóv/.s/e/.práce vo
vere/.ne/.správe a  dňa  17. októbra  2019 predniesla jej obhajobu.  Súčasne   prezentovala
hab.il.itačnú prednášku s názvom Špecifiká i.racovnoprávneho postavenia hlavného kontrolóra
obce pri uskutočňovaní obecnej samosprávy

Obhajoba habilitačnej práce
Vhabilitačnej   práci   zameranej   na   výkon   závislej   činnosti   vo   verejnej   správe   autorka   kriticky

zhodnotila  stav právnej  regulácie výkonu  závislej  činnosti  vo verejnej  správe,  vyhodnotila faktory

determinujúce   osobito_st'  pracovnoprávnej   regulácie,   detailne   analyzovala  jednotlivé   parciálne

časti  súvisiace  s výkon6m  závislej  činnosti  žäl(omponované  do  rámca  obsahJjúceho  i judikatúru
súdov.  Je  potrebné  ocenit',  že  autorka  poukázala  na  „biele  miesta  legislatívy''  a zároveň  ponúkla

niektoré  návrhy  de  lege  ferenda.  Týmto  prispela  do  vedeckej  diskusie  týkajúcej  sa  vykonávania

závislej    práce    vo    verejnom    sektore,    krozpracovaniu    východi'sk    smerujúcich    kobohateniu
vedeckých  zisteni' týkajúcich  sa  predmetnej interdisciplinárnej problematiky.



V rámci  teoretických  východísk  autorka  zdôraznila   normati'vne   aspekty  verejnej  správy
avzájomné       súvislosti       avýchodiská       právnej       regulácie       pracovnoprávneho       postavenia

zamestnancov  vo   verejnej   správe.   V rámci   kritickej   analýzy  právnej   regulácie   výkonu   závislej

práce vo verejnej  správe  sa  orientovala  na  genézu  vývoja  definície  závislej  práce,  právny stav de
lege   lata,   právny   status   štátneho   zamestnanca,   verejnoprávnu    reguláciu   zamestnaneckých
vzt'ahov   vštátnej    službe,    na    výkon    práce   vo   verejnom    záujme    a pracovnoprávne   vzt'ahy
v územnej  samospráve  vrátane  pracovnoprávneho   postavenia  volených  funkcionárov  obecnej

samosprávy.

Vyvrcholenĺm   obhajoby   habilitačnej   práce   sú   originálne   výroky   autorky,   ktoré   v práci
uvádza    v kapitole 4/ Diskusia  Návrhy de lege ferenda,  kde sa okrem vecných  návrhov polemizuje
is   výrokmi   d'alši'ch   autorov   zo   Slovenskej   republiky   i  zo   zahraničia.   Vrámci   kritickej   analýzy

autorka  poukazuje  na  termjnologické  nedostatky a  nedostatočnú  právnu  úpravu,  pričom  uvádza
navrhované   riešenia   a  návrhy   na   zlepšenie.   Záverečná   časť   práce   prináša   kvalitné   zhrnutie

v podobe vejára  ako „nóvum zisteni'".

Habilitačná     komisia     ocenila     teoretickú     erudovanosť     autorky     voblasti     skúmania

problematiky   výkonu   závislej   práce   vo   verejnej   správe   a   schopnost'   analyticky   pristupovat'
k aktuálnym   spoločensko-politickým   problémom   súvisiacim   s kvalitou   právnych   noriem   a  ich

terminologickej  úrovne.  Komisia  sa zhodla,  že je nesporný najmä  prínos  autorky do  problematiky
možného  riešenia  ,,bielych   miest   legislatívy".   Oponenti   habilitačnej   práce    pozitívne  zhodnotilí

prácu a jej  prĺnos do rozvoja  poznania danej problematíky.

Habilitačná prednáška

V     habilitačnej     prednáške     sa     venovala     uchádzačka     špecifikám     pracovnoprávneho

postavenia  hlavného kontrolóra obce pri  uskutočňovani' obecnej samosprávy.

