
Rozhodnutie
Vedeckej rady F:SV UCM v Trnave

18.októbľa  2019

Dňal7.10.20ig     ol3,OO    hod.sa     v     miestnosti     BU     1     na     Bučianskej     ul.     4/A     na     FSV     UCM     v    Tmave
uskut.očnila habilltačná   prednáška   a obhajoba   habilitačnej   práce   JUDr.   Vladimíry   Žofčinovej,    PhD.,   odbomej
asistentky  FVS UPJš v Košiciach v odbore  3.i.7 Verejná  politika  Ô verejná správa.

Téma hdbll]tačne.i práce.. Výkon závislej práce vo verejriej správe
Haib"nčná predr`Ĺška.. Špecifiká prcicovnoprávneho postavenia hlavného kontrolóra obce pri uskutočňovaní obecnei
samospróvy

Na  základe  posúdenia  obhajoby  habilitačnej   práce  a  habilitačnej  prednášky, vedecko-pedagogických  a odbomých

al(tlvĺt  uchádzačky,  habilitačná  komisiô  a oponenti  t@jným  hlasovaním  rozhodíi,  že  JUDr.  Vladimĺra  žofčinová,  PhD.
spíňa kľitériá FSV UCM v Tmave a odporúča udelenie titulu docent v odbore 3.i.7 verejná politika a verejná správa.

V zmysle Zákona č.  13i/2m2  Z.  z.  o  vysokých  Školách a o  zmene a  doplnení  niektorých  zákonov v znení neskoršĺch

predpisov,   Wlilášky   Ministerstva   školstva   Slovenskej   republiky  Č.6/2oo5   Z.z.   o   postupe  zĺskavaniô   vedecko-pedagogických
tltuiov  alebo  umeieci(o-pedagogických  tituiov  docerit  a profesor  v znení  neskorších   predpisov,   Vyhlášky     246/2019   Z.   z.

Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  Športu  Slovenskej  republiky  o  postupe  zĺskavanla  vedecko-pedasogických
titulov a  umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zásad  habilitačného  konania  o udelenie titulu
docent a vymenúvacieho  konanla za pľofesora  na Univerzlte sv. Cyľila a  Metoda v Trnave a na základe  predložených

podkladov   uchádzačky,   oponentských   posudkov,   odborného   posúdenia   obhajoby   habílitačnej   práce,   úrovne
habilitačnej  prednášky  a zhodnotenia   pedagogickej  a vedeckej  Činnosti  uchádzačky,  Členovia  habilitačnej  komisie

skonštatovalí,  že  JUDr.  Vladimíra  žofčinová,  PhD.,  spĺňa  kritériá  FSV  UCM  v Tmave  a  komisia  odpoľúča  udelenie
tltiilu docent v odbore 3.i.7. verejná  politika a verejná spíáva.

Pľedseda VR  FSV  UCM  predložil  návrh  habilítačnej  komisle  členom  VR  FSV  UCM  na  zasadnutí VR  FSV  UCM  vTmave

dňa  18.10.2019.  Členovia VR  FSV UCM v Tmave  konštatovali,  že v priebehu  konania  bol  dodržanÝ postup  ustanovený
zákonom   avyhláškou,   a  nie   sú   známe   skutočnosti,   ktoré   l)y   bránni   udeleí`iu   udeleniu   titulu   docent   JUDr.   viadimrre

Žofčinovej, PhD.

Hlasovanle  VR  FSV   UCM  o  návrhu   habllitačnej   komlsle   na   udelenie  tltulu   docent  vodbore  vere|ná  polltika
a veľejná správa JUDr. Vladimíre Žofčinovej,  PhD.

Výsledok tajného hlasovania  členov VR FSV UCM:

T)očet členov VR:

počet pľítomných členov VR:

počet prítomných členov VR v čase hla5ovania:
počet členov VR,  ktoľí hlasovali za:

počet Členov VR,  ktoľí hlasovali proti:

počet členov VR,  ktorĺ sô  zdržalí hlasovania:
pc>čet neplôtných  hlasov:

---Skrutátorl:

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
PhDr.  Michal  Lukáč,  PhD.

Hlasovanle overll: prof.  ing. Václav Vybi'hal, CSc.

V Tmave  18.10.2019



Rozhodnutie
Vedeckej rady FSV UCM v Trnave

18.októbra  2019

Výbis uznesenia VR FSV UCM v Tmave dňa 18.10.2019

Uznesenie č. 3/VR FSV 18.10.2019
Vedecká   rada   FSV  UCM  vTmave   na  základe  výsledkov  tajného   hlasovanía  vzmysLe  Zákona   č.131/2002  Z.  z.  o
vysokých  školách  a o  zmene  a  doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších  predpisov,  Vyhlášky Ministerstva školstva

Slovenskej  republiky  č.6/2005  Z.z.  o  postupe  získavania  vedecko-pedagogických  titulov  alebo  umelecko-peclagogických  titulov

docent  a  profesor  v znení  neskorších  predpisov,  Vyhlášky   246/2019  Z.  z.  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu

Slovenskej  republiky  o  postupe  získavania  vedecko-pedagogických  titulov  a  umelecko-pedagogických  titubv docent
a  profesor, v zmysle Zásad  habilitačného  konania  o  udelenie  titulu  docent a vymenúvacieho  konania  za  profesora  na
Univerzite  sv.  Cyrila   a  Metoda  vTmave  súhlasí  s predloženým   návrhom   habílitačnej   komisie  udeliť  titul  docent
v odbore  3.1.7.  verejná  politika  a verejná  správa  Jul».  Vladimíľe  žofčinovej,  PhD.,  odbomej  asistentke  FVS  UPJŠ
v  Košiciach.

Vedecká  rada  ukladá  predsedovi  VR  FSV  UCM  vTmave  predložíť  návrh  na  udelenie  titulu  docent  spolu  s dokladmi

o  priebehu  habilitačného  konania  predsedovi  Vedeckej  rady  Univerzity  sv.  Cyrila  a  Metoda  vTmave  k najbližšiemu

zasadnutiu VR UCM v Trnave.

V Trnave  18.10.2019 do#.  PhDr. Jaroslav Mihálik,  PhD.

predseda VR FSV UCM v Trnave