Celkovo     habilitačná     komisia     konštatovala,     že     kandidátka      prezentovala     voboch

vystúpeniach      odborné   vedomosti   v problematike   inovatívnych   prístupov   v procese   riadenia
inštitúcií  verejnej  správy  z  hľadiska  legislati'vy,  priniesla  vlastný  pohľad  do  riešenia  problematjky

a  preukázala  schopnost'  rozvi'jat'  poznanie  a výskum  v danom  smere.  Prednáška,  vystupovanie  a

erudované  reakcie  v  diskusii   potvrdili,  že   uchádzačka  v  plnej  miere  spíňa   kritériá   kladené  na

docenta.

Habilitačná  komisia  na  základe  oponentských  posudkov,  priebehu  rozpravy  k obhajobe  i
k prednáške _a  na  základe stanoviska  habilitačnej  komisie  zo  dňa  20J).2019  konštatovala,  že JUDr.

Vladimi'ra Žofčinová,  PhD.  spl'ňa  kritériá  na  menovanie za  docenta. Všetky tri  posudky oponentov

sú  kladné,  oponenti  odporučili  prácu  k obhajobe  a  po jej  úspešnom  priebehu  udelenie  vedecko-

pedagogického titulu „docenf".

Na  základe  vyhodnotenie  plnenia  všetkých  podmienok  podľa  §  76  ods.  1,  3  a  6  zákona  č.

131/2002  Z.z._ o vysokých   školách   a  o zmene=  doplneni'  niektorých-zákonov  v znení  neskorši'ch

predpisov,    Vyhlášky    Ministerstva    školstva    Slovenskej    republiky    č.    6/2005    Z.z.    o    postupe
zi'skavania     vedecko-pedagogických     titulov     alebo     umelecko-pedagogických     titulov     docent

a  profesor  v znení  neskorších  predpisov,  Vyhlášky  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu

Slovenskej   republiky  č.   246/2019  Z.   z.   o   postupe  zi'skavania  vedecko-pedagogických  titulov  a



umelecko-pedagogických   titulov   docent   a  profesor,    kritérii'   UCM    na   získanie   titulu   docent,

stanoviska    habilitačnej    komisie    zo    dňa    20.9.2019    ana    základe    predložených    dokladov,

oponentských   posudkov,   odborného   posúdenia   úrovne   obhaj.oby   habilitačnej   práce   ako   aj
habilitačnej  prednášky,   habilitačná   komisia     na   neverejnom   zasadnutí    dňa   17.   októbra   2019

odporúča   VR   FSV   UCM   schválit'   udelenie   titulu   docent   JUDr.   Vladimíre   Žofčinovej.,   PhD.

v odbore 3.1.7 Verejná politika a verei.ná spľáva.

Hlasovanie  členov   habilitačnei  komisie na nevereinom zasadnuti', dňa  17.októbra  2019:

Počet členov habilitačnej  komisie:

Počet oponentov:

Počet pri'tomných oponentov:

Počet kladných  hlasov:

Počet záporných  hlasov:

Habilitačná komisia

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

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

prof.  PhDr. Ján  Lid'ák,  CSc.
ARC  Kutná  Hora,  ČR

doc. JUDr.  PhDr. Tomáš Peráček,  PhD.

Fakulta manažmentu,  UK v Bratislave

ODonenti habilitačnei  Dráce

pľof. JUDr.  Karel  Klíma, CSc.  dr.  hab.
Metropolitní unĺverzita  Praha,  ČR

doc. JUDr.  Martin Vérnarský, PhD.
Fakutta  verejnej  správy  UPJŠ Košice

doc.  PhDľ. et Mgr.  Peter Ondria, PhD.

VŠ  Danubius Sládkovičovo

V Trnave dňa i7.októbré 2oig
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